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สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
เรื่อง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม 

  
1.  บทนำ 
 
1.1 ความเป็นมา 
 
กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบาย
ให้ดำเนินโครงการบริหารจัดการตั๋วร่วม และโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง หรือ Central Clearing House 
(CCH) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนโดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวสามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง  และ
สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลมาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  
  
ที่ผ่านมา สนข. ได้เตรียมการในการนำระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้งาน โดยได้ดำเนินโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1) โครงการศึกษาการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการ
รายได้ (พ.ศ. 2552) ซึ่งเป็นการศึกษาวางแผนเทคโนโลยีระบบตั๋วร่วมที่เหมาะสมสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชน  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถใช้ร่วมกับระบบการจ่ายเงินอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางใน 
การจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการรายได้ (Clearing House) ซึ่งเป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารและ
จัดสรรรายได้แก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เข้ามาร่วมกับระบบตั๋วร่วม 

2) โครงการศึกษาพัฒนาระบบค่าโดยสารสำหรับการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบและการเชื่อมต่อ (พ.ศ. 2553) ได้ศึกษา 
ถึงโครงสร้างค่าโดยสารร่วม (Common Fare) และรูปแบบของค่าโดยสารที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
ตั๋วโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3) โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) (พ.ศ. 2560) เป็น 
การดำเนินการศึกษาออกแบบระบบตั๋วร่วม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบของศูนย์การบริหารจัดการรายได้ 
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุน สนข. ในการคัดเลือกผู้จัดทำ และควบคุมงานการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง 

4) โครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (พ.ศ. 2560) เป็นการจัดทำ
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบบริหารจัดการรายได้จากค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนที่จะร่วมกับระบบตั๋วร่วม 
โดยได้พัฒนา “ระบบบัตรแมงมุม” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นตั๋วร่วมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

 
นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังได้ดำเนินโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticketing Management Consultant: CTMC) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการ CCH ของ 
สนข. เพื่อเสนอแนะแผนบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ   
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้ยังไม่สำเร็จผล อี กทั้ง 
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่ได้มีการเจรจาเชิงธุรกิจในการกำหนดและประกาศใช้
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โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด ดังนั้น ในปัจจุบัน 
“ระบบบัตรแมงมุม” จึงสามารถใช้ได้กับระบบขนส่งมวลชนสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินเท่านั้น โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นบัตร
แทนเงินสด  
 
สนข. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำกับดูแลการบริหารจัดการตั๋วร่วมให้สมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 

(1) เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมในระบบตั๋วร่วม 
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(3) เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษา 

 
1.3 ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวังต่อโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม
และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำรายงาน
การศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
2. แนวทางการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
2.2 วิธีการดำเนินการ 
 
การดำเนินการประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 

(1) การนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษา “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
(2) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.  สรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย  (Focus Group) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เรื่อง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Infinity 
Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 และนางสาวกรุณา  
เนียมเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบ
ขนส่งมวลชน/ขนส่งมวลชน ภาคเอกชน องค์กรที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ 
ที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน (รายชื่อแสดงดังภาคผนวก ข (สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
คร้ังที่ 1))  
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3.2 สรุปประเด็นสำคัญท่ีได้จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
ประเด็นสำคัญที่ได้จากประชุมกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (i) ช่วงการนำเสนอภาพรวมผลการศึกษา “โครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม”  และ (ii) ช่วงการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1) ช่วงการนำเสนอภาพรวมผลจากการศึกษา “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม”  

โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 
 
นโยบายของประเทศต่างๆ ล้วนต้องการลดค่าเดินทาง ให้ประโยชน์แก่ผู้โดยสาร เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดการใช้
เชื้อเพลิง และลดมลพิษ ในการศึกษาได้ดำเนินการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ ดังตัวอย่าง  
เช่น กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ใช้หลักการกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสาร (Cap Fare) สำหรับการเดินทางมากกว่า  
3 เที่ยวต่อวัน หรือหากใช้บัตรโดยสารร่วมในการเดินทางนั้น ค่าโดยสารจะถูกกว่าการใช้เงินสดในการซื้อบัตรโดยสาร 
 
อย่างไรก็ตาม ระบบตั๋วร่วมต้องสามารถให้บริการได้ก่อนประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่ วม ทั้งนี้ ระบบตั๋วร่วมมุ่งการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี และธุรกรรมด้านการเงิน ในขณะที่อัตราค่าโดยสารร่วมเป็นสิ่งที่เกิดจากข้อตกลงและความร่วมมือของทั้งภาครัฐ 
สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าโครงการต่างๆ มีอัตราค่าโดยสารไม่เท่ากัน รวมถึงการปรับอัตรา 
ค่าโดยสาร โดยมีการใช้ดัชนีผู้บริโภค CPI (Consumer Price Index : CPI) ที่ต่างกัน การศึกษาต้องการให้มีอัตราค่าโดยสารเดียว 
สำหรับระบบรถไฟฟ้า จึงทบทวนแนวทางการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามรูปแบบ MRT Assessment Standardisation  
ซึ่งเป็นการคำนวณอัตราค่าแรกเข้าและอัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร พร้อมทั้งเสนออัตราค่าโดยสารร่วม (ตารางที่ 1) ด้วยวิธีการ
ปรับค่าโดยสารคำนวณตามดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB : Non Food and Beverages CPI)   
 
ตารางที่ 1 อัตราค่าโดยสารร่วม  

                                                           
                                
              /                         

หน่วย: บาท

 
หมายเหตุ:  

1
  กำหนดค่าแรกเข้า 14 บาท (เท่ากับค่าแรกเข้าสายสมี่วง สายสเีหลือง และสายสีชมพู) ซ่ึงเป็นอตัราที่ต่ำทีสุ่ด  

  
   2 

  คำนวณตามดัชนรีาคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครือ่งดื่ม (CPI NFB)) โดยกำหนดสมมตฐิานอัตราเงินเฟ้อดชันรีาคาผูบ้ริโภค  
        (แบบไม่รวมอาหารและเครือ่งดื่ม (CPI NFB)) ประมาณร้อยละ 1.02 ต่อปี 

ที่มา: ที่ปรึกษา  
 

นอกจากนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าโดยสารปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้า จึงกำหนดให้ค่าโดยสาร ในระยะ 
การเดินทาง 14 ถึง 25 กิโลเมตร แรก มีเพดานสูงสุด 42 บาท และหากเดินทางมากกว่า 25 กิโลเมตร มีเพดาน 
ค่าโดยสารครั้งที่ 2 สูงสุด 65 บาทสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระยะไกล (รปูที ่1) 
 
เหตุที่กำหนดระยะการเดินทาง 14 ถึง 25 กิโลเมตร เป็นผลจากการวิเคราะห์ว่าผู้โดยสารร้อยละ 70 เดินทางไม่เกิน 14 กิโลเมตร 
ต่อเที่ยว และร้อยละ 90 เดินทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ต่อเที่ยว ดังนั้นจึงมีผู้โดยสารส่วนน้อยที่เดินทางไกลข้ามเมือง  
ซึ่งควรจ่ายค่าโดยสารไมเ่กิน 65 บาทต่อเที่ยว (สอดคล้องกับความยินดีจ่ายค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเท่ียว) 
 
สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อกับรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร เนื่องจากมีโครงสร้างต้นทุนต่างกัน ดังนั้น การให้
ส่วนลดเมื่อเดินทางข้ามระบบมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
   กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1      - 4 -       AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

65

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

อัต
รา

ค่า
โด

ยส
าร

  บ
าท

 

ระยะทาง  กิโลเมตร 
Adjusted Fare MRT Assessment Standardisation

42

 
               ที่มา: ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 1 ข้อเสนอโครงสร้างค่าโดยสารร่วม แบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 
 
อย่างไรก็ตาม การใช้อัตราค่าโดยสารร่วม โดยเฉพาะการยกเว้นค่าแรกเข้า เพ่ือประโยชน์ของผู้โดยสาร จำเป็นต้องรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ  เป็นทางเลือกต่างๆ ที่ต้องเจรจาระหว่างรัฐและเอกชนคู่สัญญา รวมถึงพิจารณา
วิธีการให้โครงการระบบรถไฟฟ้าในอนาคตเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมและประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม 
 

สำหรับการพัฒนาระบบตั๋ วร่วม ควรเข้าใจคำว่า Card-centric และ System-centric โดยที่ Card-centric คือ      
บัตรโดยสารปัจจุบัน และ System-centric คือ บัตรโดยสารที่ใช้ในระบบตั๋วผูกบัญชี (Account-based Ticketing (ABT)) 
ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาก่อน เพ่ือให้ระบบตั๋วร่วมพร้อมใช้อัตราค่าโดยสารร่วม อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากการใช้ระบบ 
ต๋ัวร่วมเพ่ือชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้จ่ายในหน่วยสตางค์ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยบาท ดังนั้นค่าโดยสารจึง
จ่ายไดถู้กกว่า 
 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือสนับสนุนระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม จำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและ
ค่าโดยสารร่วม โดยมีหลักการในการระดมทุนเข้ากองทุน ที่สำคัญคือ ควรสร้างภาระด้านการเงินการคลังแก่ภาครัฐน้อยที่สุด 
โดยกองทุนมีสภาพคล่อง และมีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินต่างๆ ภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุน ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้า และ (2) สนับสนุนเงินลงทุน
จัดตั้ง CCH และระบบ AFC ของผู้ประกอบการ   
 

ทั้งนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต้องพิจารณาจากเง่ือนไขสัญญาสัมปทานเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนจะมีรายได้ส่วนเพ่ิมจากจำนวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น (Induced Demand) เนื่องจาก 
ค่าโดยสารลดลงจากการใช้ค่าโดยสารร่วม ดังนั้น รายได้ส่วนนี้ต้องนำมาคำนวณประกอบการพิจารณาสนับสนุน
ผู้ประกอบการด้วย  
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ในอนาคตเมื่อมีอัตราค่าโดยสารร่วมผู้โดยสารสามารถพิจารณาเลือกการเดินทาง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง
ซึ่งอาจทำให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง และลดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นผลพลอยได้ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอครั้ง
นี้ เพ่ือสรุปองค์ประกอบภาพรวมของระบบตั๋วร่วมและคา่โดยสารร่วม ให้ทุกท่านเข้าใจ ก่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
2) ช่วงการรับฟงัข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 หัวข้อ “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม”  
ในประเด็น:  

• แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
• รูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟฟ้า 
• การปรับรูปแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เป็นตารางค่าโดยสารเดียว 
• แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืนกับระบบรถไฟฟ้า 
• แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนจากการประยุกต์ใช้ 

 ค่าโดยสารร่วม 
• การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม  

โดย:  

➢ นายสมประสงค์ สัตยมลัลี 
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

➢ นายอำนาจ   คงไทย  
รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มระบบขนส่งมวลชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

➢ นายคงศักดื์ ชืน่ไกรลาศ  
ผู้ประสานงานโครงการขนสง่มวลชน มลูนิธิเพื่อผูบ้ริโภค 

➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :  
 

ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุม ด้วยคำถาม 3 ข้อ 
 

1) ความเห็นต่อแนวทางการกำหนดค่าโดยสารร่วม  
2) ความเห็นต่อรูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมของรถไฟฟ้า และ 
3) ความเห็นต่อการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นรูปแบบเดียวกัน  

 
ความเห็นที่ 1: 
 

เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอทั้งหมด โดยในต่างประเทศออกแบบระบบค่าโดยสารบนพื้นฐานของการวางผังเมือง แต่ประเทศไทย
หากใช้ค่าโดยสารแบบ Distance Based คนอยู่นอกเมืองซึ่งมักมีรายได้น้อย ต้องจ่ายค่าโดยสารในราคาสูง หากภาครัฐ 
มีนโยบายสนับสนุนการเดินทาง ส่วนตัวเห็นว่าค่าโดยสารแบบ Flat Rate เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย แต่ในสัญญา
สัมปทานกับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน (Operator) กำหนดวิธีคำนวณไว้แบบ Distance Based ดังนั้น การแก้ไข
อุปสรรคต้องร่วมพิจารณากับผู้ประกอบการ  
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หลักการและวิธีการกำหนดเพดานค่าโดยสารเป็น 2 ช่วงที่ 42 บาท และ 65 บาท ซึ่งที่ปรึกษาเสนอ ส่วนตัวไม่ได้ขัดข้อง  
แต่ควรพิจารณาความสามารถในการจ่ายของผู้โดยสาร รวมถึง นโยบายของรัฐบาลที่สามารถส่งเสริมระบบขนส่งมวลชน รวมถึง
การสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน 
 
สำหรับโครงสร้างค่าโดยสาร ควรให้ผู้โดยสารได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึง พิจารณาเรื่องการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชน  
จะช่วยให้มีปริมาณผู้โดยสารมากขึ้น 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม : 
 

วิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าแต่ละสายต่างกัน หากเริ่มต้นการใช้อัตราค่าโดยสารแบบเดียว การนำไป
ประยุกต์ใช้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน เห็นว่าควรปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าโดยสารอย่างไร 
 
ความเห็นที่ 2: 
 

การลงทุนมีรูปแบบของโมเดลธุรกิจ หากต้องการปรับเปลี่ยนต้องมีการพิจารณา เนื่องจาก Operator เป็นบริษัท มหาชน จำกัด  
ซึ่งคำนึงถึงผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลต้องการให้ผู้โดยสารใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นควร ต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐ  
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :  
 

ในอนาคตหากปรับเปลี่ยนค่าโดยสารเป็นรูปแบบเดียวกัน มีความเห็นอย่างไร  
 
ความเห็นที่ 3: 
 

ควรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ต้น ซึ่งในปัจจุบัน รถไฟฟ้าแต่ละสายมีวิธีคิดค่าโดยสาร และระบบบัตรโดยสาร ต่างกัน  
จึงเห็นด้วยหากมีเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ผู้ลงทุนจะเป็นผู้พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน เอง  
อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันการพัฒนาระบบ Account Based Ticketing (ABT)  
 
ความเห็นที่ 4: 
 

เอกชนจะได้รับผลกระทบ รัฐบาลควรเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งการสนับสนุนควรอธิบายเหตุผลว่าเป็นการช่วยเหลือค่าโดยสาร
ให้กับประชาชนนั้น เหมาะสมมากกว่า ไม่ใช่การสนับสนุนผู้ประกอบการเอกชน 
 
สำหรับโครงสร้างค่าโดยสาร Flat fare เหมาะกับเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีระยะทางสั้น หากเป็นระยะทางไกล อาจเกิดความ 
ไม่ยุติธรรมกับผู้โดยสารสองกลุ่มที่ระยะการเดินทางต่างกันมาก และค่าโดยสารแบบ Zone fare เห็นว่าไม่เหมาะสมกับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก มีประชากรที่เดินทางเข้าเมืองจำนวนมาก ค่าโดยสารแบบ Zone fare ไม่สามารถจูงใจผู้อาศัยนอก
เมืองให้มาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพิ่มข้ึนได้  
 
ดังนั้น เห็นด้วยกับโครงสร้างค่าโดยสารตามระยะทาง และเพดานค่าโดยสารที่ 42 และ 65 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม  
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม : 
 

มีความเป็นไปได้อย่างไรในการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารที่เสนอในการปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารกับโครงการ
ต่างๆ ในอนาคต ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
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ความเห็นที่ 5:  
 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน อยากให้มีอัตราค่าโดยสารร่วม และระบบยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้อีกจำนวนมาก 
 

ทั้งนี้ หากมีการปรับใช้ค่าโดยสารที่นำเสนอกับรถไฟฟ้าทุกโครงการ จะมีผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นเส้นทางแรกของประเทศไทย รูปแบบการลงทุนจึงแตกต่างจากรถไฟฟ้าโครงการอ่ืน โดยงานโยธาและงานระบบ 
เป็นการลงทุนของภาคเอกชนทั้งหมด ทำให้มีต้นทุนและราคาค่าโดยสารสูงกว่าโครงการอ่ืน หากยอมรับก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็น
เช่นนี้ ถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่ทราบ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรช่วยกันแก้ไข ส่วนตัวเห็นว่า หากภาครัฐยินดีร่วมจ่ายค่าโดยสาร
ให้กับประชาชน ซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องสนับสนุนส่วนต่างให้ทั้งหมด ในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการ ควรต้อง 
ให้ความร่วมมือเช่นกัน 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :  
 

ขอรับฟังความเห็น ในเรื่องอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม อัตราค่าโดยสารในอนาคตควรเป็นทิศทางใด กับโครงการรถไฟฟ้า 
ในอนาคต 
 
ความเห็นที่ 6:  
 

เพดานค่าโดยสารที่ 42 บาท และ 65 บาท หากพิจารณาจากระยะทางในการเดินทางอัตราค่าโดยสารนี้มีความเหมาะสม  
แต่สำหรับบทบาทขององค์กร ที่ผ่านมาพยายามผลักดันให้ราคาค่าโดยสารลดลง  เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องค่อนขา้งมากเกี่ยวกับ 
ค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน การจัดให้มีบริการระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชน ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการได้ 
ควรพิจารณาผู้มีรายได้น้อยในสังคม จึงเคยเสนออัตราค่าโดยสารที่ประมาณร้อยละ 10 ของค่าแรงขั้นต่ำ  
 
หากพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม ที่รถไฟฟ้าทุกสายต้องใช้อัตราค่าโดยสารเดียวกัน และผู้โดยสารสามารถเดินทาง
ข้ามระบบได้ ในราคา 42 บาท ณ ตอนนี้เห็นด้วยกับหลักการ อย่างไรก็ตาม ขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากอัตราค่าโดยสาร
เมื่อเทียบต่อกิโลเมตร กลุ่มคนที่เดินทางระยะทางไกล เมื่อเทียบกับเพดานค่าโดยสาร 65 บาท หากรวมเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 
เท่ากับ 130 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ถึง 40 ของค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งยังไม่รวมค่าเดินทางในรูปแบบอ่ืน ดังนั้น เพดานค่าโดยสาร 
ควรมีราคาลดลงกว่านี้ เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตรอกซอยมาก คนอาศัยในแนวรถไฟฟ้ามีจำนวนน้อยกว่า 
 
ความเห็นที่ 7:  
 

สังเกตที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางแห่ง หลังออกจากระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารใช้มอเตอร์ไซต์รับจ้างและต้องจ่ายเพิ่มอีกหลาย 
สิบบาท หากรัฐบาลต้องการรักษาความสามารถในการขนส่งผู้โดยสาร โดยที่ไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
เพิ่มเติม รัฐบาลต้องมีแนวทางให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น และคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของ
ผู้โดยสาร 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ตอบ :  
 

หากปรับเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าโดยสารตามที่นำเสนอ ค่าโดยสารระหว่างรูปแบบการเดินทาง จะมีความแตกต่างกันน้อยลง เช่น  
รถไฟฟ้ากับรถตู้โดยสาร และสามารถดึงดูดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้จากความสะดวกสบายของรถไฟฟ้า  
 

ความเห็นที่ 8:  
 

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีห้าแยกลาดพร้าว-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะฯ การก่อสร้าง เอกชนลงทุนก่อนทั้งหมด 
หากใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เสนอ มีช่วงห่าง (Gap) ของอัตราค่าโดยสารเดิมและอัตราค่าโดยสารร่วม ซึ่งรัฐต้องสนับสนุน 
เพื่อปิด Gap ดังกล่าว เนื่องจาก ไม่เป็นไปตาม Model ธุรกิจเดิม 
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ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ตอบ :  
 

ตามจริงแล้วช่วงห่างระหว่างอัตราค่าโดยสารที่นำเสนอกับอัตราค่าโดยสารที่คำนวณจากสูตร MRT Assessment 
Standardisation ไม่ได้ต่างกันมากนัก โดยหากพิจารณาจากระยะทางช่วงแบริ่ง-เคหะฯ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร  
จะพบว่าจะยังอยู่ในช่วงค่าโดยสาร 42 บาท ซึ่งค่าโดยสารทั้ง 2 แบบมีความใกล้เคียงกันมาก โดยค่าโดยสารทั้ง 2 แบบ 
จะต่างกันมากและเกิดปัญหาส่วนต่างค่าโดยสาร เมื่อระยะทาง 15 กิโลเมตรขึ้นไป นอกจากนี้หากพิจารณาสายสีชมพูและ 
สายสีเหลือง อัตราค่าโดยสารที่นำเสนอก็คืออัตราเดียวกันกับทั้ง 2 ระบบ จึงเห็นว่าอัตราค่าโดยสารที่นำเสนอสามารถใช้ได้  
โดยในการคำนวณค่าโดยสารทั้งระบบรถไฟฟ้าที่มีระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร ควรคำนวณในลักษณะการเดินทางเป็นโครงข่าย
ที่มีระยะทางประมาณ 25-30 กิโลเมตรต่อเที่ยว ส่วนประเด็นส่วนต่างค่าโดยสารเป็นสิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันต่อไป  
 
ความเห็นที่ 9:  
 

พิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน ค่าโดยสารในระยะการเดินทางช่วงหนึ่งไม่ต่างกัน แต่เมื่อระยะเดินทางไกลมากขึ้น อาจเกิด 
ผลกระทบกับผู้ประกอบการ 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ตอบ :  
 

เช่นนั้น อัตราค่าโดยสารเหมาะสม หรือไม่ และควรมีวิธีการปรับค่าโดยสารอย่างไร ดังนั้น วิธีการที่เสนอ พิจารณาให้ใช้ดัชนี
ราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI Non food and beverage: CPI NFB) เป็นพื้นฐานในการปรับค่าโดยสาร  
 

ความเห็นที่ 10:  
 

วิธีการปรบัค่าโดยสาร หากใช้การอ้างอิง CPI NFB เห็นว่าไม่สะท้อนกับต้นทุนการดำเนินงาน  
 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ตอบ :  
 

CPI NFB สอดคล้องกับต้นทุนในระยะยาว และผู้ประกอบการจำนวนมากใช้หลักการนี้  ผลประกอบการของระบบรถไฟฟ้า 
ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสาร มากกว่าอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยว จุดสำคัญคือการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นรูปแบบเดียวกัน และ 
มีวิธีการปรับอัตราที่สอดคล้องกัน  
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :  
  

ขอรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ในประเด็น 1) อัตราค่าโดยสาร 2) กองทุน 3) ปัญหาในอดีต และ 4) การส่งเสริมการใช้งาน 
ในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางของที่ปรึกษา 
 
ความเห็นที่ 11:  
 

เห็นด้วยในหลักการของการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่นำเสนอ ควรพิจารณาความสามารถจ่ายของประชาชน ว่าประชาชน 
กลุ่มใดควรใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ไม่ใช่ประชากรทั้งหมด 
 
เห็นด้วยว่าควรใช้เพดานค่าโดยสารที่นำเสนอในการคำนวณผลตอบแทนของการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตด้วย สำหรับ
โครงการรถไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนควรวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าภาครัฐต้องสนับสนุนเท่าไรและระยะ
เวลานานเพียงใด 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :   
 

หากมีกองทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุน ที่มารายได้ของกองทุนควรมาจากส่วนใด 
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ความเห็นที่ 12:  
 

ที่มาของเงินกองทุน ด้วยวัตถุประสงค์ในการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รายได้ของภาครัฐที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ควรมีความเก่ียวข้องในการนำมาสนับสนุนกองทุน เช่น ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 
(Congestion Charge) เป็นต้น 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :   
  

ขอความคิดเห็น เร่ืองวิธีการแก้ปัญหาจาก สัญญาสัมปทานเดิม และการปรับปรุงสัญญาสัมปทานที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดภาระของ
กองทุนในอนาคต 
 
ความเห็นที่ 13:  
 

อัตราค่าโดยสารที่นำเสนอเข้าใจว่ามีทีม่าจากค่าโดยสารในปจัจุบนั มีข้อสงสัยว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสมกับระบบรถไฟฟ้า
แล้วหรือไม ่ซึ่งควรเป็นอัตราที่เหมาะสม ผู้ประกอบการเอกชนสามารถดำเนินการได้และประชาชนสามารถจ่ายได้ 
 

ค่าโดยสารที่นำเสนอได้มีการวิเคราะห์การอุดหนุนค่าโดยสารของภาครัฐให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือไม่ การอุดหนุนของ
ภาครัฐในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ รวมถึงอัตราค่าโดยสารของนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ รวมถึงการลดหย่อน 
ค่าโดยสารกรณีอ่ืนๆ ควรเป็นอย่างไร 
 
สำหรับข้อเสนอการลดราคาค่าโดยสารเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทาง มีสมมติฐานมาจากอะไร 
 
ประเด็นที่มาของเงินกองทุนเห็นด้วยกับแนวคิดของท่านอ่ืน และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรเป็นการสนับสนุนจากภายในระบบ 
เช่น การจัดสรรจากรายได้เชิงพาณิชย์อื่นๆ  
 
ความเห็นที่ 14:  
 

ตามที่มีนโยบายส่งเสริมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการวิเคราะห์โครงสร้างค่าโดยสารในกรณีการชำระเงินสดและกรณีชำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกจากกัน 
 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  อธิบาย :  
 

จากการวิเคราะห์ หากมีอัตราค่าโดยสารร่วม และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโดยสารจะลดลง และผู้เดินทางเปลี่ยนจาก
การชำระด้วยเงินสดและบัตรโดยสารปัจจุบัน มาใช้ระบบตั๋วร่วมอย่างน้อยร้อยละ 30 ในระยะแรกและจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
 
ในส่วนของกองทุน ที่ปรึกษาต้องการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น ระบบตั๋วร่วมต้องการการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง
และกระทรวงคมนาคม ส่วนด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  เพื่อเป็นที่มาของ
เงินกองทุน (เช่น ภาษีเพิ่ม ภาษีน้ำมัน) เพื่อลดการเติบโตของปริมาณการใช้รถยนต์ นอกจากนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ลักษณะดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนได้ด้วย 
 
อัตราค่าโดยสารพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นการตัดสินใจของแต่ละผู้ประกอบการกับภาครัฐ จากผลการศึกษา
นอกจากทราบว่าความยินดีจ่ายของผู้โดยสารอยู่ที่  65 บาทต่อเที่ยว ยังทราบว่า ผู้โดยสารมีความสามารถจ่ายรูปแบบ 
การเดินทางอ่ืนประมาณร้อยละ 30 ของค่าโดยสารรถไฟฟ้า (ตัวอย่างเช่น จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 42 บาท มีความสามารถจ่าย
รูปแบบการเดนิทางอื่น ประมาณ 12 บาท) 
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คำถามที่ว่าค่าโดยสารควรต่ำกว่านี้หรือไม่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความสามารถจ่าย ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อย ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการจากรัฐแล้ว ซึ่งสามารถใช้ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ ดังนั้น จึงไม่ควรกำหนดค่าโดยสารให้ต่ำเกินไป  
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้ นอกจากนั้น จากการสำรวจ ผู้เดินทางร้อยละ 70 เดินทางไม่เกิน  
14 กิโลเมตร และผู้เดินทางร้อยละ 90 เดินทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารที่เสนอจึงครอบคลุมผู้เดินทางส่วนใหญ่แล้ว 
 
สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐ คือ การสร้างระบบตั๋วผูกบัญชี (Account Based Ticketing: ABT) ให้สมบูรณ์ 
 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  ถาม :  
 

หากกองทุนต้องการใช้เงินตอบแทนจากสัมปทานที่เอกชนจ่ายให้ภาครัฐ สามารถจัดสรรมาได้หรือไม่ 
 
ความเห็นที่ 15: 
  

ปัจจุบันรายได้ที่ได้รับยังไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย ตัวอย่างค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมบำรุงถนนจากการใช้รถไฟฟ้า ดังนั้นเงินกองทุน  
ควรพิจารณาจากภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ เป็นต้น  
 

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอัตราค่าโดยสาร 42 บาท สำหรับผู้โดยสารเดินทางข้ามระบบ โครงสร้างค่าโดยสารที่เสนอไม่ส่ง 
ผลกระทบกับรถไฟฟ้าในอนาคต แต่สำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว ควรมีการหารือในเร่ืองการสนับสนุน 
 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  ถาม :  
 

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง มีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่ 
 
ความเห็นที่ 16:  
 

อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ค่าโดยสารที่นำเสนอ ควรมีแนวคิดให้มีผู้โดยสารมาใช้ระบบมากที่สุด โดยเฉพาะผู้โดยสารที่อยู่
นอกเขตเมืองที่จ่ายค่าโดยสารแพงกว่า จึงควรพิจารณาถึงการอุดหนุนค่าโดยสารให้กับประชาชนกรณีที่อยู่ในเขตชานเมือง 
 

ดร.สุเมธ องกิตติกุล  อธิบาย : 
  

การกำหนดอัตราค่าโดยสารควรกำหนดจากความสามารถในการจ่ายของประชาชน แล้วจึงพิจารณาว่าผู้ประกอบการสามารถ 
อยู่รอดได้หรือไม่ และภาครัฐต้องสนับสนุนเท่าไร เหมาะสมมากกว่าการเริ่มพิจารณาจากต้นทุนของผู้ประกอบการเป็น 
ลำดับแรก ซึ่งจะส่งผลให้รถไฟฟ้าชานเมืองมีค่าโดยสารแพงกว่าเนื่องจากระยะทางที่ไกลกว่า 
 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล  ถาม :   
 

ประเด็นการจัดสรรค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการ ในอนาคตสัญญาสัมปทานควรมีการระบุเงื่อนไขในการแบ่งค่าโดยสาร 
ที่เหมาะสม ควรเป็นรูปแบบใด 
 
ความเห็นที่ 17:  
 

สำหรับระบบที่เปิดบริการแล้ว หากมีกลไกการสนับสนุนจากรัฐ ไม่เป็นปัญหา แต่สำหรับโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต ต้นทุน
ดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ของรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดิน มีความแตกต่างกัน การจัดสรรรายได้ควรคำนึงประเด็นนี้ด้วย 
 
มีข้อสังเกตว่ากลไกการสนับสนุน ควรคาดการณ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) เนื่องจากค่าโดยสารไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ทำ
ให้มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 
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ดร.สุเมธ องกิตติกุล  อธิบาย :   
 

ในรายละเอียดของส่วนต่างของต้นทุน เป็นประเด็นที่ต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น ภายหลังจากการจัดสรรรายได้ 
ค่าโดยสาร ระบบใต้ดินจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่า หรือ การปรับสัดส่วนการจัดสรรค่าโดยสารให้ระบบ 
ใต้ดินได้รับส่วนแบ่งสูงกว่า เป็นต้น  
 
จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ในเรื่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” สามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหัวข้อการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 1 แยกตามประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) คร้ังที่ 1 

ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม เหน็ด้วยกับอัตราค่าโดยสารร่วม  

รูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมท่ีเหมาะสม
สำหรับระบบรถไฟฟ้า 

• เห็นด้วยกับการยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อมีการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้า 
• เห็นด้วยในหลักการโครงสร้างค่าโดยสารแบบเพดานสูงสุด 2 ขั้น ตามท่ีท่ีปรึกษา

นำเสนอ 

การปรับรูปแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เป็น
ตารางค่าโดยสารเดียว 

เห็นด้วย กับการนำมาตรฐานของระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ไปใช้กับโครงการ 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนอื่นกับระบบรถไฟฟ้า 

• เห็นด้วย กับการให้ส่วนลดเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนอื่นกับ
ระบบรถไฟฟ้า 

• ข้อเสนอแนะในการพิจารณาอุดหนุนค่าโดยสารให้กับประชาชนท่ีอยู่ในเขต 
ชานเมือง 

แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานแก่
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน 
จากการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม 

เห็นด้วยกับการจัดตั้ งกองทุน เพื่ อสนับสนุนผู้ประกอบการท่ี ได้รั บผลกระทบ 
จากการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและ 
ค่าโดยสารร่วม 

• เห็นด้วยกับการจัดตั้ งกองทุน เพื่ อสนับสนุนผู้ประกอบการท่ี ได้รับผลกระทบ 
จากการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

•  
• ความเห็นเกี่ยวกับท่ีมาของเงินสนับสนุนกองทุนฯ เสนอว่าควรเกี่ยวข้องกับรายได้ 

ของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ควรมีความเกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน
กองทุน เช่น ภาษีน้ำมัน กองทนุน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น) 

ที่มา: ที่ปรึกษา 
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3.3 สรุปการประเมินผลการจัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
ผลการประเมินจากแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละของผลการประเมินแบบสอบถามจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) คร้ังที่ 1 

หัวข้อหลัก 
ระดับ  ร้อยละ  

รวม 
0 1 2 3 4 

1. การประเมินเนื้อหาของการการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) โดยรวม 
▪ ความครบถ้วนของเนื้อหา - - 5 49 46 100 
▪ ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อ - - 18 35 47 100 
▪ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ - - 5 39 56 100 
▪ การบรรลุวัตถุประสงค์ - - 10 46 44 100 

2. สิ่งที่คาดหวังจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) 
▪ ตรงตามท่ีคาดหวังในเนือ้หา - - 7 44 49 100 
▪ ความรู้ความเข้าใจในการประชุม - - 2 59 39 100 

3. การประเมินวิทยากร 
▪ ความรู้ความสามารถ - - - 24 76 100 
▪ ความสามารถในการนำเสนอ - - - 34 66 100 
▪ การเตรียมตัวของผู้นำเสนอ - - - 27 73 100 
▪ การเตรยีมเอกสารประกอบการนำเสนอ - - 2 41 57 100 
▪ การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเน้ือหา - - 5 29 66 100 
▪ ความชดัเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม - - 7 29 64 100 
▪ การใช้เวลาท่ีเหมาะสม - - 7 44 49 100 
▪ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม/ซักถาม - - 5 22 73 100 
▪ ความตรงต่อเวลา - - 14 35 51 100 
▪ การนำเสนออยู่ในระดับช้า/ปานกลาง/เร็ว - - 6 55 39 100 
▪ สามารถปรับวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้เข้าประชุม - - 7 37 56 100 

4. สถานที่จัดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) 
▪ ความเหมาะสมของห้องประชุม - - 2 7 91 100 
▪ ความสะอาดของห้องน้ำ - - - 10 90 100 
▪ การเข้าถึงและการจอดรถ - - - 15 85 100 
▪ เครื่องปรับอากาศ - - - 15 85 100 
▪ อุปกรณ์ภายในห้องประชุม - - - 17 83 100 

5. อุปกรณ์การนำเสนอ 
▪ ความพร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ  

(ไมโครโฟน, LCD Projector ฯลฯ) 
- - - 17 83 100 

▪ การมองเห็นและการได้ยิน - - 5 22 73 100 
▪ ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - 24 76 100 

6. การบริการอื่นๆ    
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีปรึกษา - - - 17 83 100 
▪ การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีโรงแรม - - - 12 88 100 
▪ การให้ข้อมูลข่าวสาร - - - 29 71 100 
▪ การแจ้งข่าวสาร/การติดต่อ - - 2 24 74 100 

หมายเหตุ: 0 = ไม่มี    1 = นอ้ยมาก    2 = ปานกลาง    3 = มาก    4 = มากที่สุด   
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โดยสิ่งทีผู่้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) คร้ังที่ 1 ประทับใจและเสนอแนะ สรุปได้ดังนี ้
 

1  สิ่งที่ประทับใจจากการประชุมกลุ่มเป้าหมาย คร้ังที่ 1 :   
• การจัดประชุม มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม 
• การนำเสนอของวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในองค์ความรู้ แนวคิด รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ

ทำได้ตรงตามเป้าหมาย 
• เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา 

ในอนาคตได้ดีมาก  
• ข้อเสนอแนะจากการประชุม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างค่าโดยสาร และค่าโดยสาร

ภาพรวมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหน่วยงาน 
 

2) ข้อเสนอแนะ  
• แนวทางการพัฒนาระบบตั๋วร่วมและการใช้หลักการในการคิดค่าโดยสาร ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
• แนวทางแก้ปัญหาระบบรถไฟฟ้า (ด้านอัตราค่าโดยสาร) ควรแสดงให้ทราบว่า ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร 
• ภาครัฐควรมองประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง เพราะแหล่งเงินที่ใช้จ่ายมาจากภาษีประชาชน 
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3.4 ประมวลภาพการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) ครั้งที ่1 
 

 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) คร้ังที่ 1 เพื่อรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

“โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม 

วันจันทรท์ี่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

  
กล่าวรายงาน 

นางสาวกรุณา  เนียมเอ่ียม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

กล่าวเปดิการประชุมกลุม่เปา้หมาย 
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

บรรยากาศการเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  Focus Group) คร้ังที่ 1 
 

 

 
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  ผู้จัดการโครงการ  

 

บรรยากาศการนำเสนอ  
“โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
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นายสมประสงค์ สัตยมัลล ี

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบตัรโดยสาร  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค ์
ผู้จัดการโครงการ 

  
นายคงศักดื์  ชื่นไกรลาศ 

ผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชน  
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

นายอำนาจ  คงไทย 
รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุม่ระบบขนส่งมวลชน  

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
 

 
ดร.สุเมธ องกิตติกุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน  ดำเนินรายการ  
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

หัวข้อ “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม”  
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บรรยากาศการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
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บรรยากาศการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  ต่อ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
ภาคผนวก ก เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 ก.1   กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 1 
 ก.2  ข้อมูลคัดย่อ “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
 ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus 

Group) คร้ังที่ 1 
 ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 ก.5 คำกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังที่ 1 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
ก.1 กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 1 
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กำหนดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) คร้ังท่ี 1 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
“โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 

โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี ้บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

08.30 - 09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

09.30 - 09.45 น.  พิธีเปิดการประชุม 

➢ กล่าวรายงานการประชุม 
 โดย  นางสาวกรณุา  เนียมเอี่ยม  

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 

➢ กล่าวเปิดประชุม 
 โดย  นางวิไลรัตน์ ศริิโสภณศิลป ์
             รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 

09.45 - 10.25 น. การนำเสนอ “โครงสร้างอตัราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
   โดย  ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

10.25 - 12.30 น. การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  
  หัวข้อ “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม”  

ในประเด็น:  
➢ แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 
➢ รูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟฟ้า 
➢ การปรับรูปแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เป็นตารางค่าโดยสารเดยีว 
➢ แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นกับระบบรถไฟฟ้า 
➢ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนจากการประยุกต์ใช้ 

ค่าโดยสารร่วม 
➢ การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม 

โดย:  
➢ นายสมประสงค์ สัตยมัลล ี

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกจิบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
➢ นายอำนาจ   คงไทย  

รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุม่ระบบขนส่งมวลชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
➢ นายคงศักดื์ ช่ืนไกรลาศ  

ผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชน มูลนิธิเพ่ือผู้บรโิภค 
➢ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สเุมธ องกิตติกุล  
             ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 

12.30 – 12.45 น.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 
  รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
      ---------------------------------- 
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ภาคผนวก ก.2 ข้อมูลคัดย่อ “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ดำเนินการโดยการศึกษาทบทวนวิเคราะห์รูปแบบ  
การจัดเก็บค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน กฎหมาย สัญญาสัมปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยนำมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์จัดทำระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม / โครงสร้างอัตราค่าโดยสารเดียว เพื่อเสนอแนะ
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เป็นธรรม และให้ผู ้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วม  
ในระบบตั๋วร่วม โดยมีผลการศึกษาและข้อเสนอดังนี้ 
 

ก.2.1 การศกึษา ทบทวน โครงสร้างค่าโดยสารและนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดอตัราค่าโดยสาร 
 
1) โครงสร้างค่าโดยสารและกลไกลการกำหนดอัตราค่าโดยสาร 
 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร เป็นตัวแทนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เดินทางกับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญ
ในการคำนวณอัตราค่าโดยสารสำหรับการเดินทางของผู้ใช้บริการ โดยรูปแบบของโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่นิยมใช้กัน 
ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ (1) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว (Flat Fare) ซึ่งจ่ายค่าโดยสารในอัตรา 
ค่าโดยสารคงที่ (2) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-based Fare) ซึ่งเรียกเก็บค่าโดยสารจากระยะทาง 
ที่เดินทางจริง และ (3) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ ่งเรียกเก็บค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทางผ่าน 
เขตต่างๆ โดยโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบมีข้อเด่น-ข้อด้อยแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อเด่น และข้อด้อยของโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร ข้อเด่น ข้อด้อย 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
แบบอัตราเดียว (Flat Fare) 

(1) เข้าใจได้ง่ายทีสุ่ด และสามารถกำกับดูแลได้
ง่าย 

(2) ใช้เทคโนโลยีในการคำนวณค่าโดยสารไม่ซับซ้อน 

(1) การคำนวณอัตราค่าโดยสารไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความยินดีจ่าย (Willingness to Pay)  
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โครงสร้างค่าโดยสาร 
ไม่สามารถแสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่าง
ระยะทางและอัตราค่าโดยสารได้ 

(2) ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม 
กับพ้ืนที่บริการจริง 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ตามระยะทาง (Distance-
based Fare) 

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและอัตรา 
ค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสม 

(1) กำกับดูแลได้ยาก และจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 
ที่ซับซ้อนในการคำนวณค่าโดยสาร 

(2) ไม่สามารถแสดงอัตราค่าโดยสารลงบนแผนที่ได้  
ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในด้านอัตราค่าโดยสาร
สำหรับการเดินทางของผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชิน
เส้นทาง 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
แบบโซน (Zonal Fare) 

(1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและอัตรา
ค่าโดยสารได้ 

(2) เข้าใจได้ง่ายกว่าโครงสร้างอัตราค่าโดยสารตาม
ระยะทาง และทำให้เกิดความแน่นอนด้านอัตรา
ค่าโดยสารสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชนิเส้นทาง 

(3) สามารถปรับขนาดของเขตที่จะกำหนดอัตรา 
ค่าโดยสารเพ่ือชดเชยระดับของการให้บริการ 
(Level of Service) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละพ้ืนที่ 

(1) เกิดความไม่เท่าเทียมของเขต (Geographic 
Inequities) ได้ โดยผู้ที่เดินทางระยะสั้นข้ามเขต 
จะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารมากกว่าการเดินทาง
ทางไกลภายในเขตเดียวกัน 

(2) มีปัญหาในการกำหนดขอบเขตต่างๆ เช่น  
ความกดดันทางด้านการเมือง 

(3) กำกับดูแลค่อนข้างยาก และใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 
ควบคุมยาก 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Peter Lipscombe, พ.ศ. 2559 
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การกำหนดอัตราค่าโดยสาร หมายถึง วิธีในการกำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ -ขั้นสูง ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการกำหนด
อัตราค่าโดยสารที ่นิยมใช้ในต่างประเทศ สามารถสรุปแนวทางในการกำหนดอัตราค่าโดยสารออกเป็น 3 รูปแบบคือ  
(1) การกำหนดจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจ (Administered) ที่สามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารทั้งขั้นต่ำ 
และขั้นสูง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร (2) การกำหนดแบบกำกับดูแล (Regulated) ให้สิทธิ
การกำหนดอัตราค่าโดยสารแก่ผู้ให้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดที่ภาครัฐกำหนดขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการกำหนดเพดานขั้นสูง 
ซึ่งกำหนดจากสูตรปรับอัตราค่าโดยสาร และ (3) การกำหนดแบบแข่งขันด้านราคาภายในตลาด (Market Competitive) 
โดยการให้สิทธิผู้ให้บริการสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารได้อย่างอิสระ ทั้งอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำ / ขั้นสูง สามารถใช้  
กลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการควบคุมอัตราค่าโดยสาร โดยโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบมีข้อเด่น-ข้อด้อย 
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อเด่น ข้อด้อยของการกำหนดอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ 

วิธีการ ข้อเด่น ข้อด้อย 
การกำหนดจากภาครัฐ 
(Administered) 

ภาครัฐสามารถควบคุมอัตราค่าโดยสารท้ังหมดได้เอง 
ซ่ึงสามารถตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐได้ 

ภาครัฐจำเป็นต้องรับความเสี่ยงท้ังหมด คือ  
หากภาครัฐตั้งค่าโดยสารต่ำเกินไปภาครัฐจำเป็นต้อง
ชดเชยให้กับผู้ให้บริการด้วย 

การกำหนดแบบกำกับดูแล 
(Regulated) 
 

อัตราค่าโดยสารสามารถปรับได้ไม่เกินท่ีภาครัฐ
กำหนด 

รัฐบาลควบคุมได้เฉพาะอัตราสูงสุดเท่าน้ัน  
ไม่สามารถปรับราคาได้เอง ซ่ึงอาจไม่ตอบสนอง
นโยบายภาครัฐได้ท้ังหมด 

การกำหนดแบบแข่งขัน 
ด้านราคาภายในตลาด  
(Market Competitive) 

ภาครัฐไม่จำเป็นต้องสนับสนุน หรือชดเชย อัตราค่าโดยสารอาจสูงมาก เพราะระบบขนส่ง
สาธารณะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะรถไฟฟ้ามักเป็น
รูปแบบผูกขาดในเส้นทาง จึงไม่มีคู่แข่ง อาจส่งผลให้
อัตราค่าโดยสารสูงเกินไป 

ที่มา: ที่ปรกึษา 
 

2) การทบทวนนโยบายเกีย่วกบัอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ 
 
การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ เป็นการเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารระหว่างการใช้บัตรโดยสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ และเงินสด รวมถึงการทบทวนอัตราค่าโดยสารเมื่อเดินทางข้ามระบบ ในประเทศที่สำคัญ คือ (1) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ (สิงคโปร์) (2) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) (3) สหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) และ 
(4) สาธารณรัฐเกาหลี (กรุงโซล) สรุปดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ 

ประเทศ 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 

(บัตรโดยสาร) 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 

(เงินสด) 

ค่าโดยสาร 
รถโดยสาร 
ประจำทาง 

(บัตรโดยสาร) 

ค่าโดยสาร 
รถโดยสาร 
ประจำทาง 
(เงินสด) 

ค่าโดยสารร่วม 
เม่ือชำระผ่านบัตรโดยสาร 

(1) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 
(สิงคโปร์) 

เร่ิมต้นที่ 0.92 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่ 1.7 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่ 0.92 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

เร่ิมต้นที่ 1.7 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง 
ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิม 
เมื่อเปลี่ยนประเภทรถ 

(2) เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ฮ่องกง) 

เร่ิมต้นที่ 4.8 
ดอลลาร์ฮ่องกง 

เร่ิมต้นที่ 5 ดอลลาร์
ฮ่องกง 

รถโดยสาร  
(แบบแฟรนไชส์) 
เร่ิมต้นที่ 2 ดอลลาร์
ฮ่องกง 

รถโดยสาร  
(แบบแฟรนไชส์) 
เร่ิมต้นที่ 2 
ดอลลาร์ฮ่องกง 

การเปลี่ยนการโดยสารจาก
รถไฟฟ้า ไปสู่รถโดยสาร  
ในเส้นทางที่กำหนด ภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับ
ส่วนลดเท่ากบั 1 ดอลลาร์
ฮ่องกง 

(3) สหราช
อาณาจักร  
(กรุงลอนดอน) 

อัตราที่มีราคาต่ำที่สุด 
ช่วงเวลา Peak ราคา 
1.70 ปอนด์ /
ช่วงเวลา Off-peak  
ราคา 1.50 ปอนด์ 

มีอัตราเดียว  
(ไม่แยกช่วงเวลา 
Peak / Off-peak) 
เร่ิมต้นที่ 5.50 ปอนด ์

จ่ายในอัตราเท่ากัน
ไม่ว่าเดินทาง 
ในหนึ่งโซน หรือ 
เดินทางผ่าน 
หลายโซน  
(เที่ยวเดียวราคา  
1.55 ปอนด์) 

ไม่สามารถชำระ
ด้วยเงินสด 

ไม่มีระบบค่าโดยสารร่วม 

(4) สาธารณรัฐ
เกาหลี  
(กรุงโซล) 

เร่ิมต้นที่  
1,250 วอน 

เร่ิมต้นที่  
1,350 วอน 

อัตราต่ำสุดเร่ิมต้นที่ 
900 วอน 

อัตราต่ำสุดเร่ิมต้น
ที่ 1,000 วอน 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
ประเภทรถ (Transfer)  
จากรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถ
โดยสารประจำทาง  
ชำระเฉพาะค่าโดยสาร
เพ่ิมเติมในทุก 5 กิโลเมตร 
หลังจากเดินทางเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตรแรก 
โดยมีค่าโดยสารเพ่ิมเติม
กำหนดไว้ที่ 100 วอน 

ที่มา: รวบรวมโดยที่ปรึกษ 

 
จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละประเทศได้ ดังนี้ 
 

(1) กรณีสิงคโปร์ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT และ LRT) เมื่อใช้บัตรโดยสารจะมีอัตราเริ่มต้นที่ 0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ในขณะที ่เมื ่อใช้ว ิธ ีการชำระด้วยเงินสดจะมีอัตราสูงกว่าพอสมควร โดยเริ ่มตั ้งแต่ 1.7 ดอลลาร์ส ิงคโปร์   
ส่วนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง เมื่อใช้บัตรโดยสารจะมีอัตราเดียวกันกับรถไฟฟ้า โดยเร่ิมต้นที่ 0.92 ดอลลาร์
สิงคโปร์ ในขณะที่การชำระด้วยเงินสดมีอัตรา 1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ระบบค่าโดยสารร่วมของ
สิงคโปร์ ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง โดยไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเมื่อเปลี่ยนประเภทรถ 

 
(2) กรณีฮ่องกงค่าโดยสารต่อเที่ยวของรถไฟฟ้า (MTR) เป็นตัวอย่างของสาย Island Line และ South Island Line 

เมื่อใช้บัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 4.8 ดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะที่การใช้เงินสดมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 5 ดอลลาร์ฮ่องกง  
ส่วนรถโดยสารประจำทาง (แบบแฟรนไชส์) มีอัตราเริ่มต้นที่ 2 ดอลลาร์ฮ่องกง และการเปลี่ยนการโดยสารจาก
รถไฟฟ้า MTR ไปสู่รถโดยสารประจำทาง (แบบแฟรนไชส์) ในเส้นทางและช่วงเวลาที่กำหนดมีส่วนลด 1 ดอลลาร์ฮ่องกง 
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(3) กรณีกรุงลอนดอนอัตราค่าโดยสารระบบรางคิดตามโซน การชำระเงินผ่านโดยการใช้บัตรโดยสารมีการแยกอัตรา 
ค่าโดยสารระหว่างช่วง Peak และ Off-peak อัตราที่มีราคาต่ำที่สุด ช่วงเวลา Peak ราคา 1.70 ปอนด์ และช่วงเวลา 
Off-peak ราคา 1.50 ปอนด์ ส่วนการชำระด้วยเงินสดมีเพียงอัตราเดียว โดยราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดคือ 5.50 ปอนด์  
ในส่วนของรถโดยสารประจำทางอัตราเท่ากันไม่ว่าเดินทางในหนึ่งโซน หรือเดินทางผ่านหลายโซน (เที่ยวเดียวราคา 
1.55 ปอนด์) และไม่สามารถชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้กรุงลอนดอนไม่มีระบบค่าโดยสารร่วมเมื่อเดินทางข้ามระบบ 

 
(4) กรณีกรุงโซลการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อใช้บัตรโดยสาร แบ่งค่าโดยสารออกเป็นค่าโดยสารพื้นฐาน และค่าโดยสารเพิ่มเติม

ในทุก 5 กม. หลังจากเดินทางเป็นระยะทาง 10 กม. แรก ซึ่งจากตารางมีอัตราค่าโดยสารพื ้นฐานที่ 1,250 วอน  
หากชำระด้วยเงินสดเริ่มต้นที่ 1,350 วอน ส่วนรถโดยสารประจำทางมีอัตราต่ำสุดเริ่มต้นที่ 900 วอน เมื่อชำระผ่าน 
บัตรโดยสาร แต่หากชำระด้วยเงินสดมีอัตราต่ำสุดเริ่มต้นที่ 1,000 วอน ซึ่งระบบค่าโดยสารร่วมกำหนดให้ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนประเภทรถ (Transfer) จากรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทาง โดยให้ชำระเฉพาะค่าโดยสารเพิ่มเติม
ในทุก 5 กม. หลังจากเดินทางเป็นระยะทาง 10 กม. แรก โดยมีค่าโดยสารเพิ่มเติมกำหนดไว้ที่ 100 วอน 

 
ก.2.2 อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบันและการกำหนดค่าโดยสารรว่มของระบบรถไฟฟ้า 

 
ปัจจุบันโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการนั้นแตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุให้การกำหนด
อัตราค่าโดยสารและการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของสัญญาสัมปทานนั้น รวมถึงกลไกในการปรับอัตราค่าโดยสาร 
มีความต่างกันด้วย อย่างไรก็ดี โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวและมีความซับซ้อน
ของระบบเพิ่มมากขึ้น จึงควรต้องมีการกำหนดค่าโดยสารที่เป็นราคากลางของระบบรถไฟฟ้า โดยที่กำหนดให้โครงการรถไฟฟ้า
ทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงมีระบบการปรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้การ
กำหนดนโยบายสำหรับค่าโดยสารในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อมีราคาค่าโดยสารกลางของระบบรถไฟฟ้า  
จะส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุน รูปแบบการลงทุน และสัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการ 
 
การปรับรูปแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกันนั้น ควรมีการกำหนดให้มีรูปแบบสัญญาสัมปทานมาตรฐาน 
ที่มีตารางอัตราค่าโดยสารเดียวกัน (Common fare table) โดยระบุแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารและแนวทาง 
การปรับอัตราค่าโดยสารที่มีรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ในการกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการมีราคาค่าโดยสารกลาง
ภายใต้ตารางค่าโดยสารเดียวกันนั้น ย่อมส่งผลต่อสัญญาสัมปทานเดิมและสัญญาสัมปทานใหม่ในอนาคต จึงขอเสนอแนวทาง 
รูปแบบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เป็นตารางค่าโดยสารเดียว ดังนี้ 
 

(1) กรณีสัญญาสัมปทานเดิม 
- ศึกษาแนวทางการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ประกอบการหลายสัญญาสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อภายใน

ระบบรถไฟฟ้า เนื่องจากระบบอัตราค่าโดยสารร่วมต้องมีการยกเว้นค่าแรกเข้าสำหรับการเดินทางมากกว่า 
1 ระบบ 

- กำหนดให้สัญญาสัมปทานเดิมใช้ตารางค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญาสัมปทานมาตรฐาน โดยพิจารณา
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเดิมถึงความจำเป็นในการแก้ไขและปรับปรุงข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตรา 
ค่าโดยสาร นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาแนวทางในการชดเชยผู้ประกอบการจากการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญาสัมปทาน เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยค่าโดยสารร่วม สำหรับสัญญาสัมปทานเดิมที่มีการแก้ไข 
เป็นต้น 
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(2) กรณีสัญญาสัมปทานใหม่ 
- กำหนดให้สัญญาสัมปทานใหม่ใช้ตารางค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญาสัมปทานมาตรฐาน เพื่อป้องกัน

ปัญหาอัตราค่าโดยสารในอนาคต และปรับขยายเวลาของโครงการ เพื่อยืดระยะเวลาคืนทุน รวมถึง
กำหนดให้ใช้ระบบการแข่งขันในการคำนวณรับเงินอุดหนุนในการยื่นเสนอโครงการ 

 
ก.2.3 ข้อเสนอในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/ค่าโดยสารเดียว 

 
1) ข้อเสนอโครงสร้างค่าโดยสารร่วมและแนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า 
 
รูปแบบการกำหนดอัตราค่าโดยสาร สำหรับระบบรถไฟฟ้า ให้โครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกันทั้งระบบ 
พร้อมทั้งการกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุด ทั้งนี้ การที่โครงการรถไฟฟ้าใช้ตารางค่าโดยสารเดียวกัน นอกจากอัตราค่าโดยสาร 
จะเท่ากันแล้ว ยังรวมถึงระบบการปรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้การกำหนดนโยบายสำหรับค่าโดยสาร  
ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื ่องจาก แม้ว ่าจะตั ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้เท่ากันทุกโครงการ แต่ อาจมี 
การเปลี่ยนแปลงอัตราที่ไม่เท่ากันในอนาคตอีก ทั้งยังมีวิธีการคำนวณและระยะเวลาในการปรับอัตราค่าโดยสารต่างกัน  
จึงมีโอกาสสูงที่ค่าโดยสารในอนาคตจะมีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราค่าโดยสารไม่เป็นระบบเดียวกัน และสร้างปัญหา 
ในการกำหนดนโยบายภาพรวม 
 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเบื้องต้น จากการคำนวณโดยการใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม 
(CPI NFB) ในการปรับ เริ่มพิจารณาที่พ.ศ. 2565 กำหนดอัตราค่าแรกเข้า เท่ากับ 14 บาท และอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง  
2.15 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้  กำหนดสมมติฐานให้อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคแบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB) 
เท่ากับ ร้อยละ 1.02 ต่อปี (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4  โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (เบื้องต้น) หน่วย: บาท 

พ.ศ. ค่าแรกเข้า อัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร 
2565 14.00 2.15 
2566 14.14 2.17 
2567 14.29 2.19 
2568 14.43 2.21 
2569 14.58 2.23 
2570 14.73 2.26 
2571 14.88 2.28 
2572 15.03 2.30 
2573 15.18 2.33 
2574 15.34 2.35 
2575 15.50 2.37 
2576 15.65 2.40 
2577 15.81 2.42 
2578 15.97 2.45 
2579 16.14 2.47 
2580 16.30 2.50 

หมายเหตุ: กำหนดสมมติฐานอัตราเงนิเฟอ้ดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดืม่ (CPI NFB)) ร้อยละ 1.02 ตอ่ปี 
ที่มา: ที่ปรกึษา  
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สำหรับการกำหนดกรอบอัตราค่าโดยสารสูงสุดได้พิจารณาพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งผู้โดยสารประมาณร้อยละ 70 เดินทางประมาณไม่เกิน 14 กิโลเมตร และร้อยละ 95 เดินทางประมาณไม่เกิน 
25 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับผู้โดยสารส่วนใหญ่ รูปแบบอัตราค่าโดยสารแบบมีเพดาน
สูงสุด 2 ข้ัน (รูปที่ 1) จึงมีความเหมาะสมที่สุด โดยอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท เพิ่มข้ึนตามระยะทางกิโลเมตรละ 2.15 
บาทจนถึงช่วง 14 กิโลเมตรแรก ค่าโดยสารคงที่อยู่ที ่ 42 บาท (เพดานสูงสุดขั้นที่ 1) จนถึงกิ โลเมตรที่ 25 ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมปริมาณผู้โดยสารถึงร้อยละ 95 ของผู้โดยสารทั้งหมด โดยผู้โดยสารที่เดินทางในระยะทางต่อจากนี้ ควรต้องจ่าย  
ค่าโดยสารเพิ่มตามระยะทางต่อในอัตราเดียวกันกับช่วงก่อนหน้า เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จนถึงอัตราค่าโดยสาร
เพดานสูงสุดในขั้นที่ 2 หรือเท่ากับ 65 บาท ตั้งแต่การเดินทาง 36 กิโลเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ การกำหนดค่าโดยสารในลักษณะนี้
ทำให้อัตราค่าโดยสารอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไป และเป็นอัตราสอดคล้องค่าความยินดี
จ่ายค่าโดยสาร (Willingness to Pay) ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้โดยสารด้วย 
 

 
 ที่มา: ที่ปรึกษา 

รูปที่ 1 ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 
 

สำหรับการจัดสรรค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้า เมื่อมีการกำหนดให้ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงระหว่าง
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นแนวทางการจัดสรรค่าโดยสาร ได้แก่ (1) ระบบที่รับเข้าได้รับค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้า 
และค่าโดยสารตามระยะทางจัดสรรรายได้ตามจำนวนสถานี และ (2) แต่ละระบบได้รับการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารทั้งส่วน 
ค่าแรกเข้าและค่าโดยสารตามระยะทางตามจำนวนสถานี 
 
2) แนวทางการกำหนดอตัราค่าโดยสารร่วมและข้อเสนออัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อข้ามระบบ 
 
แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถกำหนดเป็น 2 ระยะ (รูปที่ 2) ได้แก่  
 

• ระยะที่ 1 (Phase I) อัตราค่าโดยสารร่วมภายในระบบรถไฟฟ้า 
• ระยะที่ 2 (Phase II) อัตราค่าโดยสารเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืนเข้ากับระบบรถไฟฟ้า 
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ที่มา: ที่ปรกึษา 

รูปที่ 2 แผนการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว 
 
โดยที่มีแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมเป็นไปตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5     แนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว 

Phase 
ระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า 

รถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) 

รถโดยสารประจำทาง  เรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก 

I ตั๋วร่วม (บัตร) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ค่าโดยสารร่วม (ระบบเดียวกัน) ✓ x x x x 

II ค่าโดยสารร่วม (ข้ามระบบ) x * * * x 
หมายเหตุ * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเชื่อมต่อข้ามระบบ 
ที่มา: วิเคราะห์โดยที่ปรกึษา 

 
อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับระบบรถไฟฟ้า (Phase I) ควรต้องมีการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าให้ใช้
ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน และสำหรับแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารข้ามระบบ (Phase II) เช่น ระหว่าง
รถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจำทางหรือเรือโดยสาร นั้นไม่สามารถใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกันได้ เนื่องจาก
ต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น การใช้วิธีการลดค่าข้ามระบบ (Transfer Discount) จะเหมาะสมมากกว่า ดังนั้น จึงเสนอแนวทาง
ในการให้ส่วนลดค่าโดยสารเมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร ดังนี้ 
 

(1) การเชื่อมระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท 
สำหรับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลด 10 บาท เนื่องจากรถโดยสารประจำทางทั้ง  
2 รูปแบบมีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงเสนอให้มีส่วนลดราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันด้วย 

(2) การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทขึ้นอยู่กับ
อัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง 

(3) การเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท 
 
 

2   2   2   2   2   2   2  1 ...

การเดินทางข้ามระหว่างระบบรถไฟฟ้า

ประกาศใช้ พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั วร่วม

การเดินทางเช่ือมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนอื่น

Phase I

Phase II

พ.ศ.
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ก.2.4 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนจากการประยุกต์ใช้ 
ค่าโดยสารร่วม 

 
การประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งมวลชน โดยมีการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม / อัตรา 
ค่าโดยสารเดียว ทำให้ค่าโดยสารที่ผู้เดินทางต้องจ่ายจริงลดต่ำลงจากเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนมีรายได้ต่อ
ผู้โดยสาร (คน-เที่ยว) ลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนในภาพรวมมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้น ดังนั้น รายได้ของ
ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่ม จะช่วยลดผลกระทบจากอัตราค่าโดยสารที่ลดลง
เนื่องจากค่าโดยสารร่วม  
 
เนื ่องจากโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมจะมีการประยุกต์ใช้กับระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง (Urban Mass Rapid Transit)  
เป็นหลัก เพื่อบูรณาการให้ระบบรถไฟฟ้าใน กทม.และปริมณฑลมีความใกล้เคียงในการเป็นระบบเดียวกันมากที่สุด (เมื่อพิจารณา
จากลักษณะทางกายภาพของการให้บริการ เส้นทาง สถานี และโครงสร้างค่าโดยสารในปัจจุบัน) อย่างไรก็ตาม สำหรับระบบ
รถไฟสายสีแดง และ Airport Rail Link (ARL) นั้น มีลักษณะของการให้บริการเป็นระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (Suburban Rail) 
โดยมีระยะห่างระหว่างสถานีที่ไกลกว่าระบบรถไฟฟ้าในเมือง ตลอดจนมีโครงสร้างค่าโดยสารที่ต่ำกว่า แต่สามารถเข้าใช้ระบบตั๋วร่วม
ได้โดยไม่ต้องใช้ค่าโดยสารร่วม แต่สามารถให้มีส่วนลดแก่ผู้โดยสารเมื่อเดินทางข้ามระบบ เพื่อลดภาระค่าโดยสารในแต่ละเที่ยว  
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้าที่ควรได้สิทธิในการรับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ควรจำกัด 
อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 

(1) เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน (หน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่เกินร้อยละ 50) (เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีสถานะ 
เป็นหน่วยงานของรัฐ มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน) 

(2) ให้บริการระบบรถไฟฟ้าโดยรับความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าโดยสารทั้งหมด (ระบบที่มีรูปแบบการร่วมลงทุน  
ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับรูปแบบ PPP Gross Cost ไม่สามารถรับการสนับสนุนได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ
ไม่ได้รับรายได้จากค่าโดยสารโดยตรง จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าโดยสาร)  

(3) สถานะของระบบรถไฟฟ้า ณ วันที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งระบบตั๋วร่วมและโครงสร้าง 
ค่าโดยสารร่วม (1) ระบบที่เปิดให้บริการแล้ว หรือ (2) ระบบที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ข้อใดข้อหนึ่ง  

 
ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนจึงประกอบด้วย (1) สายสีน้ำเงิน (2) สายสีเขียว (3) สายสีชมพู (4) สายสีเหลือง 
และ (5) ARL ส่วนสายที่ยังมีความไม่แน่นอน ได้แก่ สายสีส้ม และสายสีเขียวส่วนต่อขยายนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องกำกับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการที่จะได้รับคัดเลือกต้องประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู้เดินทาง 
 
การกำหนดหลักการในการส่งเสริมการดำเนินงานแก่ผู ้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนจากการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม 
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้ามาเข้าร่วมโดยสมัคร
ใจ ส่งผลให้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าหมาย
การดึงดูดให้ผู้เดินทางเข้ามาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบขนส่งหลักในการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ทั้งนี้ ทางเลือกในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของ
ผู้ประกอบการ ในระยะเริ่มแรกที่มีการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม ในเบื้องต้นอาจแบ่งเป็น 2 ทาง ได้แก ่
 

(1) การจ่ายเงินในลักษณะเงินให้เปล่า  
(2) การสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า  
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ก.2.  การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั วร่วมและค่าโดยสารร่วม 
 
ในกรณีของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมนั้น ยังไม่สามารถระบุแหล่งรายได้สำหรับนำเข้ากองทุนได้
อย่างชัดเจน ดังนั้น ในร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน จึงควรเปิดช่องทางการจัดสรรรายรับและการระดมทุนเข้ากองทุน 
ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยทางเลือกที่อาจเป็นไปได้ในการระดมทุนเข้ากองทุน ประกอบด้วย 
 

(1) การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(2) การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งมวลชน 
(3) การให้กองทุนระดมทุนจากตลาดทุน (Equity Market) หรือตลาดการเงิน (Financial Market)  
(4) การจัดสรรเงินจากรายได้ภาษีที่เกี่ยวข้อง 
(5) การแบ่งรายได้ส่วนเกินของผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (Windfall Benefit) เนื่องจากผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วร่วม 

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ค่าโดยสารร่วม (Induced Demand)  
 
เพื่อให้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาระด้านการเงิน การคลังแก่ภาครัฐ 
ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมจำเป็นต้องมีทุนและสภาพคล่องเพียงพอต่อ 
การใช้จ่ายหลักได้แก ่
 

(1) การสนับสนุนด้านการเงินแก่ระบบรถไฟฟ้า หลังจากการประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม 
(2) การใช้คืนเงินกู้ที่สนข. หรือหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมกู้มาเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบตั๋วร่วม

ในส่วนของ Central Clearing House (CCH) และระบบจัดเก็บค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection 
System at Front-end) (ถ้ามี) 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
ก.3 เอกสารประกอบการบรรยาย  

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

(15 พฤศจิกายน 2564) 

NFC

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
“โครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม”



การศึกษา ทบทวน โครงสร้างค่าโดยสาร
และนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าโดยสาร
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รูปแบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร 

• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว (Flat Fare) ซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารคงที่
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง (Distance-Based Fare) ซึ่งอัตราค่าโดยสารคิด

จากระยะทางที่เดินทางจริง
• โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซน (Zonal Fare) ซึ่งคิดอัตราค่าโดยสารเมื่อมีการเดินทาง

ผ่านเขตแดนต่างๆ 
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การเปรียบเทียบข้อเด่น และข้อด้อยของโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ
โครงสร้างค่าโดยสาร ข้อเด่น ข้อด้อย

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบอัตราเดียว 
(Flat Fare)

• เข้าใจได้ง่ายที่สุด และสามารถก ากับดูแลได้ง่าย
• ใช้เทคโนโลยีในการค านวณค่าโดยสารไม่

ซับซ้อน

• การค านวณอัตราค่าโดยสารไม่ได้อยู่บน
พ้ืนฐานของความยินดีจ่าย (Willingness to 
Pay) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โครงสร้างค่า
โดยสารไม่สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางและอัตราค่าโดยสารได้

• ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่บริการจริง

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง
(Distance-based Fare)

• แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ
อัตราค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสม

• ก ากับดูแลได้ยาก และจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการค านวณค่าโดยสาร

• ไม่สามารถแสดงอัตราค่าโดยสารลงบน
แผนที่ได้ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในด้าน
อัตราค่าโดยสารส าหรับการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง

โครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบโซนวง
แหวน (Zonal Fare)

• แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและ
อัตราค่าโดยสารได้

• เข้าใจได้ง่ายกว่าโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ตามระยะทาง และท าให้เกิดความแน่นอนด้าน
อัตราค่าโดยสารส าหรับผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นชิน
เส้นทาง

• สามารถปรับขนาดของเขตท่ีจะก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารเพื่อชดเชยระดับของการให้บริการ 
(Level of Service) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละพ้ืนที่

• เกิดความไม่เท่าเทียมของเขต (Geographic 
Inequities) ได้ โดยผู้ที่เดินทางระยะสั้นข้าม
เขตจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารมากกว่าการ
เดินทางทางไกลภายในเขตเดียวกัน

• มีปัญหาในการก าหนดขอบเขตต่างๆ เช่น 
ความกดดันทางด้านการเมือง

• ก ากับดูแลค่อนข้างยาก และใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ควบคุมยาก

ที่มา: Peter Lipscombe, พ.ศ. 2559 
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กลไกการก าหนดค่าโดยสาร

แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันในต่างประเทศ สามารถสรุปแนวทางให้การ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารออกเป็น 3 รูปแบบคือ

• ก าหนดจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้มีอ านาจอ่ืน (Administered) โดยภาครัฐจะ
ก าหนดอัตราค่าโดยสารทั้งขั้นต่ าและขั้นสูง 

• ก ากับดูแล (Regulated) ให้สิทธิการก าหนดค่าโดยสารแก่ผู้ให้บริการภายใต้ข้อก าหนดที่
ทางภาครัฐก าหนดขึ้น

• แข่งขันด้านราคาภายในตลาด (Market Competitive) ให้สิทธิผู้ให้บริการสามารถ
ก าหนดค่าโดยสารได้อย่างอิสระทั้งอัตราค่าโดยสารขั้นต่ า/ขั้นสูง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
เครื่องมือในการควบคุมอัตราค่าโดยสาร 

5



ขอบเขตของการก าหนดค่าโดยสารแต่ละรูปแบบ

วิธีการ รายละเอียด
ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร
ค่าโดยสารต่ าสุด ค่าโดยสารสูงสุด

วิธีก าหนดจากภาครัฐ
(Administered)

อัตราค่าโดยสารถูกก าหนดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น Х Х

วิธีก าหนดแบบก ากับดูแล
(Regulated)

ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารได้เอง ภายใต้กรอบอัตรา
ค่าโดยสารท่ีก าหนด

✓
ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
สามารถปรับได้

วิธีก าหนดแบบแข่งขันภายในตลาด 
(Competitive)

ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารได้เอง โดยใช้กลไกตลาดเป็น
เคร่ืองมือในการก าหนดค่าโดยสาร

✓ ✓

ที่มา: Steer Davies Gleave, พ.ศ. 2559 
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การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารในต่างประเทศ
ประเทศ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

(บัตรโดยสาร)
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

(เงินสด)
ค่าโดยสารรถ

โดยสารประจ าทาง
(บัตรโดยสาร)

ค่าโดยสารรถ
โดยสารประจ าทาง

(เงินสด)

ค่าโดยสารร่วมเมื่อช าระผ่านบัตรโดยสาร

สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
0.92 ดอลลาร์สิงคโปร์

เริ่มต้นท่ี 
1.7 ดอลลาร์สิงคโปร์

ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง ไม่มีการเรียกเกบ็เพิ่ม
เมื่อเปลี่ยนประเภทรถ

ฮ่องกง

เริ่มต้นท่ี 4.8 ดอลลาร์
ฮ่องกง

เริ่มต้นท่ี 5 ดอลลาร์
ฮ่องกง

รถโดยสาร 
(แบบแฟรนไชส์) 
เริ่มต้นท่ี 2 ดอลลาร์
ฮ่องกง

รถโดยสาร 
(แบบแฟรนไชส์) 
เริ่มต้นท่ี 2 ดอลลาร์
ฮ่องกง

การเปลี่ยนการโดยสารจากรถไฟฟ้า ไปสู่รถโดยสาร
แบบแฟรนไชส์ ในเส้นทางที่ก าหนด ภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดจะได้รับส่วนลดเท่ากับ 1 
ดอลลาร์ฮ่องกง

กรุงลอนดอน

อัตราที่มีราคาต่ าที่สุด
อยู่ท่ี ช่วงเวลา Peak
ราคา 1.70 ปอนด์ /
ช่วงเวลา Off-peak  
ราคา 1.50 ปอนด์

มีอัตราเดียว (ไม่แยก
ช่วงเวลา Peak / Off-
peak) เริ่มต้นท่ี 5.50 
ปอนด์

จ่ายในอัตราเท่ากันไม่
ว่าจะอยู่ในหนึ่งโซน 
หรือเดินทางผ่านหลาย
โซน (เที่ยวเดียวราคา  
1.55 ปอนด)์

ไม่สามารถช าระด้วย
เงินสด

ไม่มีระบบค่าโดยสารรว่ม 

สาธารณรัฐ
เกาหลี (กรุงโซล)

เริ่มต้นท่ี 1,250 วอน เริ่มต้นท่ี 1,350 วอน อัตราต่ าสุดเริ่มต้นที่ 
900 วอน

อัตราต่ าสุดเริ่มต้นที่ 
1,000 วอน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนประเภทรถ (Transfer) 
จากรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถโดยสารประจ าทาง ช าระ
เฉพาะค่าโดยสารเพิ่มเตมิในทุก 5 กม. หลังจาก
เดินทางเป็นระยะทาง 10 กม. แรก โดยมีค่า
โดยสารเพิ่มเติมก าหนดไว้ท่ี 100 วอน

ที่มา: รวบรวมโดยที่ปรึกษา 
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อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบันและ
การก าหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้
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อัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟา้ในปัจจุบัน และอนาคต

หมายเหตุ:  1   ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ค านวณตามโครงสร้างค่าโดยสาร 12 + 2X
2 ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพู อ้างอิงตามสัญญาสมัปทาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากัด (มหาชน), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด

จ านวนสถานี
ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าในอนาคต2

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีเขียว

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีน  าเงิน

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีม่วง

ระบบรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตเรลลิงก์

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีแดง1

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง

ระบบรถไฟฟ้า
สายสีชมพู

0 16 17 14 - 12 14 14
1 16 17 17 15 17 18 17
2 23 19 20 20 22 21 21
3 26 21 23 25 27 25 26
4 30 24 25 30 32 28 28
5 33 26 27 35 37 31 31
6 37 28 30 40 42 33 34
7 40 31 33 45 42 36 38
8 44 33 36 - 42 39 41
9 44 35 38 - 42 42 42
10 44 38 40 - - 42 42
11 44 40 42 - - 42 42

12 ขึ นไป 44 42 42 - - 42 42
ส่วนต่อขยาย +15

หน่วย: บาท

9



การปรับอัตราค่าโดยสารของประเทศไทย
โครงการ ระยะเวลาสัมปทาน อัตราแรกเข้าระบบ รูปแบบ ระยะเวลา

ดัชนี/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง

สายสีเขียวส่วนหลัก (BTS)
30 ปี

(พ.ศ. 2543-2572)
ไม่ได้ระบุใน

สัญญาสัมปทาน
สูตรปรับอัตราค่า

โดยสารตามเงินเฟ้อ
18 เดือน Headline CPI

สายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย

อ่อนนุช-แบริ่ง
สะพานตากสิน-บางหว้า

30 ปี
(พ.ศ. 2555-2585)*

ยังไม่สรุป
อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงแก้ไข
อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

หมอชิต-คูคต
ส าโรง-เคหะสมุทรปราการ

25 ปี
(พ.ศ. 2560-2585)*

ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป ยังไม่สรุป

สายสีน้ าเงิน
25 ปี + 20 ปี

(พ.ศ. 2547-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีน้ าเงินส่วนต่อขยาย
30 ปี

(พ.ศ. 2563-2592)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(17 บาท)**

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีม่วง
30 ปี

(พ.ศ. 2556-2585)

ไม่ได้ระบุใน
สัญญาสัมปทาน

(14 บาท)**

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแก้ไข

อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข

สายสีเหลือง
30 ปี

(พ.ศ. 2565-2594)***
14 บาท

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีชมพู
30 ปี

(พ.ศ. 2565-2594)***
14 บาท

สูตรปรับอัตราค่า
โดยสารตามเงินเฟ้อ

24 เดือน
CPI without foods and
Beverages (CPI NFB)

สายสีทอง
30 ปี

(พ.ศ. 2563-2592)
ไม่ได้ระบุ (แต่จัดเก็บ
15 บาทตลอดสาย)

ปรับขึ้น 1 บาท ทุก 3 ปี สูงสุดปี 2592 อยู่ท่ี 24 บาท

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
50 ปี

(พ.ศ. 2567-2612)***
รฟท. และเอกชน

คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน
สูตรปรับอัตราค่า

โดยสารตามเงินเฟ้อ
36 เดือน Headline CPI

หมายเหตุ: * สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครอบคลุมสายสีเขียวส่วนหลัก พ.ศ. 2573-2585)
** ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารร่วม 

ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2563
*** คาดการณ์ว่าเริ่มเปิดใช้งาน พ.ศ. 2565 ส าหรับสายสีเหลืองและสายสีชมพู และ พ.ศ. 2567 ส าหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ที่มา: รวบรวมจากสัญญาสัมปทาน 10



การก าหนดค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้

• โครงการรถไฟฟ้าแต่ละโครงการมีโครงสร้างต้นทุนและรูปแบบการลงทุนต่างกัน 
ท าให้การก าหนดราคาและสัญญาสัมปทานมีความต่างกัน

โครงสร้างต้นทุน รูปแบบการลงทุน
สัญญาสัมปทาน

ค่าโดยสาร

ปัจจุบัน

ค่าโดยสารของทั งระบบรถไฟฟ้า

ต้องมีการก าหนดค่าโดยสารที่เป็นราคากลางของระบบรถไฟฟ้า 

• รายได้ค่าโดยสารแต่ละเส้นต้องมีการประเมินใหม่ภายใต้
สมมติฐานเรื่องรายได้จากส่วนแบ่งค่าโดยสารร่วม

• ภายหลังการก าหนดราคาค่าโดยสารกลาง ต้องมีการปรับ
รูปแบบการลงทุนและเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
- การให้เงินอุดหนุนชดเชยผู้ประกอบการ
- การขยายเวลาคืนทุนของโครงการ

รูปแบบการลงทุน

สัญญาสัมปทาน

ของแต่ละสาย

11



แนวทางการปรับรปูแบบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

• ชดเชยรายไดค้่าโดยสารให้
ผู้ประกอบการตามสัญญาสัมปทานเดิม

• พิจารณาแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิม 
โดยก าหนดให้สัญญาสัมปทานเดิมใช้
ตารางค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญา
สัมปทานมาตรฐาน

• ก าหนดให้สัญญาสัมปทานใหม่ใช้ตาราง
ค่าโดยสารร่วมตามรูปแบบสัญญาสัมปทาน
มาตรฐาน

• ก าหนดใหใ้ช้ระบบการแข่งขันในการ
ค านวณรับเงินอุดหนุนในการยื่นเสนอ
โครงการ

• พิจารณาขยายเวลาสัมปทานของโครงการ

สัญญาสัมปทานเดิม สัญญาสัมปทานใหม่

ก าหนดให้มีรูปแบบสัญญาสัมปทานมาตรฐานที่มีตารางอัตราค่าโดยสารเดยีวกนั
โดยระบุแนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารและแนวทางการปรับอัตราค่าโดยสาร

12



การวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
การทบทวนแนวทางการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามรูปแบบ MRT Assessment Standardisation การก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การร่วมทุน ซึ่งเป็นการค านวณอัตราค่าแรกเข้าและอตัราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร พร้อมทั้ง
วิเคราะห์แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม 

MRT Assessment Standardisation
การจัดสรรระดับการมีส่วนร่วมจะมีระดับที่แตกต่างกันในโครงการแต่ละประเภท ภายใต้แนวคิด PPP โดยชุดสมมติฐาน
มาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงินได้ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารไว้ ดังน้ี

ชุดสมมติฐานมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน เฉพาะส่วนโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร

สูตรการค านวณคือ FR  = BFR  * (ACPI /BCPI )

ที่มา: โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางและการจัดการระหว่างการก่อสรา้ง, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, พ.ศ. 2552
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“Fare Rate” หรือ “FR” หมายถึง อัตราค่าโดยสารใหม่หลังการปรับ
“Base Reference Fare Rate” หรือ “BFR” หมายถึง อัตราค่าโดยสารพื้นฐานอ้างอิงตามที่ตกลงกันในสัญญาร่วมลงทุน หรืออัตราค่าโดยสารที่มีการปรบัแล้วในครั้งสุดท้าย
“Applicable Consumer Price Index for Basic Reference Fare Rate Adjustment” หรือ “ACPI” หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ีเหมาะสมส าหรับการปรบัอัตราค่าโดยสาร คือ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (Non-Food and Beverages) โดยใช้ปีฐานเดียวกัน

“Base Consumer Price Index” หรือ “BCPI” หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งอ้างอิงจากดัชนีราคาผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หมวดอื่นๆ ไม่รวมอาหารและเครือ่งดื่ม 
(Non-Food and Beverages) หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ใช้เป็นฐานค านวณอัตราค่าโดยสารครัง้ก่อน



การก าหนดอัตราค่าแรกเข้า

MRT Assessment Standardisation
ค่าแรกเข้า 10 บาท

(พ.ศ.2544)

ปรับราคาด้วย CPI

12 บาท –ปรับด้วย CPI NFB 

14 บาท –ปรับด้วย Headline CPI

17 บาท กรณีสายสีน  าเงิน เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดค่าโดยสารจ านวน 0 สถานีไว้ใน

สัญญาสัมปทาน จึงใช้อัตราค่าโดยสาร 0 สถานี เท่ากับ อัตราค่าโดยสาร 1 สถานี

โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่เปิดให้บริการแล้ว ใช้ CPI NFB ในการปรับค่าโดยสาร แต่โครงการ
ที่ก าลังก่อสร้างใช้ Headline CPI ในการปรับค่าโดยสาร เพื่อก าหนดเป็นตารางค่าโดยสารในสัญญาสัมปทาน
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ข้อเสนอในการก าหนดอัตราคา่โดยสารร่วม/
ค่าโดยสารเดียว

15



โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580
ค่าแรกเข้า1 14.00 14.73 15.50 16.30
อัตราค่าโดยสาร/กิโลเมตร2 2.15 2.26 2.37 2.50

หมายเหตุ:  1 ก าหนดค่าแรกเข้า 14 บาท (เท่ากับค่าแรกเข้าสายสีม่วง สายสีเหลือง และสายสีชมพู) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ าที่สุด 
2 ค านวณตามดัชนีราคาผู้บริโภค (แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) โดยก าหนดสมมติฐานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค

(แบบไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม (CPI NFB)) ประมาณร้อยละ 1.02 ต่อปี
ที่มา: ที่ปรึกษา 

โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร (เบื องต้น) และการปรับอัตราค่าโดยสาร

หน่วย: บาท
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ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป (Headline CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและ
เครื่องดื่ม (CPI Non Food and 
Beverages)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน (Core CPI)

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจากกระทรวงพาณิชย์ (2562) ค านวณโดยใช้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีฐาน

ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่ด าเนินการอยู่ภายใต้ รฟม. ใช้การปรับอัตราค่าโดยสารแบบ CPI NFB ทั้งหมด
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ข้อเสนอโครงสร้างคา่โดยสารรว่ม แบบมีเพดานสูงสดุ 2 ขั น
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ข้อเสนออัตราค่าโดยสารแบบมีเพดานสูงสุด 2 ขั้น 

• เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าโดยสารปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้า จึงก าหนดให้ค่าโดยสาร 25 กม. แรก 
มีเพดานสูงสุด 42 บาท

• ความยินดีจ่ายค่าโดยสารเฉล่ีย 65 บาท/เที่ยว จึงก าหนดเป็นเพดานค่าโดยสารครั้งที่ 2 ส าหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางระยะไกล 

ที่มา: ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา
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แนวทางการจัดสรรรายได้ค่าโดยสารของระบบรถไฟฟา้

ค่าแรกเข้า + ค่าโดยสารตามระยะทาง

โครงสร้างค่าโดยสาร

1 2
• ระบบที่รับเข้าได้รับ

ค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้า
• ค่าโดยสารตามระยะทาง

จัดสรรรายได้ตามจ านวนสถานี

• รวมค่าโดยสารส่วนค่าแรกเข้าและ
ค่าโดยสารตามระยะทาง จากนั้น
จัดสรรรายได้ตามจ านวนสถานี

• แบ่งค่าแรกเข้าแต่ละระบบเท่าๆ กัน
• ค่าโดยสารตามระยะทางจัดสรรรายได้

ตามจ านวนสถานี
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การวิเคราะห์แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม
ส าหรับแนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสามารถก าหนดได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 
• อัตราค่าโดยสารร่วมภายในระบบ 
• อัตราค่าโดยสารข้ามระบบ

แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมแบบข้ามระบบ เช่น ระหว่างรถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจ า
ทางหรือเรือโดยสาร ไม่สามารถใช้ Fare table เดียวกันได้ เนื่องจากต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนั น

การใช้วิธีการให้ส่วนลดข้ามระบบ (Transfer charge) เหมาะสมมากกว่า

รถโดยสารประจ าทาง เรือโดยสารระบบรถไฟฟา้

ปรับรูปแบบสัญญาสัมปทาน
ให้รองรับค่าโดยสารร่วม

มีโครงสร้างต้นทุนและค่าโดยสารที่แตกต่างกัน
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แนวทางการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราคา่โดยสารเดียว
Phase ระบบขนส่ง

สาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) รถโดยสารประจ าทาง เรือโดยสาร เรือยนต์ข้ามฟาก

I ตั๋วร่วม (บัตร) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ค่าโดยสารร่วม 
(ระบบเดียวกัน) ✓ x x x x

II ค่าโดยสารร่วม 
(ข้ามระบบ)

x * * * x
หมายเหตุ * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเช่ือมต่อข้ามระบบ
ที่มา: ที่ปรึกษา

ข้อเสนออัตราค่าโดยสารร่วมเชื่อมต่อข้ามระบบ

การเชื่อมระหว่างระบบรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจ าทางไม่ปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสาร 5 บาท 
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ เสนอให้มีส่วนลด 10 บาท เนื่องจากรถโดยสารประจ าทางทั้ง 
2 รูปแบบมีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงเสนอให้มีส่วนลดราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันด้วย

การเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 10 บาทขึ้นอยู่กับอัตรา
ค่าโดยสารของเรือโดยสารแต่ละเส้นทาง

การเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารประจ าทางและเรือโดยสาร เสนอให้มีส่วนลดค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท

1

2

3
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ที่มา: ที่ปรึกษา

Phase รูปแบบ รายละเอียด
I ระบบรถไฟฟ้า • ให้รถไฟฟ้าทุกโครงการ ใช้ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) 

เดียวกัน โดยจ าเป็นต้องปรับสัญญาสัมปทาน ซึ่งรัฐต้อง
ชดเชยให้กับผู้ประกอบการที่ด าเนินการให้ปัจจุบัน และ
ปรับสัญญาสัมปทานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้ใช้ตาราง
ค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน พร้อมก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารสูงสุด

II ข้ามระบบ ระหว่าง
รถไฟฟ้า – รถโดยสารประจ าทาง – เรือโดยสาร

• การเดินทางข้ามระบบ แต่ละรูปแบบไม่จ าเป็นต้องใช้
ตารางค่าโดยสาร (Fare Table) เดียวกัน แต่ใช้วิธีการ
ลดค่าเดินทางข้ามระบบ (Transfer Discount) แทน

ข้อเสนอรูปแบบการก าหนดอัตราค่าโดยสารร่วมของระบบรถไฟฟา้
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แนวทางการส่งเสรมิการด าเนินงานแก่ผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน และการจัดตั งกองทุน

22



แนวโน้มรายรับของกองทุน

• เงินงบประมาณแผ่นดิน
• ผลประโยชน์ท่ีเอกชนจ่ายให้รัฐ ตามสัญญาร่วมลงทุนระบบ

รถไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง
• เงินจากการระดมทุนในตลาดทุนหรือตลาดการเงิน
• เงินจัดสรรจากภาษีเฉพาะ (Earmarked Tax)
• เงินส่วนแบ่งรายได้จาก Induced Demand ในระบบ

วัตถุประสงค์ของกองทุน

• สนับสนุนการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าของผู้ประกอบการ
เนื่องจากการน าค่าโดยสารร่วมมาประยุกต์ใช้

• สนับสนุนเงินลงทุนจัดตั้งและปรับปรุง CCH ในส่วนของภาครัฐ
• สนับสนุนเงินลงทุนพัฒนาระบบ AFC ในส่วนของ

ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วม 
(และค่าโดยสารร่วม)

• จัดสรรเงินกู้เง่ือนไขผ่อนปรนเพ่ือเสริมสภาพคล่อง
แก่ผู้ประกอบการระบบรถไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้ค่าโดยสารร่วม)

• ช าระหนี้เงินกู้เพื่อการจัดตั้ง ปรับปรุงระบบตั๋วร่วม รวมถึงเงินกู้
เพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุน

• บริหารเงินคงเหลือในกองทุนเพ่ือน าไปลงทุนให้เกิดดอกผลเพื่อ
การใช้จ่ายของกองทุน

กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม

หลักการในการระดมทุนเข้ากองทุน :
1) สร้างภาระด้านการเงินการคลังแกภ่าครัฐน้อยทีสุ่ด
2) สร้างสมดุลและสภาพคล่องแกก่องทุนฯ
3) มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเงินต่างๆ ที่มี ภายใต้กรอบกฎหมาย
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A: ระบบรถไฟฟ้า
B: ระบบขนส่งมวลชนอื่น 

เช่น รถไฟชานเมือง 
รถโดยสารประจ าทาง 
เรือโดยสาร

C: ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ D: ธุรกิจและบริการอ่ืน

A B C D

1. ระบบตั๋วร่วม
✓ ✓

✓

โดยผ่าน Media
ต่างประเภทกัน

✓

2. ค่าโดยสารร่วม
✓ * X X

3. การสนับสนุน
✓

• ขึ้นกับเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
✓

• เฉพาะการเดินทางข้ามระบบ
X X

หมายเหตุ: * ในลักษณะการให้ส่วนลดเมื่อเดินทางข้ามระบบ
ที่มา: ที่ปรึกษา

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วม และการสนับสนุน 24



Not to Scale

N

สัญลักษณ์เฉพาะ

จุดเช่ือมต่อระบบ

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
และจุดเชื่อมต่อ
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กลไกการส่งเสรมิระบบรถไฟฟ้าของกองทุน เมื่อมีการใช้ค่าโดยสารร่วม

26

ที่มา : ที่ปรึกษา

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ

ก่อนใช้ค่าโดยสารร่วม หลังใช้ค่าโดยสารร่วม

กองทุนช่วยสนับสนุน

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

กรณีที่ 1 กรณีท่ี 2

รายได้จากโครงสร้าง
ค่าโดยสารร่วม

ของผู้ประกอบการ

รายได้ส่วนเพิ่มจาก 
Induced Demand

แบ่งสนับสนุนเข้ากองทุน



(1) ความเป็นธรรม (Equity): กลไกการสนับสนุนต้องเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน
ทุกราย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

(2) ความชัดเจน (Clarity): กลไกการสนับสนุนต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งสมมติฐานและการคาดการณ์ไปในอนาคต

(3) ความยั่งยืน (Sustainability): กลไกการระดมเงินทุนและแหล่งเงินทุน ต้องมุ่งเป้าให้กองทุนฯ
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ โดยพึ่งพางบประมาณปกติของภาครัฐให้น้อยที่สุด

(4) ความเพียงพอ (Adequacy): กลไกการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนและระบบตั๋วร่วม จ าเป็นต้อง
เพียงพอสนับสนุนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนให้สามารถด าเนินการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ

(5) การร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระท า (Accountability): กลไกการสนับสนุนด้านการเงินควรมี
การเช่ือมโยงกับระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนแต่ละราย เพ่ือให้
เกิดการสะท้อน Value for Money ของการใช้เงินของกองทุนฯ

หลักการในการบรหิารจัดการกองทนุสง่เสรมิระบบตั๋วร่วมและคา่โดยสารร่วม 
และส่งเสริมการด าเนินงานระบบขนสง่มวลชน เมื่อมีการใช้คา่โดยสารร่วม
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เงื่อนไขในการได้สิทธิการสนบัสนุนจากกองทุนฯ เมื่อใช้ค่าโดยสารร่วม

1) เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน (หน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่เกินร้อยละ 50) (เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน)

2) ให้บริการระบบรถไฟฟ้าโดยรับความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าโดยสารทั งหมด (ระบบที่มีรูปแบบ
การร่วมลงทุนในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับรูปแบบ PPP Gross Cost ไม่สามารถรับการสนับสนุน
ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้รับรายได้จากค่าโดยสารโดยตรง จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงด้าน
รายได้จากค่าโดยสาร) 

3) สถานะของระบบรถไฟฟ้า ณ วันที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งระบบตั๋วร่วมและ
โครงสร้างค่าโดยสารร่วม (i) ระบบที่เปิดให้บริการแล้ว หรือ (ii) ระบบที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
แล้ว ข้อใดข้อหนึ่ง 
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Financial Transaction Flow ที่เกิดขึ นจากการใช้บัตร ABT 
จ าแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ที่ปรึกษา
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ล าดับ รายละเอียด
ผู้ด าเนินการ

ที่มาของเงินลงทุนผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชน

บริษัทบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม

Initial Investment
1 การลงทุน CCH

- Hardware / Software for CCH, DR Site
- Certified PCI DSS /EMV

✓

ภาครัฐ

2 การลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบ AFC
- Front-end
- Back-end
- Certified EMV ,PCI DSS

✓

ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง
ของภาครัฐกับผู้ประกอบการ
ระบบขนส่งมวลชนแต่ละ
ระบบ

Operation & Maintenance
3 การด าเนินการและบ ารุงรักษา CCH ✓ บริษัทบริหารจัดการระบบ

ตั๋วร่วม4 การบริหารจัดการ CCH ✓

5 EMV Audit ระบบ AFC ของ CCH ✓

6 การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ AFC ✓ ผู้ประกอบการระบบขนส่ง
มวลชน7 EMV Audit ระบบ AFC ของ Operator ✓

แผนการลงทุนพัฒนาระบบตั๋วร่วม

Initial Investment Operation & Maintenance

ท่ีมา :  ท่ีปรึกษา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 ปีที่ 11 ปีที่ 12 ปีที่ 13 ปีที่ 14 … … …ช่วงพัฒนาระบบตั๋วร่วม 
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ก.4 คำกล่าวรายงานการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ก.4 - 1 AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

 
คำกลา่วรายงานการประชมุกลุ่มเปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
“โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม”  

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

โดย นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม 
หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วรว่ม 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วรว่ม 
--------------------------------------------------------- 

 

เรียน   รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 นางวไิลรัตน์ ศิริโสภณศิลป ์

 

ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และผู้เข้าร่วม
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม” เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมที่จะนำมาใช้กับระบบตั๋วร่วมในอนาคต และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ  
ผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการนี้  

กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการตาม  
มติคณะรัฐมนตรี ที่มอบนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน โดยใช้  
บัตรโดยสารใบเดียว สามารถเดินทางได้ทุกระบบขนส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากรถยนต์
ส่วนบุคคล มาสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบขนส่งมวลชน  

ระบบตั๋วร่วม หรือ Common Ticket  เป็นระบบที่ทำให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในเมือง 
เปรียบเสมือนเป็นโครงข่ายเดียวกัน ซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองสำคัญของหลายประเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเป้าหมายการพัฒนาระบบตั๋วร่วมของ สนข. ในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาระบบตั๋วร่วม และรูปแบบ  
การชำระเงินแบบ Open-loop บนพื้นฐานการใช้ Account Based Ticketing หรือ ABT รวมถึงการรองรับระบบ EMV  
ในการชำระค่าโดยสาร ตลอดจนการใช้งาน และชำระเงินกับบริการอ่ืนนอกภาคขนส่ง ได้ในอนาคต 

โดยมีปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการพัฒนาในครั้งนี้ คือ อัตราค่าโดยสารร่วม หรือ Common Fare  
ซึ่งต้องการประยุกต์ใช้อัตราค่าโดยสารเดียว สำหรับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เข้าร่วมในระบบ 
ตั๋วร่วม หรือ Common Ticket   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีการเจรจาเชิงธุรกิจ ในการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนต่างๆ อีกทั้งยังไม่มีการประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม   
จึงจำเป็นต้องมีการประชุมกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกภาคส่วน ต่อผลการศึกษา ของงานวิเคราะห์โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ซึ่งเป็นการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยผลที่ได้จากการรับฟัง
ความคิดเห็น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะนำไปสู่การปรับปรุงผลการศึกษา ต่อไป  

ในการนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุณาให้เกียรติ 
กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ขอเรียนเชิญค่ะ 

............................................................ 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ก.5 คำกล่าวเปดิการประชุมกลุ่มเป้าหมาย  

(Focus Group) ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชมุกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ก.5 - 1     AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

 
คำกลา่วเปิดการประชุมกลุม่เป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 

“โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจดัการระบบตั๋วร่วม”  
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
โดย นางวิไลรัตน์ ศิรโิสภณศิลป์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
----------------------------------------------------- 

 

เรียน  ท่านผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
        ท่านผู้แทนจากภาคเอกชน ท่านผู้แทนหน่วยงานประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
 ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นใน เรื ่อง  “โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมที ่เหมาะสม” ดังที่ค ุณกรุณาได้แจ้งแล้วว่าเรื ่องตั ๋วร่วม มีความสำคัญอย่างไร และเป็นมาอย่างไร  
แต่ต้องขอเรียนสั้นๆ อย่างนี้ว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดส่งผลให้การพบปะหรือการสื่อสารในเรื่องนี้ห่างหายไป
สักระยะหนึ่ง ต้องขอเรียนว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศึกษา
จัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เพื่อที่จะให้มีแผนเพื่อบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วมหรือ Common Ticket แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อจากเมื่อมีระบบตั๋วร่วมแล้ว คือ การมีโครงสร้าง
อัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมกับประเทศไทย วันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนอาจได้รับผลกระทบหรือผู้สังเกตการณ์ 
ต่าง ๆ ก็จะได้รับฟังผลการศึกษาในเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมจากที่ประชุมแห่งนี้ โดยที่ปรึกษาได้ทำการศึกษา
มาสักระยะหนึ่งแล้ว ตลอดเวลาที่ สนข. ไม่สามารถหารือกันในทางสาธารณะอย่างนี้ได้ ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานมาโดยตลอด 
และวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะนำเสนอ โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาร่วมกับ สนข. ต้องขอ 
ความกรุณารับกลับไปวันนี้คือ ความเห็นของท่านจากทุกภาคส่วน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุง หรือนำมาวิเคราะห์ต่อไปว่า 
โครงสร้างค่าโดยสารนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งการจัดประชุมลักษณะนี้ (Focus Group) จะมีอีกหลายๆ ครั้ง จนกว่า
โครงการนี้จะแล้วเสร็จ 

 
 วันนี้ต้องขอขอบพระคุณ และต้องขอความกรุณาจากทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค Covid -19 ทางโครงการได้จ ัดให้ม ีการตรวจคัดกรองเบื ้องต ้นเพ ื ่อความปลอดภัยของท ุกท่านในว ันนี้   
ดิฉันขอเปิดการประชุม Focus Group และในนามของ สนข. ต้องขอขอบคุณท่านผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  
ภาคประชาสังคมและผู ้มีเกียรติทุกท่าน ที ่กรุณาสละเวลา เช้าวันจันทร์ เพื ่อมาร่วมการดำเนินงานกับ สนข. นะคะ 
ขอขอบพระคุณมากค่ะ  
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     ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เขา้ร่วม 
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที ่1 

    
 

 
 
 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุม่เปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1  ข - 1 AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

 
ภาคผนวก ข สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1  
 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ได้จัด
ขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
โดยมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย และนางสาวกรุณา เนียมเอ่ียม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม (สตร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ 
ภาคเอกชน องค์กรที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น  
80 คน ดังมีรายชื่อแสดงในตารางที่ ข-1 
 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
ประธาน 

1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนกังานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

วิทยากร 
1 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
2 นายอำนาจ คงไทย รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มระบบขนส่ง

มวลชน 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 

3 นายคงศักดื์ ชื่นไกรลาศ ผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
4 ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างราคาค่าโดยสาร

ระบบขนส่งมวลชน 
สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
1 นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วรว่ม 

 
สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

2 นางสาวธราธิป  พวงจันทน์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

3 นางสาวบุญงาม  เอี่ยมศุภวัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

4 นางกันตินันท์  ภู่ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

5 นายนพพร  จรุงเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

6 นางสาววภิาดา  อันล้ำเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

7 นางสาวทัยวรรณ  โกยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

8 นางสาวสุรีภรณ์  เทพสืบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

9 นางสาวรัชพัณณ์  นราธำรงค์สิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

10 นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

 
 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุม่เปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1  ข - 2 AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครัง้ที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

11 นางสาวสมพร  การะเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

12 นายสุริยะ  ม่วงชุ่ม พนักงานธุรการ ระดับ ส3 
 

สำนักงานโครงการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วม (สตร.) 

13 นางสาวชวกิา  พงศ์ดำรงวิทย์ นิติกรปฏิบัติการ ฝ่ายนิติการ 
14 นายชัชวาล  ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
15 นางวันวิสาข ์ สุคนธสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร (กพร.) 
16 นายเอกพล  อัครภาณิชย์กร วิศวกรโยธาชำนาญการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 

(กพข.) 
17 นางสาวเมธินี  ปานเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร

ในภูมิภาค (สสภ.) 
18 นางสาวปิญะนุช  ราชวังเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและ

จราจร (ศทท.) 
19 นายกีรติ  เครือจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและ

จราจร (ศทท.) 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สังกัดกระทรวงคมนาคม) 

1 นางสาวจุฬาลักษณ์  ราหูรักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
2  นางชะไมพร   

 
โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนกัการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก 

3 นางสาวชูขวญั  อยู่มั่น นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก 
4 นางสาวพรปวีณ์  เสาโกมุท นักวิชาการคอมพวิเตอร์ชำนาญการ  

กองทางหลวงพิเศษ 
กรมทางหลวง 

5 นายจารึก  อนุรักษ ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ กองทางหลวงพิเศษ กรมทางหลวง 
6 นางสาวภัทรสุดา  นมสาตร์ รองผู้อำนวยการด้านการตลาด  

ฝ่ายบริการโดยสาร 
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

7 นางสาวพิชญา  พันวัน วิศวกรระดับ 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
8 นางกมลวรรณ  ดาวเท่ียง วิศวกรระดับ 5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
9 นางจันทร์ทิพย ์ มากคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงคมนาคม) 
1 นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2 นายกฤษฎา  เกษคึมบง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

3 คุณวัชรกูร  จิวากานนท ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบ 
การชำระเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4 คุณสุภัชชา  ชวาลเวชกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
5 นางสาวพลอยงาม  รัศมีเฟื่อง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
6 นางสาวสุธิดา  ท้วมสุข นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
7 คุณอภิชาติ ศุภจิตรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น 

ผู้อำนวยการสว่นระบบขนส่งทางราง 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

8 คุณพิสุทธิ์  อินทรสุวรรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร สำนักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร (สจส.) 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบรหิารจัดการระบบตั๋วรว่ม   สำนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กระทรวงคมนาคม 
 

เอกสารสรุปผลการประชุมกลุม่เปา้หมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1  ข - 3 AMP Consultants Ltd. 
พฤศจิกายน 2564 

ตารางที่ ข-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
หน่วยงานที่เป็น Operator (ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ เอกชน) 

1 นายวิฑูรย์  เลิศฤทธิ์สิทธิพร รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
2 นางสาวรัตติกาล  นุแปงถา รักษาการผู้จัดการส่วนจัดการรายได้โครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
3 นายกฤษณ์  ลิ่วธนกุล ผู้จัดการฝ่ายวางแผนบรกิารและสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกดั 
(มหาชน) 

4 นายหลักฐาน  ทองนพคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานพัฒนาโครงสร้าง บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

5 ดร.ธนาพัฒน์ จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

6 ดร.ณรีรัตน์  นนท์ชะสิร ิ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

7 นายภัคพงศ์  พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏบิัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
8 ดร.อนพัทย์  มโนวชิรสรรค์ หัวหน้าฝา่ยวางแผน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
9 คุณธนพร ตังกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ ์ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
10 คุณณัฐพล  เมณฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
11 คุณอมฤตา  บุรณศิริ จันทะโชติ Planning Coordinator บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 
12 คุณรังสรรค์ เหมือนเพ็ชร Operation Control Center Senior 

Manager 
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด 

13 นายอนุไชย ์ ทองไถ่ผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
14 นายพรภัทร  บพิษบัณพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
1 นาวาตรีเจริญพร  เจริญธรรม กรรมการบริหารสมาคมเรือไทย นายกสมาคมเรือไทย 
2 นายกรยัวิทย ์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสตกิส์ จำกัด 
3 นางสาวภวิกา กล้าหาญ นักวิชาการ สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ที่ปรึกษา 
1 นางสาวเสาวนยี์  อึงอาร ี รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2 นายชาญพล  นิลประภาพร ผูเ้ช่ียวชาญด้านการติดตามและประเมินผล บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
3 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

4 ศ.สำเรียง  เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
5 นางพรทิพย์  ธนวงศ์วิบูลย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
6 นายพลพฤทธิ์   พนาสถิตย ์ นักประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท ์จำกัด 
7 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เหมือนเพชร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
8 นางสาวชนากานต ์ วิบูลย์ปัทมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
9 นางสาวหทยัชนก วิบูลย์ปัทมา ผูช้่วยประชาสัมพันธ ์ บริษัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท์ จำกัด 
10 นายวรวิทย ์ วิบูลย์ปัทมา  นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
11 นายกฤษณพล   เทพรัตน์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
12 นายสุปรียพงษ์   ตากรวด นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
13 นายชินวัชร ์ แย้มมา นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
14 นางสาวชฎาทิพย ์  บุญธรรม นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
15 นางสาวธัญญาเรศ  แสนคำ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
16 นายกฤตธิี  แก้วมณ ี นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
17 นายฤทธิรงค์  มักการุณ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
18 นายเฉลิมชัย  ทานนท์ นักวิชาการผู้ช่วย บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
19 นางสาวจรัสลักษณ์   ผลบริบูรณ์เจริญ เลขานุการโครงการ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
20 นางสาววรางคณา ชูปาน พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
21 นางสาวจิรชากานต์   สักลอ พยาบาลวิชาชีพ บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เ 


