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ใกล้ถึงเวลาที่เราต้องเลิกขับรถ ? 

รถยนตอ์ยูคู่่กบัโลกของเรามาเกินกว่าศตวรรษ และเป็นตวัแทนของ “อิสรภาพ” มาชา้นาน เพราะรถยนตท์  าให้เราได้เห็นโลกใหม่  ๆ
ท  าใหไ้ปไดไ้กลขึ้น แต่เมือ่วนัเวลาผา่นไป เรากลบัถูกรถยนต์ “พนัธนาการ” ตอ้งอยูต่ิดกบัรถยนต์ ในการจราจรคบัค ัง่อันน่าเบื่อ
หน่าย จะงบีก็งีบไมไ่ด้ จะลงเดินหนีไป กท็  าไมไ่ดอี้ก เชือ่ว่าหลาย  ๆคนก็เคยฝันไวว้่า “ถ้ารถของเรามนัวิ่งเองได้กค็งดี” และก็ตอ้งมี
คนพดูว่า “ความฝันแบบน้ีมีแคใ่นนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น !” เพราะดูเหมอืนว่า ยานยนต์ไร้คนขบั หรือที่เรียกกนัเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “AUTONOMOUS VEHICLE” หรือ “DRIVERLESS VEHICLE” จัดว่าเป็นองคป์ระกอบทีข่าดไม่ได้ใน
ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ที่มีเน้ือหาของโลกแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง MINORITY REPORT หรือ IROBOT  

 
ถ้าท่านผูอ่้านนึกยอ้นกลบัไปในอดีต กอ็าจจะจ ารถ KITT 2000 จากภาพยนตร์ซรีีส์ KNIGHT RIDER ได้ มนัเป็นรถยนต์ที่
สามารถตอบโตก้บัผูข้บัขี ่ และยงัสามารถวิง่ได้เอง โดยผูข้บัขี่ไมต่อ้งควบคุม ซึ่งเป็นทีช่ื่นชอบของเด็ก  ๆ ทีต่่างก็ฝันว่าจะได้มรีถ
แบบนั้นบา้งกนัท ั้งนั้น พวกเราอาจจะไมท่นัได้สงัเกตว่า ทกุวนัน้ี เทคโนโลยี “บางส่วน” ของยานยนต์ไร้คนขบั ได้แทรกเขา้มา
ภายในรถยนตข์องพวกเราทีละนิดๆ นานพอสมควรแล้ว ไมว่่าจะเป็น ระบบควบคุมความเร็วแบบปรบัอตัโนมตัิสมัพนัธ์กบั
การจราจรเบือ้งหน้า (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) ที่สามารถเร่งและชะลอความเร็วได้ด้วยตนเอง ขณะขบัขีอ่ยูบ่น
ทางหลวง หรือระบบชว่ยจอดอตัโนมตัิ ดังนั้นจึงเป็นที่ชดัเจนว่า น่ีคือ ทเรนด์ที่มาแรงของโลกยานยนต์ ทีบ่รรดาบริษทัรถยนตท์ุก
ค่ายต่างตอ้งเร่งพฒันา เพือ่ไมใ่หต้กกระแส  
 
แต่เชือ่หรือไม่ว่า แนวคิดเร่ืองรถยนต์ทีไ่รค้นขบันั้น ได้มกีารริเร่ิมคดิคน้วิจยักนัมาต ั้งแต่กอ่นสงครามโลกครั้งที่ 2 เสียด้วยซ  ้า โดย
การพฒันาเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างตอ่เน่ือง จนกระท ัง่ในปัจจุบนั การใชเ้ทคโนโลยีล ้ ายุคสารพดัชนิดใหท้  างานร่วมกนั หลายรัฐใน
สหรัฐอเมริกา และในยโุรปบางประเทศ เร่ิมใหก้ารยอมรบัยานยนต์ไรค้นขบัสามารถจดทะเบยีนได้ ริเร่ิมเป็นครั้งแรกที่ มลรัฐ
เนวาดา รถยนตไ์ร้คนขบัจะไดร้บัแผน่ป้ายทะเบยีนพิเศษเป็น ป้ายสีแดง พร้อมสญัลกัษณ์ อินฟินิท ีเพื่อเป็นเคร่ืองหมาย “เตอืน” ให้
รถคนัอ่ืนไดร้บัรูว้่า น่ีเป็นยานยนต์ไร้คนขบั  
 
นิยามของส่ิงที่เรียกว่า “ยานพาหนะอัตโนมตั”ิ ที่หน่วยงานการจัดการความปลอดภยัด้านการจราจรทางหลวงแห่งชาติ ของ
สหรัฐอเมริกา หรือ NHTSA (NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION) ไดก้  าหนด
ขึ้นมดีังน้ี ระดับ 0 รถคนันั้น ผูข้บัขีต่อ้งควบคุมรถยนต์ตลอดเวลา (ปัจจบุนัแทบจะไม่มีรถยนต์รุ่นใหมค่นัใดเป็นเชน่นั้นอีกแลว้) 
ระดับ 1 ระบบควบคุมการเคล่ือนที่ของรถท  างานอิสระแยกจากกนั อาทิ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั และระบบเบรค
อัตโนมตัิ ระดับ 2 ระบบควบคุมท  างานร่วมกนัอย่างน้อย 2 ระบบ อาทิ ระบบควบคุมความเร็วแบบปรบัอตัโนมตัิสมัพนัธ์กบั
การจราจรเบือ้งหน้า (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) ทีท่  างาน 



ร่วมกบัระบบควบคุมให้รถวิง่อยู่ในเลน (LANE KEEPING) ระดบั 3 ผูข้บัขี่สามารถทีจ่ะปล่อยใหร้ถยนตท์  าหน้าทีข่องมนัอย่าง
ปลอดภยั โดยไมต่อ้งยืน่มอืเขา้ไปชว่ยเลย แตห่ากจ าเป็นก็สามารถที่จะเขา้ไปควบคุมการขบัขี่ได้ ระดบั 4 เป็นระดบัทีย่านพาหนะ
สามารถท  างานไดด้้วยตนเองอย่างปลอดภยัตลอดการเดินทาง โดยผูโ้ดยสารไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการขบัขี่เลย หมายความรวม
ไปถึงการวิง่ไปเองโดยไม่มีผูโ้ดยสาร เช่น กรณีของรถยนต์ทดลองของ โวลโว “DRIVE ME PROJECT” ที่สามารถวิ่งไปหาที่
จอดเองได้ หรือรถยนต์ชทัเทลิในสนามบนิฮีธโรว์ ของกรุงลอนดอน จากแนวคดิดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เราได้ผา่นยคุของเทคโนโลยี
ในระดบัที่ 2 ไปเรียบรอ้ยแล้ว และ รถยนตห์ลายรุ่นกไ็ด้เขา้สู่ระดับที่ 3 และก  าลังท  าการพฒันาเพือ่ใหใ้ชง้านในระดับ 3 ให้ได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ระบบช่วยจอดขนาน ที่เราเห็นไดใ้นรถยนต์ของค่ายฟอร์ด ที่แมจ้ะท  าการถอยและหมนุพวงมาลยัด้วย
ตนเอง ผูข้บักย็งัตอ้งควบคุมแป้นเบรคดว้ยตนเอง เรียกว่า ยงัไม่สมบูรณ์แบบ แตก่็อุ่นใจว่า เกิดอะไรฉกุเฉนิขึ้นมา ก็ยงัเบรคไดท้นั
ด้วยตนเอง  
 
การเกิดขึ้นของยานยนตไ์ร้คนขบัระดบัที ่ 3 และ 4 ตอ้งอาศยัการท  างานร่วมกนัของเทคโนโลยีไฮเทคสารพดัชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
เรดาร์ โซนาร์ เลเซอร์สแกนเนอร์ กลอ้งวดีีโอแบบ 3 มิติ กลอ้งอินฟราเรด แผนทีค่วามละเอียดสูงทีท่  างานร่วมกบัสญัญาณดาวเทยีม 
ระบบส่ือสารระหว่างยานพาหนะกบัสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ โดยมีบริษทัช ั้นน าของโลกจ านวนไมน่้อยท  าการทดลองอย่างจริงจัง ไม่ว่า
จะเป็น กูเกลิ เจเนอรลั มอเตอร์ ฟอร์ด เมร์เซเดส-เบนซ ์โฟล์คสวาเกน เอาดี นิสสนั โตโยตา และ บีเอมดับเบลิยู เป็นตน้ โดยมกีาร
ทดสอบท ั้งในการจราจรทีห่นาแน่นในเมอืงตลอดไปจนถึงการเดินทางดว้ยความเร็วสูง บนถนนท ั้งทางหลวง และเสน้ทางภูเขาที่สูง
ชนั โดยทาง กูเกลิ ไดป้ระกาศว่า ยานยนต์ไรค้นขบัของเขาท  าระยะทางไดร้วม 480,000 กม. โดยไม่เกดิอุบตัิเหตุเลยอีกดว้ย  
 
ในปี 2012 ยานยนต์ไรค้นขบั มีดีตรงไหน หลายคนน่าจะมีค  าตอบส่วนตวัอยูใ่นใจ ไม่ว่าจะเป็น “จะได้งบีหลบั แล้วปล่อยให้รถพา
เราไปยงัที่หมาย” หรือ “จะไดไ้มต่อ้งเสียเวลา เสาะหาที่จอดรถในห้างสรรพสินคา้” แต่เชื่อหรือไม่ว่า ประโยชน์ยงัมีมากกว่านั้นอีก
ไม่นอ้ย อาทิ   
      1. ลดจ านวนอุบตัิเหตุ อย่าลืมว่า สมองกลนั้นท  างานได้รวดเร็วกว่ากระบวนการตดัสินของมนุษย์ ที่บางครั้ง อาจจะไม่อยู่ใน     
สภาพพรอ้ม ไม่ว่าจะจากภาวะสุขภาพ หรือ ความเผอเรอ  
          2. ใชง้านพืน้ทีถ่นนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ชว่ยลดการจราจรติดขดั เน่ืองจาก สามารถลด “ระยะห่าง” จากรถคนัหน้า ที่
เราเคยตอ้งทิ้งไวเ้พือ่ความปลอดภยั จึงไม่แปลกใจว่า รถยนต์ในอนาคตนั้นจะวิ่งแบบ กนัชน ต่อ กนัชน ได้เลย  
          3. ตดัปัญหาความวุ่นวายจากการหลงทาง  
          4. ท  าความเร็วเดินทางได้สูงขึ้น  
          5. หมดปัญหาเร่ืองความสามารถในการขบัขี่ ไม่ว่าคุณจะเป็น เด็ก คนชรา ตาบอด พกิาร หรือ เมาสุรา ก็สามารถเดินทางได้
อย่างปลอดภยั  
          6. ไม่ตอ้งเบือ่หน่ายกบัการหาที่จอดรถอีกต่อไป รถจะส่งคุณที่จุดหมาย และวิ่งไปหาที่จอด (พรอ้มท ัง้เติมพลังงาน) ด้วยตวัเอง 
และจะกลบัมารบัคุณอีกครั้งเมือ่คุณเรียกหา  
          7. ลดขนาดที่จอดรถลง เน่ืองจากไม่จ าเป็นตอ้งเผือ่พืน้ที่ส าหรับการเปิดประตู ท  าให้พื้นที่แคบๆ ก็พอเพยีง  
          8. หมดปัญหาการจราจรติดขดัเน่ืองจาก สญัญาไฟจราจร เราคงจะคุน้เคยภาพของ รถยนตท์ี่จอดคากลางส่ีแยก แตปั่ญหาน้ีจะ
หมดไปเน่ืองจากรถยนต์ในอนาคตจะท  างานร่วมกบัระบบจดัการการจราจรอย่างเป็น “เน้ือเดียวกนั”  
          9. เคล่ือนทีไ่ดนุ่้มนวลกว่า การขบัขี่ด้วยมนุษย์ (ที่ไม่มทีกัษะ ด้านความนุ่มนวล) เพราะรถยนตอ์ตัโนมตัจิะสามารถส่ือสารและ
ทราบถึงขอ้มลูการจราจรเบื้องหน้า โดยผา่นทางรถรอบๆ ตวั ท  าใหค้าดเดาถึงสภาพอนาคตได้แม่นย  า จึงท  าให้การ เร่ง หรือ เบรค ท  า
ไดอ้ย่างเหมาะสม อนัส่งผลตอ่ความนุ่มนวล  
          10. ขอ้สุดทา้ยน้ีน่าจะถูกใจหลายๆ คน คอื ระบบรถยนต์อตัโนมตัิ ท  าให้ “ต  ารวจจราจร” กลายเป็นส่ิงที่ไม่จ าเป็น และยงัท  าให้ 
เร่ืองของการประกนัภยัรถยนต์ กลายเป็นเร่ืองล้าสมยั 



ท ั้งหมดน้ีจะเกดิขึ้นได้ เราคงตอ้งพจิารณาเร่ืองที่เกีย่วเน่ืองอีก 2-3 ประเด็น อาทิ ยงัมคีนอีกจ านวนไมน่้อยที่ยงัคงปรารถนาที่จะ
ควบคุมรถยนตด์้วยตนเอง หรือ หากคอมพวิเตอร์เกิดท  างานผดิพลาดขึ้นมาจะกอ่ปัญหาที่รุนแรงได้ และหากเราพึ่งพาระบบ
อัตโนมตัิมาก  ๆ เขา้ ทกัษะในการควบคุมยานพาหนะของเราก็จะลดต  ่าลง เหมือนอย่างทีปั่จจุบนัน้ีหาคนที่จะจ าเบอร์โทรศพัท์
ของคนอ่ืนไดย้ากเต็มท ี เพราะพึ่งพาการบนัทึกลงในโทรศพัทม์ือถือกนัไปหมดเสียแล้ว และทา้ยที่สุด คอื อาชีพที่เกีย่วขอ้งกบั
การ “ขบัรถ” อาจจะตอ้งสูญหายไป ไม่ว่าจะเป็น คนขบัรถแทก็ซี ่รถเมล์ หรือ คนขบัรถส่งของ  
 
แต่ประเด็นที่ท่านผูอ่้านน่าจะสนใจก็คอื ระบบยานยนต์ไร้คนขบั จะส่งผลใหร้ถในอนาคตนั้น มีรูปทรงเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัสญัชาติสวิทเซอร์แลนด์ อย่าง รินสปีด (RINSPEED) ไดน้ าเสนอแนวคดิของหอ้งโดยสารรถยนต์ใน
อนาคต กบัรถยนต์แนวคิดที่มชีื่อเรียบง่าย แต่สะกดแปลก “XCHANGE” รถแนวคดิ XCHANGE น าเสนอรูปแบบของ
ห้องโดยสารที่ พวงมาลยัสามารถยา้ยต  าแหน่งได้ ซึ่งเทยีบเท่ากบั เทคโนโลยรีะดับ 3 ที่ทาง NHTSA ไดก้  าหนดขึ้น คือ รถยนต์
สามารถทีจ่ะควบคุมไดด้้วยตวัเอง แตม่นุษย์สามารถดึงเอาการควบคุมกลบัมาได้เมือ่ตอ้งการ นั่นคือ ขณะที่ปล่อยใหร้ถยนต์
ควบคุมการขบัขีอ่ย่างอิสระ พวงมาลยักจ็ะยา้ยไปยงัต  าแหน่ง “กลาง” ของแผงหน้าปัด ซึ่งจะท  าใหพ้ื้นที่ชว่งตน้ขาของผูโ้ดยสาร
ตอนหน้ามอิีสระมากขึ้น 
 
และนอกจากนั้นเบาะนั่งคู่หน้ายงัสามารถหมุนกลับมาด้านหลัง สร้างบรรยากาศของ “หอ้งนัง่เล่น” ได้เหมือนกบัภาพของ 
รถยนต์แห่งอนาคตที่ นกัออกแบบรถยนต์ในยคุ 50 ได้วาดฝันเอาไว ้เรียกไดว้่า ถึงที่หมายสบายผดิกนั  
 
อีกตวัอย่างหน่ึง ได้แก ่ ยานพาหนะไร้คนขบั 2GETTHERE ของเมอืง มาสดาร์ แห่งนครอาบดูาบ ี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ทีท่  าหน้าทีข่นส่งผูโ้ดยสารไปยงัจดุต่างๆ ที่ถูกก  าหนดไวแ้ล้ว ที่เรียกว่าระบบ PRT (PERSONAL RAPID 

TRANSIT) ปัจจบุนัน้ีใชง้านมากว่า 3 ปีแล้ว และมีคนใชเ้กอืบ 1 ล้านคน ซึ่งระบบคล้ายๆ กนัน้ี ก็ถูกใชใ้นอีกหลายๆ ที่ อาท ิ
สนามบิน สคิพโฮล ในเมอืงอัมสเตอร์ดัม และสนามบิน ฮีธโรว์ แห่งกรุงลอนดอน ระบบลกัษณะน้ีนอกจากใชข้นผูโ้ดยสารแลว้ 
ยงัใชใ้นการขนสมัภาระไดอี้กด้วย โดยมชีื่อเรียกว่าระบบ FRT (FREIGHT RAPID TRANSIT)  

 
อย่าคิดไปว่าเทคโนโลยน้ีียงัอีกนานกว่าจะมา เพราะท ั้งหมดน้ีเราสามารถจะเห็นในรถระดับหรูกนับา้งแล้ว โดยคาดการณ์กนัว่า 
เราจะได้เห็นรถยนต์แบบไร้คนขบัวิ่งบนถนนเปิดอย่างแทจ้ริงในภายในปี 2020 และภายในปี 2032 ก็จะมรีถยนต์ไร้คนขบั
ออกวิง่ในสหรัฐอเมริกาถึง 10 ล้านคนั และ 75% ของรถยนต์ใหม่ในปี 2040 จะเป็นรถยนตไ์ร้คนขบั  
 
นอกจากนั้นทาง พไรศ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเพอร์ส (PRICE WATERHOUSE COOPERS หรือ PWC) บริษทัทีป่รึกษา
ระดับโลกก็ได้คาดการณ์ว่า หากมกีารใชร้ถยนต์ไร้คนขบักนัอย่างแพร่หลาย อุบตัิเหตจุราจรลดลงถึง 90% และจะส่งผลให้ค่า
เบี้ยประกนัภยัรถยนต์ตอ้งลดลง ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะหากลองมองไปรอบๆ ตวัของเรา ตอนน้ีก็มี “หุ่นยนต”์ เคร่ืองดูดฝุ่นรุ่น
ใหม่ ที่ท  างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่แอบวิ่งไปมาอยู่ในบา้นของคุณแบบเงยีบๆ ไมรู่้จกัเหน็ดเหน่ือย และเมื่อถึงเวลาที่แบท
เตอรีอ่อน กว็ิ่งกลบัไปชาร์จไฟได้เองมาหลายปีแลว้ นบัประสาอะไรที่สกัวนัหน่ึงผูค้นจะ “เปล่ียน” ความน่าเบือ่ของการจราจร 
ปล่อยมอืจากพวงมาลัย และใชเ้วลาเดินทางไปกบัส่ิงที่มีค่ายิ่งกว่า ส่วนคนทีย่งัอยากสนุก และโลดโผนไปกบัการควบคุม
ความเร็วด้วยตนเอง กค็งตอ้งพึ่งบริการของสนามแข่งรถกนัแล้วละครับ  


