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มองในมุมของผู ้บริโภค ต ้องยอมรับขนส่งสาธารณะบ ้านเราไม่ตอบโจทย์ เพราะขาดการ
เชือมต่อ เช่น หากต ้องไปขึนรถบัส ต ้องออกไปนอกเมือง เพราะสถานีขนส่งอยูน
่ อกเมือง
คนเลยเลือกขึนรถตู ้หน ้าบ ้านดีกว่า เมือผู ้โดยสารเต็มรถออกไม่ต ้องรอ และยังมีราคา
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ถูกกว่า ซึงก็ปฏิเสธไม่ได ้ว่า ทีรถตู ้เข ้ามาแทนทีเพราะตอบโจทย์มากกว่า
นพ ธนะพงศ ์ กล่าวต่อว่า หากมองในมุมของการประกอบการ พบว่า กว่า

มกราคม

ประกอบการในปั จจุบันเป็ นรายย่อย เมือรายย่อยมีจํานวนมาก การควบคุมก็ยงยาก
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กระทัง
่ ารเร่งรอบ ทําเวลา เพือรับผลตอบแทนทีมากขึน นันคือรากปั ญหาของรถตู ้ใน
นํ ามาสูก
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หากต้องจะแก้เรืองการทํารอบ ต้องเห็นกล ับมาดูระบบค่าตอบแทน ต้องรือและ
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่ ายย่อย โดยอาศยเครื
ทบทวนระบบโครงสร้างประกอบการต้องไม่ใชร
องมือ
่ ทางบก นพ ธนะพงษ์ กล่าว และว่า การออกใบประกอบการ ถ ้าเข ้มงวด
ของกรมขนสง
ไปเลยว่าผู ้ทีจะยืนประกอบการ ต ้องมีรถกีคัน ต ้องมีแผนงานระบบดูเเล รักษารถ การคัด
เลือกคนขับ การฝึ กคนขับ แบบนีเราจะคิดหนั ก
วันพุธ ที
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ข ้อจํากัดในทางปฏิบัตย
ิ ังเยอะ ประเทศไทยคงถึงเวลาแล ้วทีจะเอา ตัวล็อคความเร็วมาใช ้
เราไม่อยากปล่อยให ้รถตู ้วิงเร็ว

กิโลเมตรต่อชัวโมง เราก็ล็อคไว ้

เลยทีความเร็วระดับปลอดภัย รถตู ้ทุกคัน เยียบอย่างไรก็ได ้เท่านัน คนขับจะรู ้ว่าสมรรถนะ
ของรถเป็ นอย่างไร ฉะนั น การแก ้ปั ญหาก็ควรมองไปถึงรากทีแท ้จริง พร ้อมๆ กับการ
จัดการปลายเหตุด ้วยเช่นกัน

การสร ้างสํานึกร่วมของชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล ้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ

ภาพประกอบจาก

การเมืองและระบบยุตธิ รรม
สาธารณสุขและสุขภาพ
การศึกษา เด็ก และเยาวชน
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
แรงงานและคุณภาพชีวต
ิ
ด่วนทีสุด!! 2 ยูนต
ิ สุด
ท ้าย JADE จองตอนนี
รับ Benz CLA หรือ ทอง
100 บ.
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รถหาย เฉียวชน นํ าท่วม ทิพย
ประกันภัย คุ ้มครอง! ฟรี PTT
Gift Card 500฿
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เรียน Animation 2 ปี เพิม
โอกาสร่วมงานกับบริษัทเกมชัน
นํ าในญีปุ่ น

จองด่วน! JADE สาทร-พระ
ราม3 เริม 34.99ล ้าน* 2ยูนต
ิ
สุดท ้าย รับทอง 100บ.
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่ XXL สู่ ไซซ์ S สวยเชียว
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สํานักงาน เลขที
เบอร์โทรศ ัพท์

สําน ักข่าวอิศรา
ิ เขตดุสต
ิ กรุงเทพมหานคร
ถนนสามเสน แขวงดุสต
เบอร์โทรสาร

27/1/2560 11:20

