
       โครงสรา้งพ้ืนฐาน    
 ระบบโลจสิตกิส ์และดิจทัิล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 07

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“โครงสรา้งพ้ืนฐานทีพั่ฒนา ตอ่ยอดกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
กระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพ่ิม ยกระดบัผลติภาพของภาคการผลติและบริการ 

ทีล่ดต้นทนุการผลติและบริการทีแ่ขง่ขันได้ในระดบัสากล”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (07) โครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบโลจสิตกิส์ และดจิทิลั มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ที่ถือเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซ่ึงท่ีผ ่ำนมำประเทศไทย 
ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิตกิส์ พลงังำน ดิจทิลั เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง  
จนท�ำให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส�ำคัญของประเทศท่ีครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของประชำชน 
ในระดบัครวัเรอืน  โดยมเีป้ำหมำยประเดน็ คอื ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีด่ขีึน้ ทัง้นี้ 
แผนแม่บทประเด็นดังกล่ำวสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำให้บรรลเุป้ำหมำยกำรเป็นประเทศทีพ่ฒันำแล้ว เศรษฐกิจ
เตบิโตอย่ำงมเีสถยีรภำพและยัง่ยนื เพือ่รองรบัและสนบัสนนุกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ

070001

ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บท
ประเด็นข้ำงต้น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด คือ อันดับควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน เป็นอนัดับ
ที ่45 ในปี 2565 ปัจจบุนั ปี 2562 มผีลเป็นอนัดับที ่45 
แม้ว่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทจะบรรลแุล้ว แต่ยงัคงมี
องค์ประกอบหลำยด้ำนทีเ่ป็นควำมท้ำทำย ทีต้่องได้รับ
กำรพัฒนำเพื่อยกระดับให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
ในระดบัแผนย่อย ท้ังด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิตกิส์ 
ด้ำนพลงังำน และด้ำนดจิทิลั ทีจ่ะส่งผลต่อควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนในภำพรวม

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น ยังมีประเด็นท้ำทำยซึ่งในระยะต่อไปยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องรักษำ 
อับดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เกิดกำรพัฒนำต่อยอดจำกฐำนทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ 
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภำค ยกระดับผลิตภำพของภำคกำรผลิต และบริกำร  
ลดต้นทุนกำรผลิตและบริกำรท่ีแข่งขันได้ในระดับสำกล สนับสนุนให้เกิดควำมเช่ือมโยงกับอนุภูมิภำคและภูมิภำค 
อย่ำงเป็นระบบ รวมถงึช่วยสร้ำงบรรยำกำศทำงเศรษฐกจิของประเทศทีเ่หมำะแก่กำรค้ำ กำรลงทนุ ตลอดจนสำมำรถ 
รองรับกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติและปรับตัวได้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนำคต 
 
แผนแม่บทฯ ประเดน็ โครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบโลจสิติกส์  
และดจิทิลั ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ 
ดังนี้  (1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจสิติกส์ ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำระบบขนส่งทำงรำง 
ให้เป็นโครงข่ำยหลกัในกำรขนส่งของประเทศและรองรบักำร
เช่ือมโยงกับกำรขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกและศูนย์บริกำรโลจิสติกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ  
พร้อมทั้งพัฒนำกระบวนกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
โลจสิตส์ิทีม่กีำรใช้ระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่เพิม่ขึน้ ตลอดจน
กำรพัฒนำยกระดับศักยภำพของผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ 
ของประเทศ เพือ่ให้สำมำรถสนบัสนนุกำรขนส่งสนิค้ำต่อเนือ่ง
หลำยรปูแบบอย่ำงไร้รอยต่อและสอดรบักบักำรพฒันำพืน้ที่

ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเท่ียวและ
อตุสำหกรรมของประเทศได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ และมต้ีนทนุ
โลจสิตกิส์ของประเทศในระดบัทีแ่ข่งขนัได้ พฒันำให้เกิดกำรใช้
พลังงำนในภำคขนส่งทีม่ปีระสิทธภิำพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
รวมทัง้เมอืงหลกัในภมูภิำค เพือ่สนบัสนนุกำรกระจำยควำม
เจริญและกำรสร้ำงศนูย์เศรษฐกจิใหม่ พร้อมทัง้พัฒนำกำร
เชือ่มโยงระบบกำรคมนำคมเพ่ือยกระดับคณุภำพชวีติของ
ประชำชน รวมถงึกำรพฒันำและบรูณำกำรระบบฐำนข้อมลู
กำรเดินทำงและขนส่งทกุรูปแบบ เพือ่น�ำไปสูก่ำรควบคมุ 
ส่ังกำรและบริหำรจัดกำรจรำจรอัจฉริยะท้ังในระดับพ้ืนที ่
และระดับประเทศ ตลอดจนกำรปฏิรูปองค์กรปรับโครงสร้ำง
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กำรก�ำกับดแูล และปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องให้มคีวำมทนัสมยัและสำมำรถตอบสนองต่อกำรพฒันำคมนำคมและระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล (2)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยจัดหำพลังงำน 
และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนให้มีควำมมั่นคง ทันสมัย รองรับควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ 
และมีกำรกระจำยชนดิของเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำเพือ่ให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื  ส่งเสรมิให้เกิดกำรพฒันำ
เทคโนโลยีปัจจัยแวดล้อม และสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดหำแหล่งพลังงำนใหม่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ  
และทนักับแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยด้ีำนพลังงำนในอนำคต รวมทัง้เพ่ือรองรับกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นตำมศักยภำพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่  ตลอดจนพัฒนำระบบก�ำกับดูแลด้ำนพลังงำน 
ให้มกีำรแข่งขันอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้เป็นกลไกในกำรสนบัสนุนให้เกดิกำรน�ำเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำธรุกจิพลงังำน 
รูปแบบใหม่ พร้อมท้ังปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและสำมำรถจงูใจให้มกีำรใช้พลงังำนในช่วงเวลำ 
ที่เหมำะสม เพื่อลดผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนของประเทศ  และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ  (3)  โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทลั ท้ังในส่วนของโครงข่ำยสือ่สำรหลกัภำยใน
ประเทศและระหว ่ำงประเทศให ้สำมำรถบริกำรได ้อย ่ำงต ่อเนื่องและมีเสถียรภำพ สอดรับกับแนวโน ้ม 
กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยด้ีำนดจิทัิล สนบัสนนุกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศ น�ำไปสูก่ำรยกระดบัเศรษฐกจิ 
ของประเทศและกำรเป็นศนูย์กลำงด้ำนดจิิทลัของภมูภิำคอำเซยีนในอนำคต  สนับสนนุให้เกิดกำรบรูณำกำรกำรใช้งำนโครงสร้ำง
พืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนดิจิทลัร่วมกนั รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีำรพฒันำระบบนเิวศ ปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคตส�ำหรับกิจกำร 
ทีใ่ช้เทคโนโลยข้ัีนสงู ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรแนวปฏบิติัในกำรคุม้ครองสิทธแิละข้อมูลส่วนบคุคล จัดให้มมีำตรกำรเฝ้ำระวงั
และรับมอืภัยคกุคำมไซเบอร์ทีเ่หมำะสมและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล เพือ่รองรบักำรเตบิโตของกำรใช้งำนเทคโนโลยดีจิทิลั
ในอนำคต
  

070101

070201 070203

070103

070202

070102 070104

070204

070105

070301
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น้อยกว่ำร้อยละ 12 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นต้นทุนที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของผู้ประกอบกำร 
ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้ำนโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง  
และต้นทนุกำรบริหำรจดักำรโลจสิตกิส์ ซึง่กำรลดต้นทุนโลจสิตกิส์จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส�ำคญัทีส่่งต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย
ด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีขึ้น โดยต้องให้ควำมส�ำคัญด้ำน 
ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีมี่ประสทิธิภำพและได้มำตรฐำน และกำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรทีมี่
ประสทิธภิำพและได้มำตรฐำน

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2560 ต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ลดลงจำกร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ในปี 2559 
ประกอบด้วย ต้นทนุค่ำขนส่งร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ต้นทนุ 
กำรเกบ็รกัษำสนิค้ำคงคลงัร้อยละ 5.0 ต่อ GDP และต้นทุน 
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP และมี 
แนวโน้มลดลงในปี 2561 เหลือร้อยละ 13.4 ต่อ GDP  

จำกแนวโน้มกำรลดลงของต้นทนุโลจสิตกิส์ในระยะทีผ่่ำนมำ  
4 ปี เฉลีย่ร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึง่ยงัห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ 
ท่ีต้องลดลงให้ได้น้อยกว่ำร้อยละ 12 ในปี 2565 จึงเป็น 
ประเด็นท้ำทำยอย่ำงสูงที่ภำครัฐและภำคเอกชนต้องมี 
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลด 
ต้นทนุและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์เพื่อ 
ลดควำมเสีย่งกำรด�ำเนนิกำรให้บรรลเุป้ำหมำยตำมก�ำหนดไว้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยผ่ำนโครงกำรปรับปรุง
และก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่งทั้งในระบบรำง ถนน น�้ำ และอำกำศ โดยเน้นกำรพัฒนำระบบรำงที่จะเป็น
โครงข่ำยกำรขนส่งหลักของประเทศในกำรลดต้นทุนกำรขนส่ง อย่ำงไรก็ตำมกำรด�ำเนินกำรโครงกำรขนำดใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรระยะยำวซึ่งจะสะท้อนผลกำรด�ำเนินกำรในระยะถัดไป ท้ังนี้ผลกำรด�ำเนินงำนในช่วงปี  
2561 - 2562 เป็นกำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนเป็นหลัก โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในระยะต่อไปควรต้องมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนควบคู่ไปด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ยังมีข้อจ�ำกัดในประเด็น
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรน�ำโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะระบบรำงมำใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่ง
มำสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงำน ข้อจ�ำกัดของกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร และควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดท�ำมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กับผู้ประกอบกำร และกำรพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
และกำรพัฒนำบุคคลำกร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำร่วมกัน 
ทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชนเนื่องจำกต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เป็นกำรมองภำพรวมของกำรพัฒนำ โดย 
ภำครัฐควรเร่งรัดและผลักดันกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในกำร
เชื่อมโยงเส้นทำงกำรขนส่งจำกแหล่งแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคหรือประตูกำรค้ำ เช่น ศูนย์กระจำยสินค้ำ สถำนีบรรจุและ
คัดแยกสินค้ำ กำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนของระบบรำง กำรพัฒนำท่ำเรือบก กำรพัฒนำกิจกรรมพื้นที่หลังท่ำ  
รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม 
หน้ำท่ำ กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเช่ือมโยงของท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค และกำรก�ำหนดมำตรกำรสนับสนุน 
ภำคเอกชนในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ 

070101
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070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

โดยมีอันดับหรือคะแนนดีข้ึน (Logistics Performance Index : LPI) อยู่ใน  
25 อันดบัแรก หรอืคะแนนไม่ต�ำ่กว่ำ 3.50 คะแนน ซึง่ศกัยภำพด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ จะแสดงให้เห็นถึงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ โดย LPI มีเกณฑ์ประกอบด้วย ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร  
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่งและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนสมรรถนะ 
ผูใ้ห้บรกิำรโลจิสติกส์ทัง้ภำครฐัและธรุกจิ ด้ำนกำรเตรยีมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนควำมตรงต่อเวลำของกำรบรกิำร และด้ำนระบบติดตำมและตรวจสอบสนิค้ำ  
ซึง่กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยสิง่ทีค่วรให้ควำมส�ำคัญกบัควำมพร้อมของ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีมี่ประสทิธภิำพและได้มำตรฐำน และกำรบรูณำกำรกำรบริหำร
จดักำรให้บรกิำรทีมี่ประสทิธิภำพและได้มำตรฐำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2561 LPI ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32  
จำก 160 ประเทศทัว่โลก ปรับตวัสงูขึน้อย่ำงก้ำวกระโดดจำกอนัดับท่ี 45 ในปี 2559  
(มกีำรประเมินผลทุก ๆ 2 ปี) นบัเป็นอนัดบัทีด่ทีีส่ดุในรอบทศวรรษทีผ่่ำนมำ โดยมี
คะแนนอยูท่ี ่3.41 คะแนน อย่ำงไรกต็ำม กำรประเมนิ LPI เป็นกำรวดัผลโดยวธิกีำรจดั
เก็บข้อมูลด้วยกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของประเทศคู่ค้ำเป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองควำมคิดเห็นและ 

ควำมพงึพอใจของผูป้ระเมนิซ่ึงผันผวนตำมควำมน่ำเชือ่ถือในกำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศ 
จงึอาจเป็นประเดน็ทีท้่าทายต่อการบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ในปี 2565 ทีต่ัง้ไว้ทีอ่ยูใ่น 25 
อันดบัแรก หรือคะแนนไม่ต�า่กว่า 3.50 โดยเกณฑ์กำรชีวั้ดด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็น
เกณฑ์ชีว้ดัด้ำนทีม่กีำรปรับตัวดีขึน้น้อยทีสุ่ดจึงควรมกีำรเร่งรดักำรพัฒนำให้แล้วเสร็จและ
เกดิกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุม้ค่ำและมีประสทิธภิำพสงูสดุ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้ำหมำยในช่วงทีผ่่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ 
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในทุกรปูแบบของกำรขนส่งซึง่ต้องใช้เวลำด�ำเนนิกำรระยะยำว 
จงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์ ในขณะเดียวกนัได้มกีำรพัฒนำระบบ National Single Window 
(NSW) และ Asean Single Window (ASW) ให้สมบรูณ์เพ่ือสนบัสนนุกำรเชือ่มโยง 
กำรน�ำเข้ำ – ส่งออกในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ทีช่่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูป้ระกอบกำร 
ท้ังนี ้ผลกำรด�ำเนนิงำนในช่วงทีผ่่ำนมำ เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีส่อดคล้องส่งผลต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยในกำรเตรยีมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้มปีระสทิธิภำพและได้มำตรฐำน
เป็นหลกั และกำรบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพและได้มำตรฐำน 
 

 

เป้าหมาย
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070102

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนยังมีข้อจ�ำกัดของแต่ละหน่วยงำนในกำรปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเฉพำะในกำรสนับสนุนกำรปรับลดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนกำรน�ำเข้ำ – ส่งออก รวมถึงข้อจ�ำกัด 
ของกำรจดัสรรงบประมำณในกำรจดัท�ำแผนงำน/โครงกำร ซึง่ระบบ NSW ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรน�ำเข้ำ – ส่งออก 
ยงัคงต้องเพิม่ควำมสำมำรถในกำรเชือ่มต่อกบัระบบกลำงเพือ่ให้เกิดกำรเชือ่มโยงในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้แบบ G2G และ 
G2B ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชนในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำประสทิธภิำพและกำรสร้ำง
กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรพฒันำด้ำนโลจสิตกิส์ของประเทศ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภำครฐัควรเร่งกำรสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย โดยเพิม่กำร
ประชำสัมพันธ์เกีย่วกบักำรพฒันำระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทยในระดบันำนำชำตเิพือ่น�ำเสนอผลกำรพฒันำท่ีส�ำคัญ 
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรแก้ไขอปุสรรคกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วยกำรมุง่เน้นกำรเจรจำควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศในเชงิรกุ พร้อมทัง้เร่งรดักำรพัฒนำระบบ NSW ให้สมบรูณ์ ครอบคลมุกำรเชือ่มโยงข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ท้ังแบบ G2G 
G2B และกำรพฒันำระบบช�ำระเงนิแบบ e-Payment และขยำยกำรเชือ่มโยงระบบไปสูร่ะบบ Port Community System  
ทีท่่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรอืกรงุเทพฯ และท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิรวมทัง้เร่งรดักำรปรับลดขัน้ตอนกระบวนกำรภำครัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรน�ำเข้ำ - ส่งออก เพือ่ลดต้นทนุ ระยะเวลำให้แก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงรำง 
โครงข่ำยถนน และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยพิจำรณำควำมเชื่อมโยงของโครงข่ำยและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ทีส่นบัสนนุกำรขนส่งต่อเนือ่งหลำยรปูแบบ
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำง 
ต่อปรมิำณกำรขนส่งสนิค้ำทัง้หมดภำยในประเทศ ณ ปี 2561 เป็นร้อยละ 
1.43 ท�ำให้เป็นประเด็นท่ีมีควำมท้ำทำยสูง เนื่องจำกยังคงห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยทีต้่องบรรลตุำมในปี 2565 เป็นร้อยละ 4 จำกทีผ่่ำนมำ
ปรมิำณกำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงมแีนวโน้มคงที ่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคูจ่�ำนวน  
7 เส้นทำง ท�ำให้ยงัไม่สำมำรถควบคมุระดับกำรให้บริกำรโดยเฉพำะด้ำน 
ควำมตรงต่อเวลำ อีกทั้งยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ในกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรได้ ประกอบกับ รฟท. ยังมีปัญหำ 
ควำมขำดแคลนรถจกัรและล้อเลือ่น และยงัไม่สำมำรถก�ำหนดกลยทุธ์
ทำงกำรตลำด โดยเฉพำะด้ำนรำคำ เพือ่ให้สำมำรถแข่งขนักบักำรขนส่ง 
รปูแบบอืน่ ๆ ท�ำให้ยงัไม่สำมำรถจูงใจให้ผู้ประกอบกำรหนัมำขนส่งสินค้ำ
ทำงรำงเพิม่ขึน้ได้
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ภำครฐัให้ควำมส�ำคญักับกำรลงทุนทำงด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบรำง โดยเน้นกำรพัฒนำโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟ 
ทำงคู่และทำงสำยใหม่ รวม 9 เส้นทำง เพ่ือแก้ปัญหำควำมจุทำง 
และขยำยควำมครอบคลมุโครงข่ำยระบบรำง ซ่ึงคำดว่ำจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป นอกจำกนีร้ฐับำลยงัสนบัสนนุให้มกีำรจดัตัง้ 
กรมกำรขนส่งทำงรำง เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรระบบขนส่งทำงรำง 
ซ่ึงปัจจุบนัร่ำงพระรำชบัญญติักำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... อยูร่ะหว่ำง 
กำรตรวจพิจำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ อย่ำงไรกด็ี  
กรมกำรขนส่งทำงรำงอยูร่ะหว่ำงเตรยีมควำมพร้อมในกำรออกประกำศ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข ้องกับกำรก�ำกับดูแล มำตรฐำนและ 
ควำมปลอดภัย กำรประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง และกำรวิจัย 
และพัฒนำ เ พ่ือรองรับกำรบังคับใช ้กฎหมำยดังกล ่ำวได ้ 
อย่ำงมปีระสทิธิภำพต่อไป

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมาย 

โดยก�ำหนดสัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4  
ภำยในปี 2565 ซึง่กำรลดต้นทนุกำรขนส่งจะสนบัสนนุให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ
ดีขึ้น โดยกำรลดสัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
พลงังำน และลดผลกระทบทำงอำกำศทีเ่กิดขึน้ในภำคขนส่ง โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ 
กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ในเส้นทำงที่ไม่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินรถ กำรจัดหำรถจักรและล้อเลื่อน 
รวมถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก กำรพฒันำบคุลำกรและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรระบบรำงท่ีมปีระสิทธภิำพ 
และกำรส่งเสรมิให้เอกชนมส่ีวนร่วมในกำรให้บรกิำร (Public Private Partnership; PPP) 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ปัจจุบันกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่และทำงสำยใหม่รวมจ�ำนวน  
9 เส้นทำง แต่มแีนวโน้มทีจ่ะแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำแผนประมำณ 
1-2 ปี โดยคำดว่ำจะเริ่มทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2565  
เป็นต้นไป อย่ำงไรกดี็ ปัจจุบนั รฟท. อยูร่ะหว่ำงกำรเสนอแผน
จดัหำรถจกัรและล้อเลือ่นให้ คณะรฐัมนตรพีจิำรณำซึง่คำดว่ำ
จะสำมำรถทยอยรับมอบรถจักรและล้อเลื่อนตั้งแต่ปี 2565 
เป ็นต ้นไปเช ่นกัน นอกจำกน้ี ยั งจ�ำ เป ็นต ้องเร ่ งให ้  
ร่ำงพระรำชบญัญติั กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... มผีลบังคบัใช้ 
โดยเรว็ เพือ่ให้กรมกำรขนส่งทำงรำงสำมำรถก�ำหนดมำตรฐำน
และควำมปลอดภยั ส�ำหรับกำรประกอบกจิกำรขนส่งทำงรำง 
เพื่อเพิ่มโอกำสให้ภำคเอกชนเข ้ำมำมีส ่วนร ่วมในกำร 
ให้บรกิำรได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มสัดส่วน 
กำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำร เร ่ งรั ดกำรจัดหำรถจักรและล ้อ เลื่ อนควบคู ่ 
กับกำรเร ่งด�ำเนินกำรตำมแผนฟื ้นฟูกิจกำรของ รฟท.  
โดยเฉพำะเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดท�ำแผนก�ำหนด
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรก�ำหนดรำคำ และกำรปรบั
ตำรำงเดินรถโดยสำรและสินค ้ำให ้มีควำมสอดคล ้อง 
กบัควำมต้องกำรของผูโ้ดยสำรและผูป้ระกอบกำร รวมถึงกำร
ก�ำหนดรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรย่ำนกองเกบ็สนิค้ำในเส้นทำง
รถไฟทำงคู่ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงในปัจจุบัน เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำจำกถนนสู่รำง นอกจำกนี้  
ในระยะต่อไป ควรเพิม่บทบำทของภำคเอกชนในกำรให้บรกิำร
ในกิจกำรระบบขนส่งทำงรำง เพื่อให้มีกำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงรำงที่ภำครัฐลงทุนไปแล้วได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
และสนับสนุนให้เกิดกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี ้ภำครฐัจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนนิกำรให้ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... เพ่ือให้มผีลบงัคับโดยเรว็ 
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070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองเพ่ิมขึ้น  

เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนกำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมอืงหลักในภมูภิำคโดยก�ำหนด 
เป้ำหมำยให้สัดส่วนกำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ในเมอืงหลกัในภมูภิำค ซึง่กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืงทีม่ปีระสทิธภิำพเป็นผลมำจำกกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศทีด่ขีึน้ ส่งผลต่ออนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศตำมมำด้วย 
ทัง้นี ้มีเป้ำหมำยเพ่ือบรรเทำปัญหำจรำจรตดิขัดในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล รวมถงึเมอืงหลกัในภมูภิำค เพิม่ประสทิธภิำพ 
ในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่ง ลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม กำรบรรลุเป้ำหมำยจึงต้องอำศยัปัจจัยส�ำคญั ประกอบด้วย  
กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำรเดินทำง กำรพฒันำสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่รองรบักำรเช่ือมต่อ
กำรเดินทำง และกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรขนส่งสำธำรณะท่ีมีประสทิธภิำพ

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ในเขต
เมอืงหลกัในภูมภิำค ณ ปี 2560 (ร้อยละ 20/n.a.) โดยกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ประกอบด้วย รถโดยสำรสำธำรณะประมำณร้อยละ 15 รถไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 4 และรถตู้ร่วมบริกำรประมำณร้อยละ 1 
ซึง่ในปี 2561 ปรมิำณผูโ้ดยสำรในระบบขนส่งสำธำรณะมแีนวโน้มลดลงประมำณร้อยละ 0.15 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมำจำก 
ผูใ้ห้บรกิำรรถโดยสำรสำธำรณะไม่สำมำรถรกัษำระดบักำรให้บริกำรทัง้ในส่วนคณุภำพในกำรให้บรกิำรจำกสภำพจรำจร 
ที่ติดขัด และสภำพรถโดยสำรที่ทรุดโทรมตำมอำยุกำร 
ใช้งำน ท�ำให้แม้ว่ำปริมำณผู ้โดยสำรรถไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ประมำณร้อยละ 4.95 แต่เน่ืองจำกโครงข่ำยรถไฟฟ้ำจ�ำนวน 
10 เส้นทำงส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ท�ำให้ยงัมี
โครงข่ำยที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลให้คำดว่ำอำจจะ 
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
ในปี 2565 (ร้อยละ 30) ส�ำหรับปริมำณกำรเดินทำงด้วย
ระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองหลกัในภมิูภำคนัน้ ปัจจุบนั
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ิมให้ควำมส�ำคัญในกำร 
เร ่งปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองท่ีมีอยู ่ 
ในปัจจบุนัและจัดท�ำแผนกำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในอนำคต ให้สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรเดนิทำงในพืน้ที่ 
อำทิ กำรพัฒนำระบบรถโดยสำรสำธำรณะในจังหวัด
ขอนแก่น จงัหวดัภเูกต็ และจังหวดัเชยีงใหม่ ท�ำให้คำดว่ำ
ปริมำณกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง
หลักในภูมิภำคจะเพิ่มมำกข้ึน อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่ม ี
กำรรวบรวมข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงเป็นระบบ
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070104

การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ภำครฐัให้ควำมส�ำคญักบักำรลงทุน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบขนส่งสำธำรณะทำงรำง 
ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่คำดว่ำจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2564 กำรจดัหำรถโดยสำรใหม่ทดแทนรถโดยสำร 
ที่ให้บริกำรในปัจจุบันขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) และกำรพัฒนำระบบเช่ือมต่อเพ่ือสนับสนุน 
กำรเดินทำงต่อเนือ่งหลำยรปูแบบ (Multi-modal Transport) 
อำท ิกำรพฒันำท่ำเรอืพระนัง่เกล้ำเพือ่รองรบัผูโ้ดยสำรของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง ช่วงบำงใหญ่ - บำงซือ่ กำรพฒันำ
ระบบตัว๋ร่วม ซึง่คำดว่ำกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะมส่ีวนส�ำคญั
ในกำรสนบัสนนุให้ประชำชนหนัมำเดินทำงในระบบขนส่ง
สำธำรณะเพิม่มำกขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำสดัส่วนกำรเดินทำง
ด้วยระบบขนส่งสำธำรณะจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยรถไฟฟ้ำในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล 10 เส้นทำงภำยใต้แผนแม่บทกำรพฒันำโครงข่ำย
ระบบขนส่งมวลสำยหลักและสำยรองในกรุงเทพฯ และ 
ปรมิณฑล (M-MAP) ในช่วงปี 2572 แต่เนือ่งจำกกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำส่วนใหญ่ด�ำเนินกำรบนเขตทำงถนน ซึ่งแม้ว่ำ 
หน่วยงำนรบัผดิชอบจะให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิกำรตำม
มำตรกำรเพือ่ลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงแล้ว แต่ยงัท�ำให้
เกิดปัญหำจรำจรติดขัดบนโครงข่ำยถนนทั้งในพื้นที่ 
มีกำรก่อสร้ำงและพืน้ท่ีเกีย่วเนือ่ง ประกอบกบัควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบขนส่ง 
กึง่สำธำรณะได้อย่ำงสะดวกบนค่ำใช้จ่ำยทีย่อมรับได้ ท�ำให้
สดัส่วนกำรเดนิทำงในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลส่วนใหญ่
ยังคงเป็นกำรเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่  ส�ำหรับ 
กำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองหลักในภมูภิำค 
ปัจจบุนักำรให้บรกิำรระบบขนส่งสำธำรณะในเมอืงหลักใน
ภูมิภำคส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำรด้วยระบบรถโดยสำร
สำธำรณะ (รถสองแถว) ทีไ่ม่ได้มกีำรก�ำหนดมำตรฐำนและ
ระดบักำรให้บรกิำรท่ีเข้มงวด อำทิ กำรก�ำหนดจดุจอด ควำมถี่
ในกำรให้บรกิำร ท�ำให้นกัท่องเท่ียวไม่นยิมใช้บรกิำรดังกล่ำว 
ประกอบกับประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมเดินทำง 
ด้วยรถจักรยำนยนต์ที่มีค ่ำใช้จ ่ำยในกำรเดินทำงต�่ำ  
ส่งผลให้กำรเดินทำงในเขตเมืองหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็น 
กำรเดนิทำงด้วยรถยนต์ส่วนบคุคลเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งก�ำหนด
โครงสร้ำงอตัรำค่ำโดยสำรร่วมทีเ่หมำะสมและไม่เป็นภำระ
ทำงกำรเงนิของภำครฐั ส�ำหรบักำรเพิม่สดัส่วนกำรเดนิทำง 
ด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเมอืงหลกัในภมูภิำค เนือ่งจำก 
ส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำควำมเหมำะสมของแผนกำร
พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะและโครงกำรน�ำร่อง ซึง่คำดว่ำจะ
สำมำรถเร่ิมเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ต้ังแต่ปี 2567 อย่ำงไรก็ดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรปรบัปรุง
ระบบขนส่งสำธำรณะท่ีมอียูใ่นปัจจุบนัให้มรีะดับกำรให้บรกิำร
ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเดนิทำงในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้กำรเพิม่สดัส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบ
ขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืง ภำครัฐควรเร่งก่อสร้ำงโครงสร้ำง 
พื้นฐำนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตำม 
เป้ำหมำยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ 
ระบบรอง ท้ังในส่วนกำรปรับปรุงคณุภำพกำรให้บรกิำรและ
กำรปรบัเส้นทำงเดนิรถของรถโดยสำรสำธำรณะ รวมถงึกำร
พัฒนำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก อำทิ ทำงเท้ำพร้อมไฟส่องสว่ำง 
จดุจอดจกัรยำน เพือ่ให้สำมำรถรองรบักำรเดนิทำงต่อเนือ่ง 
จำกระบบขนส่งสำธำรณะหลกัในพืน้ทีไ่ปสูต้่นทำง/ปลำยทำง 
ได้อย่ำงไร้รอยต่อ นอกจำกน้ี ภำครฐัควรให้ควำมส�ำคัญกบักำร
บงัคบัใช้กฎหมำยเพ่ือให้เกดิกำรใช้รถจกัรยำนยนต์ในเขตเมอืง 
ที่เหมำะสม และเร่งพัฒนำแอปพลิเคชั่นที่ครอบคลุม 
กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่ง
สำธำรณะได้อย่ำงแม่นย�ำ
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070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
เป้าหมาย 

โดยอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนน มเีป้ำหมำยกำรลดลงของอตัรำผู้เสียชวีติเป็น 12 คนต่อประชำกร 1 แสนคน  
ซ่ึงเป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมปฏิญญำบรำซเิลยีท่ีก�ำหนดให้ทกุประเทศลดอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุติัเหตุทำงถนนประมำณ
ร้อยละ 50 ภำยในปี 2563 โดยปัจจยัหลกัทีต้่องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรบรหิำรจดักำรวศิวกรรม
จรำจร และวนิยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน ท้ังนี ้กำรบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำวยงัสะท้อนถงึกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคม 
ทีส่ะดวกและปลอดภยั ซึง่จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศทีด่ขีึน้อกีด้วย

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุติัเหตุทำงถนน ณ ปี 2561 (30.9 คนต่อประชำกร 1 แสนคน)  
ซึง่ลดลงจำกปี 2560 ทีม่อีตัรำผูเ้สยีชวีติประมำณ 33.4 คนต่อประชำกร 1 แสนคน โดยคำดว่ำอำจจะไม่สำมำรถด�ำเนนิกำร 
ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565 (12 คนต่อประชำกร 1 แสนคน) ท้ังน้ี จำกกำรพิจำรณำข้อมลูสถิติกำรเกิด
อบุตัเิหตทุำงถนนช่วงเทศกำลและช่วงปีใหม่ (ปี 2559 - ปี 2562) ของศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนน (ศปถ.) พบว่ำ
สำเหตกุำรเกิดอุบตัเิหตทุำงถนนส่วนใหญ่เกดิจำกมีระดบัแอลกอฮอล์เกนิกว่ำปรมิำณทีก่ฎหมำยก�ำหนด (ร้อยละ 41.47)  
ซึง่จกัรยำนยนต์เป็นยำนพำหนะทีเ่กดิอบุตัเิหตุสูงสดุ รองลงมำคอื กำรขบัรถเรว็เกนิก�ำหนด (ร้อยละ 28.17) และมบีำงส่วน 
ที่เกิดจำกปัญหำกำยภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนน (ร้อยละ 7.57) โดยมีพฤติกรรมหลักที่เส่ียงต่อกำรเสียชีวิต 
คือ กำรไม่สวมหมวกนริภยั (ร้อยละ 53.32)

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนินงำน 
เพ่ือแก้ไขปัญหำจุดเส่ียงและจุดอนัตรำยทำงถนน 
และกำรจัดหำอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมพฤตกิรรมกำรขับขี ่
ทีเ่ส่ียงต่อกำรเกดิอบุติัเหตุ รวมถึงกำรพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงรำงเพือ่ลดกำรพึง่พำกำรเดนิทำงและขนส่ง
สินค ้ำทำงถนน ในขณะที่จำกกรณีศึกษำ 
ในต่ำงประเทศ พบว่ำกำรขบัเคลือ่นกำรลดอตัรำ 
ผู้เสียชีวิตทำงถนนที่ประสบผลส�ำเร็จส่วนใหญ ่
เป็นผลจำกกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และวนิยั 
ของผูใ้ช้รถใช้ถนนให้ตระหนักรูถ้งึผลกระทบจำก 
อุบัติ เหตุทำงถนนทั้ งต ่อตนเองและผู ้อื่น  
รวมถึงกำรปลูกฝังวินัยจรำจรให้กับเยำวชน  
และบังคับใช้กฎหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครัด 
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนักำรขบัเคลือ่นควำมปลอดภยัถอืเป็นวำระแห่งชำต ิและได้มกีำรจดัท�ำ
แผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่12 กมุภำพนัธ์ 2561 
แล้ว แต่เนือ่งจำกกำรขับเคลือ่นควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหลำยหน่วยงำนและจ�ำเป็นต้องใช้งบประมำณ
จ�ำนวนมำกในกำรป้องกนัและปรำบปรำมเพือ่ลดอตัรำกำรเกดิอบุติัเหตุทำงถนน ซ่ึงทีผ่่ำนมำแม้ว่ำภำคเอกชนจะเข้ำมำ 
มส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นแผนดงักล่ำวและลดข้อจ�ำกดัทำงงบประมำณของภำครฐัในระดบัหนึง่แล้วก็ตำม แต่กย็งัไม่สำมำรถ
ลดอตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบัุติเหตทุำงถนนได้อย่ำงเป็นรปูธรรม เนือ่งจำกกำรเดนิทำงและขนส่งสนิค้ำของประเทศในขณะนี ้
ส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลกั นอกจำกนี ้สำเหตกุำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนส่วนใหญ่เป็นผลจำกพฤตกิรรมส่วนบุคคล 
อำท ิกำรดืม่แอลกอฮอล์แล้วขบัขี ่หรอืกำรไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี ่ซึง่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้แก่ผูข้บัขี่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรลดอัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระยะต่อไป ภำครัฐจ�ำเป็นต้อง 
ให้ควำมส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นแผนแม่บทควำมปลอดภัย พ.ศ. 2561 – 2564 ไปสูก่ำรปฏิบตัไิด้อย่ำงเป็นรปูธรรม โดยเฉพำะ 
ในส่วนของกำรก�ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนและงบประมำณร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำครัฐ  
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อให้เกิดกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดทั้งในส่วนบุคลำกรและงบประมำณ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนีค้วรเร่งสร้ำงควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบัควำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จำกอบุติัเหตุทำงถนนทัง้ต่อตนเอง
และผูอ้ืน่ และปลกูฝังจติส�ำนกัในกำรขับข่ีและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครดัให้กบัเยำวชน เพือ่ให้เกดิวฒันธรรม 
ควำมปลอดภยัทำงถนนในสงัคมไทย โดยอำจเร่งด�ำเนนิกำรปรบัปรุง
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070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง
เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำ ไม่เกนิร้อยละ 60 ของแหล่งเชือ้เพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในภำพรวม
ของประเทศ สนบัสนนุให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศดีขึน้ จำกโครงสร้ำงกำรใช้เชือ้เพลงิ 
ในกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยมกีำรพึง่พำแหล่งเชือ้เพลงิจำกก๊ำซธรรมชำตใินสดัส่วนทีค่่อนข้ำงสงู (ประมำณ
ร้อยละ 65) ซึ่งกำรพึ่งพำแหล่งเชื้อเพลิงจำกแหล่งใดแหล่งหนึ่งมำกเกินไป ท�ำให้เกิดควำมเส่ียงและควำมไม่มั่นคง 
ต่อกำรให้บรกิำรด้ำนพลงังำนของประเทศ จงึต้องสร้ำงควำมสมดุลด้วยกำรกระจำยประเภทเชือ้เพลงิ เพือ่ลดควำมเสีย่งและ
เสรมิระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีควำมมัน่คง โดยมปัีจจยัส�ำคัญทีจ่ะส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ กำรเพ่ิมสดัส่วน 
ของแหล่งเชือ้เพลงิประเภทอืน่ โดยกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน อำท ิแสงอำทติย์ ลม ชวีมวล ขยะ และกำรผลติไฟฟ้ำ
จำกถ่ำนหนิ 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จำกกำรประเมนิสถำนกำรณ์กำรใช้ก๊ำซ
ในกำรผลติไฟฟ้ำ พบว่ำ มสีดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำ 
ลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยลงลงจำกร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 56.91 ในปี 2561 
ซึง่บรรลเุป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้มสีดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติ
ไฟฟ้ำไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2565 แล้ว อย่ำงไรก็ดี ในระยะต่อไป 
ยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องรักษำสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติให้คงที่ 
อย่ำงต่อเนือ่งหรอืไม่เพิม่ขึน้ไปจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพือ่ให้ยงัคงมี
สดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตเิฉลีย่เป็นไปตำมกรอบเป้ำหมำย ในปี 2565

 
 
 

การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ภำครัฐได้มกีำรด�ำเนนิโครงกำรเพือ่
เพิม่สดัส่วนกำรใช้เช้ือเพลงิประเภทอ่ืน ๆ  นอกจำกก๊ำซธรรมชำติ 
เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีำรใช้พลงังำนทดแทนทีเ่ป็น
พลงังำนสะอำด เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำต ิและโครงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนถ่ำนหนิ โดยส่งเสรมิ 
ให้เพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนถ่ำนหินเพือ่เสรมิสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงพลงังำนของประเทศในอนำคต และมำตรกำรส่งเสรมิ 
กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน โดยกำรก�ำหนดรำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำทีจ่งูใจให้มกีำรปรบัเปลีย่นมำผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
ทดแทนมำกขึน้ เป็นต้น ท�ำให้สำมำรถลดสดัส่วนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำได้ตำมเป้ำหมำย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำขณะนี้
สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำจะลดได ้
ตำมเป้ำหมำย แต่มแีนวโน้มว่ำในระยะต่อไปอำจมกีำรน�ำก๊ำซ
ธรรมชำตกิลบัมำใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่สงูขึน้ได้ เนือ่งจำก
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ประกอบ
กบัประเทศไทยสำมำรถผลติก๊ำซธรรมชำตใิช้เองได้บำงส่วน 
รวมทั้งปัจจุบันมีกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลก 
ได้อย่ำงเสรี และภำครัฐมีนโยบำยเปิดเสรีด้ำนพลังงำน 
โดยส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันในตลำดก๊ำซธรรมชำติ  
ซึง่จะท�ำให้สำมำรถจดัหำได้ในปรมิำณทีม่ำกขึน้ และจะส่งผล 
ให้โรงไฟฟ้ำทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลงิจะเป็นโรงไฟฟ้ำทีม่ี
ควำมเชื่อถือได ้ สูงด ้วยต ้นทุนกำรผลิตที่แข ่งขันได ้  
นอกจำกนีย้งัมปัีญหำกำรต่อต้ำนจำกประชำชนในกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำจำกแหล่งเชื้อเพลิงอื่น อำทิ ถ่ำนหิน และขยะ  
ซึง่จะส่งผลให้มกีำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ได้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย แนวทำงกำรพัฒนำท่ีให้กระจำยประเภทเชือ้เพลิงเพ่ือให้ระบบไฟฟ้ำมคีวำมมัน่คง 
ยังเป็นแนวทำงท่ีส�ำคัญ ภำครัฐจึงต้องพิจำรณำสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในภำพรวมของประเทศด้วยควำมรอบคอบ  
โดยค�ำนงึถงึสถำนกำรณ์ทีอ่ำจมผีลกระทบด้ำนพลังงำนในอนำคต อำท ิกรณเีกดิวกิฤตพลังงำน และกำรเกดิควำมขดัแย้ง
ระหว่ำงประเทศในกลุม่ประเทศท่ีมกีำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนัน้กำรพฒันำด้ำนพลงังำนทดแทนยงัคงเป็นประเดน็ที่
ต้องให้ควำมส�ำคญัอย่ำงต่อเนือ่ง เนือ่งจำกเป็นพลงังำนทีส่ะอำดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมำกทีส่ดุ โดยควรต้องเร่งศกึษำ
และด�ำเนนิโครงกำรพฒันำเทคโนโลยด้ีำนพลงังำนอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉพำะเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังำน เนือ่งจำกเป็นส่วน
ประกอบหลักที่ท�ำให้เกิดเสถียรภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนจำกพลังงำนทดแทน และหำก
ประเทศไทยสำมำรถด�ำเนนิกำรผลติได้เองจะท�ำให้มต้ีนทนุถกูลงและกระตุน้ให้เกดิกำรใช้พลงังำนทดแทนเพิม่ขึน้ และจดัท�ำ
แนวทำง มำตรกำร ในกำรส่งเสรมิกระบวนกำรเรียนรู้ และประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกบัประชำชนและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำจำกแหล่งเช้ือเพลงิอืน่ เพือ่ลดกำรต่อต้ำนจำกประชำชน  
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070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได ้
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 

โดยเพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนในกำรผลติไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชือ้เพลงิชวีภำพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลงังำน 
ขัน้สดุท้ำย โดยค�ำนงึถงึต้นทนุค่ำพลงังำนทีเ่หมำะสม ให้มกีำรแข่งขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรม เป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำโครงสร้ำง
พืน้ฐำนของประเทศ ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั อกีท้ังเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ทีเ่กดิจำก

กำรสันดำปเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักของกำรเกิดปัญหำภำวะ 
โลกร้อน โดยมปัีจจยัทีจ่ะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยทีส่�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน 
ทัง้ด้ำนอปุสงค์และอปุทำน และกำรจดัท�ำกฎระเบยีบเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้และผลติพลงังำนทดแทนมำกยิง่ขึน้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สดัส่วนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนต่อกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยมกีำรขยำยตวัเพิม่ข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 12.94 ในปี 2558  
เป็นร้อยละ 15.48 ในปี 2561 ซึง่บรรลตุำมเป้ำหมำยของ
แผนทีก่�ำหนดไว้ระดบัหนึง่แล้ว อย่ำงไรกด็ ียงัจ�ำเป็นต้อง 
มกีำรส่งเสรมิให้มีกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนต่อ
พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถเพิ่มสัดส่วน 
ดงักล่ำวได้ถงึร้อยละ 18 ตำมเป้ำหมำยสงูสดุของแผนเมือ่ 
สิน้สดุแผนในระยะ 5 ปี

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ในช่วงทีผ่่ำนมำภำครัฐมนีโยบำย 
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น  
เช่น กำรติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์  
ขนำด 20 กโิลวตัต์ ส�ำหรับใช้งำนในสถำนีต�ำรวจ 540 แห่ง 
เพือ่ช่วยผลติไฟฟ้ำรองรบัควำมต้องกำรใช้งำนของสถำนตี�ำรวจ
ทัว่ประเทศ ช่วยเพิม่สดัส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสง
อำทิตย์ และโครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน  
ทีส่่งเสริมให้มกีำรใช้พลังงำนทดแทนทีเ่ป็นพลงังำนสะอำด 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทดแทนกำรใช้พลังงำนฟอสซิล 
ในชมุชน เป็นต้น นอกจำกนีไ้ด้ก�ำหนดส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลังงำนทดแทนในรูปแบบ Adder  
และต่อมำปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  
รวมทั้งในปี 2560 ภำครัฐได้เปิดประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำ 
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก ภำยใต้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนหมนุเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm ส�ำหรับด้ำน 
เชื้อเพลิงชีวภำพภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้น�้ำมัน 
ไบโอดีเซลเพิ่มมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรใช้น�้ำมันดีเซล 
หมนุเร็ว B10 และน�ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว B20 ในภำคขนส่ง 
ผ่ำนมำตรกำรจงูใจด้ำนรำคำ ซ่ึงนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ 
ทีภ่ำครฐัด�ำเนนิกำรล้วนส่งผลท�ำให้สดัส่วนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศเพิ่มข้ึนตำมเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำขณะนีส้ดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนทีผ่ลติภำยในประเทศจะเพิม่ขึน้ 
ได้ตำมเป้ำหมำย แต่ยังพบปัญหำบำงประกำรในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ อำทิ ขั้นตอนในกำรขอใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 
ทีต้่องผ่ำนหลำยหน่วยงำน กำรพฒันำไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนระดบัชมุชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหำด้ำนกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิลงทนุ 
เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนได้ตลอดอำยขุองโรงไฟฟ้ำ รวมถงึข้อจ�ำกดัด้ำนเสถยีรภำพของไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ส�ำหรับด้ำนกำร 
ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้เชือ้เพลิงชวีภำพทีต้่องใช้วตัถุดิบทำงกำรเกษตร ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง และปำล์ม ในบำงช่วงเวลำ 
อำจท�ำให้พชือำหำรขำดแคลน เนือ่งจำกพืชเหล่ำนีเ้ป็นทัง้วตัถดุบิด้ำนอำหำร และวัตถดุบิส�ำหรบัเชือ้เพลงิชวีภำพ นอกจำกนี้ 
กำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในช่วงแรกจะประสบกับปัญหำควำมเช่ือมั่นว่ำผลิตภัณฑ์น�้ำมันชีวภำพ 
จะสำมำรถใช้กับรถยนต์ทุกรุ่นหรือไม่ ท�ำให้กำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพด�ำเนินกำรได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครฐัควรเร่งให้เกดิกำรบรกิำรเบด็เสรจ็จดุเดยีว ในกำรขออนญุำตผลติไฟฟ้ำ โดยค�ำนงึถงึ
มำตรฐำนและควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ รวมถงึผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิกำรลงทนุรปูแบบใหม่ 
เพือ่เพิม่โอกำสในกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทนุ อำท ิกำรร่วมทนุระหว่ำงชมุชน รฐัวสิำหกจิ และภำคเอกชน หรอืสนบัสนนุให้ชมุชนรวมกลุม่
กนัเพือ่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สำมำรถระดมทุนและด�ำเนนิโครงกำรได้อย่ำงยัง่ยนื นอกจำกนี ้ในกำรใช้เชือ้เพลงิชวีภำพจ�ำเป็น 
ต้องมกีำรบรหิำรจดักำรอปุทำนวตัถดุบิทำงกำรเกษตรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลย ี
ในกำรผลติเชือ้เพลงิชวีภำพเพือ่ให้เกิดกำรต่อยอดในเชงิพำณชิย์อย่ำงเป็นรปูธรรม รวมทัง้ควรประสำนกบับริษทัผูผ้ลติรถยนต์ 
ในกำรรบัรองกำรใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิชวีภำพและประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง และผลกัดนันโยบำยกำรลดชนดิ 
ของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่ก�ำหนดทศิทำงกำรวำงแผนกำรผลิตในอตุสำหกรรมรถยนต์ในอนำคต 
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070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย 

โดยลดค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท  
เพือ่สนบัสนนุขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศทีดี่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นกำรสะท้อนให้เหน็ถงึ
ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนของประเทศ เพรำะหำกประเทศสำมำรถลด EI ได้ แสดงว่ำประชำชนในประเทศมกีำรใช้พลงังำน
ทีม่ปีระสทิธิภำพดขีึน้ และมกีำรใช้พลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำมำกขึน้ จำกกำรใช้พลงังำนน้อยลงในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร  
โดยประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนทีด่ขีึน้จะส่งผลให้ภำครัฐตัดสินใจลงทนุจัดหำพลังงำนลดลง เป็นกำรประหยดัทรัพยำกร 
เพือ่น�ำไปใช้พฒันำประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ ต่อไป ท้ังน้ี มปัีจจยัทีจ่ะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยทีส่�ำคญั คอื  
กำรด�ำเนนิโครงกำรทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรลดกำรใช้พลงังำน อำท ิกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่ง กฎระเบยีบรองรบัต่อกำรปฏบิตัิ
ตำมแผนอนรุกัษ์พลงังำน และกำรพัฒนำเทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่อนรัุกษ์พลงังำน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ประสทิธภิำพกำร
ใช้พลงังำนของประเทศ มค่ีำควำมเข้มข้น 7.85 พนัตันเทยีบ
เท่ำน�ำ้มนัดบิ/พนัล้ำนบำท ปรบัตวัดขีึน้จำกปี 2560 – 2561  
ท่ีมีกำรใช้พลงังำน 7.89 – 8.21 พนัตนัเทียบเท่ำน�ำ้มนัดิบ/ 
พนัล้ำนบำท จำกสถำนกำรณ์แนวโน้มดงักล่ำว  จึงสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ในปี 2565  
ท่ีก�ำหนดไว้ว่ำควรมกีำรใช้พลงังำนประมำณ 7.4 พนัตันเทยีบ
เท่ำน�ำ้มนัดบิ/พนัล้ำนบำทได้ อย่ำงไรกด็ ีกำรจะด�ำเนนิกำร 
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย มเีงือ่นไขส�ำคญัว่ำกำรอนรุกัษ์พลังงำนภำค
ขนส่งในช่วงเวลำดงักล่ำวต้องได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ด้วย
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070203

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เนือ่งจำก
พลงังำนของประเทศประมำณร้อยละ 40 ถกูใช้เพือ่กจิกรรม
ภำคกำรขนส่ง ท�ำให ้ประสิทธิภำพกำรใช ้พลังงำน 
ของประเทศขึน้อยูก่บักำรอนรุกัษ์พลงังำนในภำคกำรขนส่ง
เป็นส�ำคัญ โดยเฉพำะกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขนส่งทำงรำง 
ทีย่งัคงมกีำรด�ำเนนิกำรล่ำช้ำกว่ำเป้ำหมำย เน่ืองจำกต้องมี
กำรบรูณำกำรร่วมกนัหลำยหน่วยงำน แต่เป็นปัจจยัส�ำคญั
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
ของประเทศภำยในปี 2565 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครฐัและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันโครงกำรที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วน 
กำรขนส่งทำงรำงให้ส�ำเร็จตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน  
เพือ่ให้ทกุภำคส่วนเข้ำมำมส่ีวนร่วมและปฏิบตัติำมแผนกำร
อนุรักษ์พลังงำนที่จะน�ำไปสู ่กำรใช ้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน นอกจำกน้ีภำครัฐควรสนับสนุน 
ให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลกำรวิจัย รวมถึงกำรสำธิต
เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให ้กับประชำชนและผู ้ประกอบกำร 
ในกำรน�ำเทคโนโลยอีนรุกัษ์พลงังำนมำประยกุต์ใช้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำครัฐมีกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 - 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน  
ทั้งในภำคอุตสำหกรรม อำทิ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้อน�้ำในภำคอุตสำหกรรม โครงกำรวิศวกรรมเชิงลึก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนควำมร้อนในโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท�ำมำตรฐำน
ประสทิธิภำพพลงังำนของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ภำคกำรขนส่ง ซึง่เป็นภำคทีม่สีดัส่วนกำรใช้พลงังำนมำกทีส่ดุ ประมำณ
ร้อยละ 40 อำท ิมำตรกำรส่งเสรมิกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะและระบบรำง โดยกำรลงทนุโครงกำรต่ำงๆ เพือ่ขยำยกำร 
ให้บรกิำรให้ครอบคลมุในหลำยพืน้ที ่อำท ิโครงกำรรถไฟฟ้ำในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โครงกำรรถไฟทำงคู ่และโครงกำร
รถไฟควำมเร็วสูง กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดกำรผลิตและใช้พลังงำน 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะในกลุม่ปิโตรเลยีมทีปั่จจบุนัมกีำรปรบัโครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และรำคำ
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้เป็นไปตำมกลไกตลำด กำรบงัคบัใช้กฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักำรอนรัุกษ์พลงังำน ในปี 2561 
กระทรวงพลงังำนได้เร่ิมบงัคบัใช้กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทหรือขนำดของอำคำรและหลักเกณฑ์วธิกีำรในกำรออกแบบ
อำคำรเพือ่อนรุกัษ์พลงังำน (BEC) กบัอำคำรทีจ่ะก่อสร้ำงใหม่หรอืดดัแปลงอย่ำงจรงิจงั รวมทัง้ได้ก�ำหนดมำตรกำรบงัคบัใช้
เกณฑ์มำตรฐำนอนรุกัษ์พลงังำนส�ำหรับผูผ้ลติและผูจ้�ำหน่ำยพลงังำน (EERS)
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070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา้ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

เป้าหมาย 

มเีป้ำหมำยคอื จ�ำนวนแผนงำน และ/หรอืโครงกำรทีก่�ำลังพัฒนำ/โครงกำรน�ำร่อง/โครงกำรทีม่กีำรใช้งำนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
เพิม่ประสทิธภิำพระบบไฟฟ้ำ อย่ำงน้อย 8 โครงกำร ปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีำนพลงังำนมกีำรพฒันำและเปลีย่นแปลงไปจำกอดตี
ค่อนข้ำงมำก ซึ่งกระทบต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่สำมำรถแข่งขันได้ ทั้งกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน  
ท�ำให้รปูแบบกำรใช้พลงังำนต่ำงไปจำกอดตีทีป่ระชำชนเป็นได้เพียงผู้ใช้ไฟฟ้ำ (Consumer) เท่ำนัน้ แต่ขณะนีผู้้ใช้ไฟฟ้ำ
สำมำรถทีจ่ะผลติไฟฟ้ำใช้เองได้ (Prosumer) ส่งผลให้ภำครฐัและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องจ�ำเป็นทีจ่ะต้องก�ำหนดทศิทำง นโยบำย 
และวำงแผนกำรลงทุนพัฒนำระบบไฟฟ ้ำแบบสมำร ์ทกริดของประเทศรองรับกับสถำนกำรณ์ดังกล ่ำว  
เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะท�ำให ้
ประสบควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยท่ีส�ำคญั ได้แก่ นโยบำยทีส่่งเสริมระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริด และกำรพฒันำเทคโนโลย ี
โครงข่ำยสมำร์ทกรดิ 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
ทีผ่่ำนมำมกีำรด�ำเนนิโครงกำรด้ำน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำ 
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำย 
สมำร ์ทกริดเพิ่มขึ้นอย ่ำงก ้ำว
กระโดด จำกเพยีง 2 โครงกำรในปี 
2559 เป็น 10 โครงกำรในปี 2562  
ซ่ึงบรรลุเป้ำหมำยของปี 2565  
ท่ีตั้งไว้จ�ำนวน 8 โครงกำรแล้ว  
โดยเป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
สมำร ์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นระยะของกำรพัฒนำโครงกำรน�ำร่องเพ่ือทดสอบควำมเหมำะสมทำงเทคนิค  
และควำมคุม้ค่ำของกำรลงทนุในแต่ละเทคโนโลย ีอำท ิกำรพัฒนำระบบไมโครกรดิ (Micro grid) และระบบกักเกบ็พลงังำน 
(Energy Storage System: ESS) ทีไ่ด้ด�ำเนนิโครงกำรน�ำร่องในพืน้ที ่อ.เบตง จ.ยะลำ และ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน  
โดยผลกำรด�ำเนนิโครงกำรจะท�ำให้ทรำบถงึวิธกีำรท�ำงำนของระบบไมโครกรดิ ตลอดจนปัญหำและอปุสรรคในกำรท�ำงำน
ของระบบ ซึง่จะน�ำมำวเิครำะห์และต่อยอดพฒันำระบบไมโครกรดิในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมทัว่ประเทศต่อไป
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำครัฐได้ริเร่ิมโครงกำรด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำย 
สมำร์ทกรดิเพิม่ขึน้จ�ำนวน 8 โครงกำร (เพิม่ขึน้จำก 2 โครงกำรในปี 2559 เป็น 10 โครงกำรในปี 2562) เช่น โครงกำรน�ำร่อง
กำรตอบสนองด้ำนโหลดในพื้นที่เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี กำรพัฒนำปรับปรุงกฎระเบียบส�ำหรับกำรตอบสนองด้ำนโหลด 
และกำรจดักำรพลังงำนบนสมำร์ทกรดิ โครงกำรศกึษำกำรพยำกรณ์กำรผลติไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีน โครงกำร
พฒันำระบบไฟฟ้ำแบบไมโครกรดิท่ี อ.เบตง จ.ยะลำ และกำรพฒันำรูปแบบธรุกจิระบบไมโครกรดิ และควำมเป็นไปได้ 
ในกำรร่วมทนุภำครฐั/ภำคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ 
ของประเทศให้มปีระสทิธิภำพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำยสมำร์ทกรดิ ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ แล้ว แต่ยงัคงต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมแผนจะเป็นประเด็นที่หน่วยงำนต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบกับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมพลงังำนมกีำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และผูใ้ช้ไฟฟ้ำสำมำรถผลติไฟฟ้ำใช้ได้เอง ส่งผลให้โครงกำร 
ทีถ่กูพฒันำแล้วเสรจ็ในบำงพืน้ทีไ่ม่ถกูใช้งำนอย่ำงเตม็ศักยภำพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กำรด�ำเนนิกำรในระยะต่อไป หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องต้องเคร่งครดัในกำรก�ำกับและเร่งรดั
ให้กำรด�ำเนนิโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพระบบไฟฟ้ำแล้วเสรจ็ให้ได้ตำมแผน และควรพจิำรณำกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ระบบไฟฟ้ำ โดยค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรลงทุนเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงเพียงพอ และกำรลงทุน 
เพือ่รองรบัเทคโนโลยีโครงข่ำยสมำร์ทกรดิเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั ซึง่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ำมปีระสทิธภิำพ
และรองรบักำรพฒันำระบบพลงังำนไฟฟ้ำในอนำคตได้อย่ำงยัง่ยนื
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070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

เป้าหมาย 

โดยมีอตัรำส่วนของครวัเรอืนทีม่กีำรใช้อนิเทอร์เนต็ร้อยละ 70 ส่งผลต่อกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ 
สำมำรถครอบคลมุตัง้แต่กำรใช้เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ 2G ถงึเทคโนโลยบีรอดแบนด์ ทัง้ในรูปแบบประจ�ำทีแ่ละเคลือ่นที่  
เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรภำครฐั ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ของประชำชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่ำงไกลจำกกำรมช่ีองทำงกำร
สร้ำงรำยได้เพิม่ขึน้ โดยปัจจยัหลักท่ีต้องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ โครงข่ำยทีไ่ด้มำตรฐำนครอบคลมุทกุพืน้ที ่
ทัว่ประเทศและระหว่ำงประเทศ และทกัษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยดิีจทิลัของประชำชน เพือ่ให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถงึกำรติดต่อสือ่สำรกำรค้ำและพำณชิย์ และกำรบรกิำรจำกภำครฐัและเอกชน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2557 มคีรัวเรอืน 
ทีส่ำมำรถเข้ำถงึอนิเทอร์เน็ตคดิเป็นร้อยละ 35 ของจ�ำนวน
ครวัเรอืนทัว่ประเทศ (20.56 ล้ำนครวัเรอืน) และปรบัตวั 
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 67.7 ของจ�ำนวนครวัเรอืน
ทั่วประเทศ (21.42 ล้ำนครัวเรือน) ในปี 2561 ท�ำให้ 
มีควำมเป็นไปได้สงูทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำยในปี 2565 ทีร้่อยละ 
70 ของครวัเรอืนทัง้ประเทศ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
กบัตวัชีว้ดัในระดบันำนำชำต ิ ท่ีรวบรวมโดย WEF Global 
Competitiveness Report ทีม่กีำรวดั Internet users % 
of adult population โดยวดัจำกร้อยละของประชำชน 
ที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต พบว่ำประเทศไทยมีกำรเข้ำถึง
อนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 47.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
56.8 ในปี 2561 อย่ำงไรกต็ำม ในระดบัอำเซยีนประเทศไทย
ยงัเป็นรองประเทศบรไูน (ร้อยละ 94.6) สงิค์โปร์ (ร้อยละ 
88.2) มำเลเซยี (ร้อยละ 81.2) และเวยีดนำม (ร้อยละ 70.3) 
ตำมล�ำดบั

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน 
ภำครฐัและภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้องมส่ีวนส�ำคญัในกำรสนบัสนนุ
ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด  ์
ควำมเรว็สงูทัง้ระบบสำยและไร้สำยให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
โดยกำรให้บริกำรในระบบสำย ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนิน
โครงกำรขยำยโครงข ่ำยอินเทอร ์ เน็ตควำมเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (โครงกำรเน็ตประชำรัฐ และ
โครงกำรกำรจดัให้มบีรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึ
และบริกำรเพื่อสังคม) โดยได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ 
ช่วงปี 2559 คงเหลือต้องเร่งด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีชำยขอบ  
รวมประมำณ 19,652 หมูบ้่ำน หรอืร้อยละ 26 ของหมูบ้่ำน
ท้ังหมด ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2564 ส�ำหรับกำรให้
บริกำรระบบไร้สำย ส�ำนักงำน กสทช. ได้จัดประมูล 
คลืน่ควำมถี ่ เพือ่รองรบัเทคโนโลย ี5G โดยมผีูป้ระกอบกำร
จ�ำนวน 5 รำยทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมประมูล  
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะเป็นกำรจดัสรรเพือ่ขยำยขอบเขต
กำรให้บริกำร รวมถึงรองรับกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพิม่มำกขึน้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่ม 
กำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็ควำมเรว็สงูของประชำชนมปีระเดน็
ส�ำคัญ อำทิ ประชำชนจ�ำนวนมำกยังใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพ่ือกิจกรรมส่วนบุคคล ผ่ำนแอพพลิเคชั่น  
Social Network เป็นหลกั ประกอบกบักำรขยำยโครงข่ำย
ยงัไม่ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที ่ ส่งผลให้ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกโครงกำรเน็ตประชำรัฐ เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์ 
ทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรหำรำยได้ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
จงึต้องเร่งขยำยควำมครอบคลุมของโครงข่ำยกำรให้บริกำร
ในพื้นที่ชำยขอบ กำรพัฒนำระดับมำตรฐำนและอัตรำ 
ค่ำบริกำรที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 
อย่ำงเท่ำเทยีม รวมท้ังส่งเสรมิทกัษะและควำมเข้ำใจในกำร
ใช้เทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้ประโยชน์สงูสดุ
จำกโครงข่ำยที่ได้ลงทุนพัฒนำแล้ว เพื่อให้มีศักยภำพ 
ในกำรรองรับควำมต้องกำรใช ้งำนบรอดแบนด์ได  ้
เทยีบเท่ำกบัประเทศในภูมภิำค

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย กำรพฒันำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทลั เพ่ือให้ประชำชนมคีวำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้นในระยะต่อไป นอกจำกกำร 
เร่งพัฒนำโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุม 
ตำมก�ำหนดแล้ว ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียม 
ควำมพร ้ อมประชำชน ให ้ มี ทั กษะควำม เ ข ้ ำ ใ จ 
และใช้เทคโนโลย ี(Digital Literacy) โดยต้องให้ควำมส�ำคญั
กบักำรด�ำเนินโครงกำรท่ีจะสำมำรถส่งเสริมให้เกดิกำรใช้งำน
จำกอนิเทอร์เนต็ทัง้ในมติเิศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ


