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แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ ถื อ เป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ของการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทย
ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จนท�ำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชน
ในระดับครัวเรือน โดยมีเป้าหมายประเด็น คือ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นี้
แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีขา้ งหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน เพือ่ รองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ
การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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ในการประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการตามแผนแม่บท
ประเด็นข้างต้น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด คือ อันดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นอันดับ
ที่ 45 ในปี 2565 ปัจจุบนั ปี 2562 มีผลเป็นอันดับที่ 45
แม้วา่ เป้าหมายของแผนแม่บทจะบรรลุแล้ว แต่ยงั คงมี
องค์ประกอบหลายด้านทีเ่ ป็นความท้าทาย ทีต่ อ้ งได้รบั
การพัฒนาเพื่อยกระดับให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในระดับแผนย่อย ทัง้ ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ด้านพลังงาน และด้านดิจทิ ลั ทีจ่ ะส่งผลต่อความสามารถ
การแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในภาพรวม
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การด�ำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้น ยังมีประเด็นท้าทายซึ่งในระยะต่อไปยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษา
อับดับความสามารถในการแข่งขัน เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต และบริการ
ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ หมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถ
รองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
แผนแม่บทฯ ประเด็น โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจทิ ลั ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�ำคัญได้
ดังนี้ (1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการ
เชื่ อ มโยงกั บ การขนส่ ง รู ป แบบอื่ น ๆ รวมถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ
พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการระบบ
โลจิสติสท์ มี่ กี ารใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิม่ ขึน้ ตลอดจน
การพัฒนายกระดับศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ของประเทศ เพือ่ ให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนือ่ ง
หลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพืน้ ที่

196

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีตน้ ทุน
โลจิสติกส์ของประเทศในระดับทีแ่ ข่งขันได้ พัฒนาให้เกิดการใช้
พลังงานในภาคขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมทัง้ เมืองหลักในภูมภิ าค เพือ่ สนับสนุนการกระจายความ
เจริญและการสร้างศูนย์เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทัง้ พัฒนาการ
เชือ่ มโยงระบบการคมนาคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูล
การเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารควบคุม
สั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่
และระดับประเทศ ตลอดจนการปฏิรปู องค์กรปรับโครงสร้าง
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การก�ำกับดูแล และปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล (2) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นพลั งงาน โดยจัดหาพลังงาน
และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
และมีการกระจายชนิดของเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อน�ำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ
และทันกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นพลังงานในอนาคต รวมทัง้ เพือ่ รองรับการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ในพื้ น ที่ ตลอดจนพั ฒ นาระบบก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นพลั ง งาน
ให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ เป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการน�ำเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
รูปแบบใหม่ พร้อมทัง้ ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริงและสามารถจูงใจให้มกี ารใช้พลังงานในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (3) โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ทัง้ ในส่วนของโครงข่ายสือ่ สารหลักภายใน
ประเทศและระหว่ า งประเทศให้ ส ามารถบริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี เ สถี ย รภาพ สอดรั บ กั บ แนวโน้ ม
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ น�ำไปสูก่ ารยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจทิ ลั ของภูมภิ าคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านดิจทิ ลั ร่วมกัน รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส�ำหรับกิจการ
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ตลอดจนก�ำหนดมาตรการแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มมี าตรการเฝ้าระวัง
และรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ทเี่ หมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในอนาคต
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แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้ นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
เป้าหมาย

070101

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ประกอบการ
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึง่ การลดต้นทุนโลจิสติกส์จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญทีส่ ง่ ต่อการบรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น โดยต้องให้ความส�ำคัญด้าน
ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และการบูรณาการการบริหารจัดการการให้บริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
สถานการณ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย ในปี 2560 ต้นทุน
โลจิสติกส์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 13.6 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ในประเทศ (GDP) ลดลงจากร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ในปี 2559
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังร้อยละ 5.0 ต่อ GDP และต้นทุน
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP และมี
แนวโน้มลดลงในปี 2561 เหลือร้อยละ 13.4 ต่อ GDP
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จากแนวโน้มการลดลงของต้นทุนโลจิสติกส์ในระยะทีผ่ า่ นมา
4 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึง่ ยังห่างจากค่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ที่ต้องลดลงให้ได้น้อยกว่าร้อยละ 12 ในปี 2565 จึงเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างสูงที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมี
ความร่วมมือในการพัฒนาในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลด
ต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์เพื่อ
ลดความเสีย่ งการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามก�ำหนดไว้
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการปรับปรุง
และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งทั้งในระบบราง ถนน น�้ำ และอากาศ โดยเน้นการพัฒนาระบบรางที่จะเป็น
โครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศในการลดต้นทุนการขนส่ง อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการโครงการขนาดใหญ่
ส่ ว นใหญ่ เป็ นโครงการระยะยาวซึ่งจะสะท้ อ นผลการด� ำ เนิ นการในระยะถั ดไป ทั้ ง นี้ ผ ลการด� ำ เนิ นงานในช่ ว งปี
2561 - 2562 เป็นการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นหลัก โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปควรต้องมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานและการบูรณาการการบริหารจัดการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานควบคู่ไปด้วย
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยังมีข้อจ�ำกัดในประเด็น
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การน�ำโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
มาสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน ข้อจ�ำกัดของการจัดสรรงบประมาณในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ การจัดท�ำมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ และการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และการพัฒนาบุคคลากร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกัน
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เป็นการมองภาพรวมของการพัฒนา โดย
ภาครัฐควรเร่งรัดและผลักดันการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการ
เชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งจากแหล่งแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคหรือประตูการค้า เช่น ศูนย์กระจายสินค้า สถานีบรรจุและ
คัดแยกสินค้า การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนของระบบราง การพัฒนาท่าเรือบก การพัฒนากิจกรรมพื้นที่หลังท่า
รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินการกิจกรรม
หน้าท่า การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของท่าอากาศยานในภูมิภาค และการก�ำหนดมาตรการสนับสนุน
ภาคเอกชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
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เป้าหมาย

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีข้น
ึ

โดยมีอันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : LPI) อยู่ใน
25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ตำ�่ กว่า 3.50 คะแนน ซึง่ ศักยภาพด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศ โดย LPI มี เ กณฑ์ ป ระกอบด้ ว ย ด้ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสมรรถนะ
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทงั้ ภาครัฐและธุรกิจ ด้านการเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ
ด้านความตรงต่อเวลาของการบริการ และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า
ซึง่ การด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสิง่ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญกับความพร้อมของ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และการบูรณาการการบริหาร
จัดการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2561 LPI ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32
จาก 160 ประเทศทัว่ โลก ปรับตัวสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559
(มีการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี) นับเป็นอันดับทีด่ ที สี่ ดุ ในรอบทศวรรษทีผ่ า่ นมา โดยมี
คะแนนอยูท่ ี่ 3.41 คะแนน อย่างไรก็ตาม การประเมิน LPI เป็นการวัดผลโดยวิธกี ารจัด
เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูป้ ระเมินซึง่ ผันผวนตามความน่าเชือ่ ถือในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
จึงอาจเป็นประเด็นทีท่ า้ ทายต่อการบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ในปี 2565 ทีต่ งั้ ไว้ทอี่ ยูใ่ น 25
อันดับแรก หรือคะแนนไม่ตำ�่ กว่า 3.50 โดยเกณฑ์การชีว้ ดั ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเป็น
เกณฑ์ชวี้ ดั ด้านทีม่ กี ารปรับตัวดีขนึ้ น้อยทีส่ ดุ จึงควรมีการเร่งรัดการพัฒนาให้แล้วเสร็จและ
เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
การด� ำ เนิ น การที่ ผ ่ า นมา การด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในทุกรูปแบบของการขนส่งซึง่ ต้องใช้เวลาด�ำเนินการระยะยาว
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันได้มกี ารพัฒนาระบบ National Single Window
(NSW) และ Asean Single Window (ASW) ให้สมบูรณ์เพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยง
การน�ำเข้า – ส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทชี่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้ผปู้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนินงานในช่วงทีผ่ า่ นมา เป็นการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานให้มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
เป็นหลัก และการบูรณาการการบริหารจัดการการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินงานยังมีข้อจ�ำกัดของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะในการสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนการด�ำเนินงานการน�ำเข้า – ส่งออก รวมถึงข้อจ�ำกัด
ของการจัดสรรงบประมาณในการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ ซึง่ ระบบ NSW ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้า – ส่งออก
ยังคงต้องเพิม่ ความสามารถในการเชือ่ มต่อกับระบบกลางเพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ แบบ G2G และ
G2B ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการสร้าง
การรับรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งการสร้างความน่าเชือ่ ถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย โดยเพิม่ การ
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติเพือ่ น�ำเสนอผลการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศด้วยการมุง่ เน้นการเจรจาความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศในเชิงรุก พร้อมทัง้ เร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ แบบ G2G
G2B และการพัฒนาระบบช�ำระเงินแบบ e-Payment และขยายการเชือ่ มโยงระบบไปสูร่ ะบบ Port Community System
ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทัง้ เร่งรัดการปรับลดขัน้ ตอนกระบวนการภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้า - ส่งออก เพือ่ ลดต้นทุน ระยะเวลาให้แก่ผปู้ ระกอบการ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางราง
โครงข่ายถนน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของโครงข่ายและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทีส่ นับสนุนการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
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การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่ มขึ้น

โดยก�ำหนดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4
ภายในปี 2565 ซึง่ การลดต้นทุนการขนส่งจะสนับสนุนให้ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ดีขึ้น โดยการลดสัดส่วนต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และลดผลกระทบทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ ในภาคขนส่ง โดยปัจจัยหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ในเส้นทางที่ไม่สามารถรองรับความต้องการเดินรถ การจัดหารถจักรและล้อเลื่อน
รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากรและขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบรางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการส่งเสริมให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการให้บริการ (Public Private Partnership; PPP)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง
ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทัง้ หมดภายในประเทศ ณ ปี 2561 เป็นร้อยละ
1.43 ท�ำให้เป็นประเด็นที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากยังคงห่างจาก
ค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งบรรลุตามในปี 2565 เป็นร้อยละ 4 จากทีผ่ า่ นมา
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางมีแนวโน้มคงที่ ซึง่ เป็นผลมาจากการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคูจ่ ำ� นวน
7 เส้นทาง ท�ำให้ยงั ไม่สามารถควบคุมระดับการให้บริการโดยเฉพาะด้าน
ความตรงต่อเวลา อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการขนส่งของผู้ประกอบการได้ ประกอบกับ รฟท. ยังมีปัญหา
ความขาดแคลนรถจักรและล้อเลือ่ น และยังไม่สามารถก�ำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด โดยเฉพาะด้านราคา เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับการขนส่ง
รูปแบบอืน่ ๆ ท�ำให้ยงั ไม่สามารถจูงใจให้ผปู้ ระกอบการหันมาขนส่งสินค้า
ทางรางเพิม่ ขึน้ ได้
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการลงทุนทางด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบราง โดยเน้นการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่และทางสายใหม่ รวม 9 เส้นทาง เพื่อแก้ปัญหาความจุทาง
และขยายความครอบคลุมโครงข่ายระบบราง ซึง่ คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จ
ตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป นอกจากนีร้ ฐั บาลยังสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้
กรมการขนส่งทางราง เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการระบบขนส่งทางราง
ซึง่ ปัจจุบนั ร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่าง
การตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ดี
กรมการขนส่งทางรางอยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมในการออกประกาศ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล มาตรฐานและ
ความปลอดภัย การประกอบกิจการขนส่งทางราง และการวิจัย
และพั ฒ นา เพื่ อ รองรั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายดั ง กล่ า วได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า

ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่รวมจ�ำนวน
9 เส้นทาง แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนประมาณ
1-2 ปี โดยคาดว่ า จะเริ่ ม ทยอยแล้ ว เสร็ จ ตั้ ง แต่ ป ี 2565
เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั รฟท. อยูร่ ะหว่างการเสนอแผน
จัดหารถจักรและล้อเลือ่ นให้ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาซึง่ คาดว่า
จะสามารถทยอยรับมอบรถจักรและล้อเลื่อนตั้งแต่ปี 2565
เป็ น ต้ น ไปเช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเร่ ง ให้
ร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางราง พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
โดยเร็ว เพือ่ ให้กรมการขนส่งทางรางสามารถก�ำหนดมาตรฐาน
และความปลอดภัย ส�ำหรับการประกอบกิจการขนส่งทางราง
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ให้บริการได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสัดส่วน

การขนส่งสินค้าทางรางในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กั บ การเร่ ง รั ด การจั ด หารถจั ก รและล้ อ เลื่ อ นควบคู ่
กั บ การเร่ ง ด� ำ เนิ น การตามแผนฟื ้ น ฟู กิ จ การของ รฟท.
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากร การจัดท�ำแผนก�ำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการก�ำหนดราคา และการปรับ
ตารางเดิ น รถโดยสารและสิ น ค้ า ให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับความต้องการของผูโ้ ดยสารและผูป้ ระกอบการ รวมถึงการ
ก�ำหนดรูปแบบการบริหารจัดการย่านกองเก็บสินค้าในเส้นทาง
รถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่ราง นอกจากนี้
ในระยะต่อไป ควรเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในการให้บริการ
ในกิ จ การระบบขนส่ ง ทางราง เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานทางรางที่ภาครัฐลงทุนไปแล้วได้อย่างคุ้มค่า
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรางมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการให้รา่ งพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพือ่ ให้มผี ลบังคับโดยเร็ว
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การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองเพิ่ มขึ้น

โดยมีสดั ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมืองหลักในภูมภิ าคโดยก�ำหนด
เป้าหมายให้สดั ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 และไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมภิ าค ซึง่ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นผลมาจากการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีด่ ขี นึ้ ส่งผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศตามมาด้วย
ทัง้ นี้ มีเป้าหมายเพือ่ บรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเมืองหลักในภูมภิ าค เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม การบรรลุเป้าหมายจึงต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทีเ่ หมาะสมกับความต้องการเดินทาง การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ รองรับการเชือ่ มต่อ
การเดินทาง และการบริหารจัดการการให้บริการขนส่งสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ในเขต
เมืองหลักในภูมภิ าค ณ ปี 2560 (ร้อยละ 20/n.a.) โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะประมาณร้อยละ 15 รถไฟฟ้าประมาณร้อยละ 4 และรถตูร้ ว่ มบริการประมาณร้อยละ 1
ซึง่ ในปี 2561 ปริมาณผูโ้ ดยสารในระบบขนส่งสาธารณะมีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 0.15 ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
ผูใ้ ห้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่สามารถรักษาระดับการให้บริการทัง้ ในส่วนคุณภาพในการให้บริการจากสภาพจราจร
ที่ติดขัด และสภาพรถโดยสารที่ทรุดโทรมตามอายุการ
ใช้ ง าน ท� ำ ให้ แ ม้ ว ่ า ปริ ม าณผู ้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณร้อยละ 4.95 แต่เนือ่ งจากโครงข่ายรถไฟฟ้าจ�ำนวน
10 เส้นทางส่วนใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ท�ำให้ยงั มี
โครงข่ า ยที่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ค าดว่ า อาจจะ
ไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2565 (ร้อยละ 30) ส�ำหรับปริมาณการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมภิ าคนัน้ ปัจจุบนั
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ความส�ำคัญในการ
เร่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ งที่ มี อ ยู ่
ในปัจจุบนั และจัดท�ำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ในอนาคต ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางในพืน้ ที่
อาทิ การพั ฒ นาระบบรถโดยสารสาธารณะในจั ง หวั ด
ขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้คาดว่า
ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
หลักในภูมิภาคจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มี
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
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การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะทางราง
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จ
ตัง้ แต่ปี 2564 การจัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนรถโดยสาร
ที่ให้บริการในปัจจุบันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) และการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การเดินทางต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport)
อาทิ การพัฒนาท่าเรือพระนัง่ เกล้าเพือ่ รองรับผูโ้ ดยสารของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่ การพัฒนา
ระบบตัว๋ ร่วม ซึง่ คาดว่าการด�ำเนินการดังกล่าวจะมีสว่ นส�ำคัญ
ในการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางในระบบขนส่ง
สาธารณะเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 10 เส้นทางภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรองในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (M-MAP) ในช่วงปี 2572 แต่เนือ่ งจากการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�ำเนินการบนเขตทางถนน ซึ่งแม้ว่า
หน่วยงานรับผิดชอบจะให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการตาม
มาตรการเพือ่ ลดผลกระทบจากการก่อสร้างแล้ว แต่ยงั ท�ำให้
เกิ ด ปั ญ หาจราจรติ ด ขั ด บนโครงข่ า ยถนนทั้ ง ในพื้ น ที่
มีการก่อสร้างและพืน้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
กึง่ สาธารณะได้อย่างสะดวกบนค่าใช้จา่ ยทีย่ อมรับได้ ท�ำให้
สัดส่วนการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่
ยังคงเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่ ส�ำหรับ
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมภิ าค
ปัจจุบนั การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักใน
ภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้วยระบบรถโดยสาร
สาธารณะ (รถสองแถว) ทีไ่ ม่ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานและ
ระดับการให้บริการทีเ่ ข้มงวด อาทิ การก�ำหนดจุดจอด ความถี่
ในการให้บริการ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วไม่นยิ มใช้บริการดังกล่าว
ประกอบกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทาง
ด้ ว ยรถจั ก รยานยนต์ ที่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางต�่ ำ
ส่งผลให้การเดินทางในเขตเมืองหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็น
การเดินทางด้วยรถยนต์สว่ นบุคคลเช่นกัน

ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งก�ำหนด
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมทีเ่ หมาะสมและไม่เป็นภาระ
ทางการเงินของภาครัฐ ส�ำหรับการเพิม่ สัดส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมภิ าค เนือ่ งจาก
ส่วนใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมของแผนการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงการน�ำร่อง ซึง่ คาดว่าจะ
สามารถเริม่ เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ตงั้ แต่ปี 2567 อย่างไรก็ดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธารณะทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้มรี ะดับการให้บริการ
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการเดินทางในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การเพิม่ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภาครัฐควรเร่งก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ระบบรอง ทัง้ ในส่วนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
การปรับเส้นทางเดินรถของรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการ
พัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก อาทิ ทางเท้าพร้อมไฟส่องสว่าง
จุดจอดจักรยาน เพือ่ ให้สามารถรองรับการเดินทางต่อเนือ่ ง
จากระบบขนส่งสาธารณะหลักในพืน้ ทีไ่ ปสูต่ น้ ทาง/ปลายทาง
ได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญกับการ
บังคับใช้กฎหมายเพือ่ ให้เกิดการใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเมือง
ที่ เ หมาะสม และเร่ ง พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น ที่ ค รอบคลุ ม
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะได้อย่างแม่นย�ำ
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ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

โดยอัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน มีเป้าหมายการลดลงของอัตราผูเ้ สียชีวติ เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน
ซึง่ เป็นการก�ำหนดเป้าหมายตามปฏิญญาบราซิเลียทีก่ ำ� หนดให้ทกุ ประเทศลดอัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนประมาณ
ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยปัจจัยหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การบริหารจัดการวิศวกรรม
จราจร และวินยั ของผูใ้ ช้รถใช้ถนน ทัง้ นี้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังสะท้อนถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ทีส่ ะดวกและปลอดภัย ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีด่ ขี นึ้ อีกด้วย
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยอัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ณ ปี 2561 (30.9 คนต่อประชากร 1 แสนคน)
ซึง่ ลดลงจากปี 2560 ทีม่ อี ตั ราผูเ้ สียชีวติ ประมาณ 33.4 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยคาดว่าอาจจะไม่สามารถด�ำเนินการ
ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในปี 2565 (12 คนต่อประชากร 1 แสนคน) ทัง้ นี้ จากการพิจารณาข้อมูลสถิตกิ ารเกิด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปีใหม่ (ปี 2559 - ปี 2562) ของศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า
สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณทีก่ ฎหมายก�ำหนด (ร้อยละ 41.47)
ซึง่ จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู สุด รองลงมาคือ การขับรถเร็วเกินก�ำหนด (ร้อยละ 28.17) และมีบางส่วน
ที่เกิดจากปัญหากายภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน (ร้อยละ 7.57) โดยมีพฤติกรรมหลักที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 53.32)
การด�ำเนินการที่ผ่านมา การด�ำเนินงานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย
ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินงาน
เพือ่ แก้ไขปัญหาจุดเสีย่ งและจุดอันตรายทางถนน
และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมการขับขี่
ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึงการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางเพือ่ ลดการพึง่ พาการเดินทางและขนส่ง
สิ น ค้ า ทางถนน ในขณะที่ จ ากกรณี ศึ ก ษา
ในต่างประเทศ พบว่าการขับเคลือ่ นการลดอัตรา
ผู้เสียชีวิตทางถนนที่ประสบผลส�ำเร็จส่วนใหญ่
เป็นผลจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และวินยั
ของผูใ้ ช้รถใช้ถนนให้ตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบจาก
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนทั้ ง ต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น
รวมถึ ง การปลู ก ฝั ง วิ นั ย จราจรให้ กั บ เยาวชน
และบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบนั การขับเคลือ่ นความปลอดภัยถือเป็นวาระแห่งชาติ และได้มกี ารจัดท�ำ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
แล้ว แต่เนือ่ งจากการขับเคลือ่ นความปลอดภัยทางถนนเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายหน่วยงานและจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ
จ�ำนวนมากในการป้องกันและปราบปรามเพือ่ ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาแม้วา่ ภาคเอกชนจะเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นแผนดังกล่าวและลดข้อจ�ำกัดทางงบประมาณของภาครัฐในระดับหนึง่ แล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่สามารถ
ลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม เนือ่ งจากการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศในขณะนี้
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก นอกจากนี้ สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นผลจากพฤติกรรมส่วนบุคคล
อาทิ การดืม่ แอลกอฮอล์แล้วขับขี่ หรือการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ผขู้ บั ขี่
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป ภาครัฐจ�ำเป็นต้อง
ให้ความส�ำคัญในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทความปลอดภัย พ.ศ. 2561 – 2564 ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการก�ำหนดแนวทางการบูรณาการการท�ำงานและงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดทั้งในส่วนบุคลากรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ วรเร่งสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ และปลูกฝังจิตส�ำนักในการขับขีแ่ ละการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดให้กบั เยาวชน เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย โดยอาจเร่งด�ำเนินการปรับปรุง
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แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้ นฐานด้านพลังงาน
เป้าหมาย

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

070201

โดยมีสดั ส่วนของการใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม
ของประเทศ สนับสนุนให้ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศดีขนึ้ จากโครงสร้างการใช้เชือ้ เพลิง
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีการพึง่ พาแหล่งเชือ้ เพลิงจากก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูง (ประมาณ
ร้อยละ 65) ซึ่งการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไป ท�ำให้เกิดความเสี่ยงและความไม่มั่นคง
ต่อการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ จึงต้องสร้างความสมดุลด้วยการกระจายประเภทเชือ้ เพลิง เพือ่ ลดความเสีย่ งและ
เสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มคี วามมัน่ คง โดยมีปจั จัยส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การเพิม่ สัดส่วน
ของแหล่งเชือ้ เพลิงประเภทอืน่ โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ขยะ และการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน
(
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

(

)

)

2557

2558

2559

2560

2561

64.68

66.85

63.18

60.17

56.91

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการประเมินสถานการณ์การใช้กา๊ ซ
ในการผลิตไฟฟ้า พบว่า มีสดั ส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยลงลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 56.91 ในปี 2561
ซึง่ บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดให้มสี ดั ส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2565 แล้ว อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป
ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้คงที่
อย่างต่อเนือ่ งหรือไม่เพิม่ ขึน้ ไปจากสถานการณ์ปจั จุบนั เพือ่ ให้ยงั คงมี
สัดส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติเฉลีย่ เป็นไปตามกรอบเป้าหมาย ในปี 2565

การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ภาครัฐได้มกี ารด�ำเนินโครงการเพือ่
เพิม่ สัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงประเภทอืน่ ๆ นอกจากก๊าซธรรมชาติ
เช่น โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานทดแทนทีเ่ ป็น
พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทดแทนการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติ และโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหิน โดยส่งเสริม
ให้เพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานถ่านหินเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง
ทางพลังงานของประเทศในอนาคต และมาตรการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการก�ำหนดราคารับซือ้
ไฟฟ้าทีจ่ งู ใจให้มกี ารปรับเปลีย่ นมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนมากขึน้ เป็นต้น ท�ำให้สามารถลดสัดส่วนการใช้กา๊ ซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย

208

ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ ขณะนี้
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะลดได้
ตามเป้าหมาย แต่มแี นวโน้มว่าในระยะต่อไปอาจมีการน�ำก๊าซ
ธรรมชาติกลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิม่ สูงขึน้ ได้ เนือ่ งจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ประกอบ
กับประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติใช้เองได้บางส่วน
รวมทั้งปัจจุบันมีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
ได้อย่างเสรี และภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงาน
โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ในตลาดก๊ า ซธรรมชาติ
ซึง่ จะท�ำให้สามารถจัดหาได้ในปริมาณทีม่ ากขึน้ และจะส่งผล
ให้โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงจะเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ ี
ความเชื่ อ ถื อ ได้ สู ง ด้ ว ยต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ แ ข่ ง ขั น ได้
นอกจากนีย้ งั มีปญั หาการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่น อาทิ ถ่านหิน และขยะ
ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารใช้กา๊ ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ได้
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาทีใ่ ห้กระจายประเภทเชือ้ เพลิงเพือ่ ให้ระบบไฟฟ้ามีความมัน่ คง
ยังเป็นแนวทางที่ส�ำคัญ ภาครัฐจึงต้องพิจารณาสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศด้วยความรอบคอบ
โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบด้านพลังงานในอนาคต อาทิ กรณีเกิดวิกฤตพลังงาน และการเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศในกลุม่ ประเทศทีม่ กี ารส่งออกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนัน้ การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนยังคงเป็นประเด็นที่
ต้องให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นพลังงานทีส่ ะอาดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ โดยควรต้องเร่งศึกษา
และด�ำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน เนือ่ งจากเป็นส่วน
ประกอบหลักที่ท�ำให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน และหาก
ประเทศไทยสามารถด�ำเนินการผลิตได้เองจะท�ำให้มตี น้ ทุนถูกลงและกระตุน้ ให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ และจัดท�ำ
แนวทาง มาตรการ ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชนและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากแหล่งเชือ้ เพลิงอืน่ เพือ่ ลดการต่อต้านจากประชาชน
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แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้ นฐานด้านพลังงาน
เป้าหมาย
070202

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
ภายในประเทศเพิ่ มขึ้น

โดยเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชือ้ เพลิงชีวภาพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงาน
ขัน้ สุดท้าย โดยค�ำนึงถึงต้นทุนค่าพลังงานทีเ่ หมาะสม ให้มกี ารแข่งขันทีเ่ สรีและเป็นธรรม เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานของประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน อีกทัง้ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทีเ่ กิดจาก
การสันดาปเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภาวะ
โลกร้อน โดยมีปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน และการจัดท�ำกฎระเบียบเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้และผลิตพลังงานทดแทนมากยิง่ ขึน้
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 ในปี 2558
เป็นร้อยละ 15.48 ในปี 2561 ซึง่ บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนทีก่ ำ� หนดไว้ระดับหนึง่ แล้ว อย่างไรก็ดี ยังจ�ำเป็นต้อง
มีการส่งเสริมให้มกี ารเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเพิ่มสัดส่วน
ดังกล่าวได้ถงึ ร้อยละ 18 ตามเป้าหมายสูงสุดของแผนเมือ่
สิน้ สุดแผนในระยะ 5 ปี
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
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การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ในช่วงทีผ่ า่ นมาภาครัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น
เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 20 กิโลวัตต์ ส�ำหรับใช้งานในสถานีตำ� รวจ 540 แห่ง
เพือ่ ช่วยผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้งานของสถานีตำ� รวจ
ทัว่ ประเทศ ช่วยเพิม่ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารใช้พลังงานทดแทนทีเ่ ป็นพลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล
ในชุมชน เป็นต้น นอกจากนีไ้ ด้กำ� หนดส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากพลั ง งานทดแทนในรู ป แบบ Adder
และต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
รวมทั้งในปี 2560 ภาครัฐได้เปิดประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟ้า
จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ส�ำหรับด้าน
เชื้อเพลิงชีวภาพภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้น�้ำมัน
ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้น�้ำมันดีเซล
หมุนเร็ว B10 และน�ำ้ มันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในภาคขนส่ง
ผ่านมาตรการจูงใจด้านราคา ซึง่ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ทีภ่ าครัฐด�ำเนินการล้วนส่งผลท�ำให้สดั ส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ ขณะนีส้ ดั ส่วนการใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศจะเพิม่ ขึน้
ได้ตามเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหาบางประการในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ อาทิ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ทีต่ อ้ งผ่านหลายหน่วยงาน การพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนระดับชุมชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานได้ตลอดอายุของโรงไฟฟ้า รวมถึงข้อจ�ำกัดด้านเสถียรภาพของไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส�ำหรับด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีต่ อ้ งใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง และปาล์ม ในบางช่วงเวลา
อาจท�ำให้พชื อาหารขาดแคลน เนือ่ งจากพืชเหล่านีเ้ ป็นทัง้ วัตถุดบิ ด้านอาหาร และวัตถุดบิ ส�ำหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพ นอกจากนี้
การส่ ง เสริ ม การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพในช่ ว งแรกจะประสบกั บ ปั ญ หาความเชื่ อ มั่ น ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ชี ว ภาพ
จะสามารถใช้กบั รถยนต์ทุกรุ่นหรือไม่ ท�ำให้การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพด�ำเนินการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งให้เกิดการบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ในการขออนุญาตผลิตไฟฟ้า โดยค�ำนึงถึง
มาตรฐานและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ การร่วมทุนระหว่างชุมชน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรือสนับสนุนให้ชมุ ชนรวมกลุม่
กันเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้สามารถระดมทุนและด�ำเนินโครงการได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพจ�ำเป็น
ต้องมีการบริหารจัดการอุปทานวัตถุดบิ ทางการเกษตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ในการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพเพือ่ ให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ ควรประสานกับบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
ในการรับรองการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงชีวภาพและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง และผลักดันนโยบายการลดชนิด
ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต
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ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพิ่ มขึ้น

โดยลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ/พันล้านบาท
เพือ่ สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ เพราะหากประเทศสามารถลด EI ได้ แสดงว่าประชาชนในประเทศมีการใช้พลังงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ และมีการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่ามากขึน้ จากการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ
โดยประสิทธิภาพการใช้พลังงานทีด่ ขี นึ้ จะส่งผลให้ภาครัฐตัดสินใจลงทุนจัดหาพลังงานลดลง เป็นการประหยัดทรัพยากร
เพือ่ น�ำไปใช้พฒ
ั นาประเทศในด้านอืน่ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ มีปจั จัยทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ
การด�ำเนินโครงการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการลดการใช้พลังงาน อาทิ การใช้พลังงานในภาคขนส่ง กฎระเบียบรองรับต่อการปฏิบตั ิ
ตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์พลังงาน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2561 ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของประเทศ มีคา่ ความเข้มข้น 7.85 พันตันเทียบ
เท่าน�ำ้ มันดิบ/พันล้านบาท ปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2560 – 2561
ทีม่ กี ารใช้พลังงาน 7.89 – 8.21 พันตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ/
พันล้านบาท จากสถานการณ์แนวโน้มดังกล่าว จึงสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ในปี 2565
ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ ควรมีการใช้พลังงานประมาณ 7.4 พันตันเทียบ
เท่าน�ำ้ มันดิบ/พันล้านบาทได้ อย่างไรก็ดี การจะด�ำเนินการ
ให้ได้ตามเป้าหมาย มีเงือ่ นไขส�ำคัญว่าการอนุรกั ษ์พลังงานภาค
ขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ดว้ ย
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐมีการด�ำเนินงานในปี 2561 - 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้ำในภาคอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมเชิงลึก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�ำมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง ซึง่ เป็นภาคทีม่ สี ดั ส่วนการใช้พลังงานมากทีส่ ดุ ประมาณ
ร้อยละ 40 อาทิ มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบราง โดยการลงทุนโครงการต่างๆ เพือ่ ขยายการ
ให้บริการให้ครอบคลุมในหลายพืน้ ที่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการ
รถไฟความเร็วสูง การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุม่ ปิโตรเลียมทีป่ จั จุบนั มีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และราคา
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้เป็นไปตามกลไกตลาด การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์พลังงาน ในปี 2561
กระทรวงพลังงานได้เริม่ บังคับใช้กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและหลักเกณฑ์วธิ กี ารในการออกแบบ
อาคารเพือ่ อนุรกั ษ์พลังงาน (BEC) กับอาคารทีจ่ ะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอย่างจริงจัง รวมทัง้ ได้กำ� หนดมาตรการบังคับใช้
เกณฑ์มาตรฐานอนุรกั ษ์พลังงานส�ำหรับผูผ้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายพลังงาน (EERS)
ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนือ่ งจาก
พลังงานของประเทศประมาณร้อยละ 40 ถูกใช้เพือ่ กิจกรรม
ภาคการขนส่ ง ท� ำ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ของประเทศขึน้ อยูก่ บั การอนุรกั ษ์พลังงานในภาคการขนส่ง
เป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง
ทีย่ งั คงมีการด�ำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนือ่ งจากต้องมี
การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน แต่เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ของประเทศภายในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันโครงการที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วน
การขนส่งทางรางให้ส�ำเร็จตามแผนที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมและปฏิบตั ติ ามแผนการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐควรสนับสนุน
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลการวิจัย รวมถึงการสาธิต
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชนและผู ้ ป ระกอบการ
ในการน�ำเทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้
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การปรับปรุงและพั ฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

มีเป้าหมายคือ จ�ำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการทีก่ ำ� ลังพัฒนา/โครงการน�ำร่อง/โครงการทีม่ กี ารใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เพิม่ ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ ปัจจุบนั เทคโนโลยีดา้ นพลังงานมีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต
ค่อนข้างมาก ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งการผลิตและการใช้พลังงาน
ท�ำให้รปู แบบการใช้พลังงานต่างไปจากอดีตทีป่ ระชาชนเป็นได้เพียงผูใ้ ช้ไฟฟ้า (Consumer) เท่านัน้ แต่ขณะนีผ้ ใู้ ช้ไฟฟ้า
สามารถทีจ่ ะผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ (Prosumer) ส่งผลให้ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดทิศทาง นโยบาย
และวางแผนการลงทุ น พั ฒ นาระบบไฟฟ้ า แบบสมาร์ ท กริ ด ของประเทศรองรั บ กั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ นโยบายทีส่ ง่ เสริมระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด และการพัฒนาเทคโนโลยี
โครงข่ายสมาร์ทกริด
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ทีผ่ า่ นมามีการด�ำเนินโครงการด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
ด้ ว ยเทคโนโลยี ร ะบบโครงข่ า ย
สมาร์ ท กริ ด เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งก้ า ว
กระโดด จากเพียง 2 โครงการในปี
2559 เป็น 10 โครงการในปี 2562
ซึ่ ง บรรลุ เ ป้ า หมายของปี 2565
ที่ ตั้ ง ไว้ จ� ำ นวน 8 โครงการแล้ ว
โดยเป็นการด�ำเนินการตามแผนการ
ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สมาร์ ท กริ ด ของประเทศไทย
ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นระยะของการพัฒนาโครงการน�ำร่องเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิค
และความคุม้ ค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาระบบไมโครกริด (Micro grid) และระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System: ESS) ทีไ่ ด้ดำ� เนินโครงการน�ำร่องในพืน้ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน
โดยผลการด�ำเนินโครงการจะท�ำให้ทราบถึงวิธกี ารท�ำงานของระบบไมโครกริด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน
ของระบบ ซึง่ จะน�ำมาวิเคราะห์และต่อยอดพัฒนาระบบไมโครกริดในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมทัว่ ประเทศต่อไป
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ริเริ่มโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 8 โครงการ (เพิม่ ขึน้ จาก 2 โครงการในปี 2559 เป็น 10 โครงการในปี 2562) เช่น โครงการน�ำร่อง
การตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส�ำหรับการตอบสนองด้านโหลด
และการจัดการพลังงานบนสมาร์ทกริด โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โครงการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริดที่ อ.เบตง จ.ยะลา และการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และความเป็นไปได้
ในการร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นต้น
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ผ่านการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ แล้ว แต่ยงั คงต้อง
ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนจะเป็นประเด็นที่หน่วยงานต้องให้ความส�ำคัญ ประกอบกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานมีการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว และผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ส่งผลให้โครงการ
ทีถ่ กู พัฒนาแล้วเสร็จในบางพืน้ ทีไ่ ม่ถกู ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเคร่งครัดในการก�ำกับและเร่งรัด
ให้การด�ำเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จให้ได้ตามแผน และควรพิจารณาการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบไฟฟ้า โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และการลงทุน
เพือ่ รองรับเทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริดเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
และรองรับการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน
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ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

โดยมีอตั ราส่วนของครัวเรือนทีม่ กี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตร้อยละ 70 ส่งผลต่อการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
สามารถครอบคลุมตัง้ แต่การใช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต 2G ถึงเทคโนโลยีบรอดแบนด์ ทัง้ ในรูปแบบประจ�ำทีแ่ ละเคลือ่ นที่
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลจากการมีชอ่ งทางการ
สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ โดยปัจจัยหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงข่ายทีไ่ ด้มาตรฐานครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ทัว่ ประเทศและระหว่างประเทศ และทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของประชาชน เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการติดต่อสือ่ สารการค้าและพาณิชย์ และการบริการจากภาครัฐและเอกชน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2557 มีครัวเรือน
ทีส่ ามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 35 ของจ�ำนวน
ครัวเรือนทัว่ ประเทศ (20.56 ล้านครัวเรือน) และปรับตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นร้อยละ 67.7 ของจ�ำนวนครัวเรือน
ทั่วประเทศ (21.42 ล้านครัวเรือน) ในปี 2561 ท�ำให้
มีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ทีร่ อ้ ยละ
70 ของครัวเรือนทัง้ ประเทศ ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับตัวชีว้ ดั ในระดับนานาชาติ ทีร่ วบรวมโดย WEF Global
Competitiveness Report ทีม่ กี ารวัด Internet users %
of adult population โดยวัดจากร้อยละของประชาชน
ที่ เ ข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า ประเทศไทยมี ก ารเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 47.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ
56.8 ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในระดับอาเซียนประเทศไทย
ยังเป็นรองประเทศบรูไน (ร้อยละ 94.6) สิงค์โปร์ (ร้อยละ
88.2) มาเลเซีย (ร้อยละ 81.2) และเวียดนาม (ร้อยละ 70.3)
ตามล�ำดับ
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา การด�ำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นส�ำคัญในการสนับสนุน
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาโครงข่ า ยบรอดแบนด์
ความเร็วสูงทัง้ ระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
โดยการให้บริการในระบบสาย ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างการด�ำเนิน
โครงการขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ และ
โครงการการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึง
และบริการเพื่อสังคม) โดยได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ช่วงปี 2559 คงเหลือต้องเร่งด�ำเนินการในพื้นที่ชายขอบ
รวมประมาณ 19,652 หมูบ่ า้ น หรือร้อยละ 26 ของหมูบ่ า้ น
ทัง้ หมด ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2564 ส�ำหรับการให้
บริ ก ารระบบไร้ ส าย ส� ำ นั ก งาน กสทช. ได้ จัดประมู ล
คลืน่ ความถี่ เพือ่ รองรับเทคโนโลยี 5G โดยมีผปู้ ระกอบการ
จ� ำ นวน 5 รายทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า ร่ ว มประมู ล
การด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นการจัดสรรเพือ่ ขยายขอบเขต
การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง รองรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง
เพิม่ มากขึน้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่ม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนมีประเด็น
ส�ำคัญ อาทิ ประชาชนจ�ำนวนมากยังใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น
Social Network เป็นหลัก ประกอบกับการขยายโครงข่าย
ยังไม่ครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ที่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากโครงการเน็ ต ประชารั ฐ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์
ทางเศรษฐกิจ เช่น การหารายได้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
จึงต้องเร่งขยายความครอบคลุมของโครงข่ายการให้บริการ
ในพื้นที่ชายขอบ การพัฒนาระดับมาตรฐานและอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
อย่างเท่าเทียม รวมทัง้ ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สงู สุด
จากโครงข่ายที่ได้ลงทุนพัฒนาแล้ว เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการรองรั บ ความต้ อ งการใช้ ง านบรอดแบนด์ ไ ด้
เทียบเท่ากับประเทศในภูมภิ าค

ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั เพือ่ ให้ประชาชนมีความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในระยะต่อไป นอกจากการ
เร่งพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ตามก� ำ หนดแล้ ว ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเตรี ย ม
ควา ม พ ร ้ อม ปร ะ ช า ช นให ้ มี ทั ก ษ ะ ควา ม เข ้ า ใ จ
และใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) โดยต้องให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินโครงการทีจ่ ะสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
จากอินเทอร์เน็ตทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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