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Executive Summary

บทสรุปผูบริหาร
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THAILAND : MAKING TRANSPORT MORE ENERGY EFFICIENT

เมื่อทำการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงโดยใชตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงานใน
ภาคขนสง(TransportEnergyIntensity)ซ่ึงคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง(TransportEnergy
Consumption) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรากฎวาตัวชี้วัดดังกลาวของประเทศไทยอยู
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศตางๆเชนจีนเยอรมนีญี่ปุนมาเลเซียเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกาอยาง
เห็นไดชัดและคงอยูในระดับสูงในชวงปพ.ศ.2538-2549ในขณะท่ีประเทศท่ีกลาวมาสวนใหญสามารถลดคาตัว
ชี้วัดดังกลาวไดในระดับหนึ่งในชวงเวลาเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชพลังงานในภาคขนสงของไทยไมมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมากนักตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยยังมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพลังงานรวมถึงลดปริมาณการใชพลังงานในภาคขนสงไดอยางมาก

ท้ังน้ีมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงต้ังแตโครงสรางทางเศรษฐกิจโดย
รวมซึ่งสงผลตออุปสงคในการขนสงสินคาและการเดินทาง และกำหนดปริมาณกิจกรรมทางขนสงที่เกิดขึ้น ไป
จนถึงปจจัยตางๆ ในภาคการขนสงเอง ตั้งแตรูปแบบการขนสง (mode) ประเภทยานพาหนะ (vehicle)
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ(fuelefficiency)รวมถึงราคาเชื้อเพลิงในประเทศโดยการศึกษา
พบวา โครงสรางทางเศรษฐกิจและลักษณะการกระจายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไมไดสรางอุปสงคสำหรับ
กิจกรรมการขนสงที่มากกวาปกติหรือเปนสาเหตุของการใชพลังงานในภาคขนสงโดยสิ้นเปลือง สาเหตุที่ทำให
ภาคขนสงใชพลังงานคอนขางสิ้นเปลืองนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการไดแกอัตราการใชรถยนตสวนตัวที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว การขนสงสินคาและผูโดยสารที่ยังพึ่งพาการขนสงทางถนนอยูมาก ในขณะที่ การขนสงระบบ
รางมีสัดสวนที่นอยและคอยๆลดความสำคัญลงในสวนของยานพาหนะนั้นการที่ประเทศไทยยังไมมีการกำหนด
มาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต (Fuel Economy Standards) และรถบรรทุกสวนใหญของ
ประเทศไทยมีอายุการใชงานนานและมีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงต่ำก็เปนอีกปจจัยหลักที่สงผลใหการใช
เช้ือเพลิงไมมีประสิทธิภาพโดยมีการประเมินวาอัตราเฉล่ียการใชเช้ือเพลิงของรถยนตโดยสารท้ังหมดในประเทศ
ไทยในปจจุบันมีคาต่ำกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณรอยละ 25
ถึงรอยละ 30 นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงในประเทศไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป
และญี่ปุนอันเปนผลจากการที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงในอัตราที่ต่ำกวาประเทศดังกลาว ปจจัย
เหลานี้รวมถึงการจราจรท่ีติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลวนสงผลตอการใชพลังงานอยางคอนขาง
สิ้นเปลืองในภาคขนสง

รายงานการศึกษาเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคขนสงของประเทศไทยคณะผูศึกษาเริ่มการศึกษาโดยประเมินแนวโนมสถานการณและประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานของภาคขนสงจากอดีตถึงปจจุบันวิเคราะหสาเหตุการใชพลังงานในภาคขนสงท่ีคอนขางส้ินเปลืองและ
เสนอแนะมาตรการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานน้ันมีความสำคัญตอการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอดีตการใชพลังงานของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก เมื่อดูจากตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงาน(Energy Intensity) ซึ่งคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายทั้งหมด(Fi nalEn er gyCon su mpti on )ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP)โดยคาความ
เขมขนการใชพลังงานของประเทศไทยนั้นอยูในระดับคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และสูงกวา
ประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี อยางนอยสองเทา และแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมาซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไมมีการ
พัฒนามากนักแมวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนไปและมีเทคโนโลยีใหมๆที่สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดก็ตามแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับประเทศอื่นๆซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในชวงระยะเวลาเดียวกันอยางเห็นไดชัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสและ
ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูมาก

ปจจุบัน ประมาณรอยละ 70 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมดอยูในภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร และ
ภาคขนสง โดยสองภาคดังกลาวบริโภคพลังงานในสัดสวนเทาๆ กัน เมื่อแบงตามประเภทพลังงาน ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ทั้งหมดโดยผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญถูกใชในภาคขนสงซึ่งบริโภครอยละ 72 ของผลิตภัณฑปโตรเลียม
สำหรับการบริโภคพลังงานในภาคขนสงนั้น การใชพลังงานเกือบทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑปโตรเลียม และถา
ดูการใชพลังงานโดยแยกตามรูปแบบการขนสงแลว การขนสงทางถนนบริโภคพลังงานถึงรอยละ 72 ของการ
บริโภคพลังงานทั้งหมดในภาคขนสง โดยรวมแลวโครงสรางการใชพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะคอนขาง
กระจุกตัวอยูกับเชื้อเพลิงเพียงไมกี่ชนิดและยังมีการใชพลังงานทดแทนในสัดสวนที่ต่ำดังนั้นความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไทยจึงเปราะบางตอขอจำกัดในการจัดหาแหลงพลังงานในอนาคตและความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงคอนขางมาก

มาตรการท่ีคาดวาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดแกการ
ใชมาตรการดานราคาโดยเฉพาะการกำหนดราคาเชื้อเพลิงบนพื้นฐานของตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long-run
marginal cost) อยางไรก็ตามการนำนโยบายดานราคาเชื้อเพลิงมาใชในระยะสั้นถึงระยะกลางอาจจะไดรับการ
คัดคานจากผูบริโภคและเปนไปไดยากในเชิงปฏิบัติดังน้ันการศึกษาน้ีจึงไดทำการประเมินศักยภาพการประหยัด
พลังงานของมาตรการทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคขนสงอื่นๆอีก18มาตรการซึ่งจัดเปน
5แนวทางหลักไดดังนี้

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และ การใชเชื้อเพลิงทางเลือก: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิงของรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกโดยการยกระดับเทคโนโลยีของเครื่องยนตรวมถึงการ
ใชกาซธรรมชาติสำหรับรถเชิงพาณิชยในกรณีที่เหมาะสม

• การปรับปรุงมาตรฐานยานพาหนะ: การกำหนดกฎระเบียบ เพื่อสรางมาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
(Fuel Economy Standards) ของรถยนตสวนบุคคล และรถโดยสารประเภทอื่นๆ และยกระดับมาตรฐานให
อยูในระดับเดียวกับมาตรฐานที่ใชในยุโรปรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบในภาคลอ-จิสติกสโดยเฉพาะในสวน
ของการขนสงสินคาทางถนนเพ่ือใหขนาดและประเภทของรถบรรทุกมีความสอดคลองกับลักษณะการขนสงสินคา
และปจจัยแวดลอมอื่นๆยงขึ้น

•การลงทุนพัฒนาและปฏิรูปการขนสงระบบราง:การปรับปรุงระบบรางใหทันสมัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของระบบราง
ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางเมืองในระยะยาวในกรณีที่มีความเหมาะสมและคุมทุนที่จะดำเนินการ
การขยายและพัฒนาระบบขนสงมวลชนดวยระบบราง(MassRailTransit)ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงการ
เช่ือมตอการเดินทางระหวางรถไฟฟารถไฟใตดินและรถโดยสารประจำทางและการปรับปรุงใหผูโดยสารสามารถ
เขาถึงบริการรถโดยสารประจำทางรถไฟฟาและรถไฟใตดินไดงายและไดรับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น

• การยกระดับบริการรถโดยสารประจำทาง: การพัฒนาและขยายโครงการรถโดยสารดวนพิเศษบีอารที
(BRT – Bus Rapid Transit) เพื่อเสนอทางเลือกใหมสำหรับการเดินทางในเมืองโดยใชระบบขนสงมวลชนที่
มีความเร็วสูงและมีคุณภาพ ในสวนของการยกระดับบริการรถโดยสารประจำทางระบบปจจุบันโดยขสมก.และ
รถรวมบริการน้ันสามารถทำไดโดยการลงทนุซ้ือรถโดยสารประจำทางใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีเครือ่งยนตท่ีทนัสมัย
และมีการเผาผลาญพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหผูโดยสารดวย

•มาตรการเชิงนโยบายและราคา:มาตรการเชิงนโยบายซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและ
การเก็บภาษียานพาหนะซึ่งควรเก็บตามการใชรถจริงการปรับปรุงระบบการจัดการจราจรการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการรถโดยสารประจำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดการแขงขัน และการลงทุนในเชิง
ธุรกิจ

มาตรการที่กลาวมาแลวขางตนลวนเปนมาตรการและนโยบายที่ใชในประเทศตางๆ อยางแพรหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคขนสงเองโดยมิไดหวังผลแตเพียงการประหยัดพลังงานจากการทำการวิเคราะหเชิงปริมาณ
โดยใชแบบจำลองพบวาหากมีการนำมาตรการทั้งหมดมาดำเนินการใชโดยประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายแลว
นั้น จะสามารถลดการบริโภคพลังงานในปพ.ศ. 2568 ไดประมาณหนึ่งในสามเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค
พลังงานในกรณีปกติซ่ึงเปนกรณีท่ีการศึกษาน้ีสมมติวาไมมีการนำมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานภาค
ขนสงใดๆมาใชเลยนอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาหากรัฐบาลนำมาตรการดานราคาเชื้อเพลิงมาใชควบคู
กันจะทำใหการบริโภคพลังงานลดลงมากขึ้น

การท่ีรัฐจะสามารถนำนโยบายและมาตรการตางๆท่ีเสนอแนะไวมาดำเนินการใหเปนรูปธรรมอยางราบร่ืนน้ันไม
ใชเร่ืองงายและยอมเผชิญอุปสรรคไมวาจะเปนการขาดแรงสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาคการเมืองและการผสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนจำนวนมากมาตรการดานราคาสามารถมีบทบาทสำคัญท่ีจะเปนตัว
ชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชพลังงานและกอใหเกิดการปรับตัวในระดับโครงสราง
การใชพลังงานของประเทศนโยบายดานราคาซ่ึงรวมถึงการกำหนดราคาเช้ือเพลิงและการใชมาตรการภาษีและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆสำหรับยานพาหนะที่เหมาะสมจะสงสัญญาณดานราคาใหภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ดานการขนสงและลอจิสติกส รวมถึงผูบริโภคระดับครัวเรือนตองพิจารณาถึงผลกระทบดานการบริโภคพลังงาน
ที่จะตามมาจากการเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆซึ่งจะสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชระบบขนสงและยานพาหนะของแตละองคกรและบุคคลในที่สุด

การนำมาตรการตางๆมาดำเนินการตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานดังน้ันการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานจึงเปนเร่ือง
จำเปนและเปนความทาทายสำคัญสำหรับรัฐบาลท้ังน้ีบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทยในการรณรงคใช
น้ำมันไรสารตะกั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในทศวรรษที่ผานมานาจะสามารถนำมาปรับ
ใชเพื่อประสานความรวมมือเละผลักดันนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงไดเปนอยางดี
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เมื่อทำการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงโดยใชตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงานใน
ภาคขนสง(TransportEnergyIntensity)ซ่ึงคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง(TransportEnergy
Consumption) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรากฎวาตัวชี้วัดดังกลาวของประเทศไทยอยู
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศตางๆเชนจีนเยอรมนีญี่ปุนมาเลเซียเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกาอยาง
เห็นไดชัดและคงอยูในระดับสูงในชวงปพ.ศ.2538-2549ในขณะท่ีประเทศท่ีกลาวมาสวนใหญสามารถลดคาตัว
ชี้วัดดังกลาวไดในระดับหนึ่งในชวงเวลาเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชพลังงานในภาคขนสงของไทยไมมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมากนักตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยยังมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพลังงานรวมถึงลดปริมาณการใชพลังงานในภาคขนสงไดอยางมาก

ท้ังน้ีมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงต้ังแตโครงสรางทางเศรษฐกิจโดย
รวมซึ่งสงผลตออุปสงคในการขนสงสินคาและการเดินทาง และกำหนดปริมาณกิจกรรมทางขนสงที่เกิดขึ้น ไป
จนถึงปจจัยตางๆ ในภาคการขนสงเอง ตั้งแตรูปแบบการขนสง (mode) ประเภทยานพาหนะ (vehicle)
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ(fuelefficiency)รวมถึงราคาเชื้อเพลิงในประเทศโดยการศึกษา
พบวา โครงสรางทางเศรษฐกิจและลักษณะการกระจายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไมไดสรางอุปสงคสำหรับ
กิจกรรมการขนสงที่มากกวาปกติหรือเปนสาเหตุของการใชพลังงานในภาคขนสงโดยสิ้นเปลือง สาเหตุที่ทำให
ภาคขนสงใชพลังงานคอนขางสิ้นเปลืองนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการไดแกอัตราการใชรถยนตสวนตัวที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว การขนสงสินคาและผูโดยสารที่ยังพึ่งพาการขนสงทางถนนอยูมาก ในขณะที่ การขนสงระบบ
รางมีสัดสวนที่นอยและคอยๆลดความสำคัญลงในสวนของยานพาหนะนั้นการที่ประเทศไทยยังไมมีการกำหนด
มาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต (Fuel Economy Standards) และรถบรรทุกสวนใหญของ
ประเทศไทยมีอายุการใชงานนานและมีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงต่ำก็เปนอีกปจจัยหลักที่สงผลใหการใช
เช้ือเพลิงไมมีประสิทธิภาพโดยมีการประเมินวาอัตราเฉล่ียการใชเช้ือเพลิงของรถยนตโดยสารท้ังหมดในประเทศ
ไทยในปจจุบันมีคาต่ำกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณรอยละ 25
ถึงรอยละ 30 นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงในประเทศไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป
และญี่ปุนอันเปนผลจากการที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงในอัตราที่ต่ำกวาประเทศดังกลาว ปจจัย
เหลานี้รวมถึงการจราจรท่ีติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลวนสงผลตอการใชพลังงานอยางคอนขาง
สิ้นเปลืองในภาคขนสง

รายงานการศึกษาเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคขนสงของประเทศไทยคณะผูศึกษาเริ่มการศึกษาโดยประเมินแนวโนมสถานการณและประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานของภาคขนสงจากอดีตถึงปจจุบันวิเคราะหสาเหตุการใชพลังงานในภาคขนสงท่ีคอนขางส้ินเปลืองและ
เสนอแนะมาตรการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานน้ันมีความสำคัญตอการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอดีตการใชพลังงานของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก เมื่อดูจากตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงาน(Energy Intensity) ซึ่งคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายทั้งหมด(Fi nalEn er gyCon su mpti on )ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP)โดยคาความ
เขมขนการใชพลังงานของประเทศไทยนั้นอยูในระดับคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และสูงกวา
ประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี อยางนอยสองเทา และแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมาซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไมมีการ
พัฒนามากนักแมวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนไปและมีเทคโนโลยีใหมๆที่สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดก็ตามแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับประเทศอื่นๆซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในชวงระยะเวลาเดียวกันอยางเห็นไดชัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสและ
ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูมาก

ปจจุบัน ประมาณรอยละ 70 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมดอยูในภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร และ
ภาคขนสง โดยสองภาคดังกลาวบริโภคพลังงานในสัดสวนเทาๆ กัน เมื่อแบงตามประเภทพลังงาน ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ทั้งหมดโดยผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญถูกใชในภาคขนสงซึ่งบริโภครอยละ 72 ของผลิตภัณฑปโตรเลียม
สำหรับการบริโภคพลังงานในภาคขนสงนั้น การใชพลังงานเกือบทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑปโตรเลียม และถา
ดูการใชพลังงานโดยแยกตามรูปแบบการขนสงแลว การขนสงทางถนนบริโภคพลังงานถึงรอยละ 72 ของการ
บริโภคพลังงานทั้งหมดในภาคขนสง โดยรวมแลวโครงสรางการใชพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะคอนขาง
กระจุกตัวอยูกับเชื้อเพลิงเพียงไมกี่ชนิดและยังมีการใชพลังงานทดแทนในสัดสวนที่ต่ำดังนั้นความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไทยจึงเปราะบางตอขอจำกัดในการจัดหาแหลงพลังงานในอนาคตและความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงคอนขางมาก

มาตรการท่ีคาดวาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดแกการ
ใชมาตรการดานราคาโดยเฉพาะการกำหนดราคาเชื้อเพลิงบนพื้นฐานของตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long-run
marginal cost) อยางไรก็ตามการนำนโยบายดานราคาเชื้อเพลิงมาใชในระยะสั้นถึงระยะกลางอาจจะไดรับการ
คัดคานจากผูบริโภคและเปนไปไดยากในเชิงปฏิบัติดังน้ันการศึกษาน้ีจึงไดทำการประเมินศักยภาพการประหยัด
พลังงานของมาตรการทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคขนสงอื่นๆอีก18มาตรการซึ่งจัดเปน
5แนวทางหลักไดดังนี้

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และ การใชเชื้อเพลิงทางเลือก: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิงของรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกโดยการยกระดับเทคโนโลยีของเครื่องยนตรวมถึงการ
ใชกาซธรรมชาติสำหรับรถเชิงพาณิชยในกรณีที่เหมาะสม

• การปรับปรุงมาตรฐานยานพาหนะ: การกำหนดกฎระเบียบ เพื่อสรางมาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
(Fuel Economy Standards) ของรถยนตสวนบุคคล และรถโดยสารประเภทอื่นๆ และยกระดับมาตรฐานให
อยูในระดับเดียวกับมาตรฐานที่ใชในยุโรปรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบในภาคลอ-จิสติกสโดยเฉพาะในสวน
ของการขนสงสินคาทางถนนเพ่ือใหขนาดและประเภทของรถบรรทุกมีความสอดคลองกับลักษณะการขนสงสินคา
และปจจัยแวดลอมอื่นๆยงขึ้น

•การลงทุนพัฒนาและปฏิรูปการขนสงระบบราง:การปรับปรุงระบบรางใหทันสมัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของระบบราง
ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางเมืองในระยะยาวในกรณีที่มีความเหมาะสมและคุมทุนที่จะดำเนินการ
การขยายและพัฒนาระบบขนสงมวลชนดวยระบบราง(MassRailTransit)ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงการ
เช่ือมตอการเดินทางระหวางรถไฟฟารถไฟใตดินและรถโดยสารประจำทางและการปรับปรุงใหผูโดยสารสามารถ
เขาถึงบริการรถโดยสารประจำทางรถไฟฟาและรถไฟใตดินไดงายและไดรับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น

• การยกระดับบริการรถโดยสารประจำทาง: การพัฒนาและขยายโครงการรถโดยสารดวนพิเศษบีอารที
(BRT – Bus Rapid Transit) เพื่อเสนอทางเลือกใหมสำหรับการเดินทางในเมืองโดยใชระบบขนสงมวลชนที่
มีความเร็วสูงและมีคุณภาพ ในสวนของการยกระดับบริการรถโดยสารประจำทางระบบปจจุบันโดยขสมก.และ
รถรวมบริการน้ันสามารถทำไดโดยการลงทนุซ้ือรถโดยสารประจำทางใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีเครือ่งยนตท่ีทนัสมัย
และมีการเผาผลาญพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหผูโดยสารดวย

•มาตรการเชิงนโยบายและราคา:มาตรการเชิงนโยบายซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและ
การเก็บภาษียานพาหนะซึ่งควรเก็บตามการใชรถจริงการปรับปรุงระบบการจัดการจราจรการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการรถโดยสารประจำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดการแขงขัน และการลงทุนในเชิง
ธุรกิจ

มาตรการที่กลาวมาแลวขางตนลวนเปนมาตรการและนโยบายที่ใชในประเทศตางๆ อยางแพรหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคขนสงเองโดยมิไดหวังผลแตเพียงการประหยัดพลังงานจากการทำการวิเคราะหเชิงปริมาณ
โดยใชแบบจำลองพบวาหากมีการนำมาตรการทั้งหมดมาดำเนินการใชโดยประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายแลว
นั้น จะสามารถลดการบริโภคพลังงานในปพ.ศ. 2568 ไดประมาณหนึ่งในสามเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค
พลังงานในกรณีปกติซ่ึงเปนกรณีท่ีการศึกษาน้ีสมมติวาไมมีการนำมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานภาค
ขนสงใดๆมาใชเลยนอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาหากรัฐบาลนำมาตรการดานราคาเชื้อเพลิงมาใชควบคู
กันจะทำใหการบริโภคพลังงานลดลงมากขึ้น

การท่ีรัฐจะสามารถนำนโยบายและมาตรการตางๆท่ีเสนอแนะไวมาดำเนินการใหเปนรูปธรรมอยางราบร่ืนน้ันไม
ใชเร่ืองงายและยอมเผชิญอุปสรรคไมวาจะเปนการขาดแรงสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาคการเมืองและการผสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนจำนวนมากมาตรการดานราคาสามารถมีบทบาทสำคัญท่ีจะเปนตัว
ชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชพลังงานและกอใหเกิดการปรับตัวในระดับโครงสราง
การใชพลังงานของประเทศนโยบายดานราคาซ่ึงรวมถึงการกำหนดราคาเช้ือเพลิงและการใชมาตรการภาษีและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆสำหรับยานพาหนะที่เหมาะสมจะสงสัญญาณดานราคาใหภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ดานการขนสงและลอจิสติกส รวมถึงผูบริโภคระดับครัวเรือนตองพิจารณาถึงผลกระทบดานการบริโภคพลังงาน
ที่จะตามมาจากการเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆซึ่งจะสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชระบบขนสงและยานพาหนะของแตละองคกรและบุคคลในที่สุด

การนำมาตรการตางๆมาดำเนินการตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานดังน้ันการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานจึงเปนเร่ือง
จำเปนและเปนความทาทายสำคัญสำหรับรัฐบาลท้ังน้ีบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทยในการรณรงคใช
น้ำมันไรสารตะกั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในทศวรรษที่ผานมานาจะสามารถนำมาปรับ
ใชเพื่อประสานความรวมมือเละผลักดันนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงไดเปนอยางดี
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เมื่อทำการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงโดยใชตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงานใน
ภาคขนสง(TransportEnergyIntensity)ซ่ึงคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง(TransportEnergy
Consumption) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรากฎวาตัวชี้วัดดังกลาวของประเทศไทยอยู
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศตางๆเชนจีนเยอรมนีญี่ปุนมาเลเซียเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกาอยาง
เห็นไดชัดและคงอยูในระดับสูงในชวงปพ.ศ.2538-2549ในขณะท่ีประเทศท่ีกลาวมาสวนใหญสามารถลดคาตัว
ชี้วัดดังกลาวไดในระดับหนึ่งในชวงเวลาเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชพลังงานในภาคขนสงของไทยไมมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมากนักตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยยังมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพลังงานรวมถึงลดปริมาณการใชพลังงานในภาคขนสงไดอยางมาก

ท้ังน้ีมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงต้ังแตโครงสรางทางเศรษฐกิจโดย
รวมซึ่งสงผลตออุปสงคในการขนสงสินคาและการเดินทาง และกำหนดปริมาณกิจกรรมทางขนสงที่เกิดขึ้น ไป
จนถึงปจจัยตางๆ ในภาคการขนสงเอง ตั้งแตรูปแบบการขนสง (mode) ประเภทยานพาหนะ (vehicle)
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ(fuelefficiency)รวมถึงราคาเชื้อเพลิงในประเทศโดยการศึกษา
พบวา โครงสรางทางเศรษฐกิจและลักษณะการกระจายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไมไดสรางอุปสงคสำหรับ
กิจกรรมการขนสงที่มากกวาปกติหรือเปนสาเหตุของการใชพลังงานในภาคขนสงโดยสิ้นเปลือง สาเหตุที่ทำให
ภาคขนสงใชพลังงานคอนขางสิ้นเปลืองนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการไดแกอัตราการใชรถยนตสวนตัวที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว การขนสงสินคาและผูโดยสารที่ยังพึ่งพาการขนสงทางถนนอยูมาก ในขณะที่ การขนสงระบบ
รางมีสัดสวนที่นอยและคอยๆลดความสำคัญลงในสวนของยานพาหนะนั้นการที่ประเทศไทยยังไมมีการกำหนด
มาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต (Fuel Economy Standards) และรถบรรทุกสวนใหญของ
ประเทศไทยมีอายุการใชงานนานและมีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงต่ำก็เปนอีกปจจัยหลักที่สงผลใหการใช
เช้ือเพลิงไมมีประสิทธิภาพโดยมีการประเมินวาอัตราเฉล่ียการใชเช้ือเพลิงของรถยนตโดยสารท้ังหมดในประเทศ
ไทยในปจจุบันมีคาต่ำกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณรอยละ 25
ถึงรอยละ 30 นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงในประเทศไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป
และญี่ปุนอันเปนผลจากการที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงในอัตราที่ต่ำกวาประเทศดังกลาว ปจจัย
เหลานี้รวมถึงการจราจรท่ีติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลวนสงผลตอการใชพลังงานอยางคอนขาง
สิ้นเปลืองในภาคขนสง

รายงานการศึกษาเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคขนสงของประเทศไทยคณะผูศึกษาเริ่มการศึกษาโดยประเมินแนวโนมสถานการณและประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานของภาคขนสงจากอดีตถึงปจจุบันวิเคราะหสาเหตุการใชพลังงานในภาคขนสงท่ีคอนขางส้ินเปลืองและ
เสนอแนะมาตรการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานน้ันมีความสำคัญตอการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอดีตการใชพลังงานของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก เมื่อดูจากตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงาน(Energy Intensity) ซึ่งคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายทั้งหมด(Fi nalEn er gyCon su mpti on )ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP)โดยคาความ
เขมขนการใชพลังงานของประเทศไทยนั้นอยูในระดับคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และสูงกวา
ประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี อยางนอยสองเทา และแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมาซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไมมีการ
พัฒนามากนักแมวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนไปและมีเทคโนโลยีใหมๆที่สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดก็ตามแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับประเทศอื่นๆซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในชวงระยะเวลาเดียวกันอยางเห็นไดชัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสและ
ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูมาก

ปจจุบัน ประมาณรอยละ 70 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมดอยูในภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร และ
ภาคขนสง โดยสองภาคดังกลาวบริโภคพลังงานในสัดสวนเทาๆ กัน เมื่อแบงตามประเภทพลังงาน ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ทั้งหมดโดยผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญถูกใชในภาคขนสงซึ่งบริโภครอยละ 72 ของผลิตภัณฑปโตรเลียม
สำหรับการบริโภคพลังงานในภาคขนสงนั้น การใชพลังงานเกือบทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑปโตรเลียม และถา
ดูการใชพลังงานโดยแยกตามรูปแบบการขนสงแลว การขนสงทางถนนบริโภคพลังงานถึงรอยละ 72 ของการ
บริโภคพลังงานทั้งหมดในภาคขนสง โดยรวมแลวโครงสรางการใชพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะคอนขาง
กระจุกตัวอยูกับเชื้อเพลิงเพียงไมกี่ชนิดและยังมีการใชพลังงานทดแทนในสัดสวนที่ต่ำดังนั้นความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไทยจึงเปราะบางตอขอจำกัดในการจัดหาแหลงพลังงานในอนาคตและความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงคอนขางมาก

มาตรการท่ีคาดวาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดแกการ
ใชมาตรการดานราคาโดยเฉพาะการกำหนดราคาเชื้อเพลิงบนพื้นฐานของตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long-run
marginal cost) อยางไรก็ตามการนำนโยบายดานราคาเชื้อเพลิงมาใชในระยะสั้นถึงระยะกลางอาจจะไดรับการ
คัดคานจากผูบริโภคและเปนไปไดยากในเชิงปฏิบัติดังน้ันการศึกษาน้ีจึงไดทำการประเมินศักยภาพการประหยัด
พลังงานของมาตรการทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคขนสงอื่นๆอีก18มาตรการซึ่งจัดเปน
5แนวทางหลักไดดังนี้

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และ การใชเชื้อเพลิงทางเลือก: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิงของรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกโดยการยกระดับเทคโนโลยีของเครื่องยนตรวมถึงการ
ใชกาซธรรมชาติสำหรับรถเชิงพาณิชยในกรณีที่เหมาะสม

• การปรับปรุงมาตรฐานยานพาหนะ: การกำหนดกฎระเบียบ เพื่อสรางมาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
(Fuel Economy Standards) ของรถยนตสวนบุคคล และรถโดยสารประเภทอื่นๆ และยกระดับมาตรฐานให
อยูในระดับเดียวกับมาตรฐานที่ใชในยุโรปรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบในภาคลอ-จิสติกสโดยเฉพาะในสวน
ของการขนสงสินคาทางถนนเพ่ือใหขนาดและประเภทของรถบรรทุกมีความสอดคลองกับลักษณะการขนสงสินคา
และปจจัยแวดลอมอื่นๆยงขึ้น

•การลงทุนพัฒนาและปฏิรูปการขนสงระบบราง:การปรับปรุงระบบรางใหทันสมัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของระบบราง
ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางเมืองในระยะยาวในกรณีที่มีความเหมาะสมและคุมทุนที่จะดำเนินการ
การขยายและพัฒนาระบบขนสงมวลชนดวยระบบราง(MassRailTransit)ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงการ
เช่ือมตอการเดินทางระหวางรถไฟฟารถไฟใตดินและรถโดยสารประจำทางและการปรับปรุงใหผูโดยสารสามารถ
เขาถึงบริการรถโดยสารประจำทางรถไฟฟาและรถไฟใตดินไดงายและไดรับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น

• การยกระดับบริการรถโดยสารประจำทาง: การพัฒนาและขยายโครงการรถโดยสารดวนพิเศษบีอารที
(BRT – Bus Rapid Transit) เพื่อเสนอทางเลือกใหมสำหรับการเดินทางในเมืองโดยใชระบบขนสงมวลชนที่
มีความเร็วสูงและมีคุณภาพ ในสวนของการยกระดับบริการรถโดยสารประจำทางระบบปจจุบันโดยขสมก.และ
รถรวมบริการน้ันสามารถทำไดโดยการลงทนุซ้ือรถโดยสารประจำทางใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีเครือ่งยนตท่ีทนัสมัย
และมีการเผาผลาญพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหผูโดยสารดวย

•มาตรการเชิงนโยบายและราคา:มาตรการเชิงนโยบายซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและ
การเก็บภาษียานพาหนะซึ่งควรเก็บตามการใชรถจริงการปรับปรุงระบบการจัดการจราจรการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการรถโดยสารประจำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดการแขงขัน และการลงทุนในเชิง
ธุรกิจ

มาตรการที่กลาวมาแลวขางตนลวนเปนมาตรการและนโยบายที่ใชในประเทศตางๆ อยางแพรหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคขนสงเองโดยมิไดหวังผลแตเพียงการประหยัดพลังงานจากการทำการวิเคราะหเชิงปริมาณ
โดยใชแบบจำลองพบวาหากมีการนำมาตรการทั้งหมดมาดำเนินการใชโดยประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายแลว
นั้น จะสามารถลดการบริโภคพลังงานในปพ.ศ. 2568 ไดประมาณหนึ่งในสามเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค
พลังงานในกรณีปกติซ่ึงเปนกรณีท่ีการศึกษาน้ีสมมติวาไมมีการนำมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานภาค
ขนสงใดๆมาใชเลยนอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาหากรัฐบาลนำมาตรการดานราคาเชื้อเพลิงมาใชควบคู
กันจะทำใหการบริโภคพลังงานลดลงมากขึ้น

การท่ีรัฐจะสามารถนำนโยบายและมาตรการตางๆท่ีเสนอแนะไวมาดำเนินการใหเปนรูปธรรมอยางราบร่ืนน้ันไม
ใชเร่ืองงายและยอมเผชิญอุปสรรคไมวาจะเปนการขาดแรงสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาคการเมืองและการผสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนจำนวนมากมาตรการดานราคาสามารถมีบทบาทสำคัญท่ีจะเปนตัว
ชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชพลังงานและกอใหเกิดการปรับตัวในระดับโครงสราง
การใชพลังงานของประเทศนโยบายดานราคาซ่ึงรวมถึงการกำหนดราคาเช้ือเพลิงและการใชมาตรการภาษีและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆสำหรับยานพาหนะที่เหมาะสมจะสงสัญญาณดานราคาใหภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ดานการขนสงและลอจิสติกส รวมถึงผูบริโภคระดับครัวเรือนตองพิจารณาถึงผลกระทบดานการบริโภคพลังงาน
ที่จะตามมาจากการเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆซึ่งจะสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชระบบขนสงและยานพาหนะของแตละองคกรและบุคคลในที่สุด

การนำมาตรการตางๆมาดำเนินการตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานดังน้ันการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานจึงเปนเร่ือง
จำเปนและเปนความทาทายสำคัญสำหรับรัฐบาลท้ังน้ีบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทยในการรณรงคใช
น้ำมันไรสารตะกั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในทศวรรษที่ผานมานาจะสามารถนำมาปรับ
ใชเพื่อประสานความรวมมือเละผลักดันนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงไดเปนอยางดี




Executive Summary

บทสรุปผูบริหาร

Thailand-World Bank Country Development Partnership for Infrastructure

March 2009

Thailand-World Bank Country Development Partnership for Infrastructure

THAILAND : MAKING TRANSPORT MORE ENERGY EFFICIENT

เมื่อทำการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงโดยใชตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงานใน
ภาคขนสง(TransportEnergyIntensity)ซ่ึงคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงานในภาคขนสง(TransportEnergy
Consumption) ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรากฎวาตัวชี้วัดดังกลาวของประเทศไทยอยู
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศตางๆเชนจีนเยอรมนีญี่ปุนมาเลเซียเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกาอยาง
เห็นไดชัดและคงอยูในระดับสูงในชวงปพ.ศ.2538-2549ในขณะท่ีประเทศท่ีกลาวมาสวนใหญสามารถลดคาตัว
ชี้วัดดังกลาวไดในระดับหนึ่งในชวงเวลาเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชพลังงานในภาคขนสงของไทยไมมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพมากนักตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยยังมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชพลังงานรวมถึงลดปริมาณการใชพลังงานในภาคขนสงไดอยางมาก

ท้ังน้ีมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงต้ังแตโครงสรางทางเศรษฐกิจโดย
รวมซึ่งสงผลตออุปสงคในการขนสงสินคาและการเดินทาง และกำหนดปริมาณกิจกรรมทางขนสงที่เกิดขึ้น ไป
จนถึงปจจัยตางๆ ในภาคการขนสงเอง ตั้งแตรูปแบบการขนสง (mode) ประเภทยานพาหนะ (vehicle)
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ(fuelefficiency)รวมถึงราคาเชื้อเพลิงในประเทศโดยการศึกษา
พบวา โครงสรางทางเศรษฐกิจและลักษณะการกระจายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไมไดสรางอุปสงคสำหรับ
กิจกรรมการขนสงที่มากกวาปกติหรือเปนสาเหตุของการใชพลังงานในภาคขนสงโดยสิ้นเปลือง สาเหตุที่ทำให
ภาคขนสงใชพลังงานคอนขางสิ้นเปลืองนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการไดแกอัตราการใชรถยนตสวนตัวที่ขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว การขนสงสินคาและผูโดยสารที่ยังพึ่งพาการขนสงทางถนนอยูมาก ในขณะที่ การขนสงระบบ
รางมีสัดสวนที่นอยและคอยๆลดความสำคัญลงในสวนของยานพาหนะนั้นการที่ประเทศไทยยังไมมีการกำหนด
มาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต (Fuel Economy Standards) และรถบรรทุกสวนใหญของ
ประเทศไทยมีอายุการใชงานนานและมีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงต่ำก็เปนอีกปจจัยหลักที่สงผลใหการใช
เช้ือเพลิงไมมีประสิทธิภาพโดยมีการประเมินวาอัตราเฉล่ียการใชเช้ือเพลิงของรถยนตโดยสารท้ังหมดในประเทศ
ไทยในปจจุบันมีคาต่ำกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศญี่ปุนและกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกประมาณรอยละ 25
ถึงรอยละ 30 นอกจากนี้ ราคาเชื้อเพลิงในประเทศไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป
และญี่ปุนอันเปนผลจากการที่ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิงในอัตราที่ต่ำกวาประเทศดังกลาว ปจจัย
เหลานี้รวมถึงการจราจรท่ีติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลวนสงผลตอการใชพลังงานอยางคอนขาง
สิ้นเปลืองในภาคขนสง

รายงานการศึกษาเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคขนสงของประเทศไทยคณะผูศึกษาเริ่มการศึกษาโดยประเมินแนวโนมสถานการณและประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานของภาคขนสงจากอดีตถึงปจจุบันวิเคราะหสาเหตุการใชพลังงานในภาคขนสงท่ีคอนขางส้ินเปลืองและ
เสนอแนะมาตรการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานน้ันมีความสำคัญตอการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอดีตการใชพลังงานของประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก เมื่อดูจากตัวชี้วัดคาความเขมขนการใชพลังงาน(Energy Intensity) ซึ่งคำนวณจากสัดสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายทั้งหมด(Fi nalEn er gyCon su mpti on )ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP)โดยคาความ
เขมขนการใชพลังงานของประเทศไทยนั้นอยูในระดับคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และสูงกวา
ประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี อยางนอยสองเทา และแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผานมาซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไมมีการ
พัฒนามากนักแมวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนไปและมีเทคโนโลยีใหมๆที่สามารถชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดก็ตามแนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับประเทศอื่นๆซึ่งสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในชวงระยะเวลาเดียวกันอยางเห็นไดชัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีโอกาสและ
ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูมาก

ปจจุบัน ประมาณรอยละ 70 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมดอยูในภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร และ
ภาคขนสง โดยสองภาคดังกลาวบริโภคพลังงานในสัดสวนเทาๆ กัน เมื่อแบงตามประเภทพลังงาน ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยมีสัดสวนเปนครึ่งหนึ่งของการใชพลังงานขั้นสุดทาย
ทั้งหมดโดยผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญถูกใชในภาคขนสงซึ่งบริโภครอยละ 72 ของผลิตภัณฑปโตรเลียม
สำหรับการบริโภคพลังงานในภาคขนสงนั้น การใชพลังงานเกือบทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑปโตรเลียม และถา
ดูการใชพลังงานโดยแยกตามรูปแบบการขนสงแลว การขนสงทางถนนบริโภคพลังงานถึงรอยละ 72 ของการ
บริโภคพลังงานทั้งหมดในภาคขนสง โดยรวมแลวโครงสรางการใชพลังงานของประเทศไทยมีลักษณะคอนขาง
กระจุกตัวอยูกับเชื้อเพลิงเพียงไมกี่ชนิดและยังมีการใชพลังงานทดแทนในสัดสวนที่ต่ำดังนั้นความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไทยจึงเปราะบางตอขอจำกัดในการจัดหาแหลงพลังงานในอนาคตและความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิงคอนขางมาก

มาตรการท่ีคาดวาจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดแกการ
ใชมาตรการดานราคาโดยเฉพาะการกำหนดราคาเชื้อเพลิงบนพื้นฐานของตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (Long-run
marginal cost) อยางไรก็ตามการนำนโยบายดานราคาเชื้อเพลิงมาใชในระยะสั้นถึงระยะกลางอาจจะไดรับการ
คัดคานจากผูบริโภคและเปนไปไดยากในเชิงปฏิบัติดังน้ันการศึกษาน้ีจึงไดทำการประเมินศักยภาพการประหยัด
พลังงานของมาตรการทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคขนสงอื่นๆอีก18มาตรการซึ่งจัดเปน
5แนวทางหลักไดดังนี้

• การเพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และ การใชเชื้อเพลิงทางเลือก: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเชื้อเพลิงของรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกโดยการยกระดับเทคโนโลยีของเครื่องยนตรวมถึงการ
ใชกาซธรรมชาติสำหรับรถเชิงพาณิชยในกรณีที่เหมาะสม

• การปรับปรุงมาตรฐานยานพาหนะ: การกำหนดกฎระเบียบ เพื่อสรางมาตรฐานอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
(Fuel Economy Standards) ของรถยนตสวนบุคคล และรถโดยสารประเภทอื่นๆ และยกระดับมาตรฐานให
อยูในระดับเดียวกับมาตรฐานที่ใชในยุโรปรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบในภาคลอ-จิสติกสโดยเฉพาะในสวน
ของการขนสงสินคาทางถนนเพ่ือใหขนาดและประเภทของรถบรรทุกมีความสอดคลองกับลักษณะการขนสงสินคา
และปจจัยแวดลอมอื่นๆยงขึ้น

•การลงทุนพัฒนาและปฏิรูปการขนสงระบบราง:การปรับปรุงระบบรางใหทันสมัยเพ่ือเพ่ิมบทบาทของระบบราง
ในการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางเมืองในระยะยาวในกรณีที่มีความเหมาะสมและคุมทุนที่จะดำเนินการ
การขยายและพัฒนาระบบขนสงมวลชนดวยระบบราง(MassRailTransit)ในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงการ
เช่ือมตอการเดินทางระหวางรถไฟฟารถไฟใตดินและรถโดยสารประจำทางและการปรับปรุงใหผูโดยสารสามารถ
เขาถึงบริการรถโดยสารประจำทางรถไฟฟาและรถไฟใตดินไดงายและไดรับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น

• การยกระดับบริการรถโดยสารประจำทาง: การพัฒนาและขยายโครงการรถโดยสารดวนพิเศษบีอารที
(BRT – Bus Rapid Transit) เพื่อเสนอทางเลือกใหมสำหรับการเดินทางในเมืองโดยใชระบบขนสงมวลชนที่
มีความเร็วสูงและมีคุณภาพ ในสวนของการยกระดับบริการรถโดยสารประจำทางระบบปจจุบันโดยขสมก.และ
รถรวมบริการน้ันสามารถทำไดโดยการลงทนุซ้ือรถโดยสารประจำทางใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีเครือ่งยนตท่ีทนัสมัย
และมีการเผาผลาญพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหผูโดยสารดวย

•มาตรการเชิงนโยบายและราคา:มาตรการเชิงนโยบายซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและ
การเก็บภาษียานพาหนะซึ่งควรเก็บตามการใชรถจริงการปรับปรุงระบบการจัดการจราจรการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการรถโดยสารประจำทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกิดการแขงขัน และการลงทุนในเชิง
ธุรกิจ

มาตรการที่กลาวมาแลวขางตนลวนเปนมาตรการและนโยบายที่ใชในประเทศตางๆ อยางแพรหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคขนสงเองโดยมิไดหวังผลแตเพียงการประหยัดพลังงานจากการทำการวิเคราะหเชิงปริมาณ
โดยใชแบบจำลองพบวาหากมีการนำมาตรการทั้งหมดมาดำเนินการใชโดยประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมายแลว
นั้น จะสามารถลดการบริโภคพลังงานในปพ.ศ. 2568 ไดประมาณหนึ่งในสามเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค
พลังงานในกรณีปกติซ่ึงเปนกรณีท่ีการศึกษาน้ีสมมติวาไมมีการนำมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานภาค
ขนสงใดๆมาใชเลยนอกจากนี้ผลการวิเคราะหยังพบวาหากรัฐบาลนำมาตรการดานราคาเชื้อเพลิงมาใชควบคู
กันจะทำใหการบริโภคพลังงานลดลงมากขึ้น

การท่ีรัฐจะสามารถนำนโยบายและมาตรการตางๆท่ีเสนอแนะไวมาดำเนินการใหเปนรูปธรรมอยางราบร่ืนน้ันไม
ใชเร่ืองงายและยอมเผชิญอุปสรรคไมวาจะเปนการขาดแรงสนับสนุนท่ีเพียงพอจากภาคการเมืองและการผสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนจำนวนมากมาตรการดานราคาสามารถมีบทบาทสำคัญท่ีจะเปนตัว
ชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชพลังงานและกอใหเกิดการปรับตัวในระดับโครงสราง
การใชพลังงานของประเทศนโยบายดานราคาซ่ึงรวมถึงการกำหนดราคาเช้ือเพลิงและการใชมาตรการภาษีและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆสำหรับยานพาหนะที่เหมาะสมจะสงสัญญาณดานราคาใหภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ดานการขนสงและลอจิสติกส รวมถึงผูบริโภคระดับครัวเรือนตองพิจารณาถึงผลกระทบดานการบริโภคพลังงาน
ที่จะตามมาจากการเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆซึ่งจะสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชระบบขนสงและยานพาหนะของแตละองคกรและบุคคลในที่สุด

การนำมาตรการตางๆมาดำเนินการตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานดังน้ันการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานจึงเปนเร่ือง
จำเปนและเปนความทาทายสำคัญสำหรับรัฐบาลท้ังน้ีบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทยในการรณรงคใช
น้ำมันไรสารตะกั่วเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในทศวรรษที่ผานมานาจะสามารถนำมาปรับ
ใชเพื่อประสานความรวมมือเละผลักดันนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสงไดเปนอยางดี
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