
กลุ่ม Transportation



รายช่ือสมาชิกกลุ่ม Transportation

• คณุสพิุตร พดัเปรม

• คณุเสกสนัต์ พนัธุ์บญุมี

• คณุณฐัฐ์ โสภณโภไคย

• คณุวรวรรณ วิชยั

• คณุปราโมทย์ สขุโต

• คณุอรสธีุ อวทยั

• คณุวิทวสั ไกรวิทย์

• คณุคมสนั พิมลยรรยง

• คณุวิโรจน์ วงศ์เสรีนกุลุ

• คณุชิษณพุงศ์ สจัจะวฒันวิมล

• คณุฐิตินนัท์ ศิริประภาวฒัน์

• ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชยั

• ดร. ชชัธานนท์ โพธิคณุ

• ดร.สภุวฒัน์ วิวรรธ์ภทัรกิจ

• ดร.ฟ้าใส วิวฒัน์วงศ์วนา

• คณุปิยะวรา ภกัดีพล

• ดร. จกัรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์



STEEP Analysis



Step I : ปัจจยัขบัเคล่ือน ผลกระทบและวเิคราะห์ความไม่แน่นอน
1. Life style เดินทางน้อยลง

2. Transportation Management (ICT)

3. นโยบายสง่เสริม Public Transportation

4. Fist mile – Last mile Transportation → 
Non Motorized Mode

5. Global warming

1. EV: Tech, Cost, ราคาเชือ้เพลิง Fossil

2. นโยบายสง่เสริม EV

3. นโยบายภาครัฐด้านการคมนาคม/ขนสง่

4. Mobility Service → นโยบายยงัไมช่ดัเจน/ไมท่นักบั Tech

5. Drone สง่สินค้า

1. Aging Society

2. Private transport
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Step II : พฒันาภาพอนาคต
Electric Vehicle
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รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
Mobility Service-Electric Vehicle

• การใช้พลงังานในภาคขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้ามากขึน้

• มีการเข้าถึงระบบ Public Transport (รถไฟรางคู่, รถไฟฟ้าความเรว็สงู) มากขึน้ ส่งผลให้เกิด Urbanization และมีการกระจายตวัของ
สงัคมเมืองมากขึน้ ประชาชนให้ความสนใจใช้บริการ Public Transport มากขึน้ ส่งผลให้ค่าโดยสารถกูลง

• ความเป็นเจ้าของรถยนตส่์วนบคุคลน้อยลง เพราะระบบขนส่งสาธารณะสะดวกสบายและเข้าถึงทกุพืน้ท่ี ส่งผลให้ปริมาณรถบน
ถนนลงและส่งผลให้เกิดการใช้รถจกัรยานหรือเดินเท้ามากขึน้

• สงัคม/ชมุชนน่าอยู่มากขึน้ อบุติัเหตจุราจรน้อยลง รถติดน้อยลง reliability ของการเดินทางดีขึน้ ครอบครวัมีความสขุมากขึน้/
เดินทางไปมาหากนัง่ายขึน้ และมลพิษลดลง

• เกิด Start up ใหม่ๆ ใน sector การให้บริการด้านการเดินทาง เช่น มีบริการ (EV) รถรบัส่งแบบไม่มีคนขบั (Autonomous) Car
sharing (Uber, Grab, ETC.)

• การไฟฟ้าจะต้องเข้ามามีบทบาทในการจดัหาและจ าหน่ายมากกว่าปกติในอดีต เน่ืองจากมีการ Shift demand จากฝัง่ oil มาเป็น 
Electric

• รฐับาลก าหนดนโยบายสนับสนุนการลงทนุก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และมีการบรูณาการโครงสร้าง
พืน้ฐานเดิม (BTS, MRT) มากขึน้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง



Back to the Future
Private Vehicle-Electric Vehicle

รฐับาลมีนโยบายสนับสนุน EV มากขึน้ ท าให้มีความพร้อมด้าน Infrastructure  
เช่น Charging station, Battery, Data center, Inductive Charger, ETC. มากขึน้ อีก
ทัง้ราคา EV จะถกูลงเรื่อย ๆ  ส่งผลให้มีปริมาณรถ EV เพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงช่วยให้มลพิษ
ทางอากาศดีขึน้ มลพิษทางเสียงลดลง 

อย่างไรกต็ามปัญหาการจราจร/ปริมาณรถบนท้องถนนอาจจะไม่เปล่ียนแปลง 
นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงราคาน ้ามนั จะไม่มีผลกระทบกบัการใช้รถ EV ในขณะท่ี
ค่าไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อ EV แทน



เมล์นรก หมวยยกล้อ Mobility Service-Conventional

• ประชาชนนิยม car sharing มากขึน้ ส่งผลให้ธรุกิจด้าน EV เช่น Uber, Grab bike มีการเติมโตมาก
ขึน้

• รฐับาลยงัไมมี่นโยบายผลกัดนั EV ท่ีชดัเจน ท าให้ต้นทนุ EV ยงัสงู และเทคโนโลยีไมพ่รอ้ม
• รฐัส่งเสริม/พฒันา/ปรบัปรงุการให้บริการขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึน้ อาจจะมีรถเมลฟ์รี รถไฟฟรีอีก
ครัง้ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถกูลง

• มีการพฒันา Application เก่ียวกบัขนส่งสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน
• บริการมอเตอรไ์ซคร์บัจ้างจะได้รบัความนิยมสงูขึน้ รวมถึงบริการรบัส่งสินค้าด้วย (Grab bike, 

Line man)
• รถไฟรางคู่ยงัใช้น ้ามนั



Fast & Furious 8
Private Vehicle-Conventional

• รถติดมากขึน้ เคร่งเครียดกบัการเดินทาง สขุภาพจิตแย่ มลพิษจากการจราจรมาก
ขึน้ ดงันัน้จึงมีการเปล่ียน life style ไปจากเดิม เช่น การ shopping online มีการ
ท างานจากท่ีบา้นมากขึน้ เพ่ือเล่ียงรถติด
• รฐับาลอาจจะมีการตดัถนนใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ ท าให้เมืองขยายความเจริญออกไปมาก
ขึน้
• ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงถกู ต้นทุนรถ EV ยงัสู้รถใช้น ้ามนัไม่ได้ ไม่จงูใจให้คนหนัมาใช้
รถ EV
• ขาดนโยบาย Mobility service เช่น  กฎหมาย Uber ไม่ชดัเจน การพฒันาระบบราง
ล่าช้า มีการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะยงัไม่ทัว่ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้
รถยนตส่์วนบคุคลมากขึน้


