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รูป ที่ 46 : สวนแบง การ ตลาด ของ โทรศัพท เคลื่อนที่  (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. �550) 81
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รูป ที่ 48 : การ เปรียบเทียบ สัดสวน การ เขาถึง บริการ โทรศัพท เคล่ือนท่ี กับ ตางประเทศใน ป พ.ศ. �549 85
รูป ที่ 49 : สัดสวน การ เขาถึง บริการ โทรศัพทในชวง ป พ.ศ. �546 - �551 (ประมาณการ) 86
รูป ที่ 50 : การ เปรียบเทียบ อัตรา คาบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ กับ ตางประเทศใน ป พ.ศ. �548 87
รูป ที่ 51 : การ เปรียบเทียบ อัตรา คาบริการ โทรศัพท ระหวาง ประเทศใน ป พ.ศ. �548 87
รูป ที่ 5� : สัดสวน การ เขาถึง บริการ อินเตอรเน็ต และ อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูงใน ป พ.ศ. �549 88
รูป ที่ 53 : การ ใหบริการ น้ำประปา โดย ก ปน. 95
รูป ที่ 54 : การ ใหบริการ น้ำประปา โดย กปภ. 95
รูป ที่ 55 : การ เขาถึง น้ำสะอาด ของ หมูบาน ใน ชนบท ใน ป พ.ศ. �550 96
รูป ที่ 56 : อัตรา คา น้ำประปา และ ตนทุน เฉลี่ย ของ ก ปน. 98
รูป ที่ 57 : อัตรา คา น้ำประปา และ ตนทุน เฉลี่ย ของ กปภ. 98
รูป ที่ 58 : การ เขาถึง แหลง น้ำดื่ม สะอาด ใน ป พ.ศ. �547 (%) 100
รูป ที่ 59 : ปริมาณ น้ำ ใช เฉลี่ยในปี พ.ศ. �546 101
รูป ที่ 60 : การ เปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำ สูญเสียในปี พ.ศ. �544 101
รูป ที่ 61 : การ เปรียบเทียบ อัตรา คา ธรรมเนียม น้ำประปาในปี พ.ศ. �546 101
รูป ที่ 6� : ปริมาณ การ ปลอย น้ำเสีย ใน ป พ.ศ. �549 105
รูป ที่ 63 : ระบบ บำบัด น้ำเสีย ในประเทศ ไทย 107
รูป ที่ 64 : สัดสวน น้ำเสีย ที่ ไดรับ การ บำบัด 109
รูป ที่ 65 : อัตรา คา ธรรมเนียม การ บำบัด น้ำเสียตอคาน้ำประปา 1 ยูนิต 109
รูป ที่ 66 : อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอยแยก ตาม พื้น ที่เกิด ใน ป พ.ศ. �543-�549 11�
รูป ที่ 67 : อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอย แยก ตาม พื้นที่ 113
รูป ที่ 68 : ปริมาณ ขยะมูลฝอย ที่ ไดรับ การ บำบัด แยก ตาม พื้นที่ 113
รูป ที่ 69 : อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. �550 115
รูป ที่ 70 : สัดสวน การนำ ขยะ กลับมา ใช ใหม 116
รูป ที่ 71 : จำนวน ที่ อยูอาศัยในปี พ.ศ. �548 118
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รูป ที่ 73 : สัดสวน ประชากร ใน ชุมชนแออัด ตอ ประชากร เมืองในปี พ.ศ. �544 1�0

สารบัญรูป
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คำนำ
 การจัดทำรายงานสถานะโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยป พ.ศ. �551 เปนการดำเนินการ
รวมกันระหวางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และธนาคารโลก  
(World Bank) ภายใตกรอบความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศไทย และธนาคารโลก โดยระหวาง
การจัดทำรายงานดังกลาว เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายอำพน 

กิตติอำพน) และผูอำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (นายเอียน ซี พอตเตอร) ไดกรุณาใหแนวทาง 
การดำเนินงานแกคณะทำงานที่ประกอบดวยเจาหนาที่จาก สศช. และเจาหนาที่จากธนาคารโลกอยาง
ตอเนื่อง ทำใหการจัดทำรายงานสถานะโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยป พ.ศ. �551 ประสบความ
สำเร็จดวยดี

 นอกจากน้ี ในการจัดทำรายงานดังกลาว คณะทำงานไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสวนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี
ในการใหขอมูล และแนวทางตางๆที่เปนประโยชนตอการจัดทำรายงานดังกลาวเปนอยางดี

 สศช. และธนาคารโลก หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนจุดเริ่มตนของการจัดทำฐานขอมูล
ดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ซึ่งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปใชประกอบการ
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

คำนำ

สศช.
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คำยอ
กก.  กิโลกรัม
กกพ.  คณะกรรมการ กำกับ กิจการ พลังงาน แหงชาติ 
กคช.  การ เคหะ แหงชาติ
กทช.  คณะกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม แหงชาติ
กนอ.  การ นิคม อุตสาหกรรม
ก ปน.  การ ประปา นครหลวง 
กปภ.  การ ประปา สวนภูมิภาค
กฟน.  การ ไฟฟา นครหลวง
กฟผ.  การ ไฟฟา ฝาย ผลิต แหง ประเทศ ไทย
กฟภ.  การ ไฟฟา สวนภูมิภาค
กม.  กิโลเมตร
กสช.  คณะกรรมการ กิจการ กระจาย เสียง และ กิจการ โทรทัศน แหงชาติ
กสท.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
คปช.  คณะกรรมการ กำหนด นโยบาย และ กำกับ ดูแล กิจการ ประปา แหงชาติ
ดอลลาร ส รอ.  ดอลลาร สหรัฐอเมริกา 
ตร.กม.  ตาราง กิโลเมตร
ที โอที  บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน)
บมจ.  บริษัท มหาชน จำกัด
ปตท. สผ.  บริษัทปตท.สำรวจ และ ผลิต ปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
พ.ร.บ.  พระ ราช บัญญัติ
พพ.  กรม พัฒนา พลังงาน ทดแทน และ อนุรักษ พลังงาน
พอช.  สถาบัน องคกร พัฒนา ชุมชน
รพช.  สำนักงาน เรงรัด พัฒนา ชนบท
รฟท.  การ รถไฟ แหง ประเทศ ไทย 
รฟม.  การ รถไฟฟา ขนสง มวลชน แหง ประเทศ ไทย 
ลบ.ม.  ลูกบาศก เมตร
ศตจ.  ศูนย ปฏิบัติ การ ตอสู เพื่อ เอาชนะ ความ ยากจน
สนข.  สำนัก นโยบาย และ แผนการ ขนสง และ จราจร 
ส นพ.  สำนักงาน นโยบาย และ แผน พลังงาน
สศช.  สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ 
อบต.  องคการ บริหาร สวน ตำบล

คำยอ
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รายชื่อคณะทำงาน
	 1.	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  1.1 คุณภูมิใจ อัตตะนันท

   หัวหนาทีม

  1.� คุณดนุชา พชยนันท

  1.3 คุณวิศณุ ติวะตันสกุล

  1.4 คุณนวลแพร ภัทรมัย

	 2.	ธนาคารโลก

  �.1 ม.ร. จื้อ หลิว

   หัวหนาทีม

  �.� ม.ร. เอ็ดดวด เอเรโน บลังชารด

  �.3 คุณชนินทร มโนภินิเวศ

  �.4 คุณรัชดาวรรณ ผาสุกสวัสดิ์

  �.5 คุณพัจนภา เปยมศิลปกุลชร

  �.6 ม.ร. ปเตอร สมิท

  �.7 คุณชุติมา โลวัฒนาการ

รายชื่อคณะทำงาน





บทสรุปผู้บริหาร
2551
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บทสรุปผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

 โครงสรางพ้ืนฐานเปนปจจัยสนับสนุนสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในการพัฒนาขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศน้ัน โครงสรางพ้ืนฐานจำเปน
ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงขึ้น การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศไทยในปจจุบัน ตองเผชิญกับความทาทายของการพัฒนาในหลายประเด็น เชน การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ การสรางความสมดุลของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระหวางพื้นที่เมืองและพื้นที่
ชนบท การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือรองรับปญหาราคาพลังงาน และการขยายการเขาถึงบริการ
พื้นฐานแกประชาชนในชนบท เปนตน

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะที่ผานมา เปนการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการดาน
โครงสรางพื้นฐานมากกวาการพัฒนาที่มองไปขางหนา (Forward – Looking) ทำใหในขณะนี้ความทาทาย
ในเร่ืองการสรางความเพียงพอ และการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานไมเปนประเด็นทาทายสำคัญในลำดับสูงอีก
ตอไป ความทาทายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในอนาคตจะเปนเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพ
การใหบริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทยยังคงตองการความชัดเจนท้ังในเร่ืองนโยบาย และทิศ
ทางการพัฒนา โดยการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาควรดำเนินการบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได 
ทั้งในเรื่องสถานะของการพัฒนา และมาตรฐานการใหบริการที่เปนสากล เปนตน ซึ่งขอมูลตางๆเหลานี้ จะ
ชวยใหการกำหนดนโยบายสามารถทราบถึงประเด็นที่ตองดำเนินการ ซึ่งจะนำไปสูการกำหนดทิศทาง และ
นโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ประเด็นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืนไดมีการกำหนดไวอยางบูรณาการในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 โดยแผนดังกลาวไดใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใน 
3 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการโลจิสติกส (�) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน และแหลงพลังงานทางเลือก และ (3) กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในภาพรวม 
ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น สามารถนำไปใชกำหนดทิศทางการพัฒนาในรายสาขาไดตอไป

 รายงานประจำปดานโครงสรางพื้นฐานจะครอบคลุมผลการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสาขา
ขนสง พลังงาน สื่อสาร และสาธารณูปการ (ประปา ระบบสุขาภิบาล และที่อยูอาศัย) โดยแตละสาขาจะ
ประกอบดวยขอมูลสถานะปจจุบัน นโยบายการพัฒนาในสาขา และโครงสรางการจัดการในสาขา โดยจะ
ทำการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ แนวโนมการลงทุนในสาขา และประเด็นที่ตองใหความสำคัญใน
การพัฒนา
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1.	สาขาขนส่ง
การขนสงทางบกของประเทศไทยสวนใหญเปนการขนสงผูโดยสารและสินคาทางโครงขายถนน
เปนหลัก ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา การขนสงสาธารณะในพื้นที่เมืองเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น 
โดยเฉพาะการขนสงโดยระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน
สวนของการขนสงทางน้ำนั้น การขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะการขนสง ณ ทาเรือ
แหลมฉบัง ไดรับการพัฒนายกระดับการใหบริการเขาสูมาตรฐานสากล ในขณะท่ีการขนสงทางน้ำ
ในประเทศยังขาดการพัฒนาอยางจริงจัง สำหรับการขนสงทางอากาศนั้น ในชวงที่ผานมามีการ
ขยายตัวของการขนสงผูโดยสารทางอากาศสูง เนื่องจากการเปดใหบริการของสายการบินตนทุน
ต่ำ ขอจำกัดในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารที่ทาอากาศยานดอนเมือง ไดรับการ
แกไขโดยการเปดใหบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร
สูงกวาทาอากาศยานดอนเมือง อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจำเปนตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
การขยายขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร และบทบาทของทาอากาศยานดอนเมืองใน
อนาคต

คุณภาพการใหบริการของการขนสงท้ัง 3 ระบบ ไดแก การขนสงทางบก การขนสงทางน้ำ และการ
ขนสงทางอากาศของประเทศอยูในระดับที่ยอมรับไดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการใหบริการ
ในระดับสากล อยางไรก็ตาม ยังคงตองมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการในแตละ
รูปแบบการขนสง เชน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางราง การพัฒนาโครงขาย
ถนนควบคุมการเขา – ออก (Control Access) และการกำหนดคาผานทางที่เหมาะสม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบพิธีการศุลกากร เพ่ือลดปญหาอุปสรรคในการขนสงสินคา การปรับโครงสราง
การบริหารจัดการในสาขาขนสง โดยเฉพาะการวางแผนดานการขนสง การประสานงานระหวาง
หนวยงาน และการแยกบทบาทของหนวยงานดานการใหบริการ และการกำกับดูแลออกจากกัน 
เปนตน

โดยสรุป การพัฒนาดานการขนสงของประเทศไทย ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใหบริการ และการปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ และองคกรดานการขนสง มากกวา
การขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสำคัญกับการพัฒนาการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน รวมทั้งการปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสง ตลอดจน การเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.	สาขาไฟฟา	และพลังงาน
โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาและกิจการใหบริการไฟฟาของประเทศไทย เปนการดำเนินการโดย
รัฐวิสาหกิจ โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศ และเปนหนวยงานรับซื้อกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาของเอกชน

บทสรุปผูบริหาร
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เพียงผูเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะขายกระแสไฟฟาใหแกรัฐวิสาหกิจที่เปนผูจำหนาย
ไฟฟาใหแกประชาชนผูใชบริการ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมตอไป แมวาท่ีผานมา กฟผ. จะ
มีสัดสวนกำลังการผลิตไฟฟาของประเทศสูง แตในปจจุบันสัดสวนการผลิตไฟฟาของภาคเอกชน
เร่ิมมีสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังในสวนของโรงผลิตไฟฟารูปแบบ IPP (Independent Power Producer) 
และโรงไฟฟาขนาดเล็กในลักษณะ SPP และ VSPP (Small Power Producer & Very Small  
Power Producer) 

ตัวช้ีวัดดานกำลังการผลิตไฟฟาสำรองของประเทศในขณะน้ีสูงกวามาตรฐานสากล ประกอบกับมี
การขยายโครงขายจำหนายไฟฟาอยางตอเน่ือง โดยในขณะน้ีสามารถใหบริการไฟฟาไดครอบคลุม
ประชากรท้ังประเทศ อยางไรก็ตาม ยังคงตองใหความสำคัญกับสัดสวนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา
ของประเทศ เนื่องจากในปจจุบันการผลิตไฟฟาของประเทศยังพึ่งพาเชื้อเพลิงการผลิตจากกาซ
ธรรมชาติเปนหลัก ในขณะที่แผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา (Power Development Plan 
: PDP) ยังคงเนนการขยายกำลังการผลิตมากกวาการลดการบริโภคพลังงานไฟฟา 

ในสวนความตองการใชไฟฟาน้ัน ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนกลุมท่ีมีความตองการใชไฟฟาสูงสุด 
โดยมีภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนเปนลำดับรองลงมา ทั้งนี้ โครงสรางราคาขายไฟฟาจะมีความ
แตกตางกันระหวางผูผลิตไฟฟาของเอกชน (IPP SPP และ VSPP) และผูซื้อไฟฟา (กฟผ.) และ
ระหวาง กฟผ. กับผูจำหนายไฟฟาไดไไแก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) และระหวาง กฟน. และ กฟภ. กับผูใชบริการ

สำหรับนโยบายการพัฒนาดานไฟฟาของประเทศ จะดำเนินการกำหนดไวในแผนการพัฒนากำลัง
การผลิตไฟฟา ซึ่งแผนฯปจจุบันประกาศใชในชวงระหวางป �550 – �570 ทั้งนี้ โครงสราง
การบริหารจัดการในสาขาไฟฟามีความชัดเจนในระดับหนึ่ง โดยมีการแยกบทบาทการกำหนด
นโยบาย การกำกับดูแล การใหบริการ และการติดตามประเมินผลออกจากกัน และมีการจัดตั้ง
องคกรกำกับดูแลกิจการไฟฟาเพื่อกำกับดูแลการใหบริการทั้งในเรื่องโครงสรางราคา และการให
ใบอนุญาตสำหรับผูผลิตไฟฟารายใหม

การพัฒนาในสาขาพลังงาน ส่ิงท่ีตองใหความสำคัญเปนลำดับแรก คือ พลังงานข้ันตน (Primary 
Energy Supply) ของประเทศตองนำเขาจากตางประเทศถึงรอยละ 60 โดยการผลิตและการ
บริโภคพลังงานมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ พลังงานขั้นตนเชิงพาณิชยของประเทศ (Primary Commercial Energy) ประกอบดวย 
กาซธรรมชาติ รอยละ 57 น้ำมันดิบ รอยละ 17 ถานหินลิกไนต รอยละ 1�.5 คอนเดนเสท 
รอยละ 9 และพลังงานน้ำ รอยละ 4.5 โดยคาดวาจะสามารถใชกาซธรรมชาติไปไดอีกประมาณ 
�5 – 30 ป ในขณะที่แหลงพลังงานสำรองจากฟอสซิลเริ่มลดลง ทั้งนี้ ในภาพรวมประเทศไทย
ยังคงบริโภคพลังงานจากปโตรเลียมเปนหลัก โดยในป �549 มีสัดสวนการบริโภคพลังงานจาก
ปโตรเลียมถึงรอยละ 44 ของการบริโภคพลังงานทั้งหมด โดยกาซธรรมชาติมีสัดสวนประมาณ 
รอยละ 37 ถานหินนำเขาประมาณ รอยละ 9 และถานหินลิกไนตประมาณ รอยละ 7 ทั้งนี้ ใน

บทสรุปผูบริหาร
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ป �549 มีปริมาณการใชพลังงานประมาณ 1,547,778 บารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยรูปแบบ
การใชพลังงานในสาขาตางๆมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยังคงใช
พลังงานสูงสุด โดยอยูในระดับใกลเคียงกับภาคการขนสง

สำหรับโครงสรางพ้ืนฐานดานกาซธรรมชาติและน้ำมันน้ัน อยูในระดับท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานโครงขายระบบทอ คลังเก็บน้ำมัน และกาซ
ธรรมชาติ และโรงกล่ัน ซ่ึงคาดวาจะยังไมจำเปนตองพัฒนาขยายกำลังการผลิตในระยะเวลาอันใกล

ในสวนของราคาน้ำมันน้ัน ภาครัฐไดเขาแทรกแซงราคากาซธรรมชาติโดยผานกลไก กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ และทำการอุดหนุนราคาพลังงานทดแทนใหอยูในระดับต่ำ สำหรับนโยบายสำคัญ
ของภาครัฐในสาขาพลังงาน คือ นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาพืชพลังงาน (Bio-fuel) สำหรับภาคการขนสงผานกลไกภาษี 
และการใหความชวยเหลือทางการเงิน สำหรับการพัฒนาในสาขาไฟฟาน้ัน การประกาศใชพระราช
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. �550 สงผลใหมีการจัดตั้งองคกรกำกับดูแลดานการ
ประกอบกิจการพลังงาน และกรอบการกำกับดูแลสำหรับอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติและน้ำมัน

ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ำจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยเฉพาะการลงทุนโดยภาคเอกชนตางประเทศในอุตสาหกรรมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติน้ัน อุตสาหกรรมดังกลาวมีลักษณะเปนอุตสาหกรรม
ผูกขาด โดยบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทเพียงแหงเดียวที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม
ดังกลาวทั้งในดานการเปนผูรับซื้อกาซธรรมชาติ การขนสง และการจำหนายกาซธรรมชาติ

การลงทุนสำคัญในสาขาไฟฟาและพลังงาน จะเปนเร่ืองการขยายกำลังการผลิตไฟฟา ท้ังท่ีเปนการ
ลงทุนขนาดใหญโดย กฟผ. และภาคเอกชน หรือการลงทุนขนาดเล็กในเร่ืองพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกโดยภาคชุมชน

ประเด็นที่ตองใหความสำคัญในเรื่องการพัฒนาในสาขาไฟฟาและพลังงาน ไดแก ราคาน้ำมันที่มี
ความผันผวนสูงในชวงที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก การสรางสมดุลของ
การใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และการพัฒนา กฎ ระเบียบ ท่ีสงผลใหเกิดการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในระดับราคาที่เหมาะสมของการประกอบกิจการไฟฟาและพลังงานในอนาคต

3.	สาขาสื่อสาร
ในชวง 10 ปที่ผานมา การพัฒนาในสาขาสื่อสารของประเทศมีความกาวหนาเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะการเขาถึงบริการโทรศัพทในราคาที่เหมาะสม และการเจริญเติบโตของระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพทเคลื่อนที่เปนบริการที่มีบทบาทสูงในระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย โดยมีผูใชบริการถึง 43 ลานราย ในขณะที่โทรศัพทพื้นฐานมีผูใชบริการประมาณ 
7 ลานราย โดยอัตราการเจริญเติบโตของตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีสูงกวาอัตราการเจริญเติบโตของ
ตลาดโทรศัพทพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยสามารถขยายการเขาถึงบริการ
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สื่อสารโทรคมนาคมทั้งในดานโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับราคาที่เหมาะสม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงขายสื่อสารความเร็วสูง (Broadband Network) มีการ
เจริญเติบโตอยางกาวกระโดด แมวาสัดสวนการตลาดในภาพรวมของการส่ือสารโทรคมนาคมจะ
ยังอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก 

การสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบันอยูระหวางการกาวไปสูรูปแบบการควบรวมของเทคโนโลยี  
(Technological Convergence) ซึ่งในขณะนี้ การพัฒนาดานการสื่อสารของประเทศไทยมุงเนน
การควบรวมระหวางโครงขายโทรศัพทพื้นฐานและโครงขายการสื่อสารความเร็วสูง โดยมีผู
ใหบริการหลักประมาณ 3 – 4 ราย ซึ่งผลจากการมีผูใหบริการนอยราย อาจ สงผลใหเกิดการ
บิดเบือนในตลาดการใหบริการ โดยเฉพาะการใหใบอนุญาต และการกำหนดนโยบายดานการ
ส่ือสาร อยางไรก็ตาม การขยายการเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต เปนประเด็นท่ีควรใหความสำคัญใน 
ระยะตอไป โดยประเทศไทยควรมียุทธศาสตรในการพัฒนาขยายการเขาถึงระบบส่ือสารความเร็วสูง 
และการเพิ่มประสิทธิภาพของการกำกับดูแลการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อใหเกิดการ
แขงขันอยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค

4.	สาขาสาธารณูปการ

การพัฒนาระบบประปาในพื้นที่เมืองของประเทศไทยสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบของการ
ประปานครหลวง (กปน.) และการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) สำหรับในชนบทนั้น ประชาชน
ที่อาศัยอยูในหมูบานสวนใหญสามารถเขาถงึระบบประปาแลว และการพฒันาคณุภาพนำ้ประปา
ของประเทศไทยอยูในระดับใกลเคียงกับมาตรฐานสากล อยางไรก็ตาม การพัฒนาแหลงน้ำตนทุน
ยังคงตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบประปาใหบริการประชาชนในทุก
หมูบาน 

ในชวงที่ผานมา ภาคเอกชนเริ่มเขามามีบทบาทในการใหบริการมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก ความตองการน้ำประปาคาดวาจะขยาย
ตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีทองเท่ียวตางๆในประเทศ ซ่ึงจำเปนตอง
เรงขยายกำลังการผลิตน้ำประปา และขยายการเก็บกักน้ำตนทุน นอกจากน้ี ปญหาน้ำสูญเสียใน
ระบบประปา ยังคงเปนประเด็นที่ตองใหความสำคัญ นอกจากนี้ โครงสรางราคา และอัตราคาน้ำ
ในพื้นที่การใหบริการของ กปภ. เปนประเด็นที่ตองมีการศึกษาอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการใหบริการ

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะยังคงตองเรงรัดการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ำเสีย และขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท่ีใหบริการ
อยูในปจจุบัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง และการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเด็น
ท่ีตองใหความสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะ ไดแก การขยายบริการ
ใหครอบคลุมพื้นที่ศูนยกลางของเมือง และเทศบาล และการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบบำบัดใหไดมาตรฐานสุขอนามัย 
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ความทาทายท่ีสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะของประเทศไทย คือ การ
เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการดังกลาวในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะขีดความสามารถในดานเทคนิค และการบริหารจัดการดานการเงินในการดำเนินงาน 
เนื่องจากปญหาดานบุคลากรและไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกำจัดขยะ และการ
บำบัดน้ำเสียจากประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหระบบตางๆที่กอสรางแลวเสร็จ
ไมสามารถใหบริการไดตามเปาหมาย ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิคของบุคลากร 
และการใหความเขาใจเร่ืองคาธรรมเนียมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียแกประชาชนในพ้ืนท่ีอยาง
เปนระบบ จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญในระยะตอไป

การพัฒนาท่ีอยูอาศัยสำหรับประชาชนท่ีมีรายไดนอยในโครงการบานเอ้ืออาทร และโครงการบาน
มั่นคงระยะที่ผานมา ยังคงตองพิจารณาปรับแผนการดำเนินการ เนื่องจากในชวงที่ผานมาการ
ดำเนินการดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับโครงการ เนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ ในขณะที่ความตองการในการปรับปรุงพื้น
ที่ชุมชนแออัดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของพื้นที่เมือง นอกจากนี้ 
การเขาถึงสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยเปนความเส่ียงประการสำคัญในการดำเนิน
โครงการดังกลาว ดังนั้น การดำเนินการในระยะตอไป จำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในการวางแผนดำเนินโครงการ ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในดานท่ีอยูอาศัย 
และการปรับปรุงชุมชนแออัด

5.	ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในระยะตอไป มีประเด็นทาทายที่ตองพิจารณาหลาย
ประการ โดยความทาทายประการสำคัญ ไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะชวยบรรเทา
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การสรางความม่ันคงดานพลังงานท่ีใหความสำคัญกับ
การบูรณาการดานการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานสาขาตางๆ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ลงทุนที่สอดคลองกับลำดับความสำคัญของโครงการ ขอจำกัดดานการลงทุน และฐานะการคลัง
ของประเทศ การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การปรับโครงสราง
การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในดานการวางแผน การกำกับ
ดูแลการใหบริการ และการสรางความเขาใจที่ถูกตองตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ใน
ระยะตอไปประเทศไทยจำเปนตองปฏิรูปการดำเนินการและการใหบริการของรัฐวิสาหกิจดาน
โครงสรางพื้นฐาน และสุดทายการดำเนินโครงการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญใหประสบ
ความสำเร็จ จำเปนตองใหความสำคัญตั้งแตขั้นการจัดเตรียมโครงการ โดยตองทำการศึกษาใน
เชิงลึกทั้งในดานรูปแบบโครงการ ขีดความสามารถในการดำเนินการของหนวยงานรับผิดชอบ 
โครงสรางอัตราคาบริการที่เหมาะสม และการสรางความเขาใจใหแกผูใชบริการในเรื่องภาระคา
ใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการใชบริการ เพื่อใหการดำเนินโครงการสามารถบรรลุเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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ภาพรวมการพัฒนา	ด้าน	โครงสร้าง	พื้นฐานของประเทศไทย

ภาพรวมการพัฒนาด้าน	โครงสร้าง	พื้นฐานของประเทศไทย
1.	 บทนำ
โครงสรางพ้ืนฐานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางเหมาะสมสามารถกระตุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ 
สนับสนุนการคา การลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การเขาถึงบริการโครงสรางพื้นฐาน 
เชน ระบบไฟฟา และระบบประปา จะชวยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร โดยการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจในแตละข้ัน จะตองการการยกระดับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการขยายขีด
ความสามารถการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเหมาะสม จะมีสวนชวยสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ “โครงสรางพื้นฐาน” มีความหมายในเชิงกวาง ดังนั้น ในรายงานฉบับนี้ จะจำแนกโครงสราง
พื้นฐานออกเปน 4 สาขาหลัก ไดแก 1) สาขาขนสง �) สาขาพลังงาน 3) สาขาสื่อสาร และ 4) สาขา
สาธารณูปการ ซ่ึงประกอบดวย ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ และท่ีอยูอาศัยสำหรับ
ผูมีรายไดนอย

1.1	 สาขาขนสง	: การพัฒนาดานการขนสง สงผลโดยตรงตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โครงขายถนนจะชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทางท้ังในระหวางชุมชน และสถานท่ีตางๆในพ้ืน
ท่ีชุมชน ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในเขตเมือง จะชวยใหเกิดการประหยัดเวลา และคาใชจายใน
การเดินทาง การขนสงระหวางเมือง จะชวยอำนวยความสะดวกประชาชนท้ังในดานการทองเท่ียวและ
การทำธุรกิจ นอกจากนี้ การพัฒนาดานการขนสงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการลดตนทุนในการดำเนินธุรกิจ
1.2	 สาขาพลังงาน	: โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน เปนส่ิงจำเปนท้ังในดานการดำรงชีวิตในปจจุบัน 
และการผลิตทางอุตสาหกรรม ประเด็นการพัฒนาดานพลังงานโดยรวม จะประกอบดวย การกระจาย
การใหบริการ การสรางความมั่นคงดานพลังงาน และโครงสรางราคา ปญหาความผันผวนของราคา
น้ำมัน ทำใหการพัฒนาพลังงานทดแทน และการสรางความมั่นคงดานพลังงานทวีความสำคัญมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมจำเปนตองมีการใชพลังงาน ดังนั้น จะทำอยางไร
ใหการใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพ และมีความม่ันคงดานพลังงานอยางย่ังยืน จึงเปนเร่ือง
ที่มีความสำคัญในลำดับสูง
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1.3	 สาขาสื่อสาร	 : การขยายการใหบริการสื่อสารความเร็วสูง ในระดับราคาที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงบริการดังกลาวได จะเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในลักษณะ  
Information Economy และสนับสนุนการคาทางอิเล็คทรอนิคส (e-Commerce) ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยจำเปนตองพัฒนานโยบาย และการดำเนินการดานสื่อสารโทรคมนาคม ที่สนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมภายใตตนทุนที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการแขงขันอยางเสรีและ
เปนธรรมในกิจการโทรคมนาคม
1.4	 สาขาสาธารณูปการ	 : ประเด็นสำคัญในการพัฒนาสาขาสาธารณูปการในดานการใหบริการ
ประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะ คือ การยกระดับบริการทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ เพื่อรองรับความตองการไดอยางเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากการใหบริการ
น้ำสะอาดอยางทั่วถึงจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และเปนปจจัยพื้นฐานสำหรับการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะเปนสิ่งจำเปนสำหรับการรักษาสิ่ง
แวดลอมในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสาขาตางๆนั้น ในทายที่สุดจะสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคการผลิตของประเทศ ประเด็นที่ควรใหความ
สำคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ไดแก การกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเปนธรรม และการกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนามีความสอดคลองกับลำดับความสำคัญ
ของการพัฒนา

อยางไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คือ การพิจารณาความชัดเจนของ
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตองการ
ทรัพยากรเพื่อการลงทุนเปนจำนวนมาก สวนใหญภาครัฐจะประสบปญหาในการคัดเลือกและการจัด
ลำดับความสำคัญของโครงการ โดยในบางกรณีโครงการที่ดีอาจมีปญหาในการดำเนินโครงการ หรือ
ในบางกรณี การดำเนินโครงการที่ไมมีความเหมาะสมเพียงพอนำไปสูภาระดานทรัพยากรการลงทุน 
กอใหเกิดปญหาในวงกวาง และทำใหภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของภาครัฐ ดัง
นั้น การวางแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางรอบคอบ เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
2.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบปญหาความทาทายในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชวงท่ีผานมาหลายประการ เชน 
การเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริหารจัดการการขยายตัวของ
เมือง และการกระจายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตอยางทั่วถึง เปนตน
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสวนใหญของประเทศไทย เปนการพัฒนาใหสอดคลองกับปริมาณความ
ตองการที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในสถานการณปจจุบัน ประชาชนสามารถเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจำเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงขายถนนของประเทศมีการครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
โดยรอยละ 98.5 ของโครงขายถนนมีผิวทางลาดยาง (Paved Road) ทำใหสามารถใชงานไดตลอดท้ังปีและ 
ประชาชนรอยละ 99 มีไฟฟาใช เปนตน ดังนั้น การพัฒนาในขั้นตอไป จึงควรเปนการพัฒนาเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในดานคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนา กฎระเบียบ ที่เปนธรรม 
เพื่อคุมครองผูบริโภค นอกจากนี้ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการบริหารจัดการดาน
การเงินสำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการจะทวีความสำคัญมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากขอจำกัดดานการเงิน 
และและแการคลังของภาครัฐ 
ท้ังน้ี การกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณการพัฒนา
ยังคงเปนเรื่องที่มีความจำเปนตองใหความสำคัญ ดังนั้น การกำหนดนโยบายการพัฒนาที่มีพื้นฐานจาก
การวิเคราะหขอมูลที่เชื่อถือได และสะทอนสถานการณการพัฒนาที่ถูกตองอยางเปนระบบ และมีการ
เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ จะชวยใหการกำหนดนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานการวิเคราะหสถานการณการพัฒนา เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนา
ที่ชัดเจน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ
3.	 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
จำนวน 3 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโลจิสติกส �) ยุทธศาสตร
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก และ 3) ยุทธศาสตรการ
กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยสรุปไดดังนี้
	 3.1	 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
	 	 3.1.1	 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและการบริหารจัดการโลจิสติกส	
	 	 	 	และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1) พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ ทั้งเครือขายภาย
ในและการเชื่อมโยงไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูป
แบบ ระบบการขนสงสนับสนุน รวมท้ังศูนยรวบรวมการกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตร
ฐานการผลิตของประเทศ รวมท้ังยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอำนวยความสะดวก
ทางการคา
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�) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิตใหเชื่อมโยงถึงกัน
ตลอดหวงโซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
3) สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนสงทางราง ทางน้ำ และ การ ขนสง พลังงาน ผานทางทอให
มากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการใชพลังงานในภาคขนสงไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ำ การ
ประยุกตใชวิธีการจัดการขนสงท่ีทันสมัย และการใชเทคโนโลยีการขนสง เพ่ือนำไปสูการ
ลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ
4) พัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีความ
สมบูรณ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และลดการใช
พลังงาน 
5) พัฒนาโครงขายและบริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
คำนึงถึงความคุมคาในการลงทุนและมุงเนนใหมีการแขงขันดานการใหบริการอยางเสรี 
เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และบริการรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
ของหนวยงานราชการ

  3.1.2	 การบริการจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน	ท่ีโปรงใส	มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด	
	 	 	 คุมคาและมีประสิทธิภาพ	ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย	(Stakeholders) โดย

1) สรางกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดำเนิน
โครงการ

�) มุงเนนใหมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
สังคมและชุมชน และสุขภาพของประชาชนอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือใหแนใจวาโครงการ
มีความคุมคาในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีชัดเจน 
โดยเนนใหมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการ และการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด
3) สงเสริมใหเอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุน และแขงขันการใหบริการดานโครงสราง
พื้นฐานมากขึ้น ไมกอใหเกิดความซ้ำซอนในการลงทุน โดยมีการปรับปรุงระเบียบและ
กฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความโปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกำกับ
ดูแลรายสาขา เพื่อทำหนาที่คุมครองผูบริโภค และกำกับดูแลการแขงขันที่โปรงใสและ
เปนธรรม

4) สงเสริมการจัดการดานอุปสงค และสรางจิตสำนึกในการใชทรัพยากรรวมกันอยาง
ประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ
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	 3.2	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเรงรัดการใชพลังงานทดแทน เพื่อ
ประหยัดเงินตราตางประเทศในการนำเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดานพลังงานของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและบริโภคของประชาชน ดังนี้

 3.�.1 จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลงพลังงานใหมๆ 
ตลอดจนสำรองแหลงพลังงานใหเพียงพอและสามารถรองรับความตองการในภาวะขาดแคลน 
เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในระยะยาว
 3.�.� เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยใช
มาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ เชน การใหการสงเสริมการลงทุนเปนกรณีพิเศษแก
อุตสาหกรรมท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแตใชพลังงานนอย การควบคุมการนำเขาเคร่ืองจักร
และอุปกรณจากตางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ำ เปนตน รวมท้ังการใช
มาตรการผังเมือง การปรับโครงสรางการขนสง และระบบโลจิสติกส ท่ีเนนรูปแบบการขนสงท่ี
ใชเชื้อเพลิงนอย และเนนลดการเดินทางของคนและสินคา การขนสงโดยระบบรางและทางน้ำ 
การพัฒนากลุมกลุมกอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร
 3.�.3 รณรงคใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานทางเลือก
ตางๆ ไดแก กาซธรรมชาติสำหรับยานยนต (NGV) แกสโซฮอล และไบโอดีเซล รวมทั้ง
การใหคำปรึกษาแกภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐในกระบวนการผลิตพลังงาน
ทางเลือก และพลังงานทดแทน การลดการใชพลังงาน และสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ
พลังงาน

3.�.4 วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม
ในการนำเช้ือเพลิงรูปแบบใหมในการผลิตไฟฟาสำหรับอนาคต ท้ังดานเทคนิค ความคุมคาเชิง
พาณิชย และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความพรอม และ
การใหความรูแกประชาชนไดเขาใจถึงเหตุผลความจำเปน

 3.3	 การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ โดย
เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางเปนระบบ ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสารความรูไดอยาง
กวางขวางใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็ก และสตรี รวมทั้งพัฒนาระบบประปา
ในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ และวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับแหลงงาน และพื้นที่ฐาน
การผลิต รวมทั้งใหความสำคัญในการสรางชุมชนที่นาอยูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ลดความเหลื่อมล้ำของการไดรับบริการพื้นฐานของประชาชนในเขตเมืองและชนบท
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การพัฒนาโครงสร้าง	พื้นฐาน	ในสาขาการขนสง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาการขนสง

สาขาขนสง ประกอบดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการดานการขนสง จำนวน 3 รูปแบบ 
ไดแก (1) การขนสงทางบก ประกอบดวย ถนน ระบบราง และระบบขนสงมวลชนในเขตเมือง (2) การ
ขนสงทางน้ำ และ (3) การขนสงทางอากาศ โดยสถานะปจจุบัน ประมาณการการลงทุน และประเด็น
สำคัญของสาขาขนสง สรุปไดดังนี้
1.	 การขนส่งทางบก
	 1.1		ภาพรวมการพัฒนา

 การขนสงทางบกสวนใหญในประเทศไทยจะใชการขนสงทางถนน โดยมีโครงขายทางถนนทั้งหมดเปน 
 ระยะทางประมาณ 390,0�6 กม. ขณะท่ีมีความยาวของระบบโครงขายขนสงทางรางประมาณ 4,1�9 กม.

1.1.1	 การขนสงทางถนน จากโครงขายถนนระยะทางประมาณ 39,0�6 กม. มีทางหลวง
แผนดินสายหลักที่เชื่อมโยงระหวางภูมิภาคภายในประเทศระยะทางประมาณ 51,776 กม. โดย
ทางหลวงสายหลักสวนใหญเปนทางหลวงขนาด 4 ชองทางจราจร และโครงขายถนนสายหลัก
สวนใหญจะเปนถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง นอกจากนี้ ยังมีทางพิเศษที่มีการควบคุมการเขา
ออก จำนวน � ประเภท ไดแก ทางพิเศษในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Expressways) 
และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorways)

ประเทศไทยไดเริ่มกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายแรกเมื่อป พ.ศ.�541 (กรุงเทพฯ 
– ชลบุรี , ระยะทาง 81.75 กม.) และตอมาในป พ.ศ.�54� (ถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันออก 
ระยะทาง 64 กม.) โดยทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorways) ทั้ง � สายทาง ครอบคลุม
การเดินทางโดยรอบกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อุตสาหกรรม โดยทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ดังกลาว สามารถรองรับการขนสงสินคาจากทางตอนเหนือของภูมิภาคไปยังทาเทียบเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง สำหรับโครงขายทางพิเศษ (Expressways) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีระยะทาง 150 กม.
โครงขายถนนสายหลักและสายรองของประเทศประมาณรอยละ 98.5 เปนผิวทางแข็ง (Pave 
Road) โดยคุณภาพของถนนในปจจุบันอยูในเกณฑปานกลางที่ระดับคะแนน 3.5 - 4.5 ของดัชนี
ความเรียบสากลของผิวทาง (International Roughness Index (IRI)) ซึ่งคาเฉลี่ยนี้ลดลงจาก
ปที่ผานมา
1.1.2	 การขนสงทางราง โครงขายระบบรางประมาณ 4,1�9 กม. เปนทางเดี่ยว ระยะทาง 
ประมาณ 3,881 กม. โดยเปนทางคู และทางสามเพียงประมาณ �48 กม. ซึ่งการพัฒนาที่ผานมา
เปนการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือการขนสงสินคาเปนหลัก โดยการรถไฟแหง
ประเทศไทยไดกอสรางศูนยบรรจุและแยกสินคากลอง (Inland Container Depot : ICD) ที่เขต
ลาดกระบัง ซึ่งมีความสามารถรองรับตูสินคาไดถึง 800,000 ตูตอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสงสินคาไปยังทาเรือแหลมฉบัง อยางไรก็ตาม ระบบรางพื้นที่ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศยังคงตองมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ
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1.1.3	 การขนสงในเมือง ระบบขนสงมวลชนในเมืองทางราง (MRT) ในปจจุบันมีอยู � 
เสนทางที่เปดใหบริการแลว ไดแก โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) หรือสายสีเขียว 
เปดใหบริการเมื่อปพ.ศ.�54� ระยะทาง ��.9 กม. โดยมีอาคารจอดแลวจรตั้งอยูที่บริเวณสถานี
หมอชิต และโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน มีระยะทาง �0 กม. 
รวมระยะทางของระบบขนสงมวลชนในเมืองทางราง จำนวนทั้งสิ้น 4�.9 กม. แมวาทั้ง � สาย
ทางไดเปดใหบริการแลว แตทั้งสองสายทางยังคงมีปญหาการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน
สาธารณะอื่น เชน รถโดยสารประจำทาง เปนตน รวมทั้ง ผูโดยสารไมสามารถใชบัตรโดยสาร
ใบเดียวเพื่อเดินทางเชื่อมตอระหวางระบบได ทำใหยังไมสามารถใหบริการผูโดยสารไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ยังมีโครงการเช่ือมตอการเดินทางระหวางรถไฟฟากับการเดินทางโดย
รูปแบบอ่ืนๆ เชน การกอสรางโครงการรถไฟฟา Airport Link เพ่ือเช่ือมตอรถไฟฟาไปยังสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยออกแบบใหกอสรางระบบรถไฟฟาคูขนานกับเสนทางรางรถไฟเดิม เพื่อทำการ
ขนสงผูโดยสาร

 1.2		นโยบายการพัฒนา	และโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงทางบก
1.�.1 การพัฒนาการขนสงทางถนนในชวงที่ผานมา มุงเนนการขยายความจุของเสนทาง และ
การเพิ่มความปลอดภัย เชน การลงทุนกอสรางถนนทางหลวง 4 ชองจราจร เปนตน อยางไร
ก็ตาม จากความไมชัดเจนเชิงนโยบาย และการกำกับดูแล รวมท้ังการควบคุมผูใชทางท่ีไมมีความ
เขมงวดพอ ในดานน้ำหนักท่ีบรรทุก ทำใหคุณภาพของถนนเร่ิมเส่ือมสภาพลง ดังน้ัน การควบคุม
น้ำหนักบรรทุก และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนจึงเปนเร่ืองท่ีควรตองดำเนินการ
ไปพรอมกัน

1.�.� สำหรับนโยบายการขนสงทางรางน้ัน ท่ีผานมาใหความสำคัญกับการเพ่ิมความจุ (Capacity) 
ของทาง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทางเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดานความ
ปลอดภัยของระบบราง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนสง โดยการพัฒนาทางคู และการฟนฟู
ซอมบำรุงทางรถไฟ ไดรับการพัฒนาเปนลำดับแรก เพ่ือใหสามารถเพ่ิมความเร็วในการขนสง และ
เพ่ิมความปลอดภัยในการขนสงทางราง โดยในระยะยาวนโยบายการปรับโครงสรางของการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) และการพัฒนาเสนทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) 
เปนเรื่องที่ในระดับนโยบายควรใหความสำคัญในการดำเนินการ
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1.�.3 การพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในเมืองเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบ
การขนสงทางบก ทิศทางนโยบายการพัฒนาที่ผานมา มุงเนนการขยายขอบเขตการใหบริการ 
และประสิทธิภาพการเดินทางเช่ือมตอระหวางรถไฟฟาท้ังสองสาย และระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆ 
1.�.4 โครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงทางบก ประกอบดวย สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หลายหนวยงาน โดยการปฏิรูประบบราชการเม่ือป พ.ศ.�545 รัฐบาลไดจัดต้ังสำนักนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) ข้ึนในกระทรวงคมนาคมโดยมีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย
การขนสงและจราจร การจัดทำแผนการขนสงการจราจร และความปลอดภัยจากการขนสง รวมท้ัง
ประสานแผนดานการขนสงทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย เพื่อให
นโยบายดานการขนสงและจราจรมีความเปนเอกภาพ  

กรมการขนสงทางบกมีหนาท่ีหลักในการกำกับดูแลดานผูใหบริการรถโดยสาร ความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ โดยไมรวมถึงการกำกับดูแลในสวนของการเดินรถไฟฟา และระบบราง 
ท้ังน้ี ภารกิจของหนวยงานหลายหนวยงานยังคงมีความซ้ำซอนระหวางภารกิจการกำกับดูแล และ
การใหบริการ เชน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เป็นตน ซ่ึงทำหนาท่ีท้ังในดานการกำกับดูแลผูรับสัมปทาน และการใหบริการขนสงผูโดยสารดวย  
ซึ่งอาจกอใหเกิดประเด็นในการบริหารจัดการที่ดี และผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
นอกจากนี้ ในปจจุบัน ยังขาดองคกรกำกับดูแลดานการขนสงทั้งระบบ 
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	 1.3	 คุณภาพการใหบริการและการเปรียบเทียบระดับการใหบริการกับตางประเทศ
1.3.1 การขนสงทางบกภายในประเทศเปนรูปแบบการขนสงที่มีสัดสวนสูงที่สุด คิดเปน รอยละ 
99 ของการขนสงทั้งหมด และรอยละ 88 ของการขนสงสินคาในประเทศในป พ.ศ. �549 โดย
สวนแบงการขนสงผูโดยสารและสินคาทางถนนคิดเปนรอยละ 85 และ 86 ตามลำดับ โดยการ
ขนสงผูโดยสารและสินคาทางราง มีเพียงรอยละ 6 และรอยละ � ตามลำดับ ทั้งนี้ ระบบขนสง
มวลชนทางรางไดเขามามีบทบาทสำคัญในการขนสงผูโดยสารในเมือง โดยคิดเปนรอยละ 8 ของ
การขนสงผูโดยสารในป พ.ศ.�549

1.3.� โครงขายถนนของประเทศไทย แมวาอาจจะมีขอจำกัดในเรื่องความหนาแนนของระยะ 
ทางถนนตอพื้นที่ แตมีขอไดเปรียบในเรื่องคุณภาพการใหบริการ โดยตัวชี้วัด ความหนาแนนของ
ถนนตอพื้นที่ คิดเปน 0.11 กม.ตอตร.กม. ซึ่งต่ำกวาประเทศอื่น แตตัวชี้วัดดานผิวทางของไทย 
(รอยละ 98.5) มีสัดสวนมากกวาประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา (รอยละ 64.5)
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1.3.3 ถนนท่ีมีการควบคุมการเขาออก เชน ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorways) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนสง ในเรื่องความเร็วและความปลอดภัย 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองของไทยยังมีขอจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว โดยทางหลวงพิเศษระหวางเมืองของไทยคิดเปนรอยละ 0.1 ของโครงขาย
ถนนท้ังประเทศ ซ่ึงประเทศไทยควรพัฒนาโครงขายถนนรูปแบบดังกลาวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนสงผูโดยสารและสินคาตอไป

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาการขนสง



�7รายงานสถานะโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ประจำป �551

1.3.4 ตัวชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ดัชนีการใชงานของถนน (v/c ratio) ซึ่งประมาณรอยละ 
96 ของถนนในประเทศไทย มีคานอยกวา 0.5 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาถนนสวนใหญยังมีการใชงาน
แคเพียงรอยละ 50 โดยมีเพียงรอยละ 1.04 ของถนนทั้งหมดที่มีคาดัชนีการใชงานของถนน (v/c 
ratio) มากกวา 0.8 ซึ่งถนนเหลานี้ เปนเสนทางโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เสนทางไปยังทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงช้ีใหเห็นวาความตองการในการขยายถนนมุงไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง
กรุงเทพและพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก
1.3.5 การขนสงผูโดยสาร ระหวางป พ.ศ. �545 - �549 คาเฉล่ียผูโดยสารท่ีใชถนนและระบบราง 
คือ 87�.65 ลานคนตอป ในสิ้นป พ.ศ. �549 มีการขนสงผูโดยสารดังนี้
ผูโดยสารทั้งหมด ทางราง 10�.04 ลานคน คิดเปนรอยละ 87
ผูโดยสารทางถนน 656.7� ลานคน คิดเปนรอยละ 13 (สวนใหญอยูในกรุงเทพฯ)

จำนวนผูโดยสารที่ใชโครงขายถนนในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนมลดลง และผูโดยสารที่ใชระบบ
รางมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่มเปดใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในป 
พ.ศ. �547 อยางไรก็ตาม การเดินทางโดยระบบรถไฟแบบเดิมกลับมีแนวโนมลดลง โดยระหวาง
ป พ.ศ. �547-�549 คาเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของผูโดยสารรถไฟฟามีประมาณรอยละ 58 ขณะที่
อัตราการเพิ่มของรถไฟมีแนวโนมลดลงรอยละ 6

ผูโดยสารกวารอยละ 90 อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสวนมากจะใช
การเดินทางโดยทางถนน ทำใหคาดัชนีการใชงานของถนน (v/c ratio) คิดเปน รอยละ 0.8 ใน
โครงขายถนนรอบกรุงเทพ ทำใหมีความตองการการเดินทางโดยระบบการขนสงมวลชนทางราง
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม จากปญหาปริมาณผูโดยสารที่ไมเปนไปตามประมาณการของโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนทั้ง � เสนทางที่ใหบริการอยูในปจจุบัน ทำใหจำเปนตองพิจารณาแนวทาง
จูงใจใหผูเดินทางปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินทางจากรถยนตสวนบุคคล เปนรถไฟฟาขนสงมวลชน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปญหาผลกระทบดานการเงินจากการดำเนินโครงการ
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1.3.6 การขนสงสินคา การยกระดับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทยจากฐานการผลิตการสงออก
สินคาพื้นฐาน เปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีระดับกลางจนถึงสูง รูปแบบการขนสงสินคาก็จะถูก
เปลี่ยนไปดวย การขนสงสินคาไดเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการขนสงในลักษณะตูสินคาตั้งแต
การใหบริการสถานีบรรจุและแยกสินคากลองท่ีสถานีลาดกระบัง ต้ังแตป พ.ศ. �544 ซ่ึงท่ีผานมา 
ปริมาณตูสินคาที่ผานสถานีดังกลาวเกินกวาขีดความสามารถในการใหบริการ แมวาในปจจุบันได
มีการเพิ่มความจุเปน 1,000,000 ทีอียู (นับเปนหนวยคอนเทนเนอรขนาด �0 ฟุต) แตขีดความ
สามารถในการรองรับตูสินคาที่เพิ่มขึ้นยังต่ำกวาปริมาณตูสินคาที่มีมากกวา 1,600,000 ทีอยูใน
ป พ.ศ.�550

ปจจุบัน การขนสงมีการเชื่อมโยงทั่วถึงกันทั้งภูมิภาค ทำใหการขนสงสินคาจากทางตอนใตของ
ประเทศจีนมายังประเทศไทยผานทางแมน้ำโขงและทาเรือเชียงแสนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  
อยางไรก็ตาม ประเทศเพ่ือนบานท่ีติดกับไทย เชน เวียดนาม ไดมีแผนขยายการเช่ือมตอโครงขาย
การขนสงทั้งทางถนนและระบบรางที่เชื่อมตอไปยัง จีน กัมพูชา และลาว ซึ่งสามารถใชเปน
ทางเลี่ยงผานประเทศไทย ทำใหประเทศไทยมีความจำเปนเรงดวนที่จะตองปรับปรุงและเชื่อมตอ
กับโครงขายการขนสงระหวางประเทศโดยเร็ว เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและเปน
จุดศูนยกลางการขนสงเชื่อมโยงในภูมิภาค
น้ำหนักบรรทุกในการขนสงเปนปจจัยสำคัญท่ีใชในการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบถนนและขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการจัดการขนสงของประเทศ ประเทศไทยกำหนดน้ำหนักตัวรถ 
สูงสุดไวที่ไมเกิน 8.� ตัน ขณะที่น้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก �1 ตันเมื่อป พ.ศ. �549 
เปน �5 ตัน น้ำหนักตัวรถถูกกำหนดไวต่ำกวาหลายประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย และ
จีน ขณะที่น้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมดมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งน้ำหนักตัวรถและน้ำหนักบรรทุกจะ
สงผลกระทบตอประเทศไทยในระยะยาว โดยประเทศไทยควรพิจารณาสรางความสมดุลระหวาง
ตนทุนการขนสงสินคา และคาใชจายในการบำรุงรักษาถนน นอกจากนี้ความแตกตางระหวาง
น้ำหนักบรรทุกจะสงผลใหเกิดปญหาดานการขนถายสินคาขามพรมแดน และการเจรจาตอรอง
ทางการคาระหวางประเทศ
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โครงสรางระบบรางของประเทศไทยจัดอยูในอันดับที่ 40 ตามการจัดลำดับของรายงานขีดความ
สามารถในการแขงขันระดับโลก (WEF) แมวาคาเฉล่ียของระบบรถไฟของไทยจะอยูสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน แตก็ยังไมสามารถแขงขันไดกับประเทศในภูมิภาคอยางมาเลเซีย  แตเมื่อพิจารณาถึง
ดานคุณภาพของถนน จะเห็นไดวาอยูในอันดับที่ �8 ซึ่งตัวชี้วัดทั้งสองแสดงใหเห็นวาการพัฒนา
ระบบขนสงทางถนนนั้นดีกวาระบบรางรถไฟในการขนสงทางบกภายในประเทศ

	 1.4	 บทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนา 

1.4.1 การมีสวนรวมของภาคเอกชนในดานโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางบก ดำเนินการภายใต
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. �535  
โดยในสวนของโครงขายถนน การกอสรางสวนใหญจะใชงบประมาณแผนดินเปนหลัก ที่ผานมา 
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กรมทางหลวง และการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดใหสัมปทานกับเอกชนสำหรับถนนที่เก็บคา
ผานทางและทางดวนโดยเอกชนผูรับสัมปทานจะเปนผูลงทุนออกแบบและดำเนินการกอสราง 
และเมื่อกอสรางแลวเสร็จผูรับสิทธิจะตองโอนทรัพยสินตางๆใหแกรัฐ แตเอกชนยังเปนผูบริหาร
กิจการตลอดอายุสัมปทาน (BTO) เชน ทางพิเศษดอนเมืองโทลเวย (Don Muang Tollway) 
เปดดำเนินงานภายใตการใหสัมปทานของกรมทางหลวง และโครงการอื่นๆ เชน ทางดวนขั้นที่ � 
ซึ่งดำเนินงานภายใตการใหสัมปทานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
1.4.� เอกชนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการขนาดใหญของระบบขนสงมวลชน โดยมี
โครงการหลัก ไดแก โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) และ โครงการรถไฟฟามหานคร 
(MRT) ซ่ึงภาคเอกชนเปนผูรับสัมปทานในการดำเนินการ โดยท่ีผานมา บริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จำกัด (BTSC) ไดรับสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร (BMA) ในรูปแบบสัมปทาน BTO 
ในการลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด และดำเนินการใหบริการ และซอมบำรุงระบบ
นอกจากน้ี โครงการรถไฟฟามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล เปนโครงการรถไฟฟาใตดินสาย
แรกของประเทศไทย โครงการน้ีเกิดข้ึนโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนเจาของโครงการและผูใหสัมปทาน มีหนาท่ีจัด
สรางโครงสรางพื้นฐาน และมอบสัมปทานการเดินรถใหแกเอกชน คือ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เปนผูใหบริการการเดินรถ และไดรับสัมปทานเปนเวลา �5 ป  
ขณะนี้ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เชื่อมโยงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย รฟท. เปนผูลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด สวนดาน
การดำเนินงาน และการซอมบำรุงอยูระหวางการพิจารณา รูปแบบการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชน โดยอาจเปนรูปแบบที่รัฐบาลทำสัญญาวาจางใหเอกชนเปนผูใหบริการ เปนตน

2.	 การขนส่งทางน้ำ
	 2.1		ภาพรวมการพัฒนา

�.1.1 ประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลเปนระยะทาง �,614 กม.และเปนทางน้ำในประเทศที่เรือ
สามารถแลนไดระยะทาง 1,750 กม. ในทางภูมิศาสตรของประเทศไทยสำหรับการขนสงทางน้ำ
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะนำมาใชเปนการขนสงและเชื่อมตอระหวางรูปแบบการขนสงอื่นๆ ในป 
พ.ศ.�549 การขนสงสินคาชายฝงในประเทศคิดเปนรอยละ 6 ของการขนสงสินคาท้ังหมด ขณะท่ี
การขนสงทางทะเลคิดเปนรอยละ 96 ของการขนสงสินคาระหวางประเทศ
�.1.� ทาเรือของประเทศไทยประกอบดวยทาเทียบเรือนานาชาติ และทาเทียบเรือชายฝง 
ทั้งที่เปนของรัฐบาลและเอกชน โดยมีทาเทียบเรือน้ำลึกจำนวน 8 แหง ทาเทียบเรือที่สำคัญ 
จำนวน � แหง ไดแก ทาเรือกรุงเทพ มีขีดความสามารถรองรับตูสินคาที่ 1 ลานทีอียูตอ
ป และทาเรือแหลมฉบัง ที่ในปจจุบันรองรับตูสินคา ประมาณ 6.9 ลานทีอียูตอป ซึ่งเกิน
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กวาขีดความสามารถของทาเรือแลว โดยเปนผลจากการขยายตัวของการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ และขอจำกัดทางดานพื้นที่ของทาเรือกรุงเทพ อยางไรก็ตาม โครงการทาเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาเพิ่มขึ้นเปน 8.55 ลาน 
ทีอียูตอป

�.1.3 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใตมีทาเรือนานาชาติที่พัฒนาและดำเนินงานโดยภาคเอกชน 
ตัวอยางเชน ทาเรือยูไนเต็ดชิปปงและสหวิริยา สวนหนาที่หลักในการขนสงขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย
ของแตละเจาของบริษัท

�.1.4 สำหรับการขนสงทางน้ำในประเทศ มีทาเรือเอกชนท่ีเปดใหบริการจำนวน 13� แหงใน 15 จังหวัด 
ที่อยูในภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเกือบทั้งหมดจะใชสำหรับการขนสงสินคาทางการเกษตร
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	 2.2		นโยบายการพัฒนา	และโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงทางน้ำ
�.�.1 ทิศทางนโยบายการขนสงทางน้ำ มุงเนนการขยายขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งเปนทาเรือนานาชาติที่สำคัญสุดของประเทศไทย รวมถึงการระดมความคิดเห็นของนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพของทาเรือฝงทะเลตะวันตก เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ระบบการบริหารจัดการดานการขนสงสินคา และท่ีผานมา กระทรวงคมนาคมไดใหการสนับสนุน
การพัฒนาการขนสงสินคาทางน้ำในประเทศและการขนสงสินคาระหวางจังหวัด ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของยุทธศาสตรการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ
�.�.� โครงสรางการบริหารจัดการสำหรับการขนสงทางน้ำ มีความชัดเจนในระดับหนึ่งโดย
กระทรวงคมนาคม และสำนักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  มีหนาที่ในการกำหนด
นโยบาย กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวีทำหนาที่กำกับดูแลการใหบริการของผูใหบริการ
ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐ การทาเรือแหงประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาทาเรือ ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
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	 2.3	 คุณภาพการใหบริการและการเปรียบเทียบระดับการใหบริการกับตางประเทศ
�.3.1 จากตัวชี้วัดขอมูลทางดานสถิติพบวา ทาเรือแหลมฉบังมีความสามารถที่จะแขงขันกับ
ทาเรือตางๆในภูมิภาคใกลเคียงกันได  อยางไรก็ตามตองคำนึงถึงเวลาท่ีใชในการรอรับบริการดวย 
อุปสรรคและความหนาแนนของการใหบริการขนสงสินคาทางทาเรือน้ำลึก คือ การขาดแคลน
ระบบควบคุมการบริหารจัดการท่ีดี เชน เวลาท่ีใชในการตรวจสอบรับสินคา ในป พ.ศ. �545 การ
ตรวจรับสินคาของการขนสงทางทะเลใชเวลาเฉลี่ย 5 วัน โดยมากกวาเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ประเทศคูแขงอยาง มาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง ถาประเทศไทยสามารถลดระยะเวลาที่ใชใน
การตรวจรับสินคาลงได จะทำใหความสามารถในการแขงขันของประเทศพัฒนาดียิ่งขึ้น

�.3.� จาก การ จัด อันดับ ของ WEF ใน ป พ.ศ. �549 - �550 พบ วา ผล การ สำรวจ จาก ตัว ช้ี วัด ดาน 
คุณภาพ โดย รวมอยู สูงกวาเก ณฑ มาตรฐาน แต ก็ ยัง ตามหลัง คูแขง ที่ สำคัญ อยาง ประเทศ สิงคโปร 
และ มาเลเซีย
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�.3.3 ทาเรือของประเทศไทยมีขอดีในดานคุณภาพ และความสามารถพัฒนาดานการจัดการ
ตารางงานตรวจสอบรับสินคา และกำกับดูแลการสงออก เร็วๆน้ีการสงสินคาไทยมีความพยายาม
ท่ีจะดำเนินการตามระบบสายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน และนำระบบการดำเนินงาน
ท่ีไมตองอาศัยเอกสาร และการติดตอขอรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ จะชวยเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันที่ดีขึ้นในอนาคต

	 2.4		บทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนา

�.4.1 การทาเรือแหงประเทศไทยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรงตอทาเรือน้ำลึก
ทั้ง 7 แหงของประเทศ รวมถึงทาเรือหลักที่สำคัญ � แหงคือ ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลม
ฉบัง ซึ่งการบริหารจัดการของทั้ง � ทาเรือมีความแตกตางกัน โดยทาเรือกรุงเทพดำเนินงานโดย
การทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งทำหนาที่ในการจัดหาบริการสำหรับทุกๆดานที่เกี่ยวของกับทาเรือ 
สวนทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทยเปนผูกำกับดูแลการใหบริการของบริษัทเอกชน
ผูรับสัมปทาน โดยแผนการขยายการลงทุนสำหรับทาเรือแหลมฉบังระยะที่ � เปนการรวมลงทุน
ระหวางการทาเรือแหงประเทศไทย และฮัทชิสัน โฮลดิ้งภายใตขอตกลงบีทีโอ (BTO)  
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3.	 การขนสงทางอากาศ
	 3.1		ภาพรวมการพัฒนา

3.1.1 ปจจุบันการขนสงทางอากาศในป พ.ศ. �549 มีสัดสวน การขนสงสินคาระหวางประเทศ
คิดเปนรอยละ 1 และการขนสงสินคาภายในประเทศคิดเปนรอยละ 0.01 และการขนสงผูโดยสาร 
คิดเปน รอยละ 1 ของการขนสงทั้งหมด อยางไรก็ตาม จำนวนผูโดยสารอยางเปนทางการอาจจะ
ต่ำกวาประมาณการเพราะขอมูลทางสถิติไมไดรวมผูโดยสารท่ีเดินทางโดยสายการบินตนทุนต่ำซ่ึง
เพ่ิมจำนวนข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือไมก่ีปมาน้ี ท้ังน้ี ประเทศไทยมีสนามบินท้ังหมด 36 สนามบิน เปน
สนามบินนานาชาติ 6 สนามบิน สนามบินในประเทศ �7 สนามบิน และ สนามบินของเอกชน 
3 สนามบิน

3.1.� สนามบินนานาชาติหลัก จำนวน 3 แหง ไดแก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม 
และสนามบินภูเก็ต โดยมีขีดความสามารถรองรับผูโดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิอยูท่ี 45 ลาน
คนตอป สนามบินภูเก็ต 3.6� ลานคนตอป และสนามบินเชียงใหม �.09 ลานคนตอป
3.1.3 ในชวงเริ่มเปดใชบริการสนามบินสุวรรณภูมินั้น สนามบินดอนเมืองที่รองรับผูโดยสาร 
36.5 ลานคนตอป ไดหยุดใหบริการเชิงพาณิชยช่ัวคราว และเปดใหใชบริการใหมในตนปพ.ศ.�550 
โดยใหบริการสำหรับขนสงผูโดยสารภายในประเทศที่ไมมีการตอเที่ยวบิน
3.1.4 ในป พ.ศ. �549 การจราจรทางอากาศทั้งทางดานผูโดยสารและสินคากระจุกตัวอยูที่
สนามบินกรุงเทพ จำนวนผูโดยสารที่ใชบริการมีมากกวา 40 ลานคน สนามบินภูเก็ตมีผูโดยสาร
เปนอันดับสอง ประมาณ 4 ลานคนตอป ตามดวยสนามบินเชียงใหม เกือบ 3 ลานคนตอป
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3.1.5 ใน สวน ของ ความ สามารถ รองรับ ปริมาณ สินคา ใน ป พ.ศ. �549 สนามบิน กรุง เทพ บริหาร 
จัดการ สินคา จำนวน ประมาณ 1.17 ลาน ตัน ตอ ป โดย มี การ กระจายตัว ของ ปริมาณ สินคา ใน สนามบิน 
อื่น เพียง เล็กนอย เชน ท่ี สนามบิน เชียงใหม �6,099 ตัน ตอ ป ตาม ดวย สนามบิน ภูเก็ต 16,�77 ตัน ตอ ป 
บริการ ขนสง ทางอากาศ ดำเนินงาน โดย บริษัท การ บิน ไทย จำกัด (มหาชน) มี เครื่องบิน รองรับ 
การ ใหบริการ จำนวน 83 ลำ สำหรับ 74 จุดหมาย ปลายทาง (13 ปลายทาง ในประเทศ และ 61 
ปลายทาง ตางประเทศ)
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3.2	นโยบายการพัฒนา	และโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงทางอากาศ
3.�.1 จากการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิในป พ.ศ.�549 สามารถบรรเทาปญหาการจราจรคับค่ัง 
ของสนามบินดอนเมืองลงได อยางไรก็ตามสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณการใชงานประมาณ
รอยละ 93 ของขีดความสามารถในการใหบริการตั้งแตเปดใชงานเพียง 1 ป  ผูโดยสารทั้งหมด
ที่มีการใชสนามบินในป พ.ศ. �550 สูงถึง 41.8 ลานคน โดยในอนาคตมีนโยบายที่จะขยายขีด
ความสามารถการใหบริการของสนามบินสุวรรณภูมิ และเปดใชงานสนามบินดอนเมืองควบคูกันไปดวย 
ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มเปดดำเนินการสนามบินสุวรรณภูมิ ไดสงผลใหเกิดการรองเรียนจากประชาชน
บริเวณใกลเคียงเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางเสียง ซึ่งปจจุบันปญหานี้ก็ยังไมไดรับการแกไข และ
หากไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได จะทำใหโครงการขยายสนามบินในระยะที่ � ลาชาออกไป 
3.�.� โครงสรางการบริหารจัดการในสาขาการขนสงทางอากาศมีความชัดเจนระหวางสวน
การกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการใหบริการในระดับหนึ่ง โดยกระทรวงคมนาคม
และสำนักนโยบายและแผนการขนสงและจราจรมีหนาที่กำหนดนโยบาย ขณะที่กรมการขนสง
ทางอากาศมีหนาท่ีในการกำกับดูแล และยังมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินงาน และบริหารจัดการ
สนามบินสวนใหญในภูมิภาค และบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใหบริการสนามบิน
นานาชาติ ทั้ง 6 แหง
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	 3.3	 คุณภาพการใหบริการและการเปรียบเทียบระดับการใหบริการกับตางประเทศ
3.3.1 ศักยภาพของสนามบินนานาชาติไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น โดยเฉพาะในดานจำนวน 
ผูโดยสารและการจราจรทางอากาศ ระหวางป พ.ศ. �545 - �549 จำนวนผูโดยสารที่เขาออก 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป ปริมาณสินคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6 
ตอป

3.3.� สำหรับการจราจรทางอากาศในประเทศ 3 สนามบินที่มีอัตราการเดินทางสูงสุด ไดแก 
สนามบินกรุงเทพ เชียงใหม และภูเก็ต  เม่ือมีการนำสายการบินตนทุนต่ำเขามาใหบริการต้ังแตป 
พ.ศ. �547 จำนวนของเท่ียวบินเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ เชน จำนวนเท่ียวบินในสนามบินอุดรธานี 
และหาดใหญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 100 ในระหวางป พ.ศ. �546 - �547 และระหวางป พ.ศ. �548 - �549 
 สนามบินภูเก็ต และอุดรธานีเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีรอยละ �� และ �0 ตามลำดับ โดยขณะน้ี สนามบิน
เชียงใหมและภูเก็ตอยูระหวางการปรับปรุงขยายขีดความสามารถในการใหบริการ เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
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3.3.3 แมวาการประเมินศักยภาพทางดานอัตราการเจริญเติบโตจะอยูในระดับเปนท่ีนาพอใจ แต
ทางดานการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับสนามบินยังคงตองปรับปรุง เชน ระยะเวลาของพิธีการนำเขา 
สงออก สินคาทางอากาศ เปนตน อยางไรก็ดีภาพรวมดานคุณภาพการใหบริการของสนามบิน
ไดรับการประเมินคะแนนสูงกวามาตรฐานตามการสำรวจจาก WEF โดยอยูในอันดับที่ 31 จาก
ทั้งหมด 10� ประเทศ ซึ่งมีความคลายคลึงกับการเพิ่มความสามารถของทาเรือ ที่คุณภาพอยู
ในเกณฑมาตรฐานสากล แตยังคงมีปญหาเรื่องระยะเวลาและความไมตอเนื่องของกระบวนการ
ขนสงสินคา
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	 3.4	 บทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนา

สนามบินสำคัญในประเทศไทยเปนกรรมสิทธิ์และดำเนินงานโดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด 
(มหาชน) ท่ีปรับเปล่ียนจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรมหาชนจำกัดในป พ.ศ. �545 บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จำกัด (มหาชน) มีหนาท่ีรับผิดชอบสนามบินนานาชาติ 6 แหง คือ สนามบินกรุงเทพ สุวรรณภูมิ 
เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ และเชียงราย สวนสนามบินอื่นที่ใหบริการดานการขนสงทางอากาศภายใน
ประเทศอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ  นอกจากนี้ มีภาคเอกชนที่ลงทุน
กอสรางทาอากาศยานและใหบริการทาอากาศยานภายในประเทศดวย รวมทั้งมีภาคเอกชนใหบริการ
สายการบินทั้งในประเทศและตางประเทศ

4.	 แนวโนมการลงทุนในสาขาขนสง
4.1 การพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลมีความสำคัญเปนลำดับสูงในการ
ลงทุนของสาขาขนสง ซ่ึงระบบรางไดรับความคาดหวังใหสามารถบรรเทาปญหาการจราจรท่ีแออัดคับค่ัง
ในกรุงเทพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในดานการขนสง แผนแมบทการพัฒนาระบบขนสง 
มวลชนทางราง มีการปรับเปล่ียนอยางตอเน่ืองเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล โดยลาสุดเม่ือวันท่ี 1� มีนาคม  
พ.ศ. �551 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบในใการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางใน 9 เสนทาง โดย
มี 6 เสนทางหลักที่มีความสำคัญสูง ซึ่งคาดวาจะใชวงเงินงบประมาณ 770,000 ลานบาท การลงทุน
แบงเปนแผน � ระยะ โดยแผนการลงทุนระยะแรกคิดเปนวงเงินลงทุน �59,000 ลานบาท และระยะ
ที่ � คิดเปน 510,000 ลานบาท โดยทั้ง 6 เสนทางนี้ ประกอบดวย สายสีมวง สายสีน้ำเงิน สาย
สีแดง จำนวน � เสนทาง และสายสีเขียวสวนตอขยาย จำนวน � เสนทาง
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4.� เงินลงทุนของแผนโครงการทั้ง � ระยะคาดวาจะมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
วางแผนที่จะลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การจัดสรรที่ดินสำหรับเสนทางเดินรถ และระบบควบคุมโดย
การรถไฟแหงประเทศไทย ในสวนของเงินลงทุนจากรัฐบาลคิดเปนรอยละ 77 จากวงเงินลงทุนท้ังหมด 
โดยมีแหลงเงินลงทุนจากงบประมาณแผนดิน การกูยืมภายในประเทศ และเงินกูจากตางประเทศ โดย
คาดวาภาคเอกชนจะมีสวนรวมในการจัดหาระบบตัวรถไฟฟา ระบบอาณัติสัญญาณ และใหบริการ 
(สำหรับทุกเสนทาง ยกเวนสายสีแดง) คิดเปนสัดสวนการลงทุนประมาณรอยละ �3  โดยสายสีแดง
จะดำเนินงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทยทั้งหมด
4.3 แมวาการลงทุนในระบบการขนสงมวลชนทางรางจะเปนเรื่องเรงดวนที่มีความสำคัญ แตจำเปน
ตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือใหม่ันใจวาระบบขนสงของประเทศจะสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยควรใหความสำคัญต้ังแตข้ันตอนการวางแผนดำเนินงานอยางบูรณาการ ท้ังในดาน
การออกแบบระบบ การกอสราง และการจัดหาเอกชนผูรวมลงทุน และการพัฒนารวมกับระบบขนสง
อ่ืนดวย (เชน การโดยสารรถประจำทาง ทางเดินเทา) ซ่ึงเปนส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนประสบความสำเร็จไดในระยะยาว
4.4 การลงทุนที่สำคัญในดานการขนสงมวลชนสาธารณะอื่นๆ เชน การเริ่มโครงการรถประจำทาง
ดวนพิเศษ (BRT) สายแรกคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดกลางปพ.ศ.�551 

4.5 การลงทุนอื่นๆ ในดานการขนสงระหวางเมือง สวนใหญเกี่ยวของกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ของโครงขายทางหลวงในภูมิภาค และโครงขายทางรถไฟระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทาเรือ
น้ำลึกแหงใหมเพื่อเชื่อมโยงการขนสงทางน้ำระหวางฝงอันดามัน และฝงอาวไทย เพื่ออำนวยความ
สะดวกดานการคาระหวางประเทศ โดยขณะนี้การดำเนินการดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสม ในสวนของการขนสงทางอากาศ การขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิ
เปนประเด็นสำคัญ โดยแผนการขยายโครงการสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลใน
การตัดสินใจทิศทางของสนามบินดอนเมือง และการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียง
โครงการ

5.	 ประเด็นที่ควรใหความสำคัญในการพัฒนาสาขาขนสง
5.1 การพัฒนาในสาขาขนสงจำเปนตองพิจารณาในภาพรวม เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารจัดการขนสงสินคา และการอำนวยความสะดวกทางการคา 
การพัฒนาในสาขาการขนสงจำเปนตองใหความสำคัญทั้งสองดานคือ ความสำเร็จในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศและการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน
5.� การขนสงหลายรูปแบบ ประเทศไทยมีการพึ่งพาการใชถนนในการขนสงทั้งผูโดยสารและสินคา
มากกวาการขนสงทางรางรถไฟ อยางไรก็ตามการขนสงทางรถไฟเปนทางเลือกที่ใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะไดรับการสนับสนุนเพื่อเสริมการขนสงทางถนน โดยการปรับปรุงดาน
โครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งจำเปนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงดังกลาว จะชวยลดตนทุน
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พลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสง ซ่ึงการปรับเปล่ียนรูปแบบเปนรถไฟอาจไมใชคำตอบสำเร็จรูป
สำหรับทุกอยาง ตองมีการผสมผสานการขนสงหลายรูปแบบในสัดสวนที่เหมาะสมทั้งทางถนน รถไฟ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ
5.3 ระบบรางรถไฟและการปรับโครงสรางการรถไฟแหงประเทศไทย การยกระดับการใหบริการ
ขนสงทางรถไฟเปนประเด็นที่ตองใหความสำคัญ เพื่อแกไขปญหาการใหบริการขององคกร และแกไข
ปญหาของโครงขายรถไฟ ไดแก (1) โครงขายทางรถไฟไมครอบคลุมถึงฐานการผลิตของประเทศ  
(�) เสนทางรถไฟที่สำคัญยังคงเผชิญกับปญหาดานขีดความสามารถและคุณภาพ เชน คุณภาพของ
รางที่แตกตางกันในแตละเสนทาง และ(3) การขาดการซอมบำรุงทางอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 การซอมบำรุงทางหลวงแผนดินที่ไมเพียงพอ คุณภาพของผิวทางในโครงขายทางหลวงหลักมี
การเสื่อมสภาพลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการขาดงบประมาณในการดูแลรักษา และการฝาฝน
ขอบังคับเรื่องน้ำหนักบรรทุก การซอมบำรุงถนนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในดานประสิทธิภาพการ
ขนสง การบริหารจัดการดานการขนสง และความปลอดภัย โดยควรพิจารณาทางเลือกในการจัดหา
งบประมาณที่เพียงพอตอการซอมบำรุง เชน การนำเงินจากภาษีน้ำมัน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ 
เปนตน

5.5 ความปลอดภัยของทางหลวงแผนดิน เนื่องจากประชาชนสรางบานเรือนและตั้งถิ่นฐานตามแนว
ทางหลวงแผนดิน ซึ่งทำใหเกิดปญหาดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน โดย
ทางหลวงที่ควบคุมการเขาออกจะสามารถชวยลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย และปรับปรุงการใช
พื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5.6 แนวโนมการแขงขันในภูมิภาค จากการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของการขนสงสินคาจากตอนใต
ของประเทศจีนผานทางทาเรือเชียงแสน ทำใหมีการแขงขันจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียเพ่ือท่ีจะ
เปนประตูสูภมูิภาค ดงันั้น การเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมขนสงในภมูิภาค จะเปนปจจัยสำคัญในการ
วางแผนพัฒนาระบบการขนสงของประเทศไทยในระยะตอไป เพ่ือใหประเทศไทยสามารถคงความเปน
ศูนยกลางการขนสงในภูมิภาคไดตอไป
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การ	พัฒนา	โครงสร้างพื้นฐานในสาขาพลังงาน

การพัฒนาโครงสร้าง	พื้นฐานในสาขาพลังงาน
1.	 การพัฒนาด้านไฟฟา
 1.1	 ภาพรวมการพัฒนา

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานไฟฟาจำเปนท่ีจะตองคำนึงถึงปจจัยหลัก ไดแก กำลังการผลิต
ไฟฟา โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา และระบบจำหนายไฟฟา รวมทั้ง ตองพิจารณา
ถึงดานอุปสงค และดานอุปทานของปริมาณไฟฟาดวย โดยในดานอุปทาน อุตสาหกรรมการผลิตและ
สงไฟฟาของประเทศไทย (Thai Electricity Supply Industry: ESI) ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจบน
พ้ืนฐานของผูซ้ือรายเดียว คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงทำหนาท่ีซ้ือกระแสไฟฟา
จากโรงงานผลิตของภาครัฐ และเอกชน และขายตอใหแกหนวยงานจำหนายไฟฟา หรือขายตรงแก
ผูซื้อไฟฟารายใหญโดยตรง

1.1.1	 กำลังการผลิตไฟฟา 
ในป พ.ศ. �549 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟาสูงสุดรวม �7,107 เมกกะวัตต (เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 907.7 เมกกะวัตต ในป พ.ศ. �51�)  โดย กฟผ. มีสัดสวนการผลิต
กระแสไฟฟาสูงที่สุด ประมาณรอยละ 58 โดยรองลงมาคือภาคเอกชนซึ่งมีสวนแบงประมาณ
รอยละ 40 และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ. �535 โดยแบงออก
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เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) และผูผลิตไฟฟา 

เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ซ่ึงผลิตกระแสไฟฟามากกวา 90 เมกกะวัตต ไมเกิน 90 เมกกะวัตต 
และไมเกิน 10 เมกกะวัตต ตามลำดับ โดยที่เหลืออีกประมาณรอยละ � เปนกระแสไฟฟาที่
นำเขาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจากการพิจารณาปริมาณความตองการกระแสไฟฟาสูงสุดในป 
พ.ศ. �549 (�1,064 เมกกะวัตต) พบวามีสัดสวนกระแสไฟฟาสำรองสูงสุดถึงประมาณรอยละ 
��.3 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ดี

1.1.2	 โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

ใน ป พ.ศ. �549 ประเทศ ไทย มี ความ ตองการ กระแสไฟฟา สูงสุด ถึง 14�,948 กิกะ วัตต/ชั่วโมง 

ซึ่ง ผลิต โดย กฟผ. 67,8�8 กิกะ วัตต/ชั่วโมง หรือ รอยละ 47.78 และ โดย ภาคเอกชน 74,119.�6 

กิกะ วัตต/ชั่วโมง หรือ รอยละ 5�.�� ทั้งนี้ สาเหตุ ที่ กฟผ. ผลิต กระแสไฟฟา ต่ำกวา กำลัง การ ผลิต  

ทั้งหมด เนื่องจาก กฟผ. เปน ผูบริหาร จัดการ และ รักษา ปริมาณ กระแสไฟฟา สำรอง ของ ระบบ ผลิต 

ทั้งหมด 
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ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเอกชน ไดรับการพัฒนาและ
บริหารจัดการปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 10 ในชวง �0 ปท่ีผานมา และปรับเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 76.9 ในป พ.ศ. �549 ซ่ึงนับวาอยูในเกณฑท่ีดีมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน
ในระดับเดียวกัน หรือประเทศที่พัฒนาแลวอยางญี่ปุนที่มีสัดสวนอยูที่ประมาณรอยละ 60
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ในชวงทศวรรษท่ีผานมา การผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยใชเช้ือเพลิงหลักจากกาซธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งขณะนี้ มีความพยายามในการลดปริมาณการใชลงเพื่อปองกันความ
เส่ียงจากความไมสมดุลของสัดสวนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา โดยในป พ.ศ. �549 การใช
กาชธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาไดมีสัดสวนลดลงประมาณรอยละ 0.1 และการใชถานหินลิกไนต
มีสัดสวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเปนเช้ือเพลิงท่ีมีตนทุนต่ำและเปนทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศ ซ่ึงตาม
แผนการพัฒนากำลังไฟฟาประจำป พ.ศ. �550-�564 (Power Development Plan �007-�0�1) 

ไดกำหนดใหเพ่ิมโรงงานผลิตไฟฟาจากถานหินลิกไนตอีก �,000 เมกกะวัตต ในขณะเดียวกันการ
ใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟานั้น ยังมีสัดสวนที่ต่ำมากเพียงรอยละ � ซึ่งในจำนวน 
� ใน 3 จากทั้งหมดยังคงเปนเชื้อเพลิงจาก ธรรมชาติ เชน ไม (Traditional Biomass Fuel)
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1.1.3	 ระบบสายสงไฟฟา
อยูภายใตความรับผิดชอบของ กฟผ. ซึ่งจำเปนตองพัฒนาใหสอดคลองกับปริมาณความตองการ
ใชและความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟา ตาราง ที่ 10 แสดงใหเห็น ถึง ระบบ สายสง ไฟฟา  

จะ เห็น ได วา มากกวา 90% ของ ระบบ จะ เปน สายสง ขนาด �30 กิโล โวลต และ 115 กิโล โวลต 

และ กระจาย ไปตาม พื้นที่ ตางๆ ใน ภาค กลาง ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ และ ภาคเหนือ
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1.1.4	 ระบบจำหนายกระแสไฟฟา
กระแสไฟฟาที่ผลิตและจัดสงโดย กฟผ. จะขายตอใหกับการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจัดจำหนายใหแกผูใชไฟฟาตอไป โดย กฟน. เปนผูใหบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ กฟภ. เปนผูใหบริการในพื้นที่สวนภูมิภาค ทั้งนี้
มีบางสวนที่ กฟผ. จำหนายกระแสไฟฟาโดยตรงใหกับผูใชไฟฟารายใหญ จากขอมูลในป พ.ศ. 

�549 ยอดขายกระแสไฟฟาของ กฟผ. เพิ่มสูงขึ้นประมาณรอยละ 5.56 รวมเปนจำนวน 
134,084.35 กิโลวัตต/ชั่วโมง โดยแบงขายกระแสไฟฟาแก กฟน. 4�,856.94 กิโลวัตต/ชั่วโมง 

ขายใหแก กฟภ. 88,630.33 กิโลวัตต/ชั่วโมง และขายกระแแแส ไฟฟาโดยตรงโดย กฟผ. 1,587.�7 

กิโลวัตต/ชั่วโมง
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1.1.5	 ประมาณการความตองการใชไฟฟา
ในชวงหาปที่ผานมา (พ.ศ. �544-�549) ปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง โดยในป พ.ศ. �549 ปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดเทากับ �1,064 เมกกะวัตต 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ �.56 จากปกอนหนา โดยความตองการกระแสไฟฟามักเพิ่มสูงสุดในชวง
ฤดูรอน (ระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน) 
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จากขอมูลปริมาณความตองการใชไฟฟารายสาขาพบวา ความตองการใชไฟฟามีอัตราเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องหลังจากชวงวิกฤตการณทางการเงินป พ.ศ. �540 โดย ถึงแม วาความ ตองการ ใช ไฟฟา 

ใน ภาค อุตสาหกรรม จะ ขยายตัว เพิ่มขึ้น 6 เทา ใน ชวง �0 ป ที่ผานมา แต ใน ความ เปนจริง แลว 

ความ ตองการ ใน ภาค ที ่อยูอาศัย และ ภาค ธุรกิจ ก็ ขยายตัว เพิ่มขึ้น ใน ประมาณ ที่ เทาๆ กัน ใน ชวงเวลา 

เดียวกัน ใน ป พ.ศ. �549 ความ ตองการ ใช ไฟฟา สูงสุด อยู ใน ภาค อุตสาหกรรม โดย คิด เปน รอยละ 

45 ของ ความ ตองการ ทั้งหมด อันดับ สอง คือ ภาค ธุรกิจ คิด เปน รอยละ �5 และ อันดับ ที่ สาม คือ 

ภาค ครัวเรือน โดย คิด เปน รอยละ �1 ของ ปริมาณ ความ ตองการ ทั้งหมด

ของปริมาณความ
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1.1.6	 อัตราคาไฟฟา
1) วิธีการ คำนวณ อัตรา คาไฟฟา ที่ โรงงาน ผลิต กระแสไฟฟา ขาย ใหกั บกฟผ. มี วิธี แตกตางกัน ไป 

ข้ึนอยู กับ ปริมาณ และ ประเภท ของ เช้ือเพลิง ท่ี ใช ใน การ ผลิต รวมถึง ประเภท ของ สัญญา การ รับ ซ้ือ ไฟฟา 

ซ่ึง มี ระยะเวลา ใน การ รับ ซ้ือ ไฟฟา และ ขอ ผูกมัด ใน การ รับ ซ้ือ ไฟฟา แตกตางกัน วิธีการ คำนวณมี ดังน้ี

•	ผูผลิต	ไฟฟา	เอกชน	รายใหญ (Independent Power Producers หรือ IPP) คิด อัตรา 

คาไฟฟา จาก 1) Capacity Payment (คา โครงสราง พื้นฐาน และ คา เงินกู) และ �) 

Energy Payment (คา พลังงาน ไฟฟา จาย ตามจริง) 

•	ผูผลิต	ไฟฟา	เอกชน	ราย	เล็ก (Small Power Producers หรือ SPP) ประเภท Firm 

Contract ไดรับ อัตรา คา ซ้ือ ไฟฟา จาก 1) Capacity Payment �) Energy Payment และ 

3) Fuel Savings Payment (คา อนุรักษ พลังงาน) ทั้งนี้ หาก ใช เชื้อเพลิง หมุนเวียน จะ ได 

รับเงิน ตอบแทน เพ่ิม (Adders) � สวน ไดแก เงิน คา สงเสริม การ ใช เช้ือเพลิง หมุนเวียน ซึ่ง 

เปนอัตรา คงท่ี และ เงิน ตอบแทน พิเศษ ซ่ึง แปรเปล่ียน ตาม ประเภท การ ผลิต ของ เช้ือเพลิง 

หมุนเวียน (Renewable Energy Promotion)

•	ผูผลิต	ไฟฟา	เอกชน	ราย	เล็ก (Small Power Producers หรือ SPP) ประเภท Non-firm 

Contract ไดรับ อัตรา คา ซื้อ ไฟฟา บน พื้นฐาน ชวงเวลา การ ใช (Time Of Use) ทั้งนี้ หาก 

ใช เช้ือเพลิง หมุนเวียน จะ ไดรับ อัตรา คา ซ้ือ ไฟฟา แบบ เหมา ซ้ือ จากกฟผ. และ เงิน ตอบแทน 

เพิ่ม (Adders) � สวน เชน เดียว กับ ประเภท Firm Contract

•	ผูผลิต	ไฟฟา	เอกชน	ราย	เล็กมาก (Very Small Power Producers หรือ VSPP) ซึ่ง 

ได สัญญา การ รับ ซ้ือ ไฟฟา แบบ Non-firm ท้ังหมด จะ ไดรับ อัตรา คา ซ้ือ ไฟฟา แบบ เหมา ซ้ือ 

และ ได รับเงิน ตอบแทน พิเศษ ตาม ประเภท ของ เชื้อเพลิง หมุนเวียน ที่ ผลิต

�) อัตราคาไฟฟาที่ กฟผ. ขายกระแสไฟฟาใหกับ กฟน. และ กฟภ. นั้น จะคิดอัตราในลักษณะ
ขายสง ซ่ึง กฟน. และ กฟภ. จัดจำหนายตอใหแกผูใชไฟฟาในลักษณะขายปลีกโดยมีอัตราเดียวกัน
ท่ัวทท้ัังประเทศ และกำหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาโดยมีวัตถุประสงค (1) ใหอัตราคาไฟฟาสะทอน
ถึงตนทุนทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด และเพ่ือสงเสริมใหมีการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
สงเสริมใหมีลกการลดปริมาณการใชไฟฟาในชวงที่มีการใชไฟฟาสูงสุดของระบบไฟฟา (กฟภ.) ซึ่ง 

จะชวยลดการลงทุนในการผลิต และการจัดจำหนายไฟฟาไดในระยะยาว (�) ใหการไฟฟาท้ัง 3 แหง 
มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและสามารถขยายการดำเนินงานในอนาคตไดอยางเพียงพอ (3) ใหความ 
เปนธรรมแกผูใชไฟประเภทตางๆ มากขึ้น ลดการอุดหนุนคาไฟฟาจากผูใชไฟกลุมหนึ่งโดย
ผูใชไฟฟาอีกกลุม (cross subsidy) มีการอุดหนุนอัตราคาไฟฟาเฉพาะบานอยูอาศัยท่ีใชไฟฟานอย  
สำหรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาของผูใชไฟกลุมอื่นๆ กำหนดใหใกลเคียงกับตนทุนหนวยสุดทาย  
(Marginal Cost) มากที่สุด และ (4) ใหการปรับอัตราคาไฟฟามีความคลองตัว และเปนไปโดย
อัตโนมัติสอดคลองกับราคาเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดที่มีการแขงขันมากขึ้น
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3) การคำนวนอัตราคาไฟฟาขายปลีกประกอบไปดวยปจจัย � ประการ ไดแก

•	คาไฟฟาฐาน ซึ่งประกอบไปดวยคาผลิตกระแสไฟฟา คาระบบสายสง และคาระบบ
จัดจำหนาย โดยมีอัตราการคิดคาบริการแตกตางกันไปในแตละกลุมผูใชตามปริมาณ
การใชกระแสไฟฟา (Load Pattern) อัตราคาไฟฟามีลักษณะเปนอัตรากาวหนา และ
มีความแตกตางกันตามชวงเวลาของการใช (Time of Use Rate: TOU)  

•	คาไฟฟาผันแปร (Ft : Fuel Adjustment Charge) คือ คาใชจายดานเชื้อเพลิงและ
คาซื้อไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐาน และการสงผานคาใชจายตามนโยบาย
ของรัฐ เชน การสงเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา การสงผานสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสำหรับโครงการผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟาทั้ง  
3 แหง เปนตน

	 1.2	 นโยบายการพัฒนา	และโครงสรางการบริหารจัดการ
การพัฒนาดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทยมุงเนนการเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา และ
ขยายขอบเขตพื้นที่การใหบริการทั้งระบบสายสงและระบบจัดจำหนาย เพื่อใหสามารถตอบสนอง
ความตองการที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคงไวซึ่งเสถียรภาพและความนาเชื่อถือของระบบ โดย กฟผ. เปน
ผูวางนโยบายและการวางแผนของระบบในแผน Power Development Plan - PDP ซึ่งขณะนี้อยูใน
ชวงของแผนป พ.ศ. �550-�565 โดยนโยบายระยะยาวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.�.1  พัฒนาระบบไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

1.�.� เพิ่มสัดสวนการมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาระหวาง กฟผ. และเอกชน เปน 50-50

1.�.3 เพิ่มสัดสวนโรงงานผลิตไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติ และถานหิน (ลิกไนต)
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ในดานการจัดการองคกรกำกับและดูแลระบบพลังงานไฟฟา น้ัน ไดมีการแบงสวนงานและความรับผิด
ชอบไวอยางเปนระบบ โดยมีหนวยงานหหหนหรัฐวิสาหกิจ (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เปนผูใหบริการ และ
มีกระทรวงพลังงานและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูกำหนดแนวนโยบาย และ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขึ้นเมื่อเดเดือนมกราคม �551 เพื่อรวบรวม
การกำกับและดูแลกิจการพลังงานและไฟฟาเขาไวดวยกัน

	 1.3	 คุณภาพการใหบริการและการเปรียบเทียบระดับการใหบริการกับตางประเทศ
1.3.1  ผลการดำเนินงานในดานปริมาณ ครัวเรือนกวารอยละ 90 สามารถเขาถึงบริการไฟฟา 

และในดานคุณภาพ ระบบไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังเห็นไดจากการลดลงของ
ปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (Standard Average Interruption Frequency Index: 

SAIFI) และการลดลงของระยะเวลาการหยุดจายกระแสไฟฟา (Standard Average Interruption 

Duration Index: SAIDI) 

การ	พัฒนา	โครงสร้างพื้นฐานในสาขาพลังงาน



59รายงานสถานะโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ประจำป �551

1.3.� ดานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานดานการใหบริการไฟฟากับมาตรฐานสากล ซึ่ง
จัดโดย WEF’s Competitive Index ปี พ.ศ. �550 - �551 ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับอยูที่
อันดับ 39 จาก 131 ประเทศ ดวยคะแนนรวม 5.5 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ สวนใหญ
ในภูมิภาคเดียวกัน และคะแนนเฉลี่ยของโลกโลก

1.3.3 ดานการเปรียบเทียบอัตราคาบริการในปลายป พ.ศ. �549 พบวา ประเทศไทยมีอัตรา 
คาไฟฟาเฉล่ียเทากับ 0.09 ดอลลาร สรอ. ซ่ึงใกลเคียงกันท้ังในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม 
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตราคาบริการในป พ.ศ. �547 กับกลุมประเทศท่ีมีรายไดขนาดกลาง  
และกลุมประเทศกำลังพัฒนา จะพบวาอัตราคาบริการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีคา
คอนขางสูง ในขณะที่อัตราคาบริการในภาคครัวเรือนยังอยูในระดับใกลเคียงกัน 
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	 1.4	 บทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตและสงไฟฟาของประเทศไทย ไดมีการเพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชนอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะในสวนของการผลิตกระแสไฟฟาผานผูประกอบการเอกชน (IPP, SPP, VSPP)  

นอกจากนี้ ในป พ.ศ. �546 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงสรางกิจการไฟฟาในแนวทางที่มีผูซื้อและ
สงกระแสไฟฟาเดี่ยว ซึ่งสงผลให กฟผ. เปนผูซื้อและสงกระแสไฟฟาแตเพียงผูเดียว และเปดโอกาส
ใหเอกชนเขามาแขงขันในดานการผลิตกระแสไฟฟา

2.	 ด้านพลังงาน
ประเทศไทยมีปริมาณสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิลอยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญเปนกาซธรรมชาติ ซึ่ง
กำลังการผลิตของประเทศในปจจุบันสามารถรองรับปริมาณอุปสงคเช้ือเพลิงภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนไดเพียง
บางสวน โดยอีกกวารอยละ 60 จะตองนำเขาจากตางประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

	 2.1	 ภาพรวมการพัฒนา

2.1.1  น้ำมัน ปจจุบันประเทศไทยมีทอสงน้ำมัน � เสนซึ่งเอกชนเปนเจาของดำเนินการสง
น้ำมันจากโรงกลั่นสูคลังน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยางไรก็ตาม ทอสงน้ำมันดังกลาว
ไมไดถูกใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากตนทุนในการดำเนินงานไมสามารถแขงขันได
กับระบบขนสงประเภทอื่น เชน รถบรรทุก เปนตน นอกจากนี้ ประเทศไทยมีคลังน้ำมันรวม 
ปริมาณสุทธิ 7,�40 ลานลิตร ซึ่งเพียงพอตอการใหบริการและยังไมมีแผนในการขยายปริมาณ
เพ่ิมเติมในอนาคต โดยคลังน้ำมันกวารอยละ 80 ต้ังอยูในบริเวณกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีชายฝง 
ทะเลตะวันออก
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ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันดำเนินการอยูทั้งหมด 7 แหง โดยหนึ่งในนั้นเปนของบริษัท ESSO 

(Exxon) และที่เหลือทั้งหมดเปนของกลุมบริษัท ปตท. โดยมีกำลังการกลั่นรวมทั้งหมดสูงสุด 
1,0��,000 บารเรลตอวัน ซึ่งมากกวาปริมาณความตองการภายในประเทศ (705,800 บารเรล
ตอวัน) และสามารถรองรับปริมาณความตองการไดอีกประมาณ 10 ป 
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2.1.2 กาซธรรมชาติ การสำรวจและขุดเจาะกาซธรรมชาติของประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแตป 
พ.ศ. �5�4 เพื่อลดการพึ่งพาทางดานพลังงานจากเชื้อเพลิงน้ำมัน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เปนผูรับผิดชอบการใหสัมปทานการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ สัมปทานการ
สำรวจและขุดเจาะสวนใหญเปนของบริษัท Chevron และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม 
จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหลงสำรองกาซธรรมชาติที่สำคัญอีก
หนึ่งแหลง คือ แหลง Malaysia-Thailand Joint Development Area (MTJA) ซึ่งเปนการใช
ประโยชนรวมกันระหวาง ปตท. และ บริษัท Petronas  

นอกจากนี้ ปตท. ยังเปนผูดำเนินกิจการขนสงและจำหนายกาซธรรมชาติทางทอรายหลักของ
ประเทศ โดยมีทอสงและจำหนายกาซคิดเปนระยะทางรวม �,700 กม. ซึ่งสามารถขนสงกาซ
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ไดถึง 3,170 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และปตท. ยังเปนผูดำเนินการโรงแยกกาซรายใหญที่สุด
ของประเทศ โดยมีโรงแยกกาซทั้งหมด 5 โรง กำลังการผลิตรวม 1,710 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

(4 โรงที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 1 โรงที่ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช) 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. �550 ปตท. ประกาศแผนการกอสรางทาเรือน้ำลึก ระบบทอขนสง และ
คลังกักเก็บกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ในบริเวณเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมีขนาดความ
สามารถในการรองรับปริมาณ LNG ไดถึง 5 ลานตันตอป และสามารถขยายไดเปน 10 ลานตัน
ตอปในอนาคต โดยคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. �553
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2.1.3 ภาพรวมระบบจำหนาย

จากขอมูลของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศไทยมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งหมด 18,400 สถานี โดยเปนสถานีของบริษัทขนาดใหญรวม 5,000 สถานี ที่เหลือเปนของผู
ประกอบการอิสระรายยอย

2.1.4 อุตสาหกรรมดานพลังงาน

ประเทศไทยใชเชื ้อเพลิงฟอสซิลจากแหลงกำเนิดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในป  
พ.ศ. �549 มีปริมาณการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลรวม 1,583,600 บารเรล (เทียบเทาน้ำมันดิบ) ตอวัน 
แบงเปนนำเขาจากตางประเทศรอยละ 63.5

1) ปริมาณสำรอง ในปลายป พ.ศ. �549 ประเทศไทยมีปริมาณสำรองกาซธรรมชาติประมาณ 

  30,655 พันลานลูกบาศกฟุต (นับรวมทั้งจากแหลงสำรองที่ไดรับการพิสูจนแลว และแหลง 
  สำรองที่คาดวาจะสำรวจพบ) สำหรับน้ำมันสำรอง ประเทศไทยมีแหลงสำรองที่พิสูจนแลว 
  รวม �90 ลานบารเรล

  สำหรับถานหิน ในป พ.ศ. �549 ประเทศไทยมีปริมาณสำรองประมาณ �,081 ลานตัน  
  อยูในพื้นที่บริเวณเหมืองแมเมาะ จังหวัดลำปาง ขณะที่ปริมาณความตองการในประเทศมี 
  ประมาณ 19.07 ลานตัน (ลดลงรอยละ 11 จากปริมาณการผลิตในป พ.ศ. �548) 
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�) การผลิตพลังงานขั้นปฐมภูมิ (Primary Energy Production) ในป พ.ศ. �549 ประเทศไทย 
  มีปริมาณการผลิตเช้ือเพลิงเพ่ือการพาณิชยประมาณ 764,99� บารเรล (เทียบเทาน้ำมันดิบ) 
  ตอวัน ซึ่งประกอบดวย กาซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถานหิน กาซอัด (Condensate) และ 
  พลังงานน้ำ ในสัดสวนรอยละ 56, 17, 14, 9 และ 5 ตามลำดับ 

  ในปจจุบัน กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศ ดังที ่
  แสดงในตารางดานลาง ปริมาณการผลิตในป พ.ศ. �549 มีคาเทากับ 4��,78� บารเรล 
  (เทียบเทาน้ำมันดิบ) ตอวัน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5 เทาจากป พ.ศ. �5�9

2.1.5 พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกใหม

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหมุนเวียนของประเทศไทยในป พ.ศ. �549 มีคาเทากับ 17,031 กิโลตัน 
(เทียบเทาน้ำมันดิบ) ซึ่งคิดเปนรอยละ 31.� ของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด 

1) พลังงานชีวมวล รวมถึงเชื้อเพลิงประเภท ไมฟน ถาน และเศษจากผลิตผลทางการเกษตร

2) พลังงานแสงอาทิตย กระทรวงพลังงานไดต้ังเปาหมายการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสง 
  อาทิตยไวที่ �50 เมกกะวัตตภายในป พ.ศ. �554 โดยในปจจุบัน การผลิตกระแสไฟฟา 

  จากพลังงานแสงอาทิตยสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือใชภายในครัวเรือนมากกวาเพ่ือการพาณิชย 

  หรืออุตสาหกรรม
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3) พลังงานกาซชีวภาพ ไดรับการนำมาใชในลักษณะการทดลองในประเทศไทยตั้งแตตนป 
  พ.ศ. �5�3 ในปจจุบัน เทคโนโลยีดังกลาวไดรับการนำมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิต 
  กระแสไฟฟาในทองถิ่น ซึ่งมีวัตถุดิบหลักมาจากของเสียจากฟารมปศุสัตว และน้ำเสียจาก 
  ครัวเรือน ตัวอยางที่สำคัญ ไดแก บริษัท Asian Palm Oil Company ซึ่งใชน้ำเสียจากโรงงาน 
  ท่ีกระบ่ีในการผลิตกาซชีวภาพจากการยอยสลายของแบคทีเรีย โดยเช้ือเพลิงดังกลาวสามารถ 
  นำมาผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณรอยละ 93 ของความตองการของโรงงาน

4) เชื้อเพลิงเอทานอล ในป พ.ศ. �547 รัฐบาลไทยประกาศใชแผนการเพิ่มปริมาณการผลิต 
  เชื้อเพลิงเอทานอลเปน 3 ลานลิตรตอวัน ภายในป พ.ศ. �554 รวมทั้งกำหนดแผนการ 
  ยกเลิกการจำหนายน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และมาตรการสนับสนุนทางภาษีแกรถยนต 
  ประเภท Fuel Flexible Vehicle 

  โดยประเทศไทยสามารถปลูกพืชที่ใชในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลไดหลายชนิด ไดแก 

  มันสำปะหลัง ออย กากน้ำตาล ขาวโพด ขาวเจา และขาวฟาง เปนตน โดยพืชแตละชนิด 
  ในจำนวน 1 ตันสามารถผลิตเปนเอทานอลได ดังนี้

   • ออย 70  ลิตร

   • กากน้ำตาล ��0-�60 ลิตร 

   (ตองใชออย �� ตัน ในการผลิตกากน้ำตาล 1 ตัน)

   • มันสำปะหลัง 180  ลิตร

   • ขาวและขาวโพด 400 ลิตร

   • ขาวฟาง 76  ลิตร
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  ใน ปพ.ศ. �549 ประเทศ ไทย มี โรงงาน ผลิต เช้ือเพลิง เอทานอล 8 โรง รวมกำลัง การ ผลิต 1 ลาน 

   ลิตร ตอ วัน และ อีก 11 โรง อยู ระหวาง การ กอสราง ซึ่ง คาดวา จะ เพิ่มกำลัง การ ผลิต เปน 3 ลาน 

   ลิตร ตอ วัน ใน ป พ.ศ. �551 ทั้งนี้ ปริมาณ อุปทาน ดังกลาว อาจ มากกวา อุปสงค ที่ มี อยู ใน ชวง 

   ระยะ หน่ึง อัน เน่ือง มาจาก การ เล่ือน กำหนดการ ยกเลิก การ ผลิต น้ำมัน เบนซิน ออกเทน 95 และ 

   จำนวน รถยนต ประเภท Fuel Flexible Vehicle ที่ ยังมี นอย อยู ใน ขณะนี้

5) เชื้อเพลิง ไบโอ ดีเซล เริ่ม ผลิต ในประเทศ ไทย ตั้งแต ชวง ป พ.ศ. �5�3 โดย มี วัตถุดิบ หลัก 

  คือ ปาลม (Palm) กาก เมล็ด ละหุง (Rapeseed) มะพราว (Coconut) ถั่วเหลือง (Soy) 

  ถั่วลิสง (Peanut) งา (Sesame) น้ำมัน จาก ดอก ทานตะวัน (Sunflower Oil) นอกจากนี้ ยัง 

   ได มี การนำ น้ำมันพืช ท่ี ใชงาน แลว และ สบู ดำ (Jatrophacurcas) มา ผลิต เปน ไบโอ ดีเซล ดวย

  ตาม ขอมูล จาก คณะกรรมการ พัฒนา และ สงเสริม ไบโอ ดีเซล กระทรวง พลังงาน น้ำมัน ปาลม 

   เปน วัตถุดิบ หลัก ใน การ ผลิต ไบโอ ดีเซล เน่ืองจาก ปาลม สามารถ ผลิต น้ำมัน ได ถึง 5,800 ลิตร 

   ตอ เฮกตาร ตอ ป

  ทั้งนี้ จาก ขอมูล ของ บริษัท บาง จาก ปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตน สบู ดำ สามารถ ผลิต เปน 

   น้ำมัน ไบโอ ดีเซล ได 1,800 ลิตร ตอ เฮกตาร ตอ ป ซ่ึง นอยกวา การ ผลิต จาก ปาลม ประมาณ 3 เทา 

  อยางไร ก็ตาม ตน สบู ดำ ใช ปริมาณ แรงงาน นอยกวา 10 เทา รวมทั้ง ราคา มี ความ ผันผวน และ 

   ตองการ น้ำ นอยกวา อีกทั้ง สามารถ ปลูก ได ใน หลาย พื้นที่ ของ ประเทศ

  ใน ชวง กลาง ป พ.ศ. �550 ประเทศ ไทย มี โรงงาน ผลิต ไบโอ ดีเซล 6 โรง รวมกำลัง การ ผลิต 

   สูงสุด 1 ลาน ลิตร ตอ วัน ทั้งนี้ ปจจุบัน ผลิต อยูที่ ประมาณ 500,000 ลิตร ตอ วัน ซึ่ง ขาย ให แก 

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บาง จาก ปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย ผลิต 

   เปน น้ำมัน ดีเซล B5 (สวนผสม ของ น้ำมัน ดีเซล รอยละ 95 และ น้ำมัน ไบโอ ดีเซล รอยละ 5) 

  และ มี อัตรา การ บริโภค ประมาณ � ลาน ลิตร ตอ วัน

6) พลังงาน ลม ประเทศ ไทย มี ศักยภาพ ใน การ ผลิต กระแสไฟฟา จาก พลังงาน ลม ถึงแมวา จะ เปน 

   เพียง รอยละ 0.� ของ พื้นที่ ประเทศ ทั้งหมด โดย พื้นที่ ที่ มี ศักยภาพ ไดแก พื้นที่ บริเวณ ชาย 

   ฝงทะเล อันดามัน และ ชาย ฝงทะเล ภาคใต ของ อาวไทย ซึ่ง มี ความเร็ว ลม เฉลี่ย ประมาณ 5 

  เมตร ตอ วินาที โดย ใน ขณะนี้ พลังงาน ลม ได ถูก นำไปใช ใน การ ผลิต กระแสไฟฟา และ สูบน้ำ 

   ใน พื้นที่ จังหวัด ภูเก็ต และ เกาะ ลาน เมืองพัท ยา ซึ่ง มี กังหัน ลม ขนาดเล็ก 45 ชุด สามารถ 

   ผลิต กระแสไฟฟา ได รวม �00 กิโลวัตต

7) พลังงาน น้ำ ประเทศ ไทย สามารถ ผลิต กระแสไฟฟา จาก พลังงาน น้ำ ได สูงสุด 3,764.� เมก กะ วัตต 

  ซึ่ง นับเปน รอยละ 14 ของ ปริมาณ รวมทั้งหมด โดย สวนใหญ เปน เขื่อน ผลิต กระแสไฟฟา ของ 

  กฟผ. และ บางสวน เปน เข่ือน ผลิต กระแสไฟฟา ขนาดเล็ก ซ่ึง ผลิต กระแสไฟฟา ได ประมาณ 74 

  เมก กะ วัตต
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8) พลังงาน ความ รอน ใตพิ ภพ ใน จังหวัด เชียงใหม โรง ผลิต กระแสไฟฟา จาก พลังงาน ความ รอน 

   กอสราง แลวเสร็จ และ เริ่ม ดำเนินการ ตั้งแต ป พ.ศ. �53� โดย มี กำลัง การ ผลิต กระแสไฟฟา 

  300 กิโลวัตต 

2.1.6 การ นำเขา พลังงาน

ถึงแม วาความ สามารถ ใน การ ผลิต พลังงาน ของ ประเทศ ไทย จะ เพิ่มขึ้น อยาง ตอเนื่อง ใน อัตรา เฉลี่ย 

รอยละ 8.5 ตอ ป ตลอด ชวง ป พ.ศ. �5�9-�549 แต ก็ ยัง ไม เพียงพอ ตอ ปริมาณ ความ ตองการ 

ในประเทศ เน่ืองจาก ปริมาณ ความ ตองการ มี เพ่ิมข้ึน อยาง ตอเน่ือง เชนกัน ใน อัตรา เฉล่ีย รอยละ 8.7 

ตอ ป ทำให ประเทศ ไทย ตอง พึ่งพา การ นำเขา พลังงาน จาก ตางประเทศ ถึง รอยละ 64 ของ ปริมาณ 

การ ใช ทั้งหมด โดย ใน ป พ.ศ. �549 มี ปริมาณ การ นำเขา พลังงาน สุทธิ เทากับ 978,1�0 บารเรล 

(เทียบเทา น้ำมันดิบ) ตอ วัน ซึ่ง สวนใหญ เปน น้ำมันดิบ (รอยละ 78) 

2.1.7 ปริมาณ การ ใช พลังงาน ขั้น สุดทาย

พลังงาน ข้ัน ปฐมภูมิ จะ ถูก เปล่ียน เปน พลังงาน ข้ัน สุดทาย เพ่ือ จำหนาย แก ผูบริโภค โดย ประเทศ ไทย 

ยังคง พ่ึงพา เช้ือเพลิง พลังงาน ใน เชิง พาณิชย อยาง มาก เชน เช้ือเพลิง น้ำมัน ปโตรเลียม กาซ ธรรมชาติ 

และ ถานหิน เปนตน โดย สาขา ที่ ใช พลังงาน มาก ที่สุด คือ สาขา ขนสง และ อุตสาหกรรม

1) การ ใช เช้ือเพลิง แบง ตาม ประเภท ใน ป พ.ศ. �549 ประเภท ของ เช้ือเพลิง ถูก ใช สูงสุด 4 อันดับ 

  ไดแก น้ำมัน ปโตรเลียม (รอยละ 44) กาซ ธรรมชาติ (รอยละ 37) ถานหิน นำเขา (รอยละ 9)  

  และ ถานหิน ลิกไนต (รอยละ 7)  ซึ่ง มี รูปแบบ และ สัดสวน การ ใช พลังงาน ใน ลักษณะ ดังกลาว 

   ตลอด ชวง �0 ป ที่ผานมา
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  ปริมาณ ความ ตองการ กาซ ธรรมชาติ คาดการณ วา จะ เพิ่มขึ้น อยาง ตอเนื่อง ใน อัตรารอยละ 7 

  เน่ืองจาก  การ สำรวจ คนพบ แหลง กาซ ธรรมชาติ เพ่ิมเติม ท่ี ภู หอม ประเทศ ไทย แหลง Thailand- 

  Malaysia Development Area (JDA) และ แหลง ในประเทศ พมา รวมทั้ง การ สนับสนุน การ 

   ใช กาซ ธรรมชาติ  ที่ เพิ่ม มากขึ้น อยางไร ก็ตาม การ ใช เชื้อเพลิง ถานหิน ลิกไนต และ ถานหิน 

   นำเขา ยังคง เพ่ิม มากข้ึน  เน่ืองจาก การ เร่ิม ดำเนินการ ของ โรงงาน ผลิต กระแสไฟฟา ดวย ถานหิน 

  (BLCP) ในขณะที่ เชื้อเพลิง  ประเภท พลังงาน หมุนเวียน มี ปริมาณ การ ใช ที่ 10,993 กิโล ตัน 

   เทียบเทา น้ำมันดิบ หรือ เทากับ รอยละ 17.4 ของ การ ใช เชื้อเพลิง ทั้งหมด

�) การ ใช เชื้อเพลิง แยก ตาม สาขา เศรษฐกิจ การ ใช พลังงาน ใน แตละ สาขา มี อัตรา เพิ่มขึ้น อยาง 

   ตอเนื่อง  ใน ชวง 5 ป ที่ผานมา

  ใน ป พ.ศ. �549 รูปแบบ การ ใช พลังงาน ราย สาขา มี การเปลี่ยนแปลง เล็กนอย โดย ภาค 

   อุตสาหกรรม (รอยละ 38) ขยับ เพิ่มขึ้น มากกวา ภาค การ ขนสง (รอยละ 36) และ 

   ภาค ที่ อยูอาศัย ภาค พาณิชย และ ภาค เกษตรกรรม มี สัดสวน ตาม มา ที่ รอยละ 14, 7 และ 5  

   ตามลำดับ
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2.1.8 โครงสรางราคาเชื้อเพลิง

1) น้ำมัน ในป พศ. �534 อัตราราคาน้ำมันไดรับการปลอยลอยตัวเพื่อใหสะทอนกับราคาตาม 

  ตลาดโลก โดยอัตราราคาประกอบไปดวยสวนประกอบดังนี้

   • คากลั่นน้ำมัน (Ex-Refinery Price/CIF Price)

   • คาภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น

   • คาสมทบกองทุนน้ำมัน (กำหนดโดยรัฐบาล)

   • คาภาษีมูลคาเพิ่ม

   • คาการตลาด (กำหนดโดยรัฐบาล)

  ถึงแมวาอัตราราคาน้ำมันจะไดรับการปลอยลอยตัวตั้งแตป พ.ศ. �534 แต ภาครัฐยังมีการ 

  เขาแทรกแซงผานการปรับจำนวนเงินสมทบกองทุนน้ำมัน เพ่ือลดความผันผวนของราคาตาม  

  ภาวะของตลาดโลก และยังลดการเก็บเงินสมทบสำหรับน้ำมันประเภทแกสโซฮอล และไบโอดีเซล 

  ใหต่ำกวาน้ำมันปกติเพ่ือเปนการสนับสนุนการใชน้ำมันประเภทดังกลาวใหเพ่ิมข้ึนในทางออม

 �) กาซธรรมชาติ อัตราราคาคากาซธรรมชาติไดรับการกำหนดโดยภาครัฐ เน่ืองจากบริษัท ปตท. 

  จำกัด (มหาชน) เปนผูไดรับสัมปทานและดำเนินการกิจการกาซธรรมชาติเพียงผูเดียวใน 

  ประเทศ โดยราคาคากาซธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ (NGV) อยูที่อัตรา 8.50 บาท  

  ตอกิโลกรัม และมีแนวโนมวาจะคงท่ีไปจนถึงป พ.ศ. �55� ตามแผนการของกระทรวงพลังงาน

 2.2	 นโยบายการพัฒนา	และโครงสรางการบริหารจัดการ

�.�.1 นโยบาย ดาน พลังงาน ท่ี สำคัญ ของ ประเทศ ไทย มุงเนน ไป ท่ี การ เพ่ิม ประสิทธิภาพ การ ใช 

พลังงาน การ สงเสริม การ ใช พลังงาน หมุนเวียน รวมทั้ง การ เพิ่ม ความ มั่นคง ทาง ดาน พลังงาน 

และ การ พัฒนา ประเทศ ไปสู การ เปน ศูนยกลาง ของ ภูมิภาค ทาง ดาน พลังงาน

�.�.� การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ใช พลังงาน สำหรับ ภาค การ ขนสง ภาครัฐ มี แผนการ เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ โดย การ สงเสริม การ ปรับ เปลี่ยน รูปแบบ การ ขนสง และ เดินทาง สู ระบบ ราง ให 
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มาก ยิ่งขึ้น (Modal Shift) และ ใน ภาค อุตสาหกรรม จะ มุงเนน การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ ผู 

ประกอบการ ภาค อุตสาหกรรม ซึ่ง แนวทาง ดังกลาว จำเปน ตอง ใช ความ รวมมือ จาก แตละ 

ภาค สวนใน ระดับชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐ ยัง ให ความ สำคัญกับ การ เพิ่ม ความ มั่นคง ทาง ดาน 

พลังงาน โดยเฉพาะ การ ลด การ นำเขา น้ำมันดิบ และ การ ปรับ สมดุล ของ สัดสวน เชื้อเพลิง 

พลังงาน รวมทั้ง การ สงเสริม การ สำรวจ และ ขุดเจาะ แหลง เชื้อเพลิง เพิ่มเติม

�.�.3 การ สงเสริม การ ใช พลังงาน หมุนเวียน และ พลังงาน ทางเลือก เชน มาตรา การ การ ลด 

ภาษี และ การ สนับสนุน ทาง ดาน การเงิน เพ่ือ สงเสริม ให ใช น้ำมัน แกสโซฮอล และ กาซ ธรรมชาติ 

สำหรับ ยานพาหนะ (NGV) โดย ภาครัฐ ต้ังเปา การ ทดแทน การ ใช เช้ือเพลิง น้ำมัน ดวย เช้ือเพลิง 

NGV ใน สัดสวน รอยละ 10 ภายใน ป พ.ศ. �551 รวมทั้ง สนับสนุน การ ผลิต เชื้อเพลิง ไบโอ 

ดีเซล เชิง พาณิชย และ โรงงาน การ ผลิต ขนาดเล็ก ใน ระดับ ชุมชน นอกจาก น้ี ภาครัฐ ยัง สงเสริม 

การ ใช พลังงาน หมุนเวียน และ พลังงาน ทางเลือก ผาน มาตรการ สนับสนุน ทาง ดาน การเงิน จาก 

กองทุน ตางๆ เชน กองทุน เพื่อ การ อนุรักษ พลังงาน และ กองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง เปนตน

�.�.4 ดาน หนวยงาน กำกับ ดูแล กระทรวง พลังงาน แบงสวน ราชการ ออก เปน 4 หนวย 

งานหลัก ไดแก (1) สำนักงาน นโยบาย และ แผน พลังงาน เปน หนวยงาน ศึกษา และ วิเคราะห 

นโยบาย และ แผนการ บริหาร และ พัฒนา พลังงาน ของ ประเทศ (�) กรม เชื้อเพลิง ธรรมชาติ 

เปน หนวยงานรัฐ ที่ จัด ตั้งขึ้น เพื่อ ปฏิบัติ ภารกิจ ใน การ บริหาร จัดการ การ จัดหา และ จัด การ 

การ ให สัมปทาน แหลง เช้ือเพลิง ธรรมชาติ (3) กรม ธุรกิจ พลังงาน เปน หนวยงานรัฐ ท่ี จัด ต้ังข้ึน 

เพื่อ ปฏิบัติ ภารกิจ ใน การ บริการ ธุรกิจ พลังงาน และ คุมครอง ประชาชน ให มี พลังงาน ใช อยาง 

ปลอดภัย และ(4) กรม พัฒนา พลังงาน ทดแทน และ อนุรักษ พลังงาน เปน หนวยงานรัฐ ที่ จัด 

ต้ังข้ึน เพ่ือ ปฏิบัติ ภารกิจ ใน การ พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การ ผลิต และ การ ใช พลังงาน สะอาด 

ที่ สอดคลองกับ สถานการณ ของ แตละ พื้น พัฒนา เทคโนโลยี พลังงาน สะอาด เชิง พาณิชย

�.�.5 นอกจากนี้ ดาน หนวยงาน กำกับ ดูแล สาขา พลังงาน ไฟฟา พ.ร.บ.การ ประกอบ กิจการ 

พลังงาน พ.ศ. �550 ได กำหนด ให มี การ จัดตั้ง คณะกรรมการ กำกับ กิจการ พลังงาน (กกพ.) 

ข้ึน เม่ือ เดือนมกราคม พ.ศ. �551 เพ่ือ รวบรวม การ กำกับ และ ดูแล กิจการ พลังงาน และ ไฟฟา เขา 

ไว ดวยกัน
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	 2.3	 คุณภาพการใหบริการและการเปรียบเทียบระดับการใหบริการกับตางประเทศ

ตัว ชี้ วัด ที่ สำคัญ ของ ประสิทธิภาพ ทาง ดาน พลังงาน คือ สัดสวน ความ เขมขน ของ พลังงาน (Energy 

Intensity Ratio) ซึ่ง คำนวน จาก สัดสวน การ ใช พลังงาน ตอ ผลิตภัณฑ มวลรวม ภายใน ประเทศ 

(GDP) โดย ใน ชวง 18 ป ที่ผานมา ประเทศ ไทย มี สัดสวน ความ เขมขน ของ พลังงาน ที่สูง มากขึ้น 

แสดงถึง ประสิทธิภาพ ใน การ ใช พลังงาน ที่ ลดนอยลง ทั้งนี้ เมื่อ เปรียบ เทียบกับ ประเทศ ใน ภูมิภาค 

เดียวกัน ประเทศ ไทย มี สัดสวน ความ เขมขน ของ พลังงาน ที่ ต่ำกวา โดย ใน ป พ.ศ. �548 มี สัดสวน 

ที่ ต่ำกวา ประเทศ จีน และ ใกลเคียง กับ ประเทศ มาเลเซีย

ตัว ชี้ วัด ที่ สำคัญ อีก ตัว หนึ่ง ของ ประสิทธิภาพ ทาง ดาน พลังงาน คือ ดัชนี ความ ยืดหยุน ทาง ดาน 

พลังงาน (Energy Elasticity Index) ซึ่ง โดย ปกติ จะ มี อัตรา การ เพิ่ม หรือ ลด ใน ทิศทาง เดียวกัน กับ 

อัตรา การ ขยายตัว ทาง เศรษฐกิจ โดย ใน ชวง ป พ.ศ. �5�3-�544 ประเทศ ไทย มี ดัชนี ความ ยืดหยุน 

ทาง ดาน พลังงาน เฉลี่ย 1.565 ทั้งนี้ ตั้งแต ป พ.ศ. �547  ทิศทาง ของ ดัชนี มี แนวโนม ที่ ตรงกันขาม 

กับ ใน ชวง กอนหนา 
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	 2.	4		 	บทบาท	การ	มี	สวนรวม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

 ภาคเอกชน มี สวนรวม และ บทบาท สำคัญ ใน อุตสาหกรรม ปโตรเลียม ของ ประเทศ ไทย ต้ัง แต ตนน้ำ ถึง 

ปลายน้ำ  โดยเฉพาะ ภาคเอกชน จาก ตางชาติ  เชน  บริษัท  C h e v r o n   เปนตน  ทั้งนี้  บริษัท ขามชาติ 

สวน ใหญ มัก รวม ลงทุน กับ บริษัท ของ ประเทศ ไทย ใน โครงการ สำรวจ และ ขุดเจาะ แหลง เชื้อเพลิง 

น้ำมัน ตางๆ   ใน ทางตรง กัน ขาม  การ มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน ใน อุตสาหกรรม กาซ ธรรมชาติ ของ 

ประเทศ ไทย ยัง อยู ใน วงจำกัด  โดย บริษัท  ปตท.   จำกัด  ( มหาชน)   ยังคงเปน ผู ดำเนิน กิจการ ขนสง 

และ จำหนาย กาซ ธรรมชาติ ราย หลัก ของ ประเทศ  

 ใน ประเด็น การ ฟองรอง ตอ ศาลปกครอง สูงสุด  เก่ียวกับ การ แปรรูป อดีต การ ปโตรเลียม แหง ประเทศ 

ไทย ใน ป  พ. ศ.   � 5 4 4   เปน บริษัท จด ทะเบียน ใน ตลาด หลักทรัพย  ซึ่ง ภาครัฐ โดย กระทรวง การคลัง 

ยังคงเปน ผู ถือหุน ราย ใหญ  นั้น  ผล การ ตัดสิน เมื่อ เดือน ธันวาคม  พ. ศ.   � 5 5 0   ได ยกฟอง การ  

ยกเลิ กการ แปรรูป  ปตท.   เน่ืองจาก การกระ ทำ ดังกลาว จะ สงผลกระทบ ตอ ภาค การ ลงทุน และ การเงิน 

ใน ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย
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	3	.		 	แนวโน้ม	การ	ลงทุน	ใน	สาขา	พลังงาน

 ประเทศ ไทย เปดโอกาส การ ลงทุน ใน สาขา พลังงาน ในดาน ตางๆ   ดังนี้  การ ลงทุน เพื่อ ขยาย กำลัง การ ผลิ ต 

กระ แส ไฟฟา ของ  กฟผ.   การ ลงทุน เปน ผูผลิต ไฟฟา เอกชน ราย ใหญ  ( I P P )   หรือ ผูผลิต ไฟฟา เอกชน ราย เล็ก  

( S P P )   ใน ระดับ ชุมชน  และ การ ลงทุน ใน โครงการ ประเภท พลังงาน ทด แทน หรือ พลัง งาน หมุนเวียน

		 	3	.	1		 	ดาน	การ	ลงทุน	โรงงาน	ผลิ	ตกระ	แส	ไฟฟา  ตาม แผน พัฒนากํา ลังการ ผลิต ไฟฟา  P o w e r   

   D e v e l o p m e n t   P l a n   ( P D P )   ประเทศ ไทย ตอง การกระ แส ไฟฟา อีก  3 0 , 5 3 � . 6   เมก กะ วัตต  ใน 

   ชวง ป  พ. ศ.   � 5 5 0 - � 5 6 4   โดย ครึ่ง หนึ่ง จะ ดำเนินการ โดย กฟผ.   ดัง นั้น ใน ชวง ป  พศ.   � 5 5 4 - � 5 6 4 

  กฟผ.  จะ ตอง ดำเนินการ กอสราง โรงไฟฟา อีก จำนวน  1 6   โรง  แบงออก เปน โรงไฟฟา จาก เชื้อเพลิง 

   กาซ ธรรมชาติ จำนวน  8   โรง  โรงไฟฟา จาก เชื้อเพลิง ถานหิน จำนวน  4   โรง  และ โรงไฟฟา จาก 

   พลังงาน นิวเคลียร จำนวน  4   โรง  

   สำหรับ การ เพิ่ม การ ผลิ ตกระ แส ไฟฟา ตาม แผน  P D P   อีก ครึ่ง หนึ่ง จะ นำเขา จาก ประเทศ เพื่อนบาน 

   และ ผลิต โดย ผูผลิต ไฟฟา เอกชน  ซึ่ง เมื่อเดือน ธันวาคม  พ.ศ. � 5 5 0   เอกชน  3   ราย จาก ทั้งหมด 

   1 5   ราย ไดรับ การ อนุมัติ ให ดำเนินการ กอสราง โรงงาน และ ผลิต ไฟฟา จำนวน  4   โรง รวมกำลัง  

  การ ผลิต  4 , 4 0 0  เมก กะ วัตต  เพื่อ รองรับ ปริมาณ ความ ตองการ ใน ชวง ป  พ. ศ.   � 5 5 5 - � 5 5 7 

		 	3	.	2		 	ดาน	การ	ลงทุน	ใน	โครงการ	ประเภท	พลังงาน	ทด	แทน	หรือ	พลัง	งาน	หมุนเวียน  

   คณะกรรมการ สงเสริม การ ลงทุน  ( B O I )   ได มี มาตรการ สงเสริม การ ลงทุน ของ ภาคเอกชน ใน 

   โครงการ ลักษณะ ดังกลาว  เชน  คา ตอบ แทน เพ่ิมเติม พิเศษ  การ ลด หรือ งดเวน ภาษี  การ จัดหา เงินกู 

   ดอกเบี้ย ต่ำ  เปนตน    นอกจากนี้  กรม พัฒนา พลังงาน ทด แทน และ อนุรักษ พลังงาน  ( พพ. )   ได 

   คาดการณ วา ประเทศ ไทย จะ สามารถ ผลิต ไฟฟา จาก พลังงาน แสง อาทิตย ได ถึง  5 , 0 0 0   เมก กะ วัตต  

   อยางไร ก็ตาม  การ ผลิต ไฟฟา จาก พลังงาน แสง อาทิตย ยังมี ขอจำกัด อยู  เน่ืองจาก ประเทศ ไทย จำเปน 

   ตอง พึ่งพา เทคโนโลยี และ นำเขา อุปกรณ จาก ตางชาติ  ซึ่ง ภาครัฐ ได มี มาตรการ ใน การ สนับสนุน 

   เปนพิเศษ  โดย โครงการ ใน ลักษณะ นี้ จะ ไดรับ การ สนับสนุน คา ตอบ แทน เพิ่มเติม พิเศษ สูงกวา 

   โครงการ ผลิต ไฟฟา จาก พลังงาน ทด แทน หรือ พลังงาน หมุนเวียน ชนิด อื่น  ( 8   บาท ตอ กิโลวัตต) 

   นอกจากนี้  ส นพ.   ยัง ได เพิ่ม การ สนับสนุน คา ตอบ แทน เพิ่มเติม พิเศษ  ให กับ โครงการ ผลิ ตกระ แส 

   ไฟฟา จาก พลังงาน ลม จาก  1   บาท ตอ กิโลวัตต  เปน  3 . 5   บาท ตอ กิโลวัตต  โดย ลาสุด  การ ลงทุน 

   โครงการ ผลิ ตกระ แส ไฟฟา จาก พลังงาน ลม ไดรับ การ อนุมัติ จาก  B O I   เมื่อ ปลายป  พ. ศ.   � 5 5 0   

   จำนวน  3   โครงการ  กำลัง การ ผลิต รวม  � � 0   เมก กะ วัตต  ที่ จังหวัด มุกดาหาร

   ดาน การ ลงทุน และ พัฒนาการ ผลิต เช้ือเพลิง ไบโอ ดีเซล  มี แนวโนม ท่ี จะ ขยายตัวมากข้ึน  โดยเฉพาะ 

   เชื้อเพลิง ไบโอ ดีเซล ที่ มี อัตรา การ ขยายตัว ของ ปริมาณ ความ ตองการ สูง ถึง รอยละ 1 0 0 0   ใน ป   

  พ. ศ.   � 5 5 0   และ แกสโซฮอล  เน่ืองจาก มาตรา การ การ ยกเลิก การ จำหนาย น้ำมัน เบนซิน ออกเทน  9 5   

   และ การ เพิ่มจำนวน มากขึ้น ของ รถยนต ประเภท  F u e l   F l e x i b l e   V e h i c l e   
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   อยางไร ก็ตาม  ยังคงมี ความ ไม แนนอน วาการ ลงทุน ใน โครงการ ประเภท พลังงาน ทด แทน หรือ พลัง 

   งาน หมุนเวียน จะ สามารถ ขยายตัว หรือ ดำเนินการ ใน ระยะยาว ได หรือ ไม  หาก ขาด การ สนับสนุน 

   จาก มาตรการ ตางๆ   ของ ภาครัฐ ตอไป

   สำหรับ โครงการ ผลิ ตกระ แส ไฟฟา จาก พลังงาน นิวเคลียร กำลัง การ ผลิต รวม  4 , 0 0 0   เมก กะ วัตต  

   ตาม แผน พัฒนากํา ลังการ ผลิต ไฟฟา น้ัน  จำเปน ท่ี จะ ตอง ระดม เงินทุน มากกวา หลาย พัน ลาน เหรียญ 

   สหรัฐ  และ การ สนับสนุน ทาง ดาน เทคโนโลยี  รวม ทั้ง การ พัฒนา บุคลากร ที ่มี ความ เชี่ยวชาญ  

  ใน ระยะยาว  

	4	.		 	ประเด็น	ที่	ควร	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ของ	สาขา	พลังงาน

		 	4	.	1		 	ความ	ทาทาย	ของ	โลกา	ภิวัฒน	 	

 การ ดำเนินการ สาขา พลังงาน ของ ประเทศ ไทย ไดรับ ผลกระทบ จาก ภาวะ สถานการณ การ เปลี่ยน 

แปลง ทาง ดาน พลังงาน ใน ระดับโลก  โดยเฉพาะปญ หา การ ปรับ เพิ่มขึ้น ของ ราคา เชื้อเพลิง  การ 

เพ่ิมข้ึน ของ ความ ตองการ พลังงาน อยาง ตอเน่ือง  รวม ท้ัง ปญหา สภาวะ เปล่ียน แปลง ของ สภาพอากาศ  

และ ประเด็น ความ ขาด แคลน และ ความ นา เชื่อถือ ของ แหลง พลังงาน  โดย ประเด็น สำคัญ ที่ ประเทศ 

ไทย จะ ตอง พิจารณา  คือ  การ หา จุด สมดุล ใน การ แขงขัน  การ พัฒนา อยาง ยั่งยืน  และ การ เสริม 

ความ มั่นคง ทาง ดาน พลังง งาน

 การ พัฒนา อยาง ยั่งยืน ในดาน พลังงาน นั้น  จำเปน ที่ จะ ตอง มี การ พัฒนา ทาง ดาน เทคโนโลยี  และ 

มาตรการ การ สนับสนุน ทาง ดาน การเงิน ให กับ การ พัฒนา แหลง พลังงาน ทด แทน  ควบคู ไปกับ การ 

มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน และ ภาคประ ชา ชน  รวม ทั้ง การ บริหาร จัดการภาย ใต หลัก ธรรมาภิบาล  

และ ความ นา เช่ือถือ ของ องคกร กำกับ และ ดู แล กิจการ ธุรกิจ พลังงาน  ในขณะ เดียว กัน  ก็ ตอง คำนึง ถึง 

การ บริหาร จัดการ ดาน อุปสงค ดวย  โดย อาจ พิจารณา ใช กลไก ทาง ดาน ราคา เพ่ือ สงเสริม การ แขงขัน 

ใน ตลาด  และ ชวย เพ่ิม ประสิทธิภาพ หรือ ลด การ ใช พลังงาน ของ ผูบริโภค  นอกจากน้ี  อาจ พิจารณา ใช 

การ ประชา สัมพันธ และ ให ความรู ใน การ ปรับ เปล่ียน ทัศนคติ  เพ่ือ เพ่ิม ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

ใน การ ใช พลังงาน ใน ทุก ภาค สวน

		 	4	.	2					การ	เพิ่ม	ความ	สมดุล	ของ	แหลง	เชื้อเพลิง	พลังงาน  

 ประเทศ ไทย กำลัง เผชิญกับ ความ ทาทาย ดาน การ พึ่งพา พลังงาน อยาง มาก จาก เพียง สอง แหลง  ได 

แก  การ นำเขา น้ำมัน เชื้อเพลิง จาก ตางประเทศ  และ การ ใช กาซ ธรรมชาติ จาก แหลง ขุดเจาะภาย 

ในประเทศ  ซึ่ง มี ความ จำเปน อยางยิ่ง ใน การ พิจารณา เพิ่ม ความ สมดุล ของ แหลง เชื้อเพลิง พลังงาน 

เพื่อ ลด ความ เสี่ยง และ เสริมสราง ความ มั่นคง ทาง ดาน พลังงาน ให มากขึ้น

การ	พัฒนา	โครงสร้าง	พื้นฐาน	ในสาขาพลังงาน
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		 	4	.	3		 	การ	พัฒนา	พลังงาน	ทด	แทน

 การ พัฒนา ทาง ดาน อุตสาหกรรม พลังงาน ทางเลือก ของ ประเทศ ไทย ยัง อยู ใน ขั้น เริ่มตน  ทั้งนี้ มี 

อุปสรรค ท่ี สำคัญ ได แก  การ ขาด แคลน บุคลากร ท่ี มี ความ เช่ียวชาญ  และ การ พัฒนา เทคโนโลยี อยาง 

ตอเน่ือง  รวม ท้ัง การ ขาด การ มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน และ การ เขา ถึง แหลง เงินทุน  โดย ใน ประเด็น 

ดังกลาว ภาครัฐ ควร จำกัด การ เขามา ดำเนินการ  หาก แต ควร สนับสนุน ภาคเอกชน และ ภาค การเงิน 

ให มี บทบาท มากขึ้น

		 	4	.	4		 	การ	กำกับ	ดู	แล		ความ	เสมอภาค	ใน	การ	แขงขัน		และ	ราคา	พลังงาน	ที่	เหมาะสม

 อุตสาหกรรม ไฟฟา และ พลังงาน ของ ประเทศ ไทย ยังคงมี ลักษณะ ของ ระบบ การ ผูกขาด อยู  ตัวอยาง 

เชน  อุตสาหกรรม กาซ ธรรมชาติ  ปตท.   ยังคงเปน ผู ดำเนินการ ราย ใหญ แตเพียง ราย เดียว ของ 

ประเทศ  เปนตน  นอกจากนี้  ความ พยายาม ใน การ เปด เสรี อุตสาหกรรม ทาง ดาน พลังงาน ยัง ไม 

ประสบ ความ สำเร็จ ตาม ที่ ตั้งไว  เนื่องจาก ยังขาด กรอบ การ กำกับ และ ดู แล  รวม ทั้ง ขั้นตอน การ 

เปด เสรี ที่ โปรง ใส และ เปนธรรม  ทั้งนี้  หลังจาก การ บังคับ ใช  พ. ร. บ  การ ประกอบ กิจการ พลังงาน 

 พ. ศ.  � 5 5 0   ได มี การ จัดตั้ง คณะกรรมการ กำกับ กิจการ พลังงาน  ( กกพ. )   ขึ้น เมื่อ เดือนมกราคม 

 พ. ศ.  � 5 5 1   เพื่อ แยก การ กำกับ ดู แล ออกจาก การ กำหนด นโยบาย  รวม ทั้ง รวบรวม การ กำกับ ดู แล 

กิจการ พลังงาน และ ไฟฟา เขา ไว ดวย กัน  โดย เปน ท่ี คาด หวัง วา  องคกร กำกับ และ ดู แล กิจการ พลังงาน 

จะ สามารถ ชวย สงเสริม การ ประกอบ กิจการ และ การ แขงขัน ที่ มี เสรี มาก ยิ่งขึ้น  รวม ทั้ง เพิ่ม ความ 

โปรง ใส และ เปนธรรม ให กับ การ ตัดสิน ใจ ใน การ ดำเนินงาน ตางๆ   ที่ สำคัญ ของ อุตสาหกรรม ดาน 

พลังงาน ของ ประเทศ

การ	พัฒนา	โครงสร้างพื้นฐานในสาขาพลังงาน
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การ	พัฒนา	โครงสร้าง	พื้นฐานในสาขาสื ่อสาร

การ	พัฒนา	โครงสร้าง	พื้นฐาน	ในสาขาสื ่อสาร

1.	 ภาพรวม	การ	พัฒนา

ปจจุบัน ธุรกิจ โทรศัพท เคล่ือนท่ี เปน สวน ท่ี มี บทบาทมาก ท่ีสุด ใน ภาค ธุรกิจ ส่ือสาร โทรคมนาคม ผูใช โทรศัพท 
เคลื่อนที่ มี ประมาณ 43 ลาน ราย ขณะ ที่ ผูใช โทรศัพท พื้นฐาน มี ประมาณ 7 ลาน ราย โดย มี อัตรา การ 
 เติบโต ของ ตลาด โทรศัพท เคล่ือน ท่ีสูง ประมาณ 3.6 ลาน เลขหมาย ใน ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. �550  
โดย ตลาด ของ โทรศัพท พื้นฐาน เปน ตลาด ที่ คอนขาง หยุดนิ่ง ขณะ ที่ โครงสราง พื้นฐาน ของ เครือขาย 
โทรคมนาคม ที่ มี ความเร็วสูง (Broadband) มี แนวโนม เติบโต สูง แต ยัง ไม เห็นภาพ ที่ ชัดเจน 

1.1	 เครือขาย	โทรศัพท	พื้นฐาน	ป พ.ศ. �550 ประเทศ ไทย มี ขีด ความ สามารถ ใน การ ใหบริการ 
เลขหมาย ได ทั้งสิ้น 8.73 ลาน เลขหมาย ขณะ ที ่มี การ เปด ใช เลขหมาย 7.� ลาน เลขหมาย หรือ 
ประมาณ รอยละ 8� โดย มี อัตรา ความ หนาแนน ของ ชุมสาย (tele-density rate) ประมาณ 17 
เลขหมาย ตอ ประชากร 100 ครัวเรือน เพิ่มขึ้น จาก ป พ.ศ. �544 ที่ มี อัตรา 9.75 เลขหมาย ตอ 
ประชากร 100 ครัวเรือน ทั้งนี้ อัตรา การ เขาถึง โทรศัพท พื้นฐาน มี แนวโนม ลดลง โดย มี อัตรา การ 
เติบโต เพียง รอยละ �.3 ใน ชวง 5 ป ที่ผานมา (ปี พ.ศ. �544 – �549) ซึ่ง เปนผล จาก การ เติบโต 
อยาง รวดเร็ว ของ การ ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่

ปจจุบัน มี ผู ใหบริการ โทรศัพท พื้นฐาน 3 ราย ไดแก บมจ. ที โอที บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น และ 
บมจ ที ที แอนด ที ใน ปี พ.ศ. �550 บมจ.ที โอที เปน ผู ที่ มี สวนแบง การ ตลาด สูงสุด รอยละ 57.73 
รอง ลงมา ไดแก บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น รอยละ �5.84 และ บมจ. ที ที แอนด ที รอยละ 16.43 ใน 
กรุงเทพมหานคร มี ผู ใหบริการ เพียง � ราย ไดแก บมจ. ที โอที และ บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น โดย 
บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น มี สวนแบง ตลาด มาก ที่สุด รอยละ 5�.73 ขณะ ที่ บมจ. ที โอที และ บมจ ที ที 
แอนด ที ใหบริการ แก ประชาชน ใน สวนภูมิภาค โดย บมจ. ที โอที มี สวนแบง การ ตลาด รอยละ 67.78 
นอกจากนี้ ยังมี ผู ใหบริการ โทรศัพท พื้นฐาน ระหวาง ประเทศ ไดแก บมจ. กสท โทรคมนาคม 

1.2	 การ	ใหบริการ	โทรศัพท	เคลื่อนที่ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. �550 มี จำนวน ผู ใชบริการ โทรศัพท 
เคลื่อนที่ ประมาณ 43.5 ลาน ราย โดย มี อัตรา การ เขาสู ตลาด รอยละ 66 ใน ระยะ ที่ผานมา ตลาด 
โทรศัพท มือถือ มี การ เติบโต เพิ่มขึ้น โดย ตลอด โดย ใน ชวง ป พ.ศ. �544 – �549 มี อัตรา การ เจริญ 
เติบโต มากกวา รอยละ 80 ท้ังน้ี ใน ป พ.ศ. �544 สัดสวน ผูใช โทรศัพท มือถือ ตอ ประชากร 100 คน 
เปน 40.1 และ ยังคงมี อัตรา การ เจริญ เติบโต สูง ใน ป พ.ศ. �550 โดย ใน ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม  
พ.ศ. �550 มี ผู ใชบริการ โทรศัพท มือถือ เพิ่ม 3.6 ลาน เลขหมาย นอกจากนี้ การ ใหบริการ โทรศัพท 
เคลื่อนที่ ยัง สามารถ เขาถึง ประชาชน ที่อยู ใน เขตชนบท ไดดี ยิ่งขึ้น ดัง จะ เห็น ได จาก การ ขยาย การ 
ใหบริการ ครอบคลุม พื้นที่ บริการ อยาง กวางขวาง โดย  บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (AIS)

ปจจุบัน มี ผู ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ จำนวน 6 ราย ผู ใหบริการ รายใหญ ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (AIS) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และ  
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บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น โดย AIS เปน ผู ใหบริการ รายใหญ ที่สุด มี สวนแบง ตลาด รอยละ 48.43 
ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. �550 รอง ลงมา ไดแก DTAC และท รู มี สวนแบง การ ตลาด รอยละ 30.73 
และ 18.76 ตามลำดับ ปจจุบัน AIS ยังคง ครอง สวนแบง ตลาด มาก ที่สุด แมวา จะ เริ่ม ลดลง มาก 
บาง ก็ตาม

ผู ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ รายใหญ ทั้ง 3 ราย (AIS DTAC และ True Move) สามารถ ครอง 
สวนแบง ตลาด ได รอยละ 98 ของ ผูใช เลขหมาย ซึ่ง โดย แทจริง แลว ผูนำ ตลาด รายใหญ � ราย 
ไดแก AIS และ DTAC เปน ผู ใหบริการ ถึง รอยละ 79 ของ ผู ใชบริการ ทั้งหมด จึง มี แนวโนม ใน การ 
เกิด การ ผูกขาด โดย � บริษัท ดังกลาว ได อยางไร ก็ตาม การ ครอง สวนแบง ตลาด ดังกลาว ไมได บงชี้ 
วา จะ ทำให บริษัท ทั้ง � ไดรับ ผลประโยชน จน กอ ให เกิด ความ ไม เปนธรรม แก ผูบริโภค ดัง จะ เห็น ได 
วา ผู ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ มี รายได เฉลี่ย ตอ หนวย (Average revenue per unit : ARPU) อยู 
ใน ระดับ ลดลง ขณะ ที่ จำนวน ผู ใชบริการ เติบโต เพิ่มขึ้น ดัง จะ เห็น ได จาก การ มี ผูใช โทรศัพท เคลื่อนที่ 
เพิ่มขึ้น ประมาณ 3.6 ลาน เลขหมาย เพียงแค ใน ไตรมาส แรก ของ ป พ.ศ. �550

1.3	 การ	เขาถึง	บริการ	อินเตอรเน็ต ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. �550 มี ผู จด ทะเบียน เปน ผู ใหบริการ 
อินเตอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) จำนวน 59 ราย โดย ใน ป พ.ศ. �549 มี  
ผู จด ทะเบียน เปด ใชบริการ อินเตอรเน็ต จำนวน �.4 ลาน ราย และ จำนวน ผูใช อินเตอรเน็ต 8.4 
ลาน คน ทั้งนี้ อัตรา การ เติบโต ของ ผูใช อินเตอรเน็ต ใน ชวง ปี พ.ศ. �548 และ พ.ศ. �549 อยูที่ 
ประมาณ รอยละ 13 โดย มี สัดสวน ผู จด ทะเบียน เปด ใชบริการ อินเตอรเน็ต 3.81 ราย ตอประชากร 
100 คน อยางไร ก็ตาม สัดสวน จำนวน ผูใช อินเตอรเน็ต นาจะ สะทอน ให เห็น ถึง ความ สามารถ ใน การ 
เขาถึง บริการ อินเตอรเน็ต ของ ประชาชน ได ดีกวา โดย ใน ป พ.ศ. �549 มี อัตราสวน ผูใช อินเตอรเน็ต 
13.07 คน  ตอ ประชากร 100 คน ทั้งนี้ ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต รายใหญ ที่สุด คือ ท รู ซึ่ง มีผู 
 จด ทะเบียน เปด ใชบริการ จำนวน 1.�3 ลาน ราย หรือ มี สวนแบง ตลาด ประมาณ รอยละ 17 

การ	พัฒนา	โครงสร้าง	พื้นฐาน	ในสาขาสื ่อสาร
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สำหรับ อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง ถึงแม จะ เปน ตลาด ท่ี ยังมี ขนาดเล็ก โดย มี ผู ลงทะเบียน ใชบริการ เพียง 
105,000 ราย ใน ป พ.ศ. �549 แต อยางไร ก็ตาม การ เติบโต ของ ตลาด อยู ใน เกณฑ ที่ สูงขึ้น เรื่อยๆ 
โดย ดู ได จาก อัตรา การ เติบโต ใน ชวง ระหวาง ป พ.ศ. �546 - �547 ที่ เพิ่มขึ้น มากกวา รอยละ 700 
จำนวน ผูใช อินเตอรเน็ต ควร มี สูงกวา จำนวน ผู จด ทะเบียน เปด ใชบริการ อยางไร ก็ตาม ยังไม สามารถ 
หา ขอมูล อางอิง อยาง เปนทางการ ได ทั้งนี้ ขอมูล จาก บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น ซึ่ง เปน ผู ใหบริการ 
อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง รายใหญ ที่สุด พบ วา ใน ป พ.ศ. �549 มี ผูใช อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง ของ 
บริษัท จำนวน 44�,7�8 ราย นอกจาก บมจ. ท รู แลว ยังมี ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง อีก 
ห ลาย แหง สวนใหญ ผู ใหบริการ จะ เปน บริษัท ชั้นนำ ดาน สื่อสาร โทรคมนาคม ของ ไทย หรือ บริษัท ลูก 
โดย ผู ใหบริการ หลัก ไดแก ท รู คอร ปอ เรชั่น บริษัท Advance Data network Communications 
(บริษัท รวมทุน ระหวาง AIS และ บมจ.ที โอที) บมจ.ที โอที และ บมจ. ที ที แอนด ที ท้ังน้ี ผู ใหบริการ 
รายใหญ ที่สุด � ราย ใน เขต กรุง เทพ ไดแก บมจ.ที โอที และ ท รู คอร ปอ เรชั่น ซึ่ง มี สายเคเบิล 
ใยแกว ภายใน เขต กรุง เทพฯ  และ บริเวณ ใกลเคียง โดยท รู มี สวนแบง ตลาด มาก ที่สุด รอยละ 85 และ 
ผูใช สวนใหญ จะ อาศัยอยู ใน เมือง และ มี รายได สูง มี การ คาดการณ วาการ ใช อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง 
เพ่ิมข้ึน อยาง รวดเร็ว หาก ราคา คาบริการ ลดลงพรอมๆ กับ ความ ตองการ ระบบ เพ่ือ ใช ส่ือสาร มัลติ มีเดีย 
เพิ่มขึ้น ปจจุบัน ราคา คา ใชบริการ อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง อยู ใน ชวง �99 – 1,000 บาท ตอ เดือน 
ทั้งนี้ เทคโนโลย ีอินเตอรเน็ต ที่ ใช ใน ปจจุบัน และ ที่ มี แนวโนม จะ ใชงาน ใน อนาคต ประกอบดวย 1) 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ซึ่ง ใช เครือขาย โทรศัพท ทองถิ่น �) เคเบ้ิล ใยแกว 
และ 3) เทคโนโลยี broadband ไรสาย (BWA) เชน โทรศัพท 3G และ WiMAX เปนตน
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การ ใหบริการ สื่อสาร โทรคมนาคม มี การ เปลี่ยนแปลง อยาง รวดเร็ว ดัง จะ เห็น ได วาการ สื่อสาร ดวย 
โทรศัพท เคลื่อนที่ ได เขามา แทนที่ โทรศัพท พื้นฐาน การ ติดตอ ทาง เสียง ผาน อินเตอรเน็ต เขามา 
แทนที่ การ ติดตอ ผาน ระบบ เสียง ทาง โทรศัพท และวิ ดี โอ บน อินเตอรเน็ต ทำใหเกิด การ แพรหลาย 
ของวิ ดี โอ ใน รูปแบบใหมๆ ทั้งนี้ มี บริษัท หลาย แหง ใน ตางประเทศ ใหความสนใจ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ 
ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก การ ใหบริการ ทาง เสียง อินเตอรเน็ต และ โทรทัศน เปนที่ นาสังเกต วา สำหรับ 
ประเทศ ไทย ธุรกิจ ส่ือสาร โทรคมนาคม ท้ัง ผู ใหบริการ โทรศัพท พ้ืนฐาน และ โทรคมนาคมความเร็วสูง 
(Broadband) มักจะ เปน บริษัท รายใหญ เพียง 3 ถึง 4 ราย ใน ตลาด จึง ควร ระวัง ความ เปนไปได ของ 
การ เขา ควบคุม ตลาด โดย บริษัท รายใหญ ดังกลาว ทั้ง ใน การ ออก ใบอนุญาต และ นโยบาย กำกับ ดูแล 
การ ดำเนิน กิจการ

2.	 นโยบาย	การ	พัฒนา	และ	โครงสร้าง	การ	บริหาร	จัดการ	ใน	สาขา	สื่อสาร

�.1 นโยบาย รัฐ ตองการ ขยาย การ ใหบริการ ดาน ส่ือสาร โทรคมนาคม โดยเฉพาะ การ บริการ โทรศัพท 
พื้นฐาน และ การ เขาถึง อินเตอรเน็ต และ ลด ความ เหลื่อม ล้ำทาง ดิจิตอล (digital divide) ระหวาง ใน 
เมือง และ ชนบท การ เปด เสรี ดาน ส่ือสาร โทรคมนาคม เปน ปจจัย สำคัญ ของ การ พัฒนา ใน สาขา น้ี ท้ังน้ี 
การ พัฒนา ดาน สื่อสาร โทรคมนาคม ได ยึด แผนแมบท โทรคมนาคม ป พ.ศ. �548 – �550 เปนหลัก 
กลยุทธ ของ ภาครัฐ จะ เนน 5 สวน ไดแก e-government, e-commerce, e-industry, e-education, และ 
e-society เพ่ือ เปน พ้ืนฐาน สำคัญ ของ การ พัฒนา เศรษฐกิจ ฐานความรู โดย รัฐบาล ได กำหนด มาตรการ 
เพื่อให สามารถ บรรลุ เปาหมาย ดังกลาว ได แก การ จัดหา เครื่อง คอมพิวเตอร การ ลดคา ธรรมเนียม 
การ ใหบริการ อินเตอรเน็ต และ การ ขยาย บริการ โทรศัพท พ้ืนฐาน ตัวอยาง เชน คาบริการ อินเตอรเน็ต 
ลดลง เปน 4 บาท ตอ ช่ัวโมง และ คาบริการ รายเดือน ข้ันต่ำ ลดลง เหลือ เพียง �99 บาท เปนตน

�.� ท่ีผานมา การ ส่ือสาร โทรคมนาคม ของ ประเทศ ไทย อยู ใน ความ รับผิดชอบ ของ รัฐวิสาหกิจ � แหง 
ไดแก บมจ. ที โอที และ บมจ. กสท. โทรคมนาคม ซึ่ง ทำหนาที่ เปน ทั้ง ผู ใหบริการ และ องคกร กำกับ 
ใหคำปรึกษา แก หนวยงาน อื่น ที่ ไดรับ สัมปทาน การ เปลี่ยนแปลง โครงสราง การ บริหาร จัดการ ดาน 
การ สื่อสาร โทรคมนาคม ที่ สำคัญ เกิดขึ้น ใน ป พ.ศ. �547 โดย ได มี การ กอตั้ง คณะกรรมการ กิจการ 
โทรคมนาคม แหงชาติ (กทช.) ตามที่ กำหนด โดย รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. �540 ที่ มุงเนน ให เกิด การ 
เปด เสรี กิจการ โทรคมนาคม ซึ่ง โครงสราง การ บริหาร ใหม ได มี การ จัดตั้ง หนวยงาน ดาน นโยบาย 
หนวยงาน กำกับ ดูแล และ หนวยงาน ปฏิบัติ ข้ึน อยาง ชัดเจน กระทรวง เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ 
ส่ือสาร ทำหนาท่ี ดูแล ดาน นโยบาย และ ให คำ แนะนำ แก บมจ. ที โอที และ บมจ. กสท. โทรคมนาคม 
ในขณะที่ กทช. เปน องคกร กำกับ อิสระ มี หนาที่ ดาน นโยบาย ใน การ จัดทำ แผนแมบท การ สื่อสาร 
โทรคมนาคม ให ใบอนุญาต แก ธุรกิจ ใหคำปรึกษา การ ใช โครงขาย และ การ เช่ือม ตอ โครงขาย ควบคุม 
มาตรฐาน โครงขาย และ วัสดุ อุปกรณ จัดสรร คลื่น วิทยุ และ การ ปกปอง คุมครอง ผูบริโภค รวมทั้ง 
กำกับ ดูแล ให เกิด การ แขงขัน ที่ เปนธรรม ตลอดจน บังคับการ ใช กฎหมาย ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
�550 มี ขอ เสนอให กทช. รวม เขากับ คณะกรรมการ กิจการ กระจาย เสียง และ กิจการ โทรทัศน 
แหงชาติ (กสช.) ซ่ึง เปน องคกรอิสระ ท่ี กำลัง อยู ระหวาง ดำเนินการ จัดต้ัง เพ่ือ กำกับ ดูแล สาขา ส่ือสาร 
โทรคมนาคม ทั้งหมด ทั้ง ดาน เสียง ภาพ และ คลื่น ความถี่ 
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�.3 กทช. ได กำหนด หลักเกณฑ ที่ ใช ใน การ จัดสรร เลขหมาย โทรศัพท และ มาตรการ ชั่วคราว ใน 
การ จัดสรร คลื่น วิทยุและ คลื่น ความถี่ โดย ได ออก ใบอนุญาต จำนวน 6 ใบให แก ที โอที และ กสท. 
ใบอนุญาต ดังกลาว ครอบคลุม บริการ ที่ จัดหา โดย ผู ใหบริการ ทั้งสอง ราย ดังกลาว นอกจากนี้ กทช. 
ยังคง ออก ใบอนุญาต จำนวน หนึ่ง ให แก ผู ใหบริการ โครงสราง พื้นฐาน ดาน โทรคมนาคม ราย อื่นๆ 
ณ ป พ.ศ. �550 มี การ ออก ใบอนุญาต แลว จำนวน 14 ใบแก ผู ใหบริการ เครือขาย ซึ่ง อยู ภายใต 
ใบอนุญาต ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม แบบ ท่ี 3* นอกจากน้ี ยัง ได กำหนด กรอบ การ กำกับ ดูแล การ 
ดำเนินงาน ของ ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต ซึ่ง ครอบคลุม ถึง การ กำหนด หลักเกณฑ การ ออก ใบอนุญาต 
คา ธรรมเนียม สำหรับ ใบอนุญาต และ การ คิด คาบริการ เชื่อม ตอ โครงขาย

�.4 ตั้งแต มี การ เปด เสรี กิจการ โทรคมนาคม หนวยงาน ที่ ดำเนินงาน ดาน โทรคมนาคม ได เปลี่ยน 
จาก รัฐวิสาหกิจ เพียง � แหง สู ภาคเอกชน โดย ที โอที และ กสท. แปรสภาพ เปน บริษัทใน ป พ.ศ. 
�545 และ �546 แมวา จะ จด ทะเบียน เปน บริษัทมหาชน แต ผู ถือหุน รอยละ 100 ยังคงเปน รัฐ การ 
ดำเนินงาน ตางๆ เปนไปตาม นโยบาย ของ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กระทรวง 
ไอซีที) และ ขณะนี้ ยัง ไมมี ความ คืบหนา ใด ๆ  เกี่ยวกับ แผนการ แปรรูป รัฐวิสาหกิจ ดังกลาว

3.	 คุณภาพ	การ	ให้บริการ	และ	การ	เปรียบเทียบ	ระดับ	การ	ให้บริการ	กับ	ต่างประเทศ

3.1 การ เขาถึง บริการ โทรศัพท ทั้ง โทรศัพท พื้นฐาน และ โทรศัพท เคลื่อนที่ ไม เปน ปญหา ของ การ 
พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน ดาน โทรคมนาคม ของ ประเทศ ใน ปจจุบัน โดย แม วาความ สามารถ ใน การ 
เขาถึง โทรศัพท พ้ืนฐาน ใน ตางจังหวัด ยังมี นอย  แต ความ สามารถ ใน การ เขาถึง โทรศัพท เคล่ือนท่ี ทำได 
งาย จึง ทำให ประชาชน สวนใหญ เขาถึง บริการ โทรศัพท ได

* แบบ ที ่สาม หมาย รวมถึง ผู ใหบริการ เครือขาย โทรคมนาคม และ ผู ใหบริการ ซึ่ง มี โครงขาย เปนของ ตน เอง เพื่อ ใหเชา 
และ บริการ ดังกลาว อาจ มี ผลกระทบ ตอ สาธารณชน
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3.� อัตรา การ เพ่ิมข้ึน ของ โทรศัพท พ้ืนฐาน ใน ป พ.ศ. �549 เปน 10.9� เลขหมาย ตอ ประชาชน 100 
คน ซึ่ง เปนอัตรา ที่ต่ำ เมื่อ เปรียบ เทียบกับ ประเทศ ใน แถบ ภูมิภาค เดียวกัน ถึงแมวา ตลาด โทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ยังคง ขยาย ตัวอยาง รวดเร็ว แต อัตรา การ เพ่ิมข้ึน ยัง ต่ำกวา ประเทศ เพ่ือนบาน อยาง มาเลเซีย 
และ ประเทศ ที่ มี อัตรา การ เติบโต ของ เศรษฐกิจ ที่ ดี อยาง สิงคโปร และ ญี่ปุน อยางไร ก็ตาม โทรศัพท 
เคลื่อนที่ เปนการ บริการ โทรศัพท ที่ มี ประสิทธิภาพ และ ประหยัด ตนทุน ทั้งนี้ สาเหตุ ที่ อัตรา การ เพิ่ม 
ของ โทรศัพท พื้นฐาน อยู ใน ระดับ ต่ำ มี สาเหตุจาก การ มี อุปสงค ใน โทรศัพท พื้นฐาน ต่ำ โดย ไมได เกิด 
จาก การ มี อุปทาน ไม เพียงพอ ทั้งนี้ อัตรา การ เพิ่มขึ้น ของ บริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ ใน ป พ.ศ. �550 
อยูที่ รอยละ 66 จาก การ ขยาย การ ใหบริการ ของ AIS และ การ เติบโต ของ ตลาด โทรศัพท เคลื่อนที่ 
อยาง ตอเนื่อง แสดงใหเห็น วา ปจจุบัน โครงสราง พื้นฐาน สาขา โทรคมนาคม ของ ประเทศ มี การ เจริญ 
เติบโต ใน ระดับ ที่ ดี
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3.3 ความ เหลื่อม ล้ำทาง ดิจิตอล (Digital divide) เปน ประเด็น สำคัญ ของ การ พัฒนา โครงสราง 
พื้นฐาน ดาน โทรคมนาคม โดย ใน ป พ.ศ. �550 มี จำนวน ผูใช โทรศัพท พื้นฐาน ใน เขต กรุงเทพฯ และ 
จังหวัด ใกลเคียง ใน สัดสวน 40.76 เลขหมาย ตอ ประชากร 100 คน ขณะ ที่ ใน ตางจังหวัด อัตราสวน 
ดังกลาว อยูที่ 6.79 เลขหมาย ตอ ประชากร 100 คน อัตราสวน ที่ ตางกัน ระหวาง เขตเมือง และ 
เขตชนบท หรือ ที่ เรียก วาความ เหลื่อม ล้ำทาง ดิจิตอล คิด เปน 6.79 ทั้งนี้ คาดวา จะ มี การ ใหบริการ 
เลขหมาย เพ่ิม มากข้ึน ใน ป พ.ศ. �551 ซ่ึง จะ ทำให ความ เหล่ือมล้ำ ดังกลาว ลดลง เปน 5.75 ใน ป พ.ศ. 
�551 อยางไร ก็ตาม ความ เหล่ือม ล้ำทาง ดิจิตอล มี ผลกระทบ ตอ บริการ โทรศัพท ใน ปจจุบัน ไมมาก นัก 
เนื่องจาก มี การ ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ ที่ มี ประสิทธิภาพ เขามา ทดแทน บริการ โทรศัพท พื้นฐาน 
อยางไร ก็ตาม ใน พื้น ที่หางไกล ที่ ไม สามารถ เขาถึง บริการ โทรศัพท พื้นฐาน จะ ไดรับ ผลกระทบ จาก 
ความ เหลื่อม ล้ำทาง ดิจิตอล ในดาน การ เขาถึง โครงขาย โทรคมนาคม ความเร็ว สูง (Broadband)

3.4 โดย รวม แลว ประเทศ ไทย สามารถ แขงขัน ดาน ราคา ใน ธุรกิจ บริการ โทรศัพท ได อัตรา คา โทรศัพท 
ในประเทศ เปนอัตรา คงท่ี ท่ี 3 บาท ขณะ ท่ี โทรศัพท เคล่ือนท่ี มี หลาย อัตรา คาบริการ เพ่ือ อำนวย ความ 
สะดวก ให แก ผูบริโภค ตาม ลักษณะ การ ใชงาน ท้ังน้ี ประเทศ ไทย มี อัตรา คา โทรศัพท เคล่ือน ท่ี ท่ีต่ำ เม่ือ 
เทียบกับ ประเทศ อื่นๆ โดย ใน ป พ.ศ. �548 คา โทรศัพท เคลื่อนที่ ใน ระบบ จาย ลวงหนา (prepaid) 
อยูที่ ราคา 0.05 ดอลลาร ส รอ. ตอ 3 นา ทีแรก ขณะ ที่ อัตรา คา โทรศัพท ของ ประเทศ สิงคโปร และ 
ญี่ปุน อยูที่ 0.14 ดอลลาร ส รอ. และ 0.5� ดอลลาร ส รอ. ตามลำดับ สำหรับ บริการ โทรศัพท 
ระหวาง ประเทศ ประเทศ ไทย มี อัตรา คาบริการ สูงกวา ประเทศ อ่ืนๆ แต ยัง ต่ำกวา ประเทศ จีน อยางไร 
ก็ตาม อัตรา คาบริการ โทรศัพท ระหวาง ประเทศ อาจ เปน ดัชนี ช้ี วัด ท่ี สะทอน ถึง สถานการณ ปจจุบัน ได 
ไม ทั้งหมด ตัวอยาง เชน ทิศทาง นโยบาย ของ รัฐบาล ใน ปจจุบัน ตองการ ให ที โอที และ กสท. ลดคา 
ธรรมเนียม โทรศัพท ระหวาง ประเทศ ลง สงผลให มี การ ปรับ ลด อัตรา คาบริการ โทรศัพท ไปยัง ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา (ผาน รหัส 007 และ 008) ลง เปน 5 – 9 บาท/นาที ขณะ ที่ การ โทรศัพท ระหวาง 
ประเทศ ผาน เครือขาย อินเตอรเน็ต มี คาบริการ ต่ำกวา การ ใช โทรศัพท ธรรมดา โดย อัตรา คา โทรศัพท 
ระหวาง ประเทศ ผาน อินเตอรเน็ต ของ กสท. อยูที่ 0.91 บาท/นาที
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3.5 สัดสวน การ เขาถึง อินเตอรเน็ต ในประเทศ ไทย นับวา คอนขาง ต่ำ เมื่อ เปรียบ เทียบกับ ประเทศ ใน 
ภูมิภาค เดียวกัน โดย ใน ป พ.ศ. �549 มี จำนวน ผูใช อินเตอรเน็ต เพียง 13.07 คน ตอ ประชากร 100 
คน ขณะ ที่ สัดสวน ดังกลาว ในประเทศ มาเลเซีย และ ญี่ปุน เปน 43.77 คน และ 66.�7 คน ตามลำดับ 
ประเทศ ไทย จึง จำเปน ตอง ปรับปรุง การ เขาถึง บริการ อินเตอรเน็ต อีก คอน ขางมาก ซึ่ง จาก ขอมูล 
ของ IMD World Competitiveness ป พ.ศ. �550 ได จัด อันดับ การ ใหบริการ อินเตอรเน็ต โดย 
ใช จำนวน ผูใช อินเตอรเน็ต เปน เกณฑ ซึ่ง ประเทศ ไทย อยู ใน ลำดับที่ 49 จาก ทั้งหมด 55 ประเทศ 
นอกจากนั้น ประเทศ ไทย มี การ เขาถึง อินเตอรเน็ต ความเร็ว สูง นอยมาก ซึ่ง สะทอน ให เห็น วาการ 
พัฒนา อินเตอรเน็ต ของ ประเทศ ยังอยู เพียง ขั้น เริ่มตน ใน ตลาด

กอน ป พ.ศ. �549 กสท. เปน หนวยงาน ผูกขาด ชอง ทางการ เชื่อม อินเตอรเน็ต ระหวาง ประเทศ  
(International Internet Gateway, IIG) แตเพียง ผูเดียว โดย คิด คาบริการ กับ ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต 
ใน ราคา คอนขาง แพง ซึ่ง ผู ใหบริการ ได สงผาน ตนทุน การ ใช คลื่น วิทยุ ระหวาง ประเทศ และ การ เขาถึง 
ระบบ IIG ดังกลาว ไปยัง ผูบริโภค ทำ ใหบริการ อินเตอรเน็ต มี ราคาแพง สงผลให ตนทุน การ บริการ 
อินเตอรเน็ต ของ ไทย ไม สามารถ แขงขัน กับ ประเทศ อื่น ได อยางไร ก็ตาม ใน ป พ.ศ. �549 ได มี การ 
ปรับ ลดคา ธรรมเนียม การ ใช ชอง ทางการ เช่ือม ตอ อินเตอรเน็ต ลง รวมท้ัง เปด ให มี การ แขงขัน ใน ตลาด 
การ ใหบริการ ระบบ IIG สงผล ใหราคา คาบริการ อินเตอรเน็ต ในประเทศ ไทย อยู ใน ระดับ ที่สา มาร ถ 
ที่ แขงขัน กับ ประเทศ อื่น ได มากขึ้น
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4.	 บทบาท	การ	มี	ส่วนร่วม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

4.1 การ ใหบริการ สื่อสาร โทรคมนาคม ของ ประเทศ ไทย ดำเนินงาน โดย รัฐวิสาหกิจ เพียง � แหง 
จนกระทั่ง ป พ.ศ. �533 เมื่อ รัฐวิสาหกิจ ที่ ผูกขาด การ ใหบริการ เริ่ม เปด ให สัมปทาน แก ภาคเอกชน 
จาก เดิม ที่ ที โอที เปน ผูผูกขาด การ บริการ โทรศัพท ภายใน ประเทศ ขณะ ที่ กสท.เปน ผูผูกขาด การ 
ใหบริการ ระบบ IIG และ บริการ อินเตอรเน็ต นั้น ใน ป พ.ศ. �533 ที โอที และ กสท.เริ่ม ให บริษัท 
เอกชน เขา รับ สัมปทาน ตาม สัญญา BTO เพื่อ ตอบสนอง ความ ตองการ ที่ มากขึ้น  โดย ผูรับ สัมปทาน 
ตอง ยอมรับ เงื่อนไข ที่จะ ลงทุน ใน เครือขาย และ แบง รายได จาก การ ใหบริการ ใน ชวงเวลา หนึ่ง สำหรับ 
บริการ โทรศัพท พ้ืนฐาน ได มี การ ให สัมปทาน แก ผู ใหบริการ ท่ี เปน บริษัท เอกชน จำนวน � ราย ไดแก 
บมจ. ท รู คอร ปอ เรชั่น  และ บมจ. ที โอที

4.� สำหรับ การ บริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ ใน ป พ.ศ. �533 ที โอที ได ให สัมปทาน แก บริษัท AIS 
ขณะ ที่ กสท. ทำสัญญา กับ บริษัท UCOM (เปลี่ยน เปน TAC และ DTAC ใน เวลา ตอมา) โดย 
บริษัท เอกชน ทั้ง � แหง เปน ผูนำ ใน ตลาด โทรศัพท เคลื่อนที่ และ เริ่มมี คูแขง เขามา ใน ตลาด เมื่อ ตน 
ป พ.ศ. �543

4.3 รัฐวิสาหกิจ ทั้ง � แหง ยังคงมี สวนแบง การ ตลาด สูง โดยเฉพาะ ตลาด โทรศัพท พื้นฐาน และ 
บริการ โทรศัพท ระหวาง ประเทศ ขณะ ที่ ภาคเอกชน จะ มี บทบาท ใน ตลาด โทรศัพท เคลื่อนที่ บริการ 
อินเตอรเน็ต และ บริการ ดาวเทียม ใน ระยะหลัง เริ่มมี บริษัท สื่อสาร โทรคมนาคม ตางชาติ เขามา ใน 
ตลาด ทั้งนี้ ใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. �548 กฎหมาย ธุรกิจ สื่อสาร โทรคมนาคม ได เพิ่ม สัดสวน ให กับ 
ตางชาติ ใน การ ถือหุน จาก รอยละ �5 เปน รอยละ 49 และ ใน ป พ.ศ. �549 ผู ใหบริการ โทรศัพท 
เคลื่อนที่ รายใหญ ทั้ง � ราย ไดแก AIS และ DTAC ถูก ซื้อ กิจการ โดย เท มา เส็ก ประเทศ สิงคโปร 
และ เท เลนอร ประเทศ นอรเวย ตามลำดับ

การ	พัฒนา	โครงสร้าง	พื้นฐาน	ในสาขาสื ่อสาร



89รายงานสถานะโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ประจำป �551

5.	 แนวโน้ม	การ	ลงทุน	ใน	สาขา	สื่อสาร

การ ใหบริการ สาขา ส่ือสาร โทรคมนาคม มี ศักยภาพ สูง ใน การ ดึงดูด ให นัก ลงทุน เขามา ลงทุน โดยเฉพาะ 
ทาง เทคโนโลยี ที่ เปลี่ยนแปลง อยาง รวดเร็ว ทำให ตอง มี การ ปรับปรุง ระบบ อยาง ตอเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อ 
เทคโนโลยี การ สื่อสาร โทรคมนาคม มา บรรจบ กับ สื่อ อื่นๆ ทำให ตอง มี การ ลงทุน ใน เทคโนโลย ีใหมๆ 
เชน 3G และ Broadband นอกจาก การ ลงทุน ใน เทคโนโลยี ใหมๆ  และ การ ขยาย เครือขาย การ ใหบริการ 
แลว ยัง ตอง มี การ ลงทุน เพื่อ บำรุง รักษา ระบบ อยาง ตอเนื่อง ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ ทั้ง � แหง ไดแก ที 
โอที และ กสท. ยังคงเปน ผู มี บทบาท หลัก ใน การ ลงทุน ใหม โดยเฉพาะ อยางย่ิง ใน รูปแบบ การ รวมทุน 
โดย ผูลงทุน ตางชาต ิจะ มี บทบาท มากขึ้น จาก การ เปด เสร ีทางการ ตลาด ดังนั้น จึง จำเปน ตอง มี การ 
กำหนด หลักเกณฑ ใน การ กำกับ ดูแล อยาง ชัดเจน เพื่อ สราง ความ มั่นคง ทาง ธุรกิจ ซึ่ง เปนการ อำนวย 
ความ สะดวก ใน การ ลงทุน ใหมๆ และ การ พัฒนา บริการ สาขา สื่อสาร โทรคมนาคม ตอไป

6.	 ประเด็น	ที ่	ควร	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ของ	สาขา	สื่อสาร

6.1 การ พัฒนา สาขา ส่ือสาร โทรคมนาคม มี ความ เก่ียวของ อยาง มาก กับ ความ สามารถ ใน การ แขงขัน 
ของ ประเทศ และ มี ผลกระทบ ใน หลาย แงมุม ตอ การ พัฒนา เศรษฐกิจ อยาง ย่ังยืน เชน การ ใช พลังงาน 
อยาง มี ประสิทธิภาพ การ แขงขัน ดาน การ คา ระหวาง ประเทศ และ การ พัฒนา ทรัพยากร บุคคล 
นอกจากนี้ ยังเปน เครื่องมือ ดาน ความ มั่นคง ของ ประเทศ และ สนับสนุน ประชาธิปไตย ผาน สื่อ เสรี 
แมวา บทบาท ของ สาขา สื่อสาร โทรคมนาคม จะ มี ความ สำคัญยิ่ง แต ก็ มี ปจจัย สำคัญ หลาย ประการ ที่ 
สาขา สื่อสาร โทรคมนาคม จะ ตอง คำนึงถึง เพื่อให บรรลุ เปาหมาย ทาง เศรษฐกิจ และ สังคม

6.� กลยุทธ ใน การ เขาถึง โครงขาย โทรคมนาคม ความเร็ว สูง (Broadband) การ ไม สามารถ เขาถึง 
บริการ โทรคมนาคม ท่ี มี แถบ ความถ่ี กวาง ไว สง ขอมูล ใน พ้ืนท่ี ชนบท เปน ประเด็น สำคัญ ท่ี ตอง คำนึงถึง 
ทั้งนี้ ควร มี การ พิจารณา ใช เทคโนโลยี แบบ ไรสาย (Broadband  wireless access, BWA) ใน การ 
ขยาย บริการ โทรคมนาคม ใน พ้ืนท่ี ดังกลาว เน่ืองจาก เปน วิธี ท่ี มี ประสิทธิภาพ ดาน ตนทุน เหมาะสำหรับ 
ตลาด ที่ มี ขนาดเล็ก หรือ มี ความ หนาแนน ของ ลูกคา นอย 

6.3 โครงสราง การ ตลาด ตลาด ท่ี มี โครงสราง ท่ี ยุติธรรม จะ ทำ ใหการ บริการ โทรศัพท เคล่ือนท่ี เติบโต 
อยาง รวดเร็ว และ สงผลให คาบริการ มี ราคาถูก ลง อยางไร ก็ตาม ยัง มีการ บิดเบือน บางประการ จาก การ 
จัดสรร รายได และ การ จัดการ เครือขาย รวม ซึ่ง เปนผล จาก สัญญา สัมปทาน ทั้งนี้ ใน อนาคต ขางหนา 
อาจ เกิด ปญหา กลไก ทางการ ตลาด ซ่ึง มี สาเหตุจาก การ ผูกขาด ของ ผู ใหบริการ ท่ี มี ใน ตลาด เพียง ไม ก่ี ราย

6.4 ขอบ ขายงาน ของ องคกร กำกับ ที่ผานมา กทช. ได ออก ขอกำหนด ที่ จำเปน ดาน บริการ สื่อสาร 
โทรคมนาคม ซ่ึง เปน ประโยชน แก สาธารณชน ใน หลาย ดาน อยางไร ก็ตาม การ ดำเนินงาน ของ กทช. 
มี ขอจำกัด จาก หลาย ประการ รวมท้ัง ควร มี การ ดำเนินงาน ใน ภาพ ท่ี กวาง ข้ึน จาก เดิม ท้ังน้ี การ ลงทุน 
สาขา ส่ือสาร โทรคมนาคม หลายอยาง ถูก ชะลอ ออก ไปจาก ความ ไม แนนอน ของ นโยบาย การ กำกับ ดูแล 
โดยเฉพาะ อยางย่ิง การ เล่ือน ออกไป อยาง ไมมี กำหนด ของ การ แตงต้ัง คณะกรรมการ ตางๆ ความ ลาชา 
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ของ การ ใหสิทธิ Broadband wireless access (BWA) การ ถือหุน ของ ชาว ตางชาติ ใน การ ดำเนิน 
ธุรกิจ และ การ กอตั้ง องคกร กำกับ ดาน การ สื่อสาร โทรคมนาคม และ สื่อ กระจาย เสียง แทน กทช.

6.5 หลักเกณฑ ขอกำหนด ใน การ กำกับ ดูแล บริการ สาขา สื่อสาร โทรคมนาคม ของ ไทย ควร ให ความ 
สำคัญกับ ประเด็น ตางๆ  ที่ สำคัญ ดังนี้

6.5.1 กระบวนการ กำกับ ตอง มี ความ โปรงใส และ ให ประชาชน มี สวนรวม ใน การ เสนอ ขอ 
คิดเห็น เพ่ือให เปนไปตาม ขอกฎหมาย ท่ี กำหนด และ ลด ความ เส่ียง ลง ให นอยท่ีสุด การ ตัดสินใจ 
ดาน นโยบาย และ การ ดำเนินงาน ของ กทช. ควร ให ประชาชน ตรวจ สอบได

6.5.� เนื่องจาก การ บริการ สื่อสาร โทรคมนาคม ของ ประเทศ ไทย มี ผู ใหบริการ เพียง ไม กี่ ราย 
จึง จำเปน ตอง ให ความ สำคัญกับ การ แขงขัน ที่ เปนธรรม และ การ คุมครอง ผูบริโภค

6.5.3 การ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ให ทันเวลา

6.5.4 เทคโนโลยี คลื่น วิทยุ ที่ แตกตางกัน มี แนวโนม มุงสู การ ใช ระยะ คลื่น วิทยุ เดียวกัน เชน 
เดียว กับ กรณี ของ โทรศัพท เคลื่อนที่ และ เครือขาย ไรสาย (Broadband wireless access) จึง 
จำเปน ตอง มี แนว ทางใน การ บริหาร จัดการ คลื่น วิทยุ ที่ เหมาะสม สามารถ ใชได กับ เทคโนโลยี ใน 
ทุก รูปแบบ

6.5.5 ความ เหลื่อม ล้ำทาง ดิจิตอล (Digital divide) ใน การ เขาถึง บริการ ระหวาง เขตชนบท 
และ เขตเมือง โดย แมวา ประชาชน ใน ชนบท จะ สามารถ เขาถึง บริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ ได แต 
ยัง ประสบปญหา การ เขาถึง โทรคมนาคม ความเร็วสูง (broadband) ทั้งนี้ ควร มี การ พิจารณา 
ใหสิทธิ การ ใช เครือขาย วิทยุ ไรสาย ใน พ้ืนท่ี ชนบท เน่ืองจาก เทคโนโลยี คล่ืน วิทยุ มี จุดเดน ใน การ 
ใชงาน ใน พื้นที่ ที่ มี ความ หนาแนน ประชากร นอย

6.5.6 ควร มี การ ทบทวน ขอ กำหนดการ เปน เจาของ ธุรกิจ ของ ชาว ตางชาติ เพื่อให เกิด ความ 
สมดุล ระหวาง การ ลงทุน ในประเทศ และ จาก ตางประเทศ

6.6 อนาคต ของ ที โอที บริษัท ที โอที ยังคงมี สถานะ เปน รัฐวิสาหกิจ รอยละ 100 มี ภารกิจ หลัก ใน การ 
จัดหา โทรศัพท พ้ืนฐาน ซ่ึง เปน ตลาด ท่ี คอนขาง หยุดน่ิง ความ สามารถ ใน การ ทำกำไร ของ บริษัท ข้ึนอยู 
กับ รายได จาก สัญญา สัมปทาน เปนหลัก ทำให บริษัท มี ความ เสี่ยง ดาน ผลกำไร พอสมควร อยางไร 
ก็ตาม ที โอที มี เครือขาย กวางไกล ทั่วประเทศ จึง สามารถ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน โทรคมนาคม 
ความเร็วสูง (broadband) ตอ ไปได อีก การ กำหนด บทบาท ของ ที โอที จึง มี ความ สำคัญตอ การ พัฒนา 
สาขา สื่อสาร โทรคมนาคม ของ ประเทศ ใน อนาคต
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กล่องที่	2	:	บมจ.	กสท.	โทรคมนาคม	ปรับ	ลดค่า	ธรรมเนียม	การ	ใช้	ช่อง	ทางการ	เชื่อม	ต่อ	อินเตอรเน็ต

ที่มา: TeleGeography, 13 ธันวาคม  2549

บมจ. กสท. โทรคมนาคม จะ ปรับ ลดคา ธรรมเนียม การ ใช ชอง ทางการ เชื่อม ตอ อินเตอรเน็ต ระหวาง ประเทศ 
(International Internet Gateway, IIG) ลง สูงสุด ถึง รอยละ 63 เพื่อ รองรับ การ แขงขัน ที่ สูงขึ้น โดย วานนี้ 
คณะกรรมการ บมจ. กสท. โทรคมนาคมได อนุมัติ ให ปรับ ลดคา ธรรมเนียม ลง ใน ชวง รอยละ 18 ถึง รอยละ 
63 รวมทั้ง ลดคา ธรรมเนียม บริการ IIG สำหรับ ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต ลง เฉลี่ย รอยละ 30 ทั้งนี้ กสท. 
เปน ผู ใหบริการ เครือขาย IIG แตเพียง ผูเดียว ตลอดมา จนกระทั่ง เดือน มกราคม พ.ศ. �549 กทช. ได 
อนุมัติ ให บริษัท เอกชน เขาสู ตลาด การ ใหบริการ IIG และ ใน เดือน พฤษภาคม กทช. ได ออก ใบอนุญาต การ 
ใหบริการ IIG ให กับ บริษัท Advanced Datanetwork Communication (ADC) และ บมจ. ท รู คอร ปอ 
เรชั่น ทั้งนี้ ADC เปน ผู ใหบริการ โทรคมนาคม ความเร็ว สูง(broadband) ซึ่ง รวมถึง ขอมูล มัลติ มีเดีย ตางๆ 
โดย เปน บริษัท รวมทุน ระหวาง บริษัท AIS ซึ่ง เปน ผูนำ การ ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ และ บมจ. ที โอที 
ซึ่ง เปน รัฐวิสาหกิจ ใหบริการ โทรศัพท พื้นฐาน ในขณะที่ ท รู คอร ปอ เรชั่น เปน ผูนำ ใน ตลาด Broadband ซึ่ง 
ใหบริการ โทรศัพท พื้นฐาน และ เคลื่อนที่ อยาง ครบ วงจร ใน เดือน ตุลาคม ป เดียวกัน กทช. ได ออก ใบอนุญาต 
ให ผู ใหบริการ IIG เพิ่มอีก ราย ไดแก บริษัท CS Loxinfo ซึ่ง เปน ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต แบบ dial up 
รายใหญ ที่สุด ของ ประเทศ ทั้งนี้ ใบอนุญาต IIG ที่ ออก ให เปน ใบอนุญาต ประเภท ที่ � (สำหรับ ผู ใหบริการ ที่ 
มี หรือ ไมมี เครือขาย เปนของ ตน เอง) ซ่ึง อนุญาต ให ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต ของ ไทย สามารถ เชา ชองสัญญาณ 
ระหวาง ประเทศ จาก ผู ใหบริการ ตางชาติ ผาน โครงขาย ในประเทศ ของ กสท. ได โดย ผู ใหบริการ อินเตอรเน็ต 
ดังกลาว มี จำนวน 9 บริษัท ซึ่ง รวมถึง จัส มิน อินเตอรเน็ต ที่ ได ประกาศ แผนการ ขอ ใบอนุญาต การ รวม 
ใหบริการ ระบบ IIG (Joint IIG license)  ดวย เชนกัน
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

การ พัฒนา ใน สาขา สาธารณูปการ จะ กลาว ถึง การ ใหบริการ โครงสราง พื้นฐาน ใน 4 กลุม ไดแก  
การ ใหบริการ น้ำประปา การ จัดการ น้ำเสีย การ จัดการ ขยะมูลฝอย และ การ พัฒนา ที่ อยูอาศัย สำหรับ 
 ผู มี รายได นอย

1.	 การ	ให้บริการ	น้ำประปา

	 1.1	 ภาพรวม	การ	พัฒนา

หนวยงาน ท่ี ใหบริการ ดาน น้ำ อุปโภค บริโภค ของ ประเทศ ไทย มี หลาย หนวยงาน โดย มี หนวย งานหลัก 
ที่ ใหบริการ น้ำสะอาด � แหง ไดแก การ ประปา นครหลวง (ก ปน.) และ การ ประปา สวนภูมิภาค 
(กปภ.) ซึ่ง หนวยงาน เหลานี้ ทำหนาที่ ทั้ง ใน การ จัดหา แหลง น้ำดิบ การ ผลิต น้ำประปา และการ 
จำหนาย น้ำประปา ไปยัง ครัวเรือน อีกดวย สำหรับ พ้ืนท่ี ชนบท รัฐบาล โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
มี บทบาท สำคัญ ใน การ ใหบริการ น้ำสะอาด ที่ นอกเหนือ จาก น้ำประปา แก ประชาชน นอกจากนี้ ยังมี 
บริษัท เอกชน ที่ ใหบริการ น้ำประปา ใน บางพื้นที่ ของ ประเทศ อีกดวย

1.1.1	 พ้ืนท่ี	กรุง	เทพมหานคร	และ	ปริมณฑล	ก ปน. เปน หนวยงาน ท่ี ใหบริการ น้ำประปา ใน เขต พ้ืนท่ี  

กรุง เทพมหานคร และ ปริมณฑล โดย ใน ป �549 ก ปน. มี กำลัง การ ผลิต 5.5� ลาน ลบ.ม./วัน 

หรือ 1,699.7 ลาน ลบ.ม./ป มี ปริมาณ การ จำหนาย น้ำประปา รวม ตลอด ทั้งป 1,173 ลาน ลบ.ม. มี 

อัตรา น้ำ สูญเสีย ระหวาง การ สง น้ำ ผาน ทอ ประปา ประมาณ รอยละ 30 โดย สามารถ ใหบริการ แก 

ผูลงทะเบียนใช น้ำ 1.75 ลาน ราย หรือ ประมาณ 7.79 ลาน คน ทั้งนี้ ก ปน. สามารถ ใหบริการ 

ครอบคลุม รอยละ 95 ของ พื้นที่ รับผิดชอบ หรือ รอยละ 91 ของ ประชาชน ที่อยู ใน พื้นที่ รับผิดชอบ 

โดย มี อัตรา การ ใช น้ำ เฉลี่ย ประมาณ 55.69 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน และ มี อัตรา คา น้ำประปา เฉลี่ย 

1� บาท/ลบ.ม.

1.1.2	 เขต	ภูมิภาค	กปภ. ใหบริการ น้ำประปา ใน เขตเมือง ของ 73 จังหวัด ทั่วประเทศ โดย ใน ป 

พ.ศ. �549 กปภ. สามารถ ใหบริการ แก ผูลงทะเบียนใช น้ำ �.48 ลาน ราย หรือ 10.66 ลาน คน 

คิด เปน สัดสวน รอยละ 88 ของ ประชากร ใน พ้ืนท่ี รับผิดชอบ ท้ังน้ี ใน ป �549 กปภ. ผลิต น้ำประปา 

ทั้งสิ้น 981 ลาน ลบ.ม. และ จำหนาย น้ำประปา ได ทั้งสิ้น 7�� ลาน ลบ.ม. มี อัตรา น้ำ สูญเสีย ใน ทอ 

สง น้ำ รอยละ �6.31 โดย มี อัตรา การ ใช น้ำประปา เฉลี่ย ประมาณ �5.146 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน 

และ มี อัตรา คา น้ำประปา เฉลี่ย 11.75 บาท/ลบ.ม.

การ	พัฒนาโครงสร้าง	พื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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1.1.3	 พ้ืนท่ี	หมูบาน	ใน	ชนบท หนวยงาน ท่ี ใหบริการ น้ำสะอาด ใน พ้ืนท่ี ชนบท ท่ีอยู นอก เขต การ 

ใหบริการ ของ ก ปน. และ กปภ. มี 4 หนวยงาน ประกอบดวย กรม โยธาธิ การ และ ผังเมือง กรม 

อนามัย กรม ทรัพยากร ธรณี และ สำนักงาน เรงรัด พัฒนา ชนบท (รพช.) ซ่ึง จาก การ สำรวจ หมูบาน ใน 

ชนบท ท่ัวประเทศ จำนวน 69,763 หมูบาน โดย กระทรวง มหาดไทย ใน ป พ.ศ. �550 พบ วา มี จำนวน 

หมูบาน ที่ มี น้ำ ใช ใน การ อุปโภค บริโภค ทั้งสิ้น 54,447 หมูบาน คิด เปน รอยละ 78 และ หมูบาน ที่ 

ไมมี น้ำ ใช จำนวน 15,316 หมูบาน โดย หมูบาน ชนบท เหลานี้ มี ระบบ ประปา ทั้งสิ้น 89,�44 ระบบ 

แต มี การ ใชงาน ณ เวลา ที่ทำการ สำรวจ เพียง 81,8�8 ระบบ คิด เปน รอยละ 9� ทั้งนี้ หมูบาน ที่ 

ไมมี การ ติดตั้ง ระบบ ประปา จะ จัดหา น้ำสะอาด โดย ตอ ทอ ประปา จาก หมูบาน ขางเคียง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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1East Water Resources Development Management Annual Report 2006

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

นอกจากนี้ ยัง สำรวจ พบ วา จาก จำนวน ครัวเรือน 7,9�6,6�0 ครัวเรือน ทั่วประเทศ มี ครัวเรือน ที่ 

เขาถึง น้ำดื่ม สะอาด จำนวน 7,613,674 ครัวเรือน คิด เปน รอยละ 96.66 โดย มี อัตรา การ อุปโภค 

บริโภค น้ำสะอาด เฉล่ีย 5 ลิตร/คน/วัน โดย แบง เปน น้ำด่ืม � ลิตร และ ใช เพ่ือ วัตถุ ประสงค อ่ืน 3 ลิตร 

1.1.4	 พื้นที่	อุตสาหกรรม	หนวยงาน ที่ ใหบริการ น้ำสะอาด ใน พื้นที่ อุตสาหกรรม ประกอบดวย 

บริษัทจัดการ และ พัฒนา ทรัพยากร น้ำ ภาค ตะวันออก จำกัด (EAST WATER) และ การ นิคม 

อุตสาหกรรม (กนอ.) โดย บริษัท EAST WATER เปน บริษัท มหาชนซึ่ง กอตั้ง โดย กปภ. ใน ป  

พ.ศ. �535 เพื่อ ใหบริการ น้ำดิบ และ น้ำสะอาด เพื่อ การ อุปโภค บริโภค แก ผู ประกอบการ 

อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ ภาค ตะวันออก โดย ใน ป พ.ศ. �549 บริษัท EAST WATER มี ขีด ความ 

สามารถ ใน การ จำหนาย น้ำ ท่ี 3�8 ลาน ลบ.ม. และ มี ปริมาณ น้ำ จำหนาย ท้ังส้ิน 199.36 ลาน ลบ.ม. 

บริษัท มี ทอ สง น้ำ ยาว รวมทั้งสิ้น 307 กิโลเมตร ซึ่ง สามารถ สง น้ำ ได 4�3 ลาน ลบ.ม./ป บริษัท 

EAST WATER มี สำนักงาน � สาขา ซึ่ง ใหบริการ น้ำประปา ใน พื้นที่ ภาค ตะวันออก ใน ป พ.ศ. 

�549 มี กำลัง การ ผลิต น้ำประปา รวมทั้งสิ้น 98.68 ลาน ลบ.ม. โดย มี ปริมาณ น้ำประปา จำหนาย 

เฉลี่ย 39.45 ลาน ลบ.ม./ป อัตรา น้ำ สูญเสีย ต่ำกวา รอยละ �01 นอกจากนี้ ยังมี กนอ. ใหบริการ 

น้ำสะอาด ใน เขต อุตสาหกรรม ที่ เปนของ กนอ.ใน พื้นที่ ภาค ตะวันออก อีก หลาย แหง

สถานการณ ความ ตองการ ใช น้ำ ใน พ้ืนท่ี ภาค ตะวันออก ท่ี เพ่ิมข้ึน ใน ปจจุบัน อาจ สงผลกระทบ ให เกิด 

การ ขาดแคลน น้ำสะอาด ใน ภาค อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ใน พื้นที่ ชาย ฝงทะเล ตะวันออก ใน อนาคต  

อัน ใกล ทั้งนี้ใน ปจจุบัน มี การ จัดสรร น้ำประปา สำหรับ ใช ใน ภาค อุตสาหกรรม ประมาณ 145 ลาน 

ลบม./ป อยางไร ก็ตาม คาดการณ วาความ ตองการ ใช น้ำ จะ เพิ่ม สูง ถึง �3�.19 ลาน ลบ.ม./ป 

ภายใน ป พ.ศ. �556 ดังนั้น จึง จำเปน ตอง วางแผนการ จัดหา น้ำสะอาด เพิ่มเติม เพื่อ บรรเทา 

ปญหา การ ขาดแคลน น้ำ ใน พื้นที่ ภาค ตะวันออก ซึ่ง เปน ศูนยกลาง ภาค อุตสาหกรรม ของ ประเทศ 

อยาง เหมาะสม
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1.1.5 อัตรา คา น้ำประปา ก ปน. และ กปภ. กำหนด อัตรา คา น้ำประปา โดย ใช หลักการ  

Cost-Plus Method โดย อัตรา คา น้ำประปา จะ มี ความ แตกตางกัน ใน ผูใช น้ำ แตละ ประเภท ซึ่ง 

ประกอบดวย ผูใช ประเภท ที่ อยูอาศัย รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ โดย เฉลี่ย แลว 

อัตรา คา น้ำประปา ของ ก ปน. อยู ใน ระดับ สูงกวา อัตรา คาน้ำ ของ กปภ. โดย ใน ป พ.ศ. �549 

อัตรา คา น้ำประปา เฉลี่ย ของ ก ปน. และ กปภ. อยูที่ 1� บาท/ลบ.ม. และ 11.75 บาท/ลบ.ม. 

ตามลำดับ ซึ่ง ก ปน. ได มี การ ปรับ อัตรา คา น้ำประปา ทุกป เพื่อให สะทอน กับ ตนทุน การ ผลิต ที่ เพิ่ม 

สูงขึ้น อยางไร ก็ตาม ในดาน กปภ. รัฐบาล ได คง อัตรา คา น้ำประปา เฉลี่ย ที่ 11.75 บาท/ลบ.ม. 

ตั้งแต ป พ.ศ. �541 ซึ่ง ทำให อัตรา คา น้ำประปา ของ กปภ. ต่ำกวา ตนทุน ตอ หนวย ที่ แทจริงดัง รูป ที่ 

57 จึง ทำใหเกิด การ อุดหนุน ทางการเงิน ระหวาง กลุม ผูใช น้ำ ประเภท ตางๆ โดย อัตรา คา น้ำประปา 

ของ ผูใช น้ำ ประเภท ที่อยู อาศัยอยู ใน ระดับ คอนขาง ต่ำ ในขณะที่ อัตรา คา น้ำประปา ของ กลุม ผูใช 

น้ำ ที่ เปน หนวยงานรัฐ และ ธุรกิจ รายยอย อยู ใน ระดับ ใกลเคียง กับ จุด คุมทุน และ สำหรับ ผูใช น้ำ 

ประเภท อุตสาหกรรม กปภ. กำหนด อัตรา คา น้ำประปา เชิง พาณิชย  เพื่อ นำ กำไร จาก การ จำหนาย 

น้ำประปา แก ผูใช น้ำ ภาค อุตสาหกรรม มา อุดหนุน ผล ประกอบการ ที่ ขาดทุน จาก การ ใหบริการ 

 ผูใช น้ำ ประเภท ที่ อยูอาศัย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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การ ประปา เทศบาล และ หมูบาน ซึ่ง ใหบริการ นอก เขต ใหบริการ ของ กปภ. ได กำหนด อัตรา คา 

น้ำประปา อยูที่ ประมาณ 4 - 5 บาท/ลบ.ม.� ทั้งนี้ พบ วา อัตรา คา น้ำประปา ของ กปภ. มี ความ 

แตก ตางกับ อัตรา คา น้ำประปา ของ ผู ใหบริการ อ่ืน คอน ขางมาก ซ่ึง นาจะ มี สาเหตุ มาจาก การ กำหนด 

อัตรา คา น้ำประปา ราคา เดียว ใน ทุก พ้ืนท่ี ใหบริการ ของ กปภ. ท้ังท่ี ตนทุน การ ผลิต น้ำประปา มี ความ 

แตกตางกัน ใน แตละ พื้นที่ ของ ประเทศ 

ในดาน อัตรา คา น้ำดิบ บริษัท East Water กำหนด ให มี ความ แตกตางกัน ใน แตละ พ้ืนท่ี เพ่ือให สะทอน 

ตนทุน การ จำหนาย น้ำ ดิบ ที่ แทจริง โดย มี อัตรา คา น้ำดิบ อยู ใน ชวง 0.5 - 1.00 บาท/ลบ.ม.3 

	 1.2	 นโยบาย	และ	โครงสราง	การ	บริหาร	จัดการ	ดาน	น้ำประปา

ประเทศ ไทย ได กำหนด นโยบาย หลัก ดาน น้ำประปา ของ ประเทศ โดย มี เปาหมาย การ ใหบริการ 
น้ำสะอาด ครบ ท่ัว ทุก หมูบาน ในประเทศ ภายใน ป พ.ศ. �551 เพ่ือให บรรลุ เปาหมาย แหง สหัสวรรษ ซ่ึง 
ก ปน. และ กปภ. ได ดำเนินการ ขยาย พ้ืนท่ี ใหบริการ อยาง ตอเน่ือง นโยบาย ดาน น้ำประปา ของ ประเทศ 
ยัง ครอบคลุม ถึง การ ลด อัตรา น้ำ สูญเสีย และ การ ลด การ ใช น้ำบาดาล ใน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ 
เขต อุตสาหกรรม ตางๆ การ รณรงค ให ประชาชน ใช น้ำ อยาง มี ประสิทธิภาพ รวมถึง การ ขยาย พื้นที่ 
ใหบริการ ไปยัง พื้นที่ ทองเที่ยว สำคัญ ตางๆ

หนวยงาน กำหนด นโยบาย ดาน น้ำ ของ ประเทศ มี หลาย หนวยงาน ประกอบดวย กรม ทรัพยากร น้ำ 
ซึ่ง มี หนาที่ กำหนด นโนบาย น้ำดิบ ของ ประเทศ กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล มี หนาที่ กำหนด นโยบาย ที่ 
เกี่ยวของ กับ น้ำบาดาล กรม ชลประทาน มี หนาที่ กำหนด นโยบาย น้ำ เพื่อ การ เกษตร อยางไร ก็ตาม 
ยัง ไมมี ความ ชัดเจน ของ การ จัดตั้ง คณะกรรมการ กำกับ กิจการ น้ำประปา ดังนั้น การ กำกับ ดูแล การ 
ดำเนินงาน ดาน น้ำประปา จึง ยังอยู ใน ความ รับผิดชอบ ของ หนวยงาน ดาน นโยบาย ที่ ได กลาว ขางตน 
ในดาน การ ใหบริการ น้ำสะอาด ซึ่ง รวมถึง น้ำประปา น้ำดิบ และ น้ำบาดาล มี หลาย หนวยงาน ที่ 
เกี่ยวของ ทั้งที่ เปน รัฐวิสาหกิจ ไดแก ก ปน. กปภ. และ กนอ. หนวยงาน ราชการ ไดแก กรม 
ชลประทาน กรม ทรัพยากร ธรณี และ หนวยงาน เอกชน ไดแก บริษัท East Water โดย ก ปน. 
และกปภ. รับผิดชอบ ใหบริการ น้ำประปา ใน เขตเมือง และ ชานเมือง กรม ชลประทาน มี หนาที่ ผลิต 
และ จำหนาย น้ำประปา แก 117 เทศบาล ทั่วประเทศ ซึ่ง อยู นอก พื้นที่ ใหบริการ ของ กปภ. ในขณะที่ 
กรม ทรัพยากร ธรณี ใหบริการ ขุดเจาะ และ กอสราง บอ บาดาล แก หมูบาน ใน พื้นที่ ชนบท นอกจากนี้ 
กรม อนามัย ยัง ใหบริการ น้ำประปา แก หมูบาน ใน พื้นที่ ชนบท ที่อยู หางไกล อีกดวย

2ยุทธศาสตร การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน เพื่อ สนับสนุน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ,
 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, พ.ศ. 2547
3ยุทธศาสตร การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน เพื่อ สนับสนุน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ,
 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, พ.ศ. 2547

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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	 1.3	 คุณภาพ	การ	ใหบริการ	และ	การ	เปรียบเทียบ	ระดับ	การ	ใหบริการ	กับ	ตางประเทศ

1.3.1  ดัชน ีชี ้วัด ประสิทธิภาพ การ ใหบริการ น้ำประปา ที่ สำคัญ ประกอบดวย ปริมาณ การ ใช น้ำ 

เฉลี่ย สัดสวน ประชาชน ที่ เขาถึง น้ำประปา อัตรา น้ำ สูญเสีย และ อัตรา คา น้ำประปา

1.3.� ใน ป พ.ศ. �547 สัดสวน ประชาชน ไทย ที่ เขาถึง น้ำดื่ม สะอาด เฉลี่ย อยูที่ รอยละ 99 โดย 
สำหรับ พื้นที่ ชนบท สัดสวน ดังกลาว อยูที่ รอยละ 100 ซึ่ง มี คา สูงกวา รอยละ 98 ใน เขตเมือง ทั้งนี้ 

สัดสวน การ เขาถึง น้ำดื่ม สะอาด ของ ประชาชน ไทย โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ใน พื้นที่ ชนบท นับวา อยู ใน 

เกณฑ ที่ นาพอใจ เมื่อ เทียบกับ ประเทศ อื่น ใน ภูมิภาค เดียวกัน
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1.3.3 ประเทศ ไทย มี อัตรา การ ใช น้ำ สูงสุด เมื่อ เปรียบ เทียบกับ ประเทศ ใน เอเชีย ตะวันออก อื่นๆ 

โดย ใน ป พ.ศ. �546 มี อัตรา การ ใช น้ำ เฉลี่ย 8.6 ลบ.ม./ครัวเรือน/อาทิตย ในขณะที่ ประเทศ 

อินโดนีเซีย และ จีน มี อัตรา การ ใช น้ำ เฉลี่ย อยูที่ 6.7 และ 4.4 ลบ.ม./ครัวเรือน/อาทิตย และ ใน ป 

เดียวกัน อัตรา คา น้ำประปา เฉลี่ย ใน เขต กรุง เทพฯ  อยูที่ ประมาณ 0.�9 ดอล ลาร/ลบ.ม.ซึ่ง สูงกวา 

อัตรา คา น้ำประปา ของ เมือง เซ่ียงไฮ และ ฮานอย แต ยังอยู ใน ระดับ ต่ำกวา กรุง ปกก่ิง ของ จีน ในขณะท่ี 

ก ปน. และ กปภ. มี อัตรา น้ำ สูญเสีย อยู ใน ระดับ ปานกลาง เมื่อ เทียบกับ เมืองใหญ อื่นๆ ใน เอเชีย
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	 1.4	 บทบาท	การ	มี	สวนรวม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

ภาคเอกชน มี สวนรวม ใน การ ใหบริการ น้ำประปา ใน หลากหลาย รูปแบบ เชน การ ให สัมปทาน เพื่อ 
ใหบริการ น้ำประปา การ ทำ สัญญาเชา บริหาร จัดการ สำหรับ กปภ. ได ให บริษัท เอกชน มี สวนรวม 
โดย การ ผลิต และ จำหนาย น้ำประปา ให กับ กปภ. ใน ปริมาณมาก โดยเฉพาะ ใน พื้นที่ ที่ รัฐบาล ได 
กำหนด เปาหมาย ใน การ ลด การ ใช น้ำบาดาล ท้ังน้ี กปภ. ได ให สัมปทาน แก ภาคเอกชน ใน � รูปแบบ 
ไดแก Build Own Operate Transfer (BOOT) และ Build Own Operate (BOO) โดย ใน ป 
พ.ศ. �549 กปภ. มี การ ให สัมปทาน รูปแบบ BOOT จำนวน 4 โครงการ ใน พื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต 
ฉะเชิงเทรา บางปะกง และ นครสวรรค และ สัมปทาน รูปแบบ BOO จำนวน 5 โครงการ ทั้งนี้ กปภ. 
ได ทำสัญญา กับ บริษัท เอกชน (บริษัท ประปา ปทุมธานี จำกัด)เปน แหง แรก เพื่อ ใหบริการ น้ำประปา 
ใน จังหวัด ปทุมธานี ใน ป พ.ศ. �538 โดย สัญญา BOOT ดังกลาว กำหนด ให บริษัท ประปา ปทุมธานี 
จำกัด เปน ผูผลิต และ จำหนาย น้ำประปา เพียง ราย เดียว ใน พื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต เปน ระยะเวลา �5 ป 
ซึ่ง บริษัท ได ลงทุน ใน การ กอสราง ระบบ การ ผลิต น้ำประปา ทั้งหมด และ บางสวน ของ ระบบ จำหนาย 
น้ำประปา ภายใต สัญญา ดังกลาว กปภ. รับประกัน การ รับ ซื้อ น้ำ ขั้นต่ำ โดย กปภ. จะ ชดเชย สวน 
ตาง ให กับ บริษัท หาก บริษัท มี ปริมาณ น้ำ จำหนาย ต่ำกวา ปริมาณ ที่ ตกลง ไว  นอกจากนี้ กปภ. ยัง ได 
ทำสัญญา ให เอกชน เชา ดำเนินการ และ บริหาร จัดการ ระบบ ประปา รวมทั้ง สัญญา การ บริหาร จัดการ 
งาน ดาน เทคโนโลยี ของ สำนักงาน ประปา เชน การ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ของ ระบบ และ การ ควบคุม 
น้ำ สูญเสีย ดวย สำหรับ การ ดำเนินการ ใน พื้นที ่นอก เขต ใหบริการ ของ กปภ. องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น จะ เปน หนวยงาน ผูให สัมปทาน นอกจาก การ ให สัมปทาน กับ ภาคเอกชน แลว กปภ. ยัง ได 
จัดตั้ง บริษัท East Water ซึ่ง เปน บริษัท เอกชน เพื่อ ดำเนินการ ใหบริการ น้ำประปา อีกดวย บริษัท 
East Water ได จด ทะเบียน ใน ตลาด หลักทรัพย เมื่อ ป พ.ศ. �540 ซึ่ง ทำให กปภ. มี สัดสวน การ 
ถือหุน ลดลง อยางไร ก็ตาม กปภ. ยังคงเปน ผู ถือหุน หลัก ของ บริษัท โดย ใน ป พ.ศ. �549 กปภ. มี 
สัดสวน การ ถือหุน ประมาณ รอยละ 40  

กล่องที่	3	:	น้ำ	สูญเสีย

ใน ป พ.ศ. �544 ก ปน. และ กปภ. มี อัตรา น้ำ สูญเสีย อยูที่ รอยละ 37.30 และ รอยละ �6.69 ตามลำดับ 
โดย สาเหตุ ของ การ ที่ มี อัตรา น้ำ สูญเสีย สูง เนื่องจาก ขอจำกัด ดาน งบประมาณ ทอ สง น้ำ มี คุณภาพ ต่ำ รวมทั้ง 
อุปกรณ ตางๆ มี การ ใชงาน มา นาน กวา อายุ การ ใชงาน ที่ กำหนด

อยางไร ก็ตาม ทั้ง ก ปน. และ กปภ. สามารถ ลด อัตรา น้ำ สูญเสีย ลง เหลือ รอยละ 30 และ รอยละ �5 ได ใน 
ป พ.ศ. �549 และ �550 ตามลำดับ โดย ทุกป จะ ดำเนินการ ซอมแซม ทอ สง น้ำ ที่ ชำรุด ใน สัดสวน รอยละ 4 
ของ ความ ยาว ทอ สง น้ำ ทั้งหมด และ นำ ระบบ District Metering Area (DMA) มา ใช เพื่อ ตรวจหา ตำแหนง 
ที่เกิด การ ชำรดุ ของ ทอ สง นำ้ และ รอย รั่ว ตางๆ เพ่ือให สามารถ ดำเนินการ แกไข ได อยาง รวดเร็ว ฉบัไว ระบบ 
DMA จะ วัด ระดับ ความ ดัน ของ น้ำ ใน จุด ที่ กำหนด และ สง ขอมูล กลับ ไปยัง ศูนย ควบคุม โดย มี การ ตรวจวัด 
อัตรา การ ไหล ของ น้ำ และ ระดับ ความ ดัน อยาง ตอเนื่อง ซึ่ง จะ ทำให สามารถ ซอมแซม ทอ สง น้ำ ที่ เสียหาย ได 
อยาง ทันทวงที นอกจากนี้ ยังมี การ เชื่อม ตอ ระบบ SCADA เขากับ ระบบ DMA เพื่อให สามารถ จัดการ น้ำ 
สูญเสีย ได อยาง มี ประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ หลังจาก เกิด วิกฤต เศรษฐกิจ ใน ป พ.ศ. �540 ทั้ง ก ปน. และ กปภ. ได เริ่ม เตรียมการ แปรรูป 
รัฐวิสาหกิจ อยางไร ก็ตามแผนการ แปรรูป ดังกลาว ตอง หยุด ลง จาก การ คัดคาน ของ ประชาชน ที่ ไม 
เห็นดวย โดย ใน ขณะนี้ ยัง ไมมี แนวโนม ใน การ ดำเนินการ แปรรูป รัฐวิสาหกิจ ตอ

	 1.5	 แนวโนม	การ	ลงทุน	ดาน	การ	ใหบริการ	น้ำประปา

การ ขยาย พื้นที่ ใหบริการ น้ำประปา อยาง เพียงพอ เพื่อ ตอบสนอง ความ ตองการ ใช น้ำ ที่ เพิ่มขึ้น เปน 
นโยบาย การ ลงทุน หลัก ดาน น้ำประปา ใน อนาคต โดย การ ลงทุน สวนใหญ อยู ใน พื้นที่ ใหบริการ ของ 
ก ปน. และ กปภ. ทั้งนี้ คาดวา จะ มี ความ ตองการ ใช น้ำประปา ใน พื้นที่ เขตเมือง เพิ่มขึ้น อยาง ตอ 
เนื่องจาก การ เจริญ เติบโต ของ ที่ อยูอาศัย และ พื้นที่ ธุรกิจ รวมทั้ง การ ลด การ ใช น้ำบาดาล ซึ่ง จาก การ 
ประมาณการ ของ กปน. คาดวา กำลัง การ ผลิต ปจจุบัน จะ สามารถ รองรับ ความ ตองการ ใช น้ำ ได ถึง  
ป พ.ศ. �554 จึง มี ความ จำเปน ใน การ ลงทุน เพ่ิมเติม เพ่ือ ปองกัน การ ขาดแคลน น้ำประปา โดยเฉพาะ 
ใน เขต ตะวันออก ของ กรุง เทพ ฯ และ จังหวัด สมุทรปราการ ซึ่ง ตาม โครงการ ปรับปรุง กิจการ ประปา 
แผน หลัก คร้ัง ท่ี 8 ของ ก ปน. (ปี พ.ศ. �550-�556) จะ มี การ ขยาย กำลัง การ ผลิต ท่ี โรง ผลิต น้ำ บางเขน 
และ มหา สวัสดิ์ อีก แหง ละ 400,000 ลบ.ม. ซึ่ง กำลัง การ ผลิต ที่ เพิ่ม ดังกลาว จะ สามารถ รองรับ ความ 
ตองการ ใช น้ำ ได ถึง ป พ.ศ. �560 นอกจากนี้ ก ปน.ยังมี แผนการ ขยายความ ยาว ทอ สง น้ำ อีก 1,000 
กิโลเมตร เพ่ือ ขยาย พ้ืนท่ี ใหบริการ เพ่ิมข้ึน โดย ประมาณ วง เงินลงทุน ใน ชวง ป พ.ศ. �550 - �556 ไว ที่ 
7,800 ลาน บาท ใช แหลง เงิน จาก เงิน รายได ของ ก ปน. รอยละ 48.8 เงินกู ในประเทศ และ เงินกู 
ตางประเทศ ใน สวน ที่เหลือ โดย คาดการณ วา หาก สามารถ ลงทุน ได ตาม แผน จะ สามารถ ขยาย พื้นที่ 
ใหบริการ ได เพิ่มขึ้น �00 ตาราง กิโลเมตร และ สามารถ ใหบริการ ผูใช น้ำ เพิ่ม ได 1.6 ลาน คน

ในดาน กปภ. มี การ วางแผนการ ลงทุน เพื่อ ปรับปรุง และ ขยาย ระบบ ประปา ที่ ไดรับ โอน จาก ทองถิ่น 
สวนใหญ การ ลงทุน ของ กปภ. ใน อนาคต เปนเรื่อง ของ การ ปรับปรุง ทอ สง น้ำ  การ ขยายความ ยาว 
ทอ สง น้ำ เพื่อ ขยาย พื้นที่ ใหบริการ และ การ พัฒนา แหลง น้ำดิบ ทั้งนี้ คุณภาพ และ ปริมาณ น้ำดิบ เปน 
อีก ปจจัย ท่ี มี ความ สำคัญกับ การ ผลิต น้ำประปา นอกเหนือ ไปจาก การ ลงทุน เพ่ือ ปรับปรุง คุณภาพ การ 
ใหบริการ และ การ ขยายความ ยาว ทอ สง น้ำ ดังนั้น การ ลงทุน ใน อนาคต จะ เนน รวมถึง การ กอสราง 
และ พัฒนา แหลง น้ำดิบ เพ่ือให มี ปริมาณ น้ำดิบ เพียงพอ ใน การ ผลิต น้ำประปา ใน อนาคต อยางไร ก็ตาม 
แมวา กปภ. มี ความ จำเปน ใน การ ลงทุน หลาย ดาน แต กปภ. กลับ มี ขอจำกัด ทาง ดาน งบประมาณ 
โดย ใน ปจจุบัน การ ลงทุน ของ กปภ. ได รับเงิน อุดหนุน จาก งบประมาณ ของ รัฐ ถึง รอยละ 60 ดังนั้น 
การ ลงทุน ตาม แผน ของ กปภ. จึง ขึ้นอยู กับ การ จัดสรร งบประมาณ จาก รัฐบาล กลาง เปนสำคัญ
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	 1.6	 ประเด็น	ที่	ควร	ให	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนาการ	ใหบริการ	น้ำประปา

1.6.1	 การ	ขยาย	พ้ืนท่ี	ใหบริการ	– ก ปน. และ กปภ. มี ความ จำเปน ใน การ ขยาย พ้ืนท่ี ใหบริการ 

เพิ่มขึ้น ใน อนาคต อัน ใกล จาก การ เพิ่มขึ้น ของ ความ ตองการ ใช น้ำ ซึ่ง เปนผล จาก กิจกรรม ทาง 

เศรษฐกิจ ที่ เพิ่ม สูงขึ้น และ การ ลด การ ใช น้ำบาดาล ของ ผู ประกอบการ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ใน ระยะ 

ที่ผานมา มี การ ใช น้ำบาดาล ใน โรงงาน อุตสาหกรรม ใน ปริมาณมาก จน ถึงขั้น วิกฤต ดังนั้น รัฐบาล 

จึง มี นโยบาย ปรับ ขึ้น อัตรา คา น้ำบาดาล รวมทั้ง รณรงค ให ผู ประกอบการ อุตสาหกรรม เปลี่ยน มา 

ใช น้ำประปา แทน การ ใช น้ำบาดาล ซึ่ง ก ปน. ได กำหนด เปาหมาย ใน การ ลด การ ใช น้ำบาดาล ลง ถึง 

700,000 ลบ.ม./วัน ซึ่ง หมายความวา จะ มี การ ใช น้ำประปา เพิ่มขึ้น ใน ปริมาณ เทากัน เพื่อ ทดแทน 

การ ใช น้ำบาดาล เปาหมาย ดังกลาว จึง เปน ปจจัย สำคัญ ท่ี นำไปสู การ เพ่ิมข้ึน ของ ความ ตองการ ใช น้ำ

1.6.2	 การ	ลดปริมาณ	น้ำ	สูญเสีย – น้ำ สูญเสีย เปน อีก ประเด็น ที่ ควร ให ความ สำคัญ เนื่องจาก 

เปน ปจจัย ท่ี มี ผลกระทบ ตอ ประสิทธิภาพ การ ใหบริการ น้ำประปา อยาง มาก ท้ังน้ี ปญหา การ สูญเสีย 

น้ำ ใน ทอ สง น้ำ มี สาเหตุมาจาก นโยบายทอ สง น้ำ ท่ี มี คุณภาพ ต่ำ และ มีอายุ การ ใชงาน มา นาน ซ่ึง ท้ัง ก ปน. 

และ กปภ. ได กำหนด เปาหมาย ใน การ ลดปริมาณ น้ำ สูญเสีย ใน ทอ สง น้ำ และ ประสบ ผลสำเร็จ 

ใน การ ดำเนินงาน ใน ระดับ หนึ่ง โดย หาก ก ปน. และ กปภ. สามารถ ควบคุม การ รั่ว ซึม ของ ทอ สง 

น้ำ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ จะ สามารถ ลด ตนทุน การ ผลิต และ การ ลงทุน ขยาย กำลัง การ ผลิต ที่ ไม 

จำเปน ลง ได ซึ่ง จะ ทำให องคกร มี ความ ยั่งยืน ใน ระยะยาว ได ดังนั้น การ ลดปริมาณ น้ำ สูญเสีย จึง 

ควร ดำเนินการ ควบคู ไปกับ การ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ดาน อื่นๆ ของ ก ปน. และ กปภ. ดวย

1.6.3	 แหลง	น้ำดิบ – แหลง น้ำดิบ เพื่อ ใช ใน การ ผลิต น้ำประปา สำหรับ การ อุปโภค บริโภค 

และ อุตสาหกรรม เปน อีก ประเด็น ที่ มี ความ สำคัญ อยาง มาก โดย ใน ระยะ ที่ผานมา ประเทศ ไทย 

ประสบปญหา ปริมาณ น้ำดิบ ใน แหลงน้ำ ตางๆ มี ระดับ ลด ต่ำลง ดังนั้น การ จัดหา น้ำดิบ เพื่อ ใช ใน 

การ ผลิต น้ำประปา เปน ประเด็น สำคัญ ที่ ควร คำนึงถึง ใน อนาคต โดยเฉพาะ อยางยิ่ง การ ขาดแคลน 

น้ำประปา ใน ฤดูแลง ซึ่ง จะ สงผลกระทบ ตอ การ อุปโภค บริโภค การ ผลิต ใน ภาค อุตสาหกรรม การ 

เกษตร รวมถึง การ ทองเที่ยว จึง ควร มี การ ให ความ สำคัญกับ ปญหา ดังกลาว ใน การ จัดการ น้ำ แบบ 

บูรณาการ ใน ระดับ ประเทศ ตอไป 

1.6.4	 การ	ลงทุน – ขอจำกัด ดาน งบประมาณ เปน อีก ปจจัย สำคัญ ใน การ ใหบริการ น้ำประปา 

เชน เดียว กับ บริการ สาธารณะ อื่นๆ โดย ขอจำกัด ดาน งบ ประมาณการ ลงทุน และ การ ใหบริการ ของ 

กปภ. มี สาเหตุจาก นโยบาย การ ควบ คุมราคา น้ำประปา ของ รัฐบาล ซึ่ง สงผลให กปภ. จำเปนตอง 

พึ่ง พิง งบประมาณ จาก รัฐบาล ดังนั้น จึง มี ความ จำเปน ใน การ พิจารณา ปรับปรุง นโยบาย ราคา 

น้ำประปา เพื่อให กปภ. สามารถ ปรับราคา น้ำประปา ให สอดคลองกับ ตนทุน เพื่อให กปภ. มี ความ 

คลองตัว ใน การ ดำเนินงาน และ ทำให กปภ. สามารถ ลงทุน เพ่ือ ขยาย เขต การ ใหบริการ และ ปรับปรุง 

คุณภาพ การ ใหบริการ ได ตอไป ท้ังน้ี ภาคเอกชน สามารถ มี บทบาท เพ่ิม มากข้ึน ใน การ สนับสนุน การ 

ลงทุน ของ ภาครัฐ ในดาน น้ำประปา จึง ควร มี นโยบาย สงเสริม การ มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน ใน การ 

ใหบริการ ดังกลาว โดยเฉพาะ ใน ภาค อุตสาหกรรม และ ทองเท่ียว ซ่ึง มี รูปแบบ อุปสงค และ อุปทาน ท่ี 
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มี ลักษณะ เฉพาะตัว เนื่องจาก ภาคเอกชน สามารถ เขาถึง เทคโนโลยี ใหม ได รวด เร็วกวา และ มี ความ 

คลองตัว ใน การ ดำเนินงาน จึง มี ความ เหมาะสม ที่จะ ใหบริการ น้ำประปา ใน พื้น ที่เกาะ ที่ เนน การ ใช 

เทคโนโลยี พิเศษ ใน การ ผลิต มากกวา หนวยงานรัฐ 

1.6.5	 การ	ขาด	หนวยงาน	กำกับ	ดูแล - การ ขาด หนวยงาน กำกับ ดูแล ดาน น้ำประปา เปน 

อุปสรรค หน่ึง ใน การ พัฒนาการ ใหบริการ น้ำประปา ปญหา ดังกลาว สงผล ใหการ กำหนด คา น้ำประปา 

ข้ึนอยู กับ การเมือง เปนหลัก โดย ไมได สะทอน ถึง ตนทุน ท่ี แทจริง ทาง เศรษฐกิจ ดัง จะ เห็น ได จาก การ 

ท่ี คณะ รัฐมนตรี กำหนด นโยบาย ควบคุม อัตรา คา น้ำประปา ให คงท่ี โดย ไม สะทอน ตนทุน ท่ี เปล่ียนไป 

สงผลให กปภ. ประสบผล ขาดทุน อยาง ตอเนื่อง และ ไมมี รายได เพียง พอที่จะ ขยาย การ ใหบริการ

2.	 การ	จัดการ	น้ำเสีย

	 2.1	 ภาพรวม	การ	พัฒนา

�.1.1  น้ำเสีย หมาย รวมถึง น้ำเสีย ที่ ปลอย จาก ชุมชน รวมถึง น้ำเสีย จาก ภาค อุตสาหกรรม โดย 

น้ำเสียจากภาค อุตสาหกรรม จะ ตอง ได ผาน การ บำบัด ใน ระบบ บำบัด ของ โรงงาน อุตสาหกรรม เอง 

ในขณะที่ ระบบ บำบัด น้ำเสีย ของ ภาครัฐ จะ บำบัด น้ำเสีย เฉพาะ ที่เกิด จาก ชุมชน เทานั้น

�.1.� ประเทศ ไทย มี ปริมาณ น้ำเสีย ท่ี เกิดข้ึน จาก ชุมชน ประมาณ 14 ลาน ลบ.ม./วัน เปน น้ำเสีย 

ที่ เกิดขึ้น ใน เขตเทศบาล ทั่วประเทศ ประมาณ �.5 ลาน ลบ.ม./วัน และ เปน น้ำเสีย ที่ เกิดขึ้น ใน เขต 

กรุง เทพฯ  และพัท ยา ประมาณ �.5 ลาน ลบ.ม./วัน ที่เหลือ 9 ลาน ลบ.ม./วัน เปน น้ำเสีย ที่เกิด ใน 

พื้นที่ องคการ บริหาร สวน ตำบล ทั่วประเทศ
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�.1.3 ใน ป พ.ศ. �549 ประเทศ ไทย มี ระบบ บำบัด น้ำเสีย จำนวน 95 แหง เปนระบบ บำบัด 
น้ำเสีย ที่อยู ใน กรุง เทพฯ  และ บริหารงาน โดย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แหง อยู ในพัท ยา � แหง 

และ อยู ใน เขตเทศบาล ท่ัวประเทศ 8� แหง และ อีก 3 แหง อยู ใน ความ ดูแล ของ องคการ บริหาร สวน 

ตำบล โดย ใน ป พ.ศ. �549 ระบบ บำบัด น้ำเสีย ท้ังหมด ท่ี เปด ดำเนินการ มี ขีด ความ สามารถ ใน การ 
บำบัด น้ำเสีย รวม �,318,884 ลบ.ม./วัน โดย หาก มี การ เปด ดำเนินการ ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ มี อยู 

ทั้งหมด จะ สามารถ บำบัด น้ำเสีย ได �,969,490 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ปจจุบัน ระบบ บำบัด น้ำเสีย มี การ 

ใชงาน เฉล่ีย รอยละ 60 ของ ขีด ความ สามารถ ท่ี มี อยู อยางไร ก็ตาม ปริมาณ น้ำเสีย ท่ี ไดรับ การ บำบัด 

ใน ระบบ บำบัด น้ำเสีย มี สัดสวน เพียง รอยละ 14 ของ น้ำเสีย ท่ี เกิดข้ึน ท่ัวประเทศ โดย จาก ระบบ บำบัด 

น้ำเสีย ท่ี สราง แลวเสร็จ 80 แหง ท่ัวประเทศ มี เพียง 59 แหง ท่ี เปด เดิน ระบบ เน่ืองจาก ระบบ บำบัด 

น้ำเสีย ที่ เหลืออยู ระหวาง ซอมแซม หรือ รอ เปด ดำเนินการ โดย ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ เปด เดิน ระบบ 

แลวมี อัตรา การ ใชงาน อยู ใน ระดับ ต่ำกวา รอยละ 50 ของ ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด เนื่องจาก 

โครงขาย ทอ สง น้ำเสีย ไม สามารถ ครอบคลุม พื้นที่ ชุมชน ได อยาง ทั่วถึง รวมทั้ง บานเรือน ประชาชน 

ไมมี การ ตอ ระบบ ระบาย น้ำ เขากับ ระบบ บำบัด น้ำเสีย สวนกลาง สงผลให มี การ ทิ้ง น้ำเสีย ลงสู คลอง 

สาธารณะ แทน การ สง ไปสู ระบบ บำบัด รวม ทั้งนี้ จาก การ ประเมิน โดย กรม ควบคุม มลพิษ ใน ป  

พ.ศ. �549 พบ วา มี ระบบ บำบัด น้ำเสีย 6 แหง ท่ี มี ผล การ ดำเนินงาน ต่ำกวา มาตรฐาน ระบบ บำบัด 

น้ำเสีย สวนใหญ เปนระบบ บอ ปรับ เสถียร (Stablization Pond) ซึ่ง ใช เทคโนโลยี ต่ำ นอกจากนั้น 

บาง ระบบ เปนระบบ บำบัด น้ำเสีย แบบ เติม อากาศ (Aerated Lagoon) ระบบแอ คติ เวตเตด สลัดจ 

(Activated Sludge) และ ระบบ คลอง วนเวียน (Oxidation Ditch) ตาราง 18  แสดงถึง สถาน ที่ตั้ง 

และ สถานะ ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ มี อยู ในประเทศ ไทย
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�.1.4 ระบบ บำบัด น้ำเสีย ทั้ง 7 แหง ใน กรุง เทพ มี ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด รวม 99�,000 

ลบ.ม./วัน คิด เปน รอยละ 34 ของ ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด น้ำเสีย รวม ของ ท้ังประเทศ ในขณะท่ี 

ระบบ บำบัด น้ำเสีย รวม ใน พื้นที่ ภาค กลาง มี ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด รวม สูง เปนลำดับ � รอง 

จาก ระบบ ใน กรุง เทพ โดย คิด เปน รอยละ �7 ของ ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด รวม ทั่วประเทศ

�.1.5 ปจจุบัน มี ระบบ บำบัด น้ำเสีย ใน พ้ืนท่ี เทศบาล เพียง 4 แหง ท่ี สามารถ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม 

ใน การ บำบัด น้ำเสีย จาก ประชาชน ซึ่ง อัตรา คา ธรรมเนียม แบง ตาม ประเภท ผูใช น้ำ โดย รายได คา 

บำบัด น้ำเสีย ที่ แตละ เทศบาล สามารถ เก็บ ได อยูที่ เฉลี่ย 0.6175 ลาน บาท/ลบ.ม. ในขณะที ่มี คา 

ใชจาย ใน การ ดำเนินงาน เฉลี่ย 0.895 ลาน บาท/ลบ.ม.4 เปน เหตุ ให เทศบาล จำนวน 3 แหง จาก 4 

แหง ที่ มี การ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย ไม สามารถ จัดเก็บ รายได ได เพียงพอกับ คา ใชจาย ใน 

การ ดำเนินงาน และ ตอง พึ่งพา งบประมาณ อุดหนุน จาก รัฐบาล  สำหรับ เทศบาล อื่นๆ  นอกเหนือ 

จาก 4 แหง ขางตน นั้น ไม ไดมีการ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย  อยางไร ก็ตาม เทศบาล 

เหลานี้ จะ ไดรับ งบประมาณ อุดหนุน จาก รัฐบาล เพื่อ ใช ใน การ ดำเนินงาน ใน ระยะ 4 ป แรก ของ การ 

ดำเนินการ ใน ลักษณะ อัตรา กาวหนา จึง มี แนวโนม วา เทศบาล เหลาน้ี อาจ ประสบปญหา ทางการเงิน 

เมื่อ รัฐบาล หยุด การ ใหเงิน อุดหนุน ใน อนาคต ได

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

4โครงการ ติดตาม ประเมินผล การ จัดการ ขยะมูลฝอย และ น้ำเสีย ชุมชน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น, สำนักงาน นโยบาย และ 
แผน ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

	 2.2	 นโยบายและโครงสรางการบริหารจัดการ

�.�.1 รัฐบาลไทยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ปองกัน 

ลดระดับ และจัดการมลภาวะในพ้ืนท่ี หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินและเทศบาลไดรับมอบหมาย 

จาก รัฐบาล กลาง ให ดำเนินการ ระบบ บำบัด น้ำเสีย แบบ บูรณาการ ท่ี มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ซ่ึง 

รัฐบาล กำหนด นโยบาย โดย ยึดหลัก ให ผู กอ มลภาวะ ตอง รับผิดชอบ การ บำบัด มลภาวะ ท่ี ได กอ ข้ึน และ 

ยัง สนับสนุน ให เกิด ความ รวมมือ ระหวาง ภาครัฐ  เอกชน และ ชุมชน ใน การ จัดการ น้ำเสีย อีกดวย

 �. � . �   คณะกรรมการ สิ่ง แวดลอม แหงชาติ มีหนา ที่ ใน การ กำหนด นโยบาย การ จัดการ น้ำเสีย 

ของ ประเทศ  ซึ่ง เปน สวนหนึ่ง ของ แผนการ สงเสริม และ รักษา คุณภาพ สิ่ง แวดลอม แหงชาติ โดย 

มี คณะกรรมการ ควบคุม มลพิษ ทำ หนา ท่ี พิจารณา เฉพาะ เจาะจง เก่ียวกับ ปญหา มลภาวะ แตละ ดาน  

 และ กำหนด นโยบาย ตางๆ ท่ี เก่ียวของ กับ มลภาวะ ท่ี เกิดข้ึน รวม ถึง การ บำบัด น้ำเสีย  ท้ังน้ี  มี หนวยงาน  

�   แหง  ซึ่ง อยู ในสังกัด ของ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่ง แวดลอม ที่ มีหนา ที่ ใน การ กำหนด 

นโยบาย ดาน การ บำบัด น้ำเสีย  ได แก  สำนักงาน นโยบาย และ แผน ทรัพยากร ธรรมชาติ และ 

 สิ่ง แวดลอม  และ กรม ควบคุม มลพิษ  ในดาน การ เดิน ระบบ บำบัด น้ำเสีย  มี หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ อยู  

 4   แหง  ซ่ึง ทำ หนา ท่ี ตางๆ   กัน  ได แก  กรม โยธาธิ การ และ ผังเมือง  มีหนา ท่ี ใน การ ควบคุม ดู แล มาตรฐาน 

การ กอสราง ระบบ บำบัด น้ำเสีย ให กับ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน  กรม โรงงาน อุตสาหกรรม และ การ 

นิคม อุตสาหกรรม  มีหนา ท่ี ใน การ ควบคุม ดู แล การ บำบัด น้ำเสีย ของ โรงงาน อุตสาหกรรม  นอกจากน้ี  

ยังมี องคการ จัดการ น้ำเสีย  ซ่ึง เปน รัฐวิสาหกิจภาย ใต การ ดู แล ของ กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ 

สิ่ง แวดลอม  และ เปน หนวยงาน ปฏิบัติ มีหนา ที่ ใน การ ออก แบบ  ดำเนินการ  และ บำรุง รักษา ระบบ 

บำบัด น้ำเสีย  ทั้งนี้  กรม โยธาธิ การ และ ผังเมือง ยัง ทำ หนา ที่ คลาย กับ องคการ จัดการ น้ำเสีย ใน การ 

กอสราง ระบบ บำบัด น้ำเสีย ดวย เชน กัน  ซึ่ง ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ กอสราง แลวเสร็จ จะ ถูก ถายโอน ให 

องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดำเนินการ ตอไป  โดย กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่ง แวดลอม 

ทำ หนา ที่ ใหการ สนับสนุน ดาน เทคนิค และ การเงิน แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เหลานี้  เพื่อ ให 

สามารถ เดิน ระบบ บำบัด น้ำเสีย ได อยาง มี ประสิทธิภาพ
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2.3	คุณภาพ	การ	ใหบริการ	และ	การ	เปรียบเทียบ	ระดับ	การ	ใหบริการ	กับ	ตางประเทศ

เมื่อ พิจารณา สัดสวน ความ ครอบคลุม การ ใหบริการ บำบัด น้ำเสีย ใน เขตเมือง ของ ประเทศ ไทย พบ 

วา อยูที่ ประมาณ รอยละ 34 ในขณะที่ ประเทศ ที่ พัฒนา แลว เชน ญี่ปุน แคนาดา และ สิงคโปร5  

มี สัดสวน ดังกลาว อยูที่ รอยละ 100 ซึ่ง แสดงใหเห็น วา ประเทศ ไทย ยังอยู ใน ระยะ เริ่มตน ของ การ จัดการ 

น้ำเสีย เทานั้น ซึ่ง สอดคลองกับ ขอเท็จจริง ที่วา ใน ป พ.ศ. �549 มี ปริมาณ น้ำเสีย เพียง รอยละ 14 ของ 

ปริมาณ น้ำเสีย ที่ เกิดขึ้น ทั้งหมด ทั่วประเทศ ที่ ไดรับ การ บำบัด ในดาน การเงิน กรุงเทพมหานคร ยัง ไมมี 

นโยบาย ใน การ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย จาก ประชาชน ใน พ้ืนท่ี ในขณะท่ี หาดใหญ ได เร่ิมมี การ 

จัดเก็บ คา ธรรมเนียม ดังกลาว แลว โดย มี สัดสวน คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย ตอ คา น้ำประปา ท่ี 0.60 ซ่ึง อยู 

ใน ระดับ ต่ำกวา เมืองใหญ อ่ืน ใน โลก มาก การ ขาด กลไก ดาน ราคา คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย เปนสาเหตุ 

หนึ่ง ที่ ทำให ระบบ บำบัด น้ำเสีย ของ ประเทศ ไทย มี ประสิทธิภาพ ต่ำ เนื่องจาก ไมมี แรงจูงใจ ใน การ ลงทุน 

ใน บริการ จัดการ น้ำเสีย ของ ประเทศ

5 ยุทธศาสตร การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน เพื่อ สนับสนุน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ ,
 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, พ.ศ. 2547
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2.	4		 	บทบาท	การ	มี	สวนรวม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

 ในขณะ ท่ี ภาคเอกชน มี บทบาท เปน ผู ใหบริการ น้ำประปา โดย ได รับเงิน งบประมาณ อุดหนุน ใน การ กอสราง 

จาก รัฐ นั้น  ในดาน การ จัดการ น้ำเสีย  รัฐบาล ได เปดโอกาส ให ภาคเอกชน มี สวน รวมดวย เชน กัน  โดยมี 

ภาคเอกชน เปน ผู ดำเนินการ ระบบ บำบัด น้ำ เสียหลาย แหง ใน กรุง เทพ  ( เชน  ระบบ บำบัด น้ำเสีย ชอง นนทรี  

และ หนอง แขม  –   ภาษีเจริญ  เปนตน)   รวม ทั้ง ระบบ บำบัด น้ำเสีย ใน พื้น ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น  

เชน  ระบบ บำบัด น้ำเสีย ชะอำ  พัท ยา  และ ภูเก็ต  เปนตน  ทั้งนี้  เนื่องจาก รัฐบาล มี นโยบาย สนับสนุน การ 

มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน ในดาน การ จัดการ น้ำเสีย  โดยเฉพาะ ใน บทบาท ของ ผู เดิน ระบบ บำบัด น้ำเสีย  

ภาคเอกชน ยังมี สวนรวม ใน รูป แบบ  j o i n t   v e n t u r e   โดย กระทรวง อุตสาหกรรม  การ นิคม อุตสาหกรรม  

และ ภาคเอกชน ได รวม กัน จัดต้ัง บริษัท บริหาร และ พัฒนา เพ่ือ การ อนุรักษ ส่ิง แวดลอม  จำกัด  ( G E N C O )  เพ่ือ 

ใหบริการ บำบัด ขยะ อุตสาหกรรม อีกดวย  โดย ภาคเอกชน จะ เปน ผู ดำเนินงาน บริการ ท้ังหมด  นอกจากน้ี  

องคการ จัดการ น้ำเสีย ได มี นโยบาย ที่ จะ เขารวม การ ลงทุน ดังกลาว ดวย โดย มี สัดสวน การ ลงทุน ไม เกิน 

รอยละ  3 0   ขอ งวง เงินลงทุน ทั้งหมด

	2	.	5		 	แนวโนม	การ	ลงทุน	ดาน	การ	จัดการ	น้ำเสีย

 ประเทศ ไทย มี ความ จำเปน ใน การ ลงทุน ใน ระบบ บำบัด น้ำเสีย เพิ่มเติม  เพื่อ ขยาย พื้น ที่ ใหบริการ ใน เขต 

 กรุง เทพ  ซ่ึง ขณะน้ี กรุงเทพมหานคร มี แผนการ ลงทุน กอสราง ระบบ บำบัด น้ำเสีย คลองเตย  ( 3 6 0 , 0 0 0   ลบ. ม. / วัน) 

 และ ธนบุรี  ( 5 7 5 , 0 0 0   ลบ. ม. / วัน)   โดย ขณะนี้ โครงการ ทั้งสอง อยู ระหวาง การ ศึกษา ความ เปนไปได ของ 

โครงการ  สำหรับ ใน ตางจังหวัด  จะ เนน การ การ ลงทุน เพ่ือ สงเสริม ให เกิด การ ใชงาน โครงสราง พ้ืนฐาน ของ 

ระบบ บำบัด น้ำเสีย ที่ มี อยู ให เกิด ประโยชน สูงสุด  โดย เปนการ ซอม แซม และ ปรับปรุง วัสดุ  อุปกรณ ตางๆ   

ของ ระบบ ให สามารถ ใชงาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน จะ ไดรับ งบประมาณ 

อุดหนุน จาก สวนกลาง เพ่ือ ใช ใน การ ดำเนินงาน และ บำรุง รักษา ระบบ  รวม ท้ัง อบรม เจาหนา ท่ี ของ องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ ดำเนินงาน  ทั้งนี้  การ จัด อบรม ดังกลาว เปน สวนหนึ่ง ของ 

แผนการ ลงทุน ใน อนาคต  เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ ให เจาหนา ที่ สามารถ บริหาร จัดการ และ บำรุง รักษา ระบบ 

อยาง ถูกตอง เหมาะสม  ซึ่ง มี สวนสำคัญ อยาง มาก ตอ ความ ยั่งยืน ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย ใน ระยะยาว  

	2	.	6		 	ประเด็น	ที่	ควร	ให	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ดาน	การ	จัดการ	น้ำเสีย

	2	.	6	.	1		 	การเงิน	 	-	  ประเด็น ดาน การเงิน เปน ประเด็น หนึ่ง ที่ มี ความ สำคัญ อยาง มาก ใน การ 

ดำเนินการ ระบบ บำบัด น้ำเสีย  โดย ใน การ กอสราง ระบบ บำบัด น้ำเสีย  รัฐบาล จะ จัดสรร เงิน อุดหนุน 

เพ่ือ ใช ใน การ กอสราง  ดัง น้ัน  ปญหา สำคัญ จึง อยู ท่ี การ บริหาร จัดการ ให มี การ เดิน ระบบ อยาง ตอเน่ือง 

ภายหลัง ที่ การ กอสราง แลวเสร็จ  ซึ่ง โดย สวน ใหญ งบประมาณ ที่ รัฐบาล กลาง จัดสรร ให กับ เทศบาล 

มัก ไม เพียงพอ ตอ คา ใชจาย ดำเนินงาน และ คาบำรุง รักษา ที่ เกิดขึ้น  จึง สงผล ให ระบบ บำบัด น้ำเสีย 

บาง แหง ตอง หยุด เดิน ระบบ ชั่วคราว หรือ ใน บางครั้ง อาจ ตอง หยุด เดิน ระบบ อยาง ถาวร  เปนผล ให 

ประสิทธิภาพ การ บำบัด น้ำเสีย ของ ระบบ ลด ต่ำลง  จาก การ ที่ ไม สามารถ ใชงาน ระบบ บำบัด อยาง 

เต็ม ขีด ความ สามารถ  นอกจากนี้  ยังมี ประเด็น เกี่ยวกับ คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย  ซึ่ง เปนเรื่อง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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ที่ เชื่อมโยง กับ ปญหา ทางการเงิน  ทั้งนี้  การ ที่ ไม สามารถ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย เปน 

อุปสรรค สำคัญ ทำ ให ประเทศ ไทย ไม สามารถ พัฒนาการ จัดการ น้ำเสีย ของ ประเทศ ได  โดย คา 

ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย ซึ่ง จัดเก็บ ได ใน บาง พื้น ที่ ของ ประเทศ นั้น  อยู ใน ระดับ ที่ ไม สะทอน ตนทุน 

การ บำบัด น้ำเสีย ที่ เกิดขึ้น จริง  และ ไมได อยู บน พื้นฐาน ที่วา  ผู กอ มลพิษ ตอง เปน ผู จาย  ( P o l l u t e r 

- p a y   p r i n c i p l e )   ทั้งนี้  แมวา ใน บาง พื้น ที่ จะ มี การ กำหนด อัตรา คา ธรรมเนียม บำบัด น้ำเสีย แลว  แต 

ยัง ประสบปญหา ไม สามารถ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม ดังกลาว ได  เน่ืองจาก มี การ ตอตาน ของ ประชาชน 

ตอ การ ดำเนิน โครงการ ระบบ บำบัด น้ำเสีย  สงผล ตอเนื่อง ใหการ ดำเนินงาน ระบบ บำบัด น้ำเสีย 

ไม สามารถ ประสบ ผลสำเร็จ ใน ระยะยาว  จาก การ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ไมมี ความ พรอม 

ทางการเงิน อยาง เพียงพอ  

	2	.	6	.	2		 	ขีด	ความ	สามารถ	ของ	เจาหนา	ที่	องคกร	ปกครอง	สวน	ทองถิ่น	 	–		 	บุคลากร ที่ มี อยู 

โดยเฉพาะ ใน ระดับ ทองถิ่น ขาด ความรู  ความ เชี่ยวชาญ ใน การ ใช วัสดุ  อุปกรณ  และ ควบคุม ระบบ 

บำบัด น้ำเสีย  สงผล ให ไม สามารถ เดิน ระบบ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ มัก ทำ ให มี คา ใชจาย ใน 

การ ดำเนินงาน สูง เกิน จำเปน  ดัง นั้น  การ บริหารงาน ให มี การ เดิน ระบบ อยาง ตอเนื่อง และ ถูกวิธี  

รวม ทั้ง ไดรับ การ บำรุง รักษา อยาง ถูกตอง เปน ประเด็น ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตอง ให ความ 

สำคัญ หลังจาก ที่ การ กอสราง แลวเสร็จ และ เปด เดิน ระบบ  โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ควร มี 

การ ฝกอบรม เจาหนา ท่ี เพ่ือ เพ่ิม ขีด ความ สามารถ ของ เจาหนา ท่ี ผูควบคุม ดู แล และ บำรุง รักษา ระบบ 

บำบัด น้ำเสีย

	2	.	6	.	3		 	การ	ยอมรับ	จาก	ประชาชน		-	  ประชาชน ยัง ไม ให ความ สำคัญกับ การ จัดการ น้ำเสีย ชุมชน  

รวม ทั้ง มี การ ตอตาน จาก ประชาชน ที่อาศัย อยู ใกล บริเวณ ระบบ บำบัด น้ำเสีย  ซึ่ง ไดรับ ผลกระทบ 

ดาน สิ่ง แวดลอม จาก การ กอสราง และ เดิน ระบบ บำบัด น้ำเสีย  โดย ประชาชน เรียกรอง ให มี การ ทำ 

ประชา พิจารณ และ จัดทำ รายงาน ผลกระทบ ส่ิง แวดลอม  แมวา กฎหมาย จะ ไมได กำหนด ให โครงการ 

บำบดั นำ้เสีย ชมุชน ตอง จดัทำ รายงาน ดงักลาว กต็าม  ทั้งนี้  การ ยอมรับ จาก ประชาชน และ ความ เขา 

ใจ ถึง ความ จำ เปนของ การ มี ระบบ บำบัด น้ำเสีย  รวม ทั้ง การ กำหนด มาตรการ ใน การ ลดผลกระทบ 

สิ่ง แวดลอม จาก โครงการ เปน ปจจัย สำคัญ ใน การ พัฒนา ประสิทธิภาพ การ จัดการ น้ำเสีย ตอไป ใน 

อนาคต

	2	.	6	.	4		 	ความ	โปรง	ใส	และ	การ	มี	ธรรมาภิบาล	ที่	ดี	 	–	  ความ โปรง ใส ใน การ จัด ซื้อ ที่ดิน  การ 

คัดเลือก พื้น ที่ โครงการ  รวม ถึง การ เลือก ใช เทคโนโลยี ใน การ บำบัด น้ำเสีย เปน ประเด็น สำคัญ ที่ 

มีผลตอ การ ยอมรับ ของ ประชาชน  การ คัดเลือก พื้น ที่ โครงการ โดย ไมมี เหตุผล อัน สมควร  หรือ การ 

เลือก ใช เทคโนโลยี ท่ี ลาสมัย หรือ ไม เหมาะสม ใน การ เดิน ระบบ จะ ทำ ให ประชาชน ขาด ความ เช่ือม่ัน ใน 

โครงการ  ซึ่ง อาจ สงผล ตอเนื่อง ให ประชาชน ไมยินยอม ให ความ รวมมือ ใน การ ดำเนิน โครงการ ได
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	3	.		 	การ	จัดการ	ขยะมูลฝอย

		 	3	.	1		 	ภาพรวม	การ	พัฒนา

	3	.	1	.	1		 	ขยะ	ชุมชน		–	  ใน ป พ.ศ.  � 5 4 9   มี ขยะมูลฝอย ชุมชน เกิดข้ึน ท่ัวประเทศ รวม ท้ังส้ิน  1 4 . 63 

 ลานตัน  หรือ  4 0 , 0 8 �   ตัน/ วัน  เพิ่มขึ้น จาก ป พ.ศ.  � 5 4 8   รอยละ  �   โดย มี ขยะ ชุมชน เพียง 

รอยละ  3 6   ( 1 4 , 3 7 3   ตัน/ วัน)   ที่ ไดรับ การ บำบัด อยาง ถูก หลัก สุขาภิบาล  สำหรับ ใน พื้น ที่ กรุง เทพฯ 

 มี ขยะมูลฝอย เกิดข้ึน  8 , 4 7 3   ตัน  ใน ป พ.ศ.  � 5 4 9   คิด เปน รอยละ  � 1   ของ ขยะ ท่ี เกิดข้ึน ท่ัวประเทศ  

สำหรับ ขยะ ที่ เกิดขึ้น นอก เขตเทศบาล มี ปริมาณ คิด เปน รอยละ  4 7   ของ ขยะ ที่ เกิดขึ้น ทั่วประเทศ  

ในขณะ ที่ รอยละ  3 �   เปน ขยะ ที่ เกิดขึ้น ใน เขตเทศบาล และ เมืองพัท ยา  โดย รวม แลว ใน ชวง  

ป  พ.ศ. � 5 4 3  -  � 5 4 9   อัตรา การ เพ่ิม ของ ปริมาณ ขยะมูลฝอย เฉล่ีย อยู ท่ี ระดับ รอยละ  1   เปน ท่ี นาสังเกต 

วาการ เกิด ขยะมูลฝอย มี แนวโนม ต่ำลง ใน ระยะ  �   ป ท่ีผานมา  โดยเฉพาะ ใน ป พ.ศ.  � 5 4 8 

ใน ป พ.ศ. �549 ได มี การนำ ขยะมูลฝอย จำนวน 3.19 ลาน ตัน6 หรือ รอยละ �� ของ ขยะ ที่ เกิดขึ้น 

ทั้งหมด กลับมา ใช ใหม โดย สวนใหญ ถูก นำ กลับมา ใช ใน รูปแบบ การ รี ไซเคิล ในขณะที่ ขยะ ที่ เปน 

สารอินทรีย ถูก นำมาใช ใน การ ปรับ สภาพ ดิน ให อุดมสมบูรณ 

6 ขอมูล ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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3.1.2	 ของเสีย	อันตราย	–	ประกอบดวย ขยะ อันตราย จาก อุตสาหกรรม และ ขยะ อันตราย จาก 

ชุมชน โดย ใน ป พ.ศ.�549 คาดวา มี ปริมาณ ของเสีย อันตราย ท้ังส้ิน ประมาณ 1.81 ลาน ตัน7 แบงออก 

เปน ของเสีย อันตราย จาก อุตสาหกรรม 1.41 ลาน ตัน และ ปริมาณ ของเสีย อันตราย จาก ชุมชน 0.40 

ลาน ตัน โดย ของเสีย อันตราย กวา รอยละ 49 ของ ปริมาณ ทั้งหมด เกิดขึ้น ใน เขต กรุงเทพมหานคร 

และ ปริมณฑล และ มี การ คาดการณ วา ของเสีย อันตราย จาก ชุมชน สวนใหญ ถูก ท้ิง รวมกับ ขยะ ชุมชน 

ท่ัวไป8 โดย ปญหา ดังกลาว มี สาเหตุ สวนหน่ึง จาก การ มี สถาน ท่ีเก็บ รวบรวม ขยะ อันตราย ไม เพียงพอ 

รวมท้ัง ประชาชน ไม ทราบ วิธีการ ท่ี ถูกตอง ใน การ กำจัด ขยะ อันตราย ท้ังน้ี หาก ไมมี การ จัดเก็บ และ 

กำจัด ของเสีย อันตราย อยาง ถูกตอง และ เหมาะสม อาจ ทำใหเกิด การ ปนเปอน ของ สารพิษ จาก ขยะ 

เขาสู หวง โซ อาหาร และ สิ่งแวดลอม ได

3.1.3	 ขยะ	อุตสาหกรรม	– ใน ป พ.ศ. �549 ประมาณวา มี ขยะ อุตสาหกรรม ที่ ไม อันตราย 

ประมาณ 1�.66 ลาน ตัน โดย สวนใหญ ขยะ อุตสาหกรรม เหลาน้ี ถูก นำไป กำจัด โดย บริษัท กำจัด ขยะ 

ของ เอกชน ที่ รับจาง ใหบริการ กับ โรงงาน อุตสาหกรรม ตางๆ โดย ประมาณวา รอยละ 50 ของ ขยะ 

อุตสาหกรรม ที่ เกิดขึ้น ใน กรุง เทพ ฯ และ ปริมณฑล ไดรับ การ กำจัด ในขณะที่ ขยะ อุตสาหกรรม ที่ ไม 

เปน อันตราย เชน หีบหอ พัสดุ เปนตน ได ถูก นำ กลับมา ใช ใหม โดย ใน ป พ.ศ. �549 มี ปริมาณ 

ขยะ อุตสาหกรรม ที่ ถูก นำ กลับมา ใช ใหม ทั้งสิ้น 8.�4 ลาน ตัน หรือ รอยละ 65 ของ ปริมาณ ขยะ 

อุตสาหกรรม ทั้งหมด9 

3.1.4	 ณ	ป	พ.ศ.	2549 ประเทศ ไทย มี ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น 117 แหง แต มี เพียง 91 

แหง ที่ ยังคง เปด ดำเนินการ อยู10 โดย สวนใหญ เปน แบบ หลุม ฝง กลบ ขยะ ซึ่ง ใน เขต กรุง เทพฯ  และ 

เทศบาล มี ระบบ กำจัด ขยะ ท่ี เปน รูปแบบ มาตรฐาน โดย กรุงเทพมหานคร ได ให ภาคเอกชน มี สวนรวม 

ใน การ จัดการ ขยะมูลฝอย ซ่ึง ครอบคลุม การ กำจัด ขยะ ควบคุม ดูแล หลุม ฝง กลบ และ ขนสง ของเสีย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

7 ขอมูล ณ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
8 รายงาน สถานการณ มลพิษ ของ ประเทศ ไทย พ.ศ. 2549
9 รายงาน สถานการณ มลพิษ ของ ประเทศ ไทย พ.ศ. 2549
10 รายงาน สถานการณ คุณภาพ สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549, กระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

จาก จุด รวบรวม ขยะ ใน กรุง เทพ ฯ ไปยัง หลุม ฝง กลบ ทั้งนี้ รอยละ 70 ของ ขยะ ที่ เกิดขึ้น ใน กรุง 

เทพฯ ได ถูก นำไป ฝง กลบ ที่ หลุม ฝง กลบ ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในขณะที่ รอยละ 30  

ถูก นำไปยัง หลุม ฝง กลบ ท่ี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับ พ้ืนท่ี เทศบาล และ เมือง 

พัท ยา มี ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน 96 แหง ท่ี ยัง เดิน ระบบ อยู โดย สวนใหญ เปนระบบ หลุม ฝง 

กลบ ขยะ นอกจากนี้ ยังมี เตาเผาขยะ จำนวน 3 แหง และ ระบบ ที่ ใช เทคโนโลยี ผสมผสาน จำนวน 

3 แหง โดย รอยละ 37 ของ ขยะ ใน เขตเทศบาล ไดรับ การ กำจัด อยาง ถูก หลัก สุขาภิบาล และ สวน 

ที่เหลือ ไดรับ การ จัดการ อยาง ไม ถูก หลัก สุขาภิบาล เชน เท ทิ้ง ตาม พื้นที่ เปด ทั่วไป และ การ เผา 

กลาง แจง เปนตน สำหรับ พื้นที ่นอก เขตเทศบาล นั้น อยู ใน ความ รับผิดชอบ ของ องคกร ปกครอง 

สวน ทองถิ่น อยางไร ก็ตาม การ จัดการ ขยะมูลฝอย ใน พื้นที่ นอก เขตเทศบาล มัก เปนไป อยาง ไม  

ถูก หลัก สุขาภิบาล นัก โดย มี การ ท้ิง และ เผา ขยะ ใน พ้ืนท่ี เปด ท่ัวไป ใน ลักษณะ เดียว กับ ใน เขตเทศบาล 

ทั้งนี้ มี เพียง รอยละ 6 ของ ขยะมูลฝอย ที่ เกิดขึ้น นอก เขตเทศบาล ที่ ถูก นำไป กำจัด ใน ระบบ กำจัด 

ขยะมูลฝอย อยาง ถูก หลัก สุขาภิบาล โดย ใน พื้นที่ ชนบท หางไกล แตละ ครัวเรือน จะ รับผิดชอบ ใน 

การ กำจัด ขยะมูลฝอย ของ ตน เอง

	 3.2	 นโยบาย	และ	โครงสราง	การ	บริหาร	จัดการ

3.�.1 การ ลดปริมาณ ขยะ เปน วัตถุ ประสงค สำคัญ ของ การ จัดการ ขยะมูลฝอย กระทรวง 

 ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ได กำหนด เปาหมาย ใน การ ลด อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอย ใน  

กรุง เทพ ฯ ลง เหลือ ไม เกิน 1 กก./คน/วัน ใน เขตเทศบาล 0.6-0.8 กก./คน/วัน และ ใน ระดับ ตำบล 

ที่ 0.4 กก./คน/วัน นอกจากนี้ รัฐบาล ได ใหการ สนับสนุน การนำ ขยะมูลฝอย กลับมา ใช ใหม และ 

การ คัดแยก ขยะมูลฝอย เพ่ือ ลดปริมาณ ขยะ ท่ี เกิดข้ึน และ กำหนด นโยบาย สนับสนุน การ จัดการ ขยะ 

อยาง เหมาะสม เพ่ือ ลด การ ปลอยท้ิงและ เผา ขยะ ใน พ้ืนท่ี เปด อยาง ไม ถูก หลัก สุขาภิบาล รวมถึง การ 

จัดการ และ ควบคุม ของเสีย อันตราย อยาง มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเทศ ไทย ได กระจาย อำนาจ ใน 

การ จัดการ ขยะมูลฝอย ให แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ดำเนินงาน และ ควบคุม ดูแล ระบบ กำจัด 

ขยะ โดย รัฐบาล มอบอำนาจ ให องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เปน หนวย งานหลัก ใน การ ใหบริการ 

รวมท้ัง สนับสนุน ให องคกร ปกครอง สวนทอง ถ่ินท่ี มี พ้ืน ท่ีอยู ใกลเคียง กัน มี การ รวมกลุม ของ ทองถ่ิน  

(Cluster) เพื่อ แกไข ปญหา ขยะมูลฝอย โดย การ สราง ศูนย กำจัด ขยะมูลฝอย และ เนน การนำ 

ขยะมูลฝอย กลับมา ใช ประโยชน ใน รูปแบบ ตางๆ เชน การ นำมา ทำ ปุย การ ผลิต กระแสไฟฟา เปนตน

3.�.� หนวยงานรัฐ หลาย หนวยงาน มี หนาท่ี รับผิดชอบ การ จัดการ ขยะมูลฝอย โดย คณะกรรมการ 

สิ่งแวดลอม แหงชาติ และ กรม ควบคุม มลพิษ ทำหนาที่ ใน การ กำหนด นโยบาย มาตรฐาน ตางๆ ที่ 

เกี่ยวของ กับ มลพิษ และ สิ่งแวดลอม ซึ่ง รวมถึง การ จัดการ ขยะมูลฝอย คณะกรรมการ ควบคุม วัตถุ 

อันตราย มี หนาท่ี ใน การ ควบคุม ของเสีย อันตราย การ นำเขา-สงออก จำหนาย ขนสง จัดเก็บ กำจัด 

การ ทำลาย และ การ บำบัด ของเสีย อันตราย ในขณะท่ี กรม ควบคุม มลพิษ กระทรวง สาธารณสุข และ 

การ นิคม อุตสาหกรรม มี บทบาท ใน การ กำกับ ดูแล การ จัดการ ของเสีย ใน รูปแบบ ตางๆ โดย ปจจุบัน 

รัฐบาล สนับสนุน ให ชุมชน มี สวนรวม ใน การ จัดการ ขยะมูลฝอย สงผลให มี การ กระจาย อำนาจ หนาท่ี 

ใน การ ดำเนินงาน สู ทองถิ่น ใน ระดับ จังหวัด และ ตำบล มากขึ้น
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

	 3.3	 คุณภาพ	การ	ใหบริการ	และ	การ	เปรียบเทียบ	ระดับ	การ	ใหบริการ	กับ	ตางประเทศ

อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอย เปน ดัชนี ช้ี วัด อยาง หน่ึง ท่ี บงช้ี ถึง ประสิทธิภาพ ของ ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย 
ซึ่ง อัตรา ดังกลาว สะทอน ให เห็น ความ สามารถ ใน การ ลดปริมาณ ขยะ และ การนำ ขยะ กลับมา ใช ใหม 
ท้ังน้ี พบ วา ประเทศ ไทย มี อัตรา การ เกิด ขยะมูลฝอย สูงกวา ประเทศ อ่ืน ใน ภูมิภาค โดย ใน ป พ.ศ. �550 
อัตรา การ เกิด ขยะ ใน กรุง เทพ มี คาเฉลี่ย อยูที่ 0.88 กก./วัน รวมทั้ง ยังมี สัดสวน การนำ ขยะ กลับมา 
ใช ใหม ใน ระดับ ต่ำ แมวา จะ มี แนวโนม เพิ่มขึ้น ใน ระยะหลัง ดังนั้น ประเทศ ไทย จึง ยังมี ชอง ทางใน การ 
พัฒนาการ จัดการ ขยะมูลฝอย ทั้ง ในดาน การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ บำบัด วิธีการ จัดเก็บ ขยะ 
เทคโนโลยี ที่ นำมาใช ตลอดจน การ รณรงค ให เกิด การนำ ขยะ กลับมา ใช ใหม ตอ ไปได อีก
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3	.	4		 	บทบาท	การ	มี	สวนรวม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

 3 . 4 . 1   การ มี สวนรวม ของ ภาคเอกชน ใน ระดับ ทองถิ่น มี รูป แบบ แตกตาง ไป ใน แตละ สถาน ที่ และ 

กิจกรรม  โดย ใน กรณี ของ เทศบาล ลำปาง  ได ให บริษัท เอกชน เพียง ราย เดียว เขามา รับหนา ที่ ใน การ 

บริหาร จัดการ ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย ท้ัง ระบบ  ( ซ่ึง ครอบคลุม การ เก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย  การ บำบัด  

และ การ เก็บ คา ธรรมเนียม กำจัด ขยะ)   สำหรับ เทศบาล อื่นๆ   ได ทำสัญญา กับ บริษัท เอกชน หลาย 

ราย เพื่อ รับบทบาท ตางๆ   กัน ใน การ จัดการ ขยะมูลฝอย  ยกตัวอยาง เชน  ให บริษัท เอกชน หลาย 

ราย รับหนา ที่ ใน การ เก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย ใน พื้น ที่ ตางๆ   กัน ของ เทศบาล  ใน บางกรณี  องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น ทำสัญญา ให เอกชน ดำเนินการ เพียง บางสวน และ  ดำเนินการ เอง ใน บางสวน  

ซึ่ง จะ เห็น ได วา ภาคเอกชน มี สวนรวม ใน การ จัดการ ขยะ ใน หลากหลาย รูป แบบ  โดย บริษัท เอกชน 

บาง รายได ทำสัญญา ใน การ ดำเนินการ ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย ที่ ลงทุน โดย องคกร ปกครอง สวน 

ทองถิ่น  ในขณะ ที่ บาง โครงการ  บริษัท เอกชน ลงทุน และ ดำเนินการ เอง จาก การ ไดรับ สัมปทาน จาก 

เทศบาล ใน รูป แบบ ตางๆ   เชน  B O O   B O T   และ  B O O T   นอกจากนี้  ภาคเอกชน ยังมี สวนรวม ใน 

การ ใหบริการ ใน หลาย กิจกรรม  เชน  การ เก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย  การ จัดเก็บ คา ธรรมเนียม  การ 

ทำความ สะอาด  และ การ คัด แยก ขยะ  เปนตน  ใน พ้ืน ท่ี ตางๆ  กัน ไป  โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 

 ท่ี ให ภาคเอกชน มี สวนรวม ใน การ จัดการ ขยะ  ได แก  เทศบาล เมือง กาญจนบุรี  เทศบาลตำบลเวียงสระ  

เทศบาลตำบลดาน สำโรง  อบต. บางพลี ใหญ  เทศบาลนคร ลำปาง  เทศบาลตำบล แพรกษา  

เทศบาลนคร หาด ใหญ  เทศบาลนคร เชียง ใหม เทศบาลนคร ภูเก็ต

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ

 3 . 4 . �   ใน พื้น ที่ กรุง เทพฯ  กรุงเทพมหานคร ได จาง ให บริษัท เอกชน ดำเนินการ ระบบ กำจัด ขยะ  

โดย กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ การ เก็บ รวบรวม ขยะมูลฝอย จาก ชุมชน เอง  ในขณะ ที่ การ ขนสง 

ขยะ จาก จุด รวบรวม ไปยัง หลุม ฝง กลบ และ การ ดำเนินงาน ใน หลุม ฝง กลบ ขยะ เปน หนา ที่ ของ บริษัท 

เอกชน ที่ ทำสัญญา กับ กรุงเทพมหานคร  สวน ระบบ กำจัด ของเสีย ทางการ แพทย นั้น  เปนการ ลงทุน 

และ ดำเนินการ โดย บริษัท เอกชน ทั้งหมด  นอกจากนี้  กรุงเทพมหานคร ยัง ได จาง บริษัท เอกชน 

ดำเนินงาน โรง ผลิต ปุย จาก ขยะมูลฝอย อีกดวย

		 	3	.	5		 	แนวโนม	การ	ลงทุน	ดาน	การ	จัดการ	ขยะมูลฝอย

 เนน การ ขยายความ ครอบคลุม ของ บริการ รวบรวม และ กำจัด ขยะมูลฝอย ให ครอบคลุม ทั่วประเทศ  
โดย มี นโยบาย ให องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ท่ี มี พ้ืน ท่ี อยู ใกลเคียง กัน มี การ รวมกลุม  ( C l u s t e r )   ลงทุน 
สราง และ ใช ประโยชน จาก ศูนย กำจัด ขยะมูลฝอย รวม กัน  โดย ใช รูป แบบ การ จัดการ ขยะมูลฝอย แบบ 
บูรณาการ  เชน  การนำ ขยะมูลฝอย มา ผลิต ปุย และ กระ แส ไฟฟา  เปนตน  นอกจากนี้  ยังมี แนวคิด 
ใน การ สงเสริม การ ลงทุน กอสราง โรงงาน คัด แยก  และ แปรสภาพ วัสดุ เหลือ ใช  รวม ทั้ง สงเสริม ให 
ภาคเอกชน ลงทุน ใน ธุรกิจ เกี่ยวกับ การ จัดการ ขยะมูลฝอย ที่ เปนมิตร กับ สิ่ง แวดลอม  ตลอดจน จัด ให 
มี ศูนย ประสาน ขอมูล เกี่ยวกับ การนำ ขยะมูลฝอย มา ใช ประโยชน  ( W a s t e   I n f o r m a t i o n   C e n t e r ) 

		 	3	.	6		 	ประเด็น	ที่	ควร	ให	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ดาน	การ	จัดการ	ขยะมูลฝอย

	3	.	6	.	1		 	ดาน	งบประมาณ	 	–		 	งบประมาณ ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ไดรับ จัดสรร จาก รัฐบาล 

กลาง ไม เพียงพอกับ คา ใชจาย ใน การ ดำเนินงาน  ทำ ให ไม สามารถ จัดการ ขยะมูลฝอย ได อยาง มี 

ประสิทธิภาพ  ซึ่ง เปน ปญหา ที่ คลายคลึง กับ ที่ พบ ใน การ ใหบริการ สาธารณะ อื่นๆ   สงผล ให มี การ 

จัดการ ขยะมูลฝอย อยาง ไม ถูก หลัก สุขาภิบาล  รวม ทั้ง ขาด การ บำรุง รักษา ระบบ อยาง เหมาะสม  

	3	.	6	.	2		 	ดาน	การ	คัดคาน	ของ	ประชาชน		-	  งบประมาณ ท่ี มี อยู อยาง จำกัด ทำ ใหการ ดำเนินการ และ 

ดู แล รักษา ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย ไมมี ประสิทธิภาพ  กอ ให เกิด มลพิษ และ ผลกระทบ ทาง ลบ อื่นๆ   

เชน  การ รั่ว ซึม ของ น้ำ ชะ มูลฝอย  และ กลิ่น เหม็น  เปนตน  สงผล ให เกิด การ ตอตาน จาก ประชาชน 

ทั้ง ใน การ ดำเนิน โครงการ และ การ จาย คา ธรรมเนียม กำจัด ขยะมูลฝอย  ซึ่งปญ หา การเงิน ดังกลาว 

จะ สงผล ทำ ให ไม สามารถ เดิน ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย ได อยาง มี ประสิทธิภาพ เปน วงจร ตอไป อีก  

	3	.	6	.	3		 	ดาน	บุคลากร		-	  การ กระจาย อำนาจ หนา ท่ี ใน การ จัดการ ขยะมูลฝอย สู ทองถ่ิน ทำ ให องคกร 

ปกครอง สวน ทองถิ่น จำเปน ตอง มี บุคลากร ที่ มีความรู ใน การ ดำเนินงาน  อยางไร ก็ตาม  องคกร 

ปกครอง สวน ทองถ่ิน ยังขาด ประสบการณ และ ความ เช่ียวชาญ ใน การ จัดการ ขยะมูลฝอย ชุมชน  และ 

ของเสีย อันตราย  สงผล ใหการ ดำเนินงาน มี ประสิทธิภาพ ต่ำ  โดย เทศบาล บาง แหง ได ลงทุน กอสราง 

ระบบ กำจัด ขยะมูลฝอย เอง  แต พบ วา ขาด บุคลากร ที่ มีความรู ใน การ เดิน ระบบ  ดัง นั้น  จำเปน ตอง 

มี การ เพ่ิม ศักยภาพ บุคลากร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน  โดยเฉพาะ การ แนะนำ เทคโนโลยี ใหม  

 และ การ อบรม บุคลากร ใน รูป แบบ ตางๆ   เพื่อ รองรับ การ กระจาย อำนาจ หนา ที่ ใน การ จัดการ 

ขยะมูลฝอย จาก สวนกลาง  
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	4	.		 	การ	พัฒนา	ที่	อยู่อาศัย	สำหรับ	ผู้	มี	รายได้	น้อย

		 	4	.	1		 	ภาพรวม	การ	พัฒนา

 4 . 1 . 1     ใน ป พ.ศ.  � 5 4 8   ประเทศ ไทย มี จำนวน ที่ อยูอาศัย ทั้งหมด  จำนวน  1 8 . 4 5   ลาน หนวย  

เปน ที่ อยูอาศัย ใน กรุง เทพ และ ปริมณฑล ประมาณ  3 . 6 5   ลาน หนวย  คิด เปน รอยละ  1 9 . 7 8   ของ ที่ 

อยูอาศัย ทั้งหมด

4.1.� รัฐบาล มี บทบาท สำคัญ ใน การ จัดหา ท่ี อยูอาศัย ให กับ ผู มี รายได นอย โดย ใน ป พ.ศ.  �549 
พบ วา มี ผู จด ทะเบียน วา ประสบปญหา ท่ี อยูอาศัย กับ ศูนย ปฏิบัติ การ ตอสู เพ่ือ เอาชนะ ความ ยากจน 
(ศตจ.)จำนวน 1.7 ลาน ราย อยางไร กต็าม รอยละ 58 ของ จำนวน ดงักลาว ไม ประสงค รบั ความ 
ชวยเหลือ จาก รัฐบาล สำหรับ ผู ท่ี ประสงค รับ ความ ชวยเหลือ แบง เปน ผู ท่ี ไดรับ การ ชวยเหลือ จาก 
รัฐบาล แลว จำนวน 83,7�8 ราย อยู ระหวาง การ ให ความ ชวยเหลือ �9�,399 ราย และ ยัง ไม 
ไดรับ ความ ชวยเหลือ 37�,908 ราย

4.1.3 จาก ขอมูล ของ สถาบัน องคกร พัฒนา ชุมชน (พอช.) พบ วา ใน ป พ.ศ.  �545 ประเทศ 
ไทย มี ชุมชนแออัด ซ่ึง รวมท้ัง ชุมชน บุกรุก และ ชุมชน ผู มี รายได นอย อ่ืนๆ ใน เมือง ท่ัวประเทศ เปน 
จำนวน ถึง 5,500 ชุมชน (ประมาณ 1,500,000 ครัวเรือน คิด เปน จำนวน ประชากร 6.75 
ลาน คน) ใน 300 จังหวัด ทั่วประเทศ ไทย โดย รอยละ 50 เปน ชุมชน ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง หรือ 
พัฒนา แลว อยางไร ก็ตาม ยังมี ชุมชน ที่ ตอง ให ความ ชวยเหลือ อีก ประมาณ �,950 ชุมชน หรือ 
680,000 ครัวเรือน 

	 4.2	 นโยบาย	และ	โครงสราง	การ	บริหาร	จัดการ

4.�.1 รัฐบาล กำหนด เปาหมาย ให ประเทศ ไทย เปน เมือง ปราศจาก ชุมชนแออัด (City without 
slum) ภายใน ป พ.ศ.  �551 โดย รัฐบาล ได ดำเนิน โครงการ ท่ี อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได นอย  จำนวน 
� โครงการ ไดแก บาน เอื้ออาทร และ บาน มั่นคง เพื่อ จัดหา ที่ อยูอาศัย ให กับ ผู มี รายได นอย และ 
ปรับปรุง คุณภาพ ชีวิต และ สิ่งแวดลอม ของ ชุมชนแออัด

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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4.�.� การ เคหะ แหงชาติ (กคช.) และ สถาบัน องคกร พัฒนา ชุมชน (พอช.) เปน หนวย 
งานหลัก ที่ รับผิดชอบ การ จัดหา ที่ อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได นอย โดย กคช. เปน รัฐวิสาหกิจ 
สังกัด กระทรวง การ พัฒนา สังคม และ ความ ม่ันคง ของ มนุษย และ เปน หนวย งานหลัก ใน การ ดำเนิน 
โครง การบาน เอื้ออาทร เพื่อ จัดสรร ที่ อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได นอย  โดย ดำเนินการ กอสราง 
ที่ อยูอาศัย จำนวน 601,7�7 หนวย ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ ตั้งแต ป พ.ศ.  �546 ถึง �55� 
ในขณะท่ี พอช. เปน องคกรอิสระ ท่ี รับผิดชอบ การ ดำเนิน โครง การบาน ม่ันคง โดย มี วัตถุ ประสงค 
ใน การ พัฒนา ที่ อยูอาศัย คน จน ใน ชุมชนแออัด ซึ่ง สวนใหญ เปน ผู มี รายได นอยมาก มี รายได 
ครอบครัว ต่ำกวา 10,000 บาท/เดือน โดย มี เปาหมาย โครงการ ครอบคลุม 1,8�6 ชุมชน ซึ่ง จะ 
สามารถ แกไข ปญหา และ สราง ความ ม่ันคง ใน ชีวิต ให แก ชาว ชุมชนแออัด ถึง �85,000 ครัวเรือน 
คิด เปน ผูรับ ผลประโยชน โดย ตรง ถึง 1,4�5,000 คน โดย โครง การบาน เอ้ืออาทร และ บาน ม่ันคง 
ได รับเงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล ประมาณ รอยละ 17 และ รอยละ 33 ขอ งวง เงินลงทุน ทั้งหมด 

4.�.3 ใน ปจจุบัน ประเทศ ไทย ยัง ไมมี หนวยงานรัฐ ท่ี รับผิดชอบ การ กำหนด นโยบาย ท่ี อยูอาศัย 
สำหรับ ผู มี รายได นอย โดย ตรง การ กำหนด นโยบาย ของ ภาครัฐ ที่ผานมา เปนการ ดำเนินงาน ใน 
ลักษณะ เฉพาะกิจ (ad hoc)โดย คณะ รัฐมนตรี ทั้งนี้ โดย ทั่วไป กรม ที่ดิน และ กรม โยธาธิ การ 
มี หนาที่ ใน การ กำกับ ดูแล โครงสราง พื้นฐาน ดาน ที่ อยูอาศัย ในขณะที่ กคช. และ  พอช. เปน 
หนวยงาน ภาคปฏิบัติ มี หนาที่ จัดสรร ที่ อยูอาศัย และ ปรับปรุงชุมชน แออัด รวมทั้ง ให ความ 
ชวยเหลือ แก ผู มี รายได ต่ำ ใน การ จัดหา สินเชื่อ ที่ อยูอาศัย นอกจากนี้ ม ีธนาคาร ของ รัฐ จำนวน 
� แหง ที่ มี บทบาท สำคัญ ใน การ ให สินเชื่อ แก ผู มี รายได นอย ใน การ เปน เจาของ ที่ อยูอาศัย

	 4.3	 คุณภาพ	การ	ใหบริการ	และ	การ	เปรียบเทียบ	ระดับ	การ	ใหบริการ	กับ	ตางประเทศ

4.3.1 ปจจุบัน ประเทศ ไทย มี ขอมูล ดาน ที่ อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได นอย คอนขาง จำกัด ทั้งนี้ 
อาจ ใช สัดสวน ผู ที่ ไดรับ ความ ชวยเหลือ จาก รัฐ ตอ ปริมาณ ปญหา ทั้งหมด (Demand served) 
เปน ดัชนี ช้ี วัด สำคัญ ใน การ วัด ประสิทธิภาพ การ ใหบริการ ในดาน น้ี ซ่ึง จาก ขอมูล พบ วา รอยละ 50  
ของ ผู จด ทะเบียน ขอรับ การ สนับสนุน ดาน ท่ี อยูอาศัย ไดรับ การ ชวยเหลือ จาก รัฐบาล แลว อยางไร ก็ตาม 
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ยังมี ผู ท่ี จด ทะเบียน อีก จำนวน ถึง 37�,908 คน ท่ี ยัง ไม ไดรับ ความ ชวยเหลือ โดย ใน ป พ.ศ.  �545 
ประเทศ ไทย มี ชุมชนแออัด ถึง �,950 ชุมชน หรือ ประมาณ 680,000 ครัวเรือน ซึ่ง ทั้งหมด นี้ 
สะทอน ให เห็น ถึง ความ ตองการ ที่ อยูอาศัย ของ ผู มี รายได นอย ทั่วประเทศ ไทย 

4.3.� จาก ขอมูล ของ กคช. พบ วา ระหวาง เดือน มกราคม พ.ศ.  �547 ถึง มิถุนายน พ.ศ.  �550 
กคช. ได ดำเนินการ พัฒนา ชุมชนแออัด และ ให สินเชื่อ เงินกู เพื่อ ที่ อยูอาศัย ไปแลว จำนวน 980 
ชุมชน ใน ��0 เมือง

4.3.3 อยางไร ก็ตาม พบ วา สัดสวน จำนวน ประชากร ใน ชุมชนแออัด ตอ จำนวน ประชากร เมือง 
ทั้งหมด ของ ไทย ยังอยู ใน ระดับ คอนขาง ต่ำ  เมื่อ เปรียบ เทียบกับ ตางประเทศ

	 4.	4		 	บทบาท	การ	มี	สวนรวม	ของ	ภาคเอกชน	ใน	การ	พัฒนา

 ภาคเอกชน มี บทบาท สำคัญ อยาง มาก ใน โครง การบาน เอ้ืออาทร ของ รัฐบาล  โดย  กคช.   ได เปดโอกาส 
ให เอกชน มี สวนรวม ใน โครงการ ใน รูป แบบ การ จาง เหมา แบบ เบ็ดเสร็จ ( T u r n k e y )   ซ่ึง กำหนด ให เอกชน 
ดำเนินการ จัดหา ที่ดิน  แหลง เงิน  รวม ทั้ง ดำเนินการ กอสราง โครงการ  นอกจากนี้  กคช.   ยังมี แผน ใน 
การ ซ้ือ โครงการ ของ ภาคเอกชน จำนวน  5 , 1 6 0   หนวย  เพ่ือ ชวย ลดปริมาณ หน้ีเสีย ของ สถาบัน การเงิน  
อยางไร ก็ตาม  พบ วา  โครงการ สวน ใหญ ไม ผาน เกณฑ มาตรฐาน ของ  กคช.   ทำ ให จน ถึง ปจจุบัน มี เพียง  
� 0 0   หนวย  ที่  กคช.   ได ดำเนินการ รับ ซื้อ จาก ภาคเอกชน
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		 	4	.	5		 	แนวโนม	การ	ลงทุน	ดาน	ที่	อยูอาศัย	สำหรับ	ผู	มี	รายได	นอย

 รัฐบาล จะ ดำเนิน นโยบาย การ ลงทุน ท่ี อยูอาศัย ราคาถูก สำหรับ ผู มี รายได ต่ำ เพ่ือ ให ผู มี รายได นอย  รวม 
ท้ัง ขาราชการ สามารถ มี ท่ี อยูอาศัย เปนของ ตน เอง  นอกจากน้ี  ยังมี การ ลงทุน เพ่ือ ปรับปรุง ชุมชน แออัด  
และ คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ที่อาศัย ใน ชุมชน แออัด  อยางไร ก็ตาม  จาก การ เปลี่ยน รัฐบาล ทำ ให 
มี การ ปรับ แผนการ ลงทุน ใหม จาก เดิม ที่ จะ ลงทุน ระยะ ใหม ใน ป พ.ศ.  � 5 5 0   โดย เมื่อ เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.  � 5 5 0   คณะ รัฐมนตรี มี มติ1 1   กำหนด ทิศทาง ใหม ใน การ ดำเนิน โครง การบาน เอื้ออาทร  โดย 
ปรับ ลด ขนาด โครงการ ลง จาก  6 0 0 , 0 0 0   หนวย  เปน  3 0 0 , 5 0 4   หนวย  ซึ่ง ได รวม หนวย ที่ สราง เสร็จ 
 7 8 , 0 0 0   หนวย แลว

		 	4	.	6		 	ประเด็น	ที่	ควร	ให	ความ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	ที่	อยูอาศัย	สำหรับ	ผู	มี	รายได	นอย

	4	.	6	.	1		 	การ	จัดสรร	งบประมาณ		–		 	การ จัดสรร ที่ อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได นอย จำเปน ตอง ใช 
เงิน จำนวน มาก  ทำ ให ตอง พ่ึงพา งบประมาณ อุดหนุน จาก รัฐบาล ใน บางสวน ขอ งวง เงินลงทุน หรือ 
เต็ม วง เงินลงทุน  จึง อาจ นำไปสู ปญหา ดาน ความ ยั่งยืน ของ โครงการ เมื่อ งบประมาณ ที่ ไดรับ ถูก 
ใช หมดไป  ทั้งนี้  จาก การ เจริญ เติบโต ของ เมือง อยาง รวดเร็ว  ทำ ให มี สลัม เกิด ใหม อยาง ตอเนื่อง  
รัฐบาล จึง ตอง เผชิญปญ หา การ เจริญ เติบโต เมือง ที่ เกิดขึ้น เปน วงจร ซ้ำๆ   รวม ทั้ง ความ ตองการ ที่ 
อยูอาศัย ที่ เกิดขึ้น ใหมภาย ใต ขอจำกัด ดาน งบประมาณ

	4	.	6	.	2		 	การ	ให	สินเชื่อ	ที่	อยูอาศัย	และ	ความ	ยั่งยืน	ของ	โครงการ		–			ปญหา ความ ไมมั่นคง ดาน 
รายได  ทำ ให ผู มี รายได นอย มี ความ สามารถ ใน การ ชำระคืน เงินกู ใน ระดับ ต่ำ มาก  ในขณะ ที่ มี 
ภาระ ชำระหนี้ เงินกู ใน จำนวน เทาๆ   กัน ทุกเดือน  เปน เหตุ ให  กคช.   ดำเนิน นโยบาย หา สินเชื่อ 
ให ผูซื้อ ที่ อยูอาศัย ผอนชำระ เงินกู กับ สถาบัน การเงิน ภายหลัง จาก โครงการ แลวเสร็จ  ( โพส ไฟ 
แนนซ)   ทั้งนี้  การ พัฒนา ชุมชน แออัด โดย การ จัดหา ที่ อยู ใหม ที่ผานมา ประสบ ความ ลมเหลว 
ใน บางครั้ง  เนื่องจาก การ พัฒนา ที่ผานมา เนน เฉพาะ การ แกปญหา ดาน โครงสราง พื้นฐาน  โดย 
ไมได ให ความ สำคัญกับ ประเด็น ดานสังคม และ เศรษฐกิจ  ดัง จะ เห็น ได จาก การ ที่ ผู อยูอาศัย ไม 
สามารถ หารายได เม่ือ ไป อยู ใน สถาน ท่ี ใหม  โดย นอกจาก ปญหา ทาง เศรษฐกิจ แลว  ประชาชน ยัง 
ประสบปญหา ทางสังคม อีกดวย    เชน  ปญหา ยาเสพติด เปนตน  ดัง นั้น  การ ศึกษา และ การ สราง 
อาชีพ แก ประชาชน ผู มี รายได นอย เปน ประเด็น ท่ี จำเปน ใน การ พัฒนา ท่ี อยูอาศัย สำหรับ ผู มี รายได 
นอย และ การ ปรับปรงุ ชุมชน แออัด  ดัง น้ัน  ความ ทาทาย ของ ภาครัฐ จึง อยู ท่ี การ เช่ือมโยง ระหวาง 
การ จัดสรร งบประมาณ อุดหนุน การ ลงทุน และ การ พัฒนา ความ สามารถ ของ ประชาชน เพ่ือ ทำ ให 
ประชาชน สามารถ พึ่งพา ตน เอง ได ใน ระยะยาว

  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสาขาสาธารณูปการ
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ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะตอไป

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะตอไป

การ ลงทุน เพ่ือ พัฒนา ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน ใน โครงการ ขนาด ใหญ ของ ประเทศ ไทย ตอง หยุด ชะงัก ลง ต้ัง แต 
วิกฤต เศรษฐกิจ ใน ป พ.ศ.  � 5 4 0   เน่ืองจาก ใน ชวงเวลา ดังกลาว ความ ตองการ ใชงาน ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน 
มี แนวโนม ลดลง อยาง ตอเนื่อง  อยางไร ก็ตาม ใน สถานการณ ปจจุบัน  สถานการณ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ 
เริ่ม กลับ เขาสู ภาวะ ปกติ  และ ความ ตองการ ใชงาน โครงสราง พื้นฐาน เริ่ม ขยายตัว สูงขึ้น อยาง รวดเร็ว  การ 
ใหบริการ ดาน โครงสราง พื้นฐาน ที่ จำ เปนตอ กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ เริ่มมี ขอจำกัด ในดาน การ ใหบริการ  
ซึ่ง สงผลกระทบ ตอ การ ขยายตัว ทาง เศรษฐกิจ  และ การ ยกระดับ คุณภาพ ชีวิต ของ ประชาชน ในประเทศ  
รัฐบาล เร่ิม ให ความ สำคัญกับ การ ลงทุน โครงการ ขนาด ใหญ ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน  ท้ัง ในดาน การ ยกระดับ 
การ ใหบริการ ดาน โครงสราง พื้นฐาน  และ การ พัฒนา ระบบ โครงสราง พื้นฐาน ใหม  ๆ    เพื่อ ใหบริการ แก 
ประชาชน และ ภาค ธุรกิจ  โดย ความ ทาทาย ประการ สำคัญ ของ การ พัฒนา โครงสราง พ้ืนฐาน ใน ระยะ ตอไป  
คือ  การ ใช ประโยชน จาก ทรัพยากร การ ลงทุน ที่ มี อยู อยาง จำกัด เพื่อ การ ลงทุน ใน โครงการ ขนาด ใหญ ดาน 
โครงสราง พื้นฐาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  และ มี ความ เหมาะสมกับ สถานการณ  โดย สรุป ปจจัย ทาทาย 
สำคัญ ที่ ควร ตอง นำมา พิจารณา ได ดังนี้

	1	.		 	ปจจัย	ท้าทาย	ภายนอก		(	E	x	t	e	r	n	a	l			C	h	a	l	l	e	n	g	e	s	)	

		 	1	.	1		 	สถานการณ	ความ	ผันผวน	ของ	ราคา	พลังงาน

 การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน ใน ระยะ ตอไป  จำเปน ตอง ให ความ สำคัญกับ การ เปลี่ยน แปลง ของ 
สถานการณ โลก ที่ คาดวา จะ สงผลกระทบ ตอ ประเทศ ไทย  ปจจัย การ เปลี่ยน แปลง ประการ สำคัญ ที่ 
สงผลกระทบ อยางรุน แรง ตอ การ พัฒนา เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย  คือ  ปจจัย ดาน ราคา พลังงาน  
เนื่องจาก ระบบ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย มี ความ ออนไหว สูง ตอ ความ ผันผวน ของ ราคา พลังงาน  ซึ่ง 
การ เปลี่ยน แปลง ดังกลาว ใน ชวง ที่ผานมา ได แสดง ให เห็น แลว วา ภาค เศรษฐกิจ ตางๆ ของ ประเทศ ยัง 
ไม สามารถ บริหาร จัดการ ปญหา ดังกลาว ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  การ ดำเนินการ เพ่ือ สราง ความ ม่ันคง 
และ ภูมิ คุม กัน ดาน พลังงาน ของ ประเทศ ใน ระยะ ตอไป  จำเปน ตอง มี การ บูรณาการ นโยบาย  และ แนว 
ทางการ ปอง กัน และ การ บรรเทา ผลกระทบ จาก ปญหา ดังกลาว  ทั้ง ในดาน อุปทาน  ( S u p p l y )   เชน  
การ ใช พลังงาน ใน ภาค การ ขนสง  และ การ สงเสริม พลังงาน ทด แทน  เปนตน  และ ดาน อุปสงค  ( D e m a n d )    
เชน  การ ประหยัด การ ใช พลังงาน  เปนตน  โดย ความ ทาทาย ประการ สำคัญ  คือ  การ กำหนด ยุทธศาสตร 
การ พัฒนา ท่ี สามารถ สราง ความ สมดุล ใน การ บริหาร จัดการ ดาน อุปทาน  และ ดาน อุปสงค  เพ่ือ ให บรรลุ 
เปาหมาย การ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ  และ สราง ความ มั่นคง ดาน พลังงาน ได 
อยาง ยั่งยืน ตอไป

		 	1	.	2		 	สถานการณ	การ	แขงขัน	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	โลก

 การ พัฒนา โครงสราง พ้ืนฐาน ของ ประเทศ  จำเปน ตอง ดำเนินการ พัฒนา ให ประเทศ ไทย สามารถ แขงขัน 
ได ใน เวที โลก  กระ แส โลกา ภิวัฒน ที่ เกิดขึ้น ใน ชวง ที่ผานมา สงผล ให เกิด การ เคลื่อน ยาย ประชากร  
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สินคา  และ ทุน ได อยาง เสรี  ผาน ชองทาง ความ รวมมือ ทาง เศรษฐกิจ และ ขอตกลง ทางการคา ทั้ง ใน 
ระดับท วิภาคี  และ พหุภาคี  ทำ ใหการ สราง ขอ ไดเปรียบ ดาน ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ระหวาง 
ประเทศ ตางๆ  เปนเรื่อง ที่ ทุก รัฐบาล ให ความ สำคัญ ใน ลำดับ สูง  ดัง นั้น  การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน 
ใน ระยะ ตอไป  จำเปน ตอง ดำเนินการ ให สามารถ อำนวย ความ สะดวก ใน การ เคลื่อน ยาย ประชากร  
สินคา  และ ดึงดูด การ ลงทุน จาก ตางประเทศ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  เพ่ือ สราง ความ ม่ันคง ให แก ระบบ 
เศรษฐกิจ ของ ประเทศ

	2	.		 	ปจจัย	ท้าทายภาย	ใน		(	I	n	t	e	r	n	a	l			C	h	a	l	l	e	n	g	e	s	)	

		 	2	.	1		 	นโยบาย	การ	พัฒนา

 ใน ชวง ท่ีผานมา  การ ลงทุน ใน โครงสราง พ้ืนฐาน หลาย โครงการ ไดรับ การ คาดหวัง ให มี การ ดำเนินการ 
อยาง ตอเนื่อง  อยางไร ก็ตาม  สถานการณ ความ ไม แนนอน ทาง การเมือง ที่ เกิดขึ้น เปน ปจจัย สำคัญ ที่ 
ทำ ใหการ ลงทุน ดาน โครงสราง พื้นฐาน มี ความ ลาชา ใน การ ดำเนินการ  ปญหา ความ ไม ตอเนื่อง ของ 
นโยบาย เปน ปญหา หลัก ที่ ทำ ใหการ ลงทุน ดาน โครงสราง พื้นฐาน ขาด ความ ตอเนื่อง  ดัง นั้น  ความ 
ตอเนื่อง ใน เชิง นโยบาย  ทั้ง ในดาน การ กำหนด ยุทธศาสตร การ พัฒนา ใน ราย สาขา  และ การ กำหนด 
โครงการ ลงทุน ที่ ชัดเจน และ ตอเนื่อง  จึง เปน เรื่องสำคัญ ที่ จะ ทำ ใหการ พัฒนา ดาน โครงสราง พื้นฐาน 
ของ ประเทศ สามารถ ดำเนินการ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  โดย ควร ให ความ สำคัญกับ การ ดำเนินการ ดังน้ี

	2	.	1	.	1		 	การ	จัด	ลำดับ	ความ	สำคัญ	ของ	การ	ดำเนินการ  จาก ขอจำกัด ดาน การ ลงทุน ของ ภาครัฐ  

ทำ ใหการ กำหนด นโยบาย ดาน การ ลงทุน โครงสราง พื้นฐาน เปนความ ทาทาย ประการ สำคัญ ของ 

รัฐบาล  โดย ความ ทาทาย ดังกลาว ประกอบดวย  �   ลักษณะ  ได แก  การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ 

การ ดำเนินการ เพื่อ ให สามารถ ใช ทรัพยากร ที่ มี อยู อยาง จำกัด ได อยาง มี ประสิทธิภาพ สูงสุด  และ 

การ ใช ประโยชน จาก เงิน นอก งบประมาณ ให เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน 

ของ ประเทศ  เพ่ือ ใหการ จัดสรร ทรัพยากร การ ลงทุน มี ความ เหมาะสม  สอดคลองกับ กลุม เปาหมาย  

และ เกิด ประโยชน ตอ ประชาชน ใน วงกวาง  รวม ทั้ง การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของ หนวยงาน ภาครัฐ ใน 

การ ดำเนิน โครงการ  เพื่อ ให สามารถ เปด ใหบริการ ได ตาม เปาหมาย ที่ กำหนด

	2	.	1	.	2		 	การ	เพิ่ม	บทบาท	ภาคเอกชน	 	และ การ ใช แหลง เงิน อื่น ใน การ ดำเนิน โครงการ ดาน 

โครงสราง พ้ืนฐาน  จาก นโยบาย การ สราง เสถียรภาพ ของ ระบบ เศรษฐกิจมห ภาค  ทำ ให มี ขอจำกัด ใน 

การ ใช เงิน นอก งบประมาณ เพ่ือ การ ลงทุน ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน ของ ภาครัฐ  ทำ ใหการ เพ่ิม บทบาท 

ภาคเอกชน ใน การ ลงทุน และ การ ใหบริการ ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน ทวี ความ สำคัญ มากข้ึน  เพ่ือ ใหการ 

พัฒนา โครงสราง พ้ืนฐาน สามารถ ตอบสนอง ความ ตองการ ท่ี มี แนวโนม เพ่ิม สูงข้ึน ได อยาง เหมาะสม  

และ ยังคงความมี เสถียรภาพ ของ ระบบ เศรษฐกิจ ได อยาง ตอเน่ือง  ซ่ึง ใน ชวง วิกฤต เศรษฐกิจ ท่ีผานมา  

การ ลงทุน ของ ภาคเอกชน ลดลง อยาง ตอเน่ือง  ดัง น้ัน  การ สราง แรง จูง ใจ  และ รูป แบบ ท่ี เหมาะสม ใน 

การ รวม ลงทุน ระหวาง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน  เปนความ ทาทาย สำคัญ ท่ี จะ ชวย กระตุน ให ภาคเอกชน 

เขามา ลงทุน ใน โครงการ ดาน โครงสราง พื้นฐาน มาก ยิ่งขึ้น

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะตอไป
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 นอกจากน้ี  การ พิจารณา ใช แหลง เงิน อ่ืน ท่ี นอกเหนือ จาก งบประมาณ แผนดิน  และ เงินกู ตางประเทศ 

เพื่อ การ ลงทุน โครงสราง พื้นฐาน  เชน  กองทุน อนุรักษ พลังงาน  และ กองทุน น้ำมัน  เปนตน  เพื่อ 

สนับสนุน การ ลงทุน ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน  เปน แนวทาง หน่ึง ท่ี ควร พิจารณา ดำเนินการ  เพ่ือ ลดภาระ 

ดาน การ ลงทุน ของ ภาครัฐ ใน ระยะยาว

		 	2	.	2		 	การ	ปรับ	โครงสราง	การ	บริหาร	จัดการ	ภาครัฐ

 ในอดีต ที่ผานมา  จุดออน ประการ สำคัญ ของ การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน ของ ประเทศ  คือ  การ ขาด 
การ บูรณาการ ใน ขั้นตอน การ วาง แผน  และ ใน ขั้นตอน การ ดำเนิน โครงการ  รวม ทั้ง ตอง ใช ระยะเวลา 
นาน ใน แตละ ขั้นตอน ของ การ พิจารณา อนุมัติ โครงการ  นอกจากนี้  ใน ชวง ที่ผานมา  ยังมีปญ หา การ 
กำกับ ดู แล คุมครอง ผูบริโภค  การ ขาด ความ เขา ใจ ท่ี ถูกตอง ใน เร่ือง การ แปรรูป รัฐวิสาหกิจ  การ ประทวง 
ของ ภาค ประชาชน ตอ โครงการ ลงทุน ขนาด ใหญ ที่ มี ผลกระทบ สูง  ซึ่ง เปนความ ทาทาย สำคัญ ของ 
ภาครัฐ ที่ ตอง พิจารณา ปรับปรุง ระบบ การ บริหาร จัดการ ในดาน ตางๆ   ดังนี้

	2	.	2	.	1		 	การ	ปรับปรุง	กฎหมาย		ใน การ แปลง นโยบาย ไปสู การ ปฏิบั ติ น้ัน  การ ปรับปรุง กฎหมาย 
เปน ปจจัย สำคัญ ที่ จะ ชวย สงเสริม ให เกิด การ ดำเนินการ ดังกลาว ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  ปญหา 
สำคัญ ของ การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน ของ ประเทศ ประการ หนึ่ง  คือ  การ ขาด ความ ชัดเจน ใน 
เรื่อง กฎ  ระเบียบ  ที่ เกี่ยวของ กับ การ กำกับ ดู แล  และ การ คุมครอง ผูบริโภค  ทั้ง ใน ระดับมห ภาค  
และ ระดับ ทองถ่ิน  ซ่ึง ท่ีผานมา  การ ปรับปรุง กฎหมาย ท่ี เก่ียวของ กับ การ เพ่ิม บทบาท ภาคเอกชน 
อยู ระหวาง การ ดำเนินการ ให มี ความ ชัดเจน และ สอดคลองกับ มาตรฐาน สากล มาก ย่ิงข้ึน  อยางไร 
ก็ตาม  ใน สวน ของ การ กำหนด ข้ันตอน การ ดำเนิน โครงการ  ท้ัง ใน ข้ัน การ จัด เตรียม โครงการ  แนว 
ทางการ ศึกษา ความ เหมาะสม ของ โครงการ  และ กรอบ แนว ทางการ ดำเนิน โครงการ ใน ขั้น การ 
ปฏิบัติ  ยังคง ตอง ปรับปรุง เพื่อ สราง ความ ชัดเจน ใน การ ดำเนินการ มาก ยิ่งขึ้น

	2	.	2	.	2		 	การ	สราง	กระบวนการ	มี	สวนรวม	ของ	ภาค	ประชาชน  การ สราง ความ ยอมรับ ของ 
ประชาชน ผูมีสวน ไดเสีย ใน การ ดำเนิน โครงการ ขนาด ใหญ  เปนความ ทาทาย ประการ สำคัญ 
ของ ภาครัฐ  เพื่อ ใหการ ดำเนิน โครงการ สามารถ บรรลุ วัตถุ ประสงค ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  ใน 
ขณะนี้  รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักร ไทย  พ. ศ.   � 5 5 0   มาตรา  5 7   มาตรา  6 7   และ มาตรา  
8 7   ใหสิทธิ ประชาชน  และ ชุมชน ใน การ รับรู ขอมูล  และ เขารวม ใหความเห็น ใน การ ดำเนิน 
โครงการ ขนาด ใหญ ของ ภาครัฐ  โดยเฉพาะ ใน โครงการ ท่ี คาดวา จะ มี ผลกระทบ ตอ ประชาชน โดย 
รอบ พื้น ที่ โครงการ  โดย หนวยงาน เจาของ โครงการ จะ ตอง ดำเนินการ ปรึกษา สาธารณะ  ( P u b l i c   
 C o n s u l t a t i o n )   จนได ขอยุติ กอน การ ดำเนินการ กอสราง โครงการ  ซึ่ง การ กำหนด สิทธิ ของ 
ประชาชน และ ชุมชน ใน เรื่อง ดังกลาว  ได สราง ความ ทาทาย ให หนวยงาน ภาครัฐ ใน การ กำหนด 
รูป แบบ  และ ขั้นตอน กระบวนการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ที่ จะ สามารถ สราง ความ เชื่อมั่น แก 
ประชาชน  และ ชุมชน  ใน เรื่อง ประสิทธิภาพ การ บริหาร จัดการ ผลกระทบ สิ่ง แวดลอม และ สังคม 
ของ โครงการ  เพื่อ สราง ความ ยอมรับ ของ ประชาชน และ ชุมชน

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะตอไป
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	2	.	2	.	3		 	การ	ปฏิรูป	การ	ดำเนินการ	ของ	รัฐวิสาหกิจ  การ ปฏิรูป รัฐวิสาหกิจ ที่ มี ภาระ หนี้ สูง  
เชน  การ รถไฟ แหง ประเทศ ไทย  และ องคการ ขนสง มวลชน กรุง เทพ  เปนตน  เปนเรื่อง ที่ ภาครัฐ 
จำเปน ตอง ให ความ สำคัญ ใน การ ดำเนินการ  เน่ืองจาก การ ปฏิรูป การ ดำเนินงาน ของ รัฐวิสาหกิจ 
ดังกลาว  จะ ชวย ใหการ ขนสง ผู โดยสาร  และ สินคา ของ ประเทศ มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น  และ จะ 
ชวย เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ อีก ทาง หนึ่ง ดวย  อยางไร ก็ตาม  การ ปฏิรูป 
รัฐวิสาหกิจ ดังกลาว  เปน ประเด็น ที่ มี ความ ออนไหว สูง  ซึ่ง ภาครัฐ ควร พิจารณา กำหนด แนว 
ทางการ ดำเนินการ ที่ ชัดเจน  ทั้ง ในดาน การ ลดภาระ หนี้  การ ปรับ โครงสราง องคกร  และ การ 
พิจารณา กำหนด มาตร การ เพื่อ บรรเทา ผลกระทบ จาก การ ปฏิรูป รัฐวิสาหกิจ ดังกลาว โดย เร็ว 
ตอไป

	3	.		 	การ	พัฒนา	อย่าง	ยั่งยืน

 ปญ หา การ ดำเนิน โครงการ ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน น้ัน  ไมได จำกัด อยู แต ใน ข้ัน การ กอสราง โครงการ เทา น้ัน  
แต รวม ถึง การ ใหบริการ เมื่อ กอสราง โครงการ แลวเสร็จ  ซึ่ง จาก การ กระจาย อำนาจ ให แก องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ใน เรื่อง การ พัฒนา และ การ ใหบริการ โครงสราง พื้นฐาน ที่ จำเปน ให แก ประชาชน  ชุมชน ที่ อยู 
ใน ความ รับผิดชอบ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ชวง ท่ีผานมา  มีปญ หา การ ใหบริการ หลาย ประการ  
โดยเฉพาะ ขีด ความ สามารถ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ใน การ บริหาร จัดการ การ ใหบริการ ของ 
โครงการ ที่ กอสราง แลวเสร็จ  ทั้ง ในดาน ขีด ความ สามารถ เชิง เทคนิค  วิศวกรรม ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น ใน การ บริหาร จัดการ และ การ ใหบริการ  รวม ทั้ง ขอจำกัด ใน การ จัดเก็บ รายได จาก การ ใหบริการ  
ทำ ให หลาย โครงการ ที่ กอสราง แลวเสร็จ ตอง หยุด การ ใหบริการ เนื่องจาก ไม สามารถ มี รายได เพียงพอ ตอ 
ตนทุน การ ใหบริการ  ซึ่ง ภาครัฐ ควร พิจารณา กำหนด แนว ทางการ ให ความ ชวยเหลือ ทั้ง ในดาน เทคนิค  
และ การเงิน แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น  เพื่อ ให โครงการ ที่ กอสราง แลวเสร็จ สามารถ ใหบริการ ได 
อยาง ยั่งยืน ตอไป  

 นอกจากนี้  การ พัฒนา โครงสราง พื้นฐาน อยาง ยั่งยืน  ควร พิจารณา ปรับปรุง แนว ทางการ ดำเนิน โครงการ 
ต้ัง แต ข้ัน การ ออก แบบ  และ คัดเลือก โครงการ ท่ี เหมาะสมกับ สถานการณ  การ เพ่ิม ขีด ความ สามารถ ให แก 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน  และ การ สราง ความ เขา ใจ ให แก ประชาชน และ ชุมชน ใน การ จัดเก็บ คาบริการ ท่ี 
สอดคลองกับ ตนทุน การ ดำเนินงาน  และ การ บำรุง รักษา  เพ่ือ ให โครงการ ดาน โครงสราง พ้ืนฐาน ท่ี กอสราง 
แลวเสร็จ  สามารถ ใหบริการ ได อยาง ยั่งยืน ตอไป

ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะตอไป





2551
ภาคผนวกและบรรณานุกรม



130 รายงานสถานะโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ประจำป �551

ภาคผนวก

ภาคผนวก
The	Linkage	of	Manufacturing	Subsector	and	Energy	Requirement
(From Thailand Economic Monitor, November 2006)

Structural	energy	requirement	of	some	manufacturing	subsectors	can	explain	sectoral	impacts	
from	the	rising	energy	cost. The continuous rise in the world price of crude oil over the last 
few years has put more pressure to the rising domestic prices and to the slow down growth in 
output. Manufacturing sector can also have repercussion impact on capital investment. However, 
among the manufacturing subsectors, some rely more on energy input than others. The different 
degree of energy reliance can help identifying these vulnerable subsectors and, consequently, 
a clearer picture of energy price impact on manufacturing.

The	oil	price	has	increased	sharply	over	the	last	three	years	(2002-2005). Historical data has 
shown that the average annual crude oil price has surged from around $�0/barrel (which has 
been more-or-less steady since 1960s) to around $50/barrel in �005, and it has hit the $60/bar-
rel level in early �006. Although the oil price in “real” term (adjusted to base-year �000 price) 
has not reach the level of 1980’s surge, the magnitude is not negligible. Thailand’s domestic 
price of diesel and ULG has also surged for about three folds, similar to the world price.
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ภาคผนวก
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While	 the	oil-price	 impact	 is	 economy-wide,	 some	sectors	are	affected	more	 than	others. 
Particularly in manufacturing, energy is inevitably a necessary part of production. A time-series 
plot shows that, historically, there is a relatively strong positive relationship between the crude 
oil price and the manufacturing producer’s price index (PPI) over the period of January 1995 
– June �006.

Manufacturing	 subsectors	 are	 affected	 at	 different	magnitudes	 as	 they	 have	 different		
degree	of	energy	dependency.	The increase in manufacturing PPI for each of the subsectors 
somewhat reflects the impact of the oil price surge, but at different degrees. Metals, chemicals, 
rubber, and plastic related products show relatively larger price surges than others. The different 
degrees of impact can be explained partly through the difference in structural dependency on 
energy inputs for each subsector. According to the Input-Output data in �000, the energy 
cost share for each manufacturing subsector can be summarized and ranked in Table A. For 
example, Cement and Concrete Products are expected to be structurally more vulnerable to 
the oil price surge than Leather Products.

ภาคผนวก
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For	manufacturing	subsectors	with	higher	the	degree	of	energy	dependency,	larger	impact	
from	oil	price	is	likely	the	case.  There is some evidence of positive correlation between the 
total energy cost shares and the producer’s price of corresponding manufacturing subsectors. 
This implies that higher energy cost share will lead to a larger price response. It should also 
be noted that the analysis looks at the production structure from the supply side – how a 
sector would react to higher energy cost through a supply shift – while assuming the demand 
and everything else doesn’t change. Although the analysis is partial, the linkage of interest 
appears to be significant enough.

ภาคผนวก
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The	hardest-hit	sectors	relate	to	Basic	Chemicals,	Iron	&	Steel,	and	Rubber	&	Plastics. These 
sectors show relatively high degree of energy dependency and high price impact. The un-ab-
sorbable energy cost burden is reflected in increasing prices through supply-side contraction. 
Cement and Concrete Products also have high level of energy dependency, in fact, the highest 
among the subsectors. But, the price of Cement and Concrete Products hasn’t increased as 
much. This is due to other factors, which include the fact that Cement and Concrete Products 
is in the price-control list. Therefore, the market has limited influence on price.

Output	impact	corresponds	to	the	price	impact. While output almost always rises, output growth 
were explored and compared. Some output growths accelerate; some decelerate. The vulner-
able sectors mentioned shows above-average output growth deceleration rate – a contraction 
along the demand. This, with prior analysis from the supply-side, confirms the identification of 
manufacturing subsectors that are vulnerable to the rise in energy price.

ภาคผนวก
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In	sum,	the	rising	cost	of	energy	likely	has	a	higher	impact	on	those	(manufacturing	subsec-
tors)	who	are	less	flexible	in	their	production’s	energy	requirement. Although there are many 
factors affecting manufacturing prices, higher share of energy requirement often translates into 
higher impact from oil price rise. Other factors may involve abilities to pass on or steer away 
from higher cost, such as high market power or elasticity of substituting energy inputs. One 
can take time to explore these factors in details for each individual subsector in order to see 
how exactly energy cost affects them. However, the simple analysis mentioned can give a 
sense of where things are in manufacturing subsectors regarding the issue of energy price.
 

ภาคผนวก
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