
ยอนรอยการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย

เดือนเดน นิคมบริรักษ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

การสัมมนาวชิาการประจําป 2551 วันที ่29-30 พฤศจิกายน 2551



วัตถุประสงค

• ศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายการบริหารจัดการบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานภายใตการผกูขาดของรัฐวสิาหกิจกับววิฒันาการ
ของระบบการกํากับดูแลกจิการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทย

• วเิคราะหปญหาในการนําระบบการกํากบัดูแลแบบ “ตะวันตก” มาใช
กับโครงสรางองคกรและระบบการกํากบัดูแลที่พฒันาข้ึนมาแบบไทย

• เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงโครงสรางการกํากับดูแลแบบเดมิให
สอดรบักับระบบการกาํกับดูแลแนวตะวันตกที่นํามาใช



หัวขอในการนาํเสนอ
1. การกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของไทย 
2. การประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการ
สาธารณูปโภค: กรณีศึกษากิจการโทรคมนาคม 

3. ขอเสนอแนะ 



1. การกาํกับดูแลกิจการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของไทย 



1.1 การเปดเสรีกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานกับการกํากับดูแล

เปนกจิการที่รฐัผูกขาด ลดบทบาทภาครัฐ

เนนบริการเชิงสังคม
มากกวาเชิงพาณิชย
แตตลาดไมมีการแขงขัน
- ขาดประสิทธิภาพ 
ตนทุนสูง
- ขาดการพัฒนาคุณภาพ
และบริการ

- เปดใหเอกชนเขา
ประกอบกิจการ ท่ีมุงผล
กําไรมากกวาประโยชน
เชิงสังคม
- นโยบายแปรรูปครั้ง
แรก เริ่มจากประเทศ
อังกฤษ ค.ศ.1979

พัฒนาระบบกาํกับดแูล

-เพื่อภารกิจเชิงสังคม
-เพื่อปองกันการผูกขาด



1.2 วิวัฒนาการของบทบาทของภาคเอกชนในการ
ใหบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในประเทศไทย

ใหสัมปทาน
เดินรถแก 
บขส.ผูเดียว

ใหเอกชนเดินรถ
ในนาม“รถเมล
ขาวนายเลิศ” ควบรวมบริษัทเดินรถ 30 

รายใน กทม. เปน “บริษัท
มหานครขนสง” เดียวโดยรัฐ
และเอกชนถอืหุนละ 50%

รัฐซื้อหุน “บ.มหานครขนสง” 
เปนรัฐวิสาหกิจ 100%กอต้ัง บ. การบินไทย

มีรัฐถือหุน 70%
เอกชน 30%

รัฐซื้อหุน บ.การบินไทย 
เปนรัฐวิสาหกิจ 100%

อนุญาตใหเอกชน 
“สายการบินบางกอกแอรเวย” 

ดําเนินกิจการ

รัฐบาลนายอานนัท เปดใหเอกชนเขาดําเนินการ
ภายใตการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ เชน

1. สาขาการสื่อสาร – ทศท. กสท. ใหสัมปทานแก
เอกชน (โทรศัพท อินเตอรเน็ต)

2. สาขาพลังงาน – กฟผ. รับซื้อไฟฟาจากเอกชน 
IPP, SPP

3. สาขาประปา – กปภ. ต้ังบริษัทลูกรวมทุนกับ
เอกชน เปน “บ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา
ภาคตะวันออก”

กอนสงครามโลก
ครั้งท่ี 2

2500 2502 2518 2519 2520 2528 2534 2540 2544 2545 2546 2547

รัฐบาลนายชวน สานตอ
นโยบายเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชน แตหมดวาระ
กอนในป 2543 เชน ราง
แผนแมบทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจป 2540

ยุครัฐบาล พตท.ทักษิณ มนีโยบายนาํ
รัฐวิสาหกิจเขาตลาดหลักทรัพย

ปตท.
- จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 1 ต.ค. 44
- เปดซื้อขายหุนในตลาด

หลักทรัพย 6 ธ.ค. 44

ทศท.
แปลงสภาพเปน
มหาชน 31 ก.ค. 45

กสท.
แปลงสภาพเปน

มหาชน 14 ส.ค. 46

1. อสมท. จด
ทะเบียนฯ 17 ส.ค.
47 / เปดซื้อขายฯ 
17 พ.ย. 47
2. ทอท. จด
ทะเบียนฯ 30 ก.ย.
45 / เปดซื้อขายฯ 
ท่ัวไป 30 ม.ค. 47



1.2 วิวัฒนาการของบทบาทของภาคเอกชนฯ (ตอ)

สรุป
§ ประเทศไทยไมเคยมีนโยบายการเปดเสรีกิจการบรกิาร

สาธารณูปโภคพื้นฐาน  หากมีแตการใหเอกชนเขามามี
บทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในฐานะ
ผูรับสัมปทานจากรัฐวิสาหกิจ ผูรวมทุน หรือผูถือหุน
ในรัฐวิสาหกิจซ่ึงยังคงกุมอํานาจผูกขาดเทานั้น ยกเวน
ในกรณีของกิจการโทคมนาคม และกิจการการบิน
ภายในประเทศ



1.2 การกํากับดูแลในอดีต
§ ในอดีต ไมมรีูปแบบการกํากับดูแลทีเ่ปนมาตรฐาน (ผาน รมว. อธิบดี 

คณะกรรมการตางๆ) รัฐใชอํานาจในการกํากับดูแลผานรัฐวิสาหกิจ  
ยกเวนในเรือ่งราคาฝายบริหารจะเจามากาํกับโดยตรง 

§ เมื่อรัฐวิสาหกจิตองแขงขนักับเอกชน และมีเปาหมายในการประกอบ
กิจการในเชงิพาณชิยมากขึ้น โครงสรางการกํากับดูแลดังกลาวสราง
ปญหาการทับซอนของบทบาทหนาที่ (conflict of role) และการ
ขัดแยงของผลประโยชน (conflict of Interest)



1.3 โครงสรางการกํากับดูแลของไทย

รัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สัมปทาน

ผูประกอบการเอกชน

คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการสาธารณูปโภค



1.4 การกํากับดูแลในชวงป 2535-2550
§ มีนโยบายเพิ่มบทบาทภาคเอกชนมากข้ึน แตมิไดมีการปฏิรูป

โครงสรางและระบบการกํากับดูแลเนื่องจากยังคงยึดกรอบการ
ผูกขาดรัฐวิสาหกิจ 

§ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน พ.ศ. 2551 เปนไป
ตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
ภายใตหมวดที ่3 ที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

§ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เกดิจากการ
ผลักดันของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกต้ัง



1.5 สรุป
§ ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ

ไทยพัฒนาข้ึนมาภายใตระบบสัมปทานเปนหลัก  ทําใหไมมี
การพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลในภาคราชการ

§ ระบบการกาํกบัดูแลของไทยยงัมีลักษณะท่ีกระจดักระจาย  
เต็มไปดวยปญหาการทับซอนของอํานาจหนาท่ีและ
ผลประโยชนระหวางภารกิจในการกํากับดูแลกับภารกิจใน
การใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงยัง
ไมไดรบัการแกไข



1.5 สรุป (ตอ)
§ การนําเอาระบบการกํากับดูแลแบบตะวันตกมา ‘ครอบ” ทํา

ใหเกิดระบบการกํากับดูแลที่ซ้ําซอน และขดัแยงกนั  นอกจากนี้
แลว  การกาํกับดูแลแนวตะวันตกยงัตองอาศัยทักษะและความ
เชี่ยวชาญดานการกํากับดูแล  ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร
กํากบัดูแลทีป่ระเทศไทยไมเคยมี



2. การประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดแูลกิจการ
สาธารณูปโภค: กรณีศึกษากิจการโทรคมนาคม



§ การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมในชวง 1 ปที่ผานมา (พ.ค. 2550 - เม.ย. 2551)

§ สอบถามในบริการโทรคมนาคม 3 ประเภท ไดแก บริการโทรศัพท
พื้นฐาน โทรศัพทเคลือ่นที่ และธุรกิจอนิเตอรเน็ตบรอดแบนด 

§ ประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 7 หัวขอไดแก การแขงขันใน
ตลาด การจัดสรรทรัพยากรที่จํากัด(เชนคลื่นความถ่ี) การเชื่อมตอ
โครงขาย การกําหนดอตัราคาบริการ การดูแลการแขงขันที่เปนธรรม 
การดูแลบริการที่ทั่วถึง และการดูแลมาตรฐานของบริการ

2.1 วิธีการประเมิน



§ มผูีตอบแบบสํารวจกลบัจํานวน 72 ราย เปน 1) กลุมผูมีสวนไดเสีย
โดยตรง  2) กลุมนกัวิเคราะหหรือทีป่รึกษา และ 3) กลุมผูมสีวนใน
การพัฒนากจิการโทรคมนาคม จํานวน 40 15 และ 17 ราย
ตามลําดับ 

§ แบบสํารวจแบงคะแนนประเมินออกเปน 5 ระดับคะแนน  ซึ่ง “1
คะแนน” หมายถึง Highly ineffective และ “5 คะแนน” หมายถึง 
Highly effective  

2.1 วิธีการประเมิน (ตอ)



2.2 ผลการประเมนิการกํากับดูแลของไทย
§ ไทย  อยูในลําดับ 3 เมื่อเทียบกับ 8 ประเทศที่รวมสํารวจมีคะแนน

ที่ 2.8 จาก 5 คะแนน (รูปที่ 1)

§ อินโดนีเซีย มีคะแนนต่ําสุดคือ 2.5 คะแนน เนื่องจากมหีนวยงาน
กํากับดูแลหลายหนวยงานซึ่งไมมกีารประสานการทํางานที่ดี และ
ขาดโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณปูโภค

§ ปากีสถาน ไดคะแนนสูงสุด คือ 3.4 คะแนน  เนื่องจากตลาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่มกีารแขงขนัสูงมาก โดยมีจํานวนผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ถึง 6 ราย และมีบริการคงสิทธิเลขหมาย 
(Number Portability) 



รูปที่ 1 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกจิการโทรคมนาคม
เฉลี่ยใน 8 ประเทศ ป 2551

3.43.3
2.8

2.5
2.7 2.7

2.8

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ไทย ฟลิปปนส มัลดีฟ ปากีสถาน

ทีม่า: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551



2.2 ผลการประเมินการกํากับดูแลของไทย (ตอ)

§ คะแนนประเมินใน 3 ธุรกิจโทรคมนาคม (พืน้ฐาน เคลือ่นที่ และ
บรอดแบรนด) ใกลเคียงกันมาก (รูปที่ 2)

§ กิจการโทรศัพทเคลื่อนที ่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ 2.7 คะแนน 
เนือ่งจากปญหาการจัดสรรคลื่นความถ่ี 3G ที่มีความลาชา  ปญหา
บริการคงสิทธิเลขหมาย (Number Portability) ที่ยังไมมีการ
บังคับใช และ ปญหาการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection) 

§ สวนกิจการอินเตอรเน็ตบรอดแบรนด ไดคะแนนจากการสํารวจ
สูงสุดคือ 2.9 คะแนน เนื่องจากมผูีไดรับใบอนญุาตใหบริการ
อินเตอรเน็ตจาก กทช. จาํนวนมาก 



รูปท่ี 2 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมใน 3 ธุรกิจ 

2.82.92.72.8

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคล่ือนที่ อินเตอรเน็ตบรอดแบนด คาเฉล่ีย

ทีม่า: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551



2.2 ผลการประเมินการกํากับดูแลของไทย (ตอ)

§ คะแนนประเมินการกํากับดูแล 7 ดาน  พบวาดานที่เก่ียวโยงกับการแขงขัน
ในตลาด (ราคา คุณภาพของบริการ การเขาสูตลาด) ไดคะแนนสูงกวาดาน
ที่ตองใชทักษะเฉพาะในการกํากับดูแล (การเชื่อมตอโครงขาย การปองกัน
การผูกขาด การบรกิารทั่วถึง)

§ การกํากับดูแลเพ่ือเปดโอกาสใหผูบริการรายใหมเขามาแขงขันในตลาด 
(Market Entry) มีคะแนนสูงสุดคือ 3.1 คะแนน (รูปที ่3) ทั้งนี้เนื่องจาก 
กทช. ไดออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก  
(ชวงป พ.ศ. 2548-25 พฤศจิกายน 2551 มี จํานวน 205 ราย แบงเปนแบบที ่
1 2 และ 3 จํานวน 163 23 และ 19 รายตามลําดับ)



รูปท่ี 3 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมใน 7 ดาน 

2.9
2.62.7

2.9
2.5
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ทีม่า: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551



2.2 ผลการประเมินการกํากับดูแลของไทย (ตอ)

§ การกํากับดูแลที่ไดคะแนนต่ําที่สุดคือ ในเรื่องของการเชื่อมตอ
โครงขาย  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากเงือ่นไขของสัญญาสัมปทานซึ่ง
กําหนดใหผูรับสัมปทานโทรศัพทเคลื่อนทีจ่าก
การส่ือสารแหงประเทศไทย คือ DTAC และ True Move ถูกเลือก
ปฏิบัติใหตองจายคา  Access Charge ในอัตราที่สูงใหแกทศท.
ในขณะที่ประกาศของ กทช. กําหนดใหมีการจายคาเชื่อมตอ
ระหวางผูประกอบการดวยกนัตามตนทนุจริง โดยไมเลือกปฏิบัติ



2.2 ผลการประเมินการกํากับดูแลของไทย (ตอ)

§ การกํากับดูแลดานราคา  อัตราที่กําหนดข้ึนมิไดเปนอัตราที่สะทอนตนทนุที่
แทจรงิ (คาโทรศพัทบาน  คาเชื่อมตอโครงขาย)

§ การใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง (Universal Service Obligation)  ยังไม
มีหลักเกณฑในการบริหารจัดการเงนิกองทนุบริการทัว่ถึงที่ไดจัดเก็บจากผูรับ
ใบอนุญาตทีม่คีวามชัดเจน โปรงใส  ทําใหทุกฝายมองวาตนไมไดรับความเปน
ธรรม

§ การกํากับดแูลมาตรฐานคณุภาพของบริการ  กทช. ไมไดมีมาตรการใดๆ ใน
การกํากับดูแลคุณภาพของบริการโทรคมนาคม  ไมวาจะเปนบริการ
อินเตอรเน็ตบรอดแบนดที่มีการรองเรยีนเรื่องความแออัดของชองสัญญาณ 
หรือปญหาสายหลุดหรอืเรยีกออกไมไดในกรณขีองโทรศพัทเคล่ือนที่
เนื่องจากผูประกอบการมไิดขยายโครงขายใหสอดคลองกับจํานวนผูใชบริการ



2.3 สรุป
§ แมไทยจะมีองคกรกํากับดูแลที่มีโครงสรางและรูปแบบการบริหาร

จัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล แตก็ไมสามารถแกปญหาในการ
กํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบสัมปทานที่มีประวัติอัน
ยาวนานยังคงเปนอุปสรรคตอการกํากับดูแลภายใตโครงสรางใหม  

§ ในขณะเดียวกัน  ขดีความสามารถและประสบการณของกรรมการและ
เจาหนาที่องคกรกํากับดูแลยังเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตอ
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล  เนื่องจากการกํากับดูแลเปนภารกิจที่มี
ความซับซอน ตองอาศัยผูที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ดานการกํากับดูแลที่ลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเขาใจเก่ียวกับ
ธุรกิจที่กํากับดูแลที่ดีดวย



3. ขอเสนอแนะ



1. การปรับปรุงโครงสรางของระบบการกํากับดูแล
§ ควรทบทวนโครงสรางของกรรมการรัฐวิสาหกจิมใิหมปีญหาการทับ

ซอนของบทบาทดานการกํากับดูแล 
§ ควรแยกอาํนาจการกํากบัดูแลออกจากรฐัวิสาหกจิไปยังหนวยงาน

กํากับดูแล  ในกรณีที่ยังไมมีองคกรกํากับดูแลเฉพาะ 
§ ควรสรางระบบการกํากับดูแลอตัราคาบริการที่มหีลกัเกณฑที่ชัดเจน  

เพือ่มใิหการกาํหนดราคาริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนประเด็น
ทางการเมือง

ขอเสนอแนะ



1. การปรับปรุงโครงสรางของระบบการกํากับดูแล
§ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจที่มีภาระหนาที่ในการกํากับดูแลอยูในทาง

ปฏิบัติ  เชน บขส. หรือ ขสมก. นั้น  ควรแยกฝายควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานออกมาจากฝายการเดินรถ  เพือ่เตรียมพรอมในการ
ถายโอนอํานาจหนาที่การกํากับดูแล  

§ ควรพิจารณาแกไขสัญญาสัมปทานระหวางรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชนที่มขีอกําหนดที่ไมสอดคลองกบักฎระเบียบที่องคกร
กํากบัดูแลกาํหนดขึ้น โดยกระบวนการดังกลาวตองมีความโปรงใส
และคํานึงถึงความเปนธรรม

ขอเสนอแนะ (ตอ)



2. การปรับปรุงคุณภาพขององคกรกํากับดูแล
§ ควรปฏิรูปกระบวนการสรรหากรรมการของหนวยงานกํากับดูแล ให

ไดกรรมการที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแล ปลอดจาก
ผลประโยชนทับซอนและเปนที่เชือ่ถือของสาธารณชน

§ กรอบวิธกีารในการกํากับดูแล และกระบวนการและขั้นตอนในการ
กํากับดูแลจะตองมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและไมขึ้นอยูกับดุลย
พินจิของผูกาํกบัดูแลมากจนเกนิไป

ขอเสนอแนะ (ตอ)



2. การปรับปรุงคุณภาพขององคกรกํากับดูแล
§ กฎระเบียบที่หนวยงานกํากับดูแลกาํหนดขึ้นตองอยูบนพืน้ฐานของ

หลกัวิชาการและมขีอมูลสนับสนนุ และควรมีการประเมินความ
จําเปนทีจ่ะตองมกีฎระเบียบตางๆ และผลกระทบของกฎระเบียบนั้น
ตอผูมสีวนไดเสีย โดยเฉพาะผูบริโภค

§ ตองมกีารประเมินผลการดําเนินงานขององคกรกาํกับดูแลโดย
หนวยงานวิชาการที่เปนอิสระและเปนที่เชือ่ถือของสาธารณชน และ
มกีารเปดเผยผลการประเมินผลตอสาธารณะ 

ขอเสนอแนะ (ตอ)




