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1 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
เพื่อสรางเสริมความสามารถในการแขงขัน 

 

สถานะโครงสรางพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานสากลอยางเพียงพอและทั่วถึงจะสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในการเปนศูนยกลางการผลิตและการขนสงของภูมิภาคในอนาคต  

เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของโครงสรางพื้นฐานโดยรวมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีศักยภาพที่ใกลเคียงกัน จากการจัดอันดับของ The Global 
Competitiveness พบวาตลอดชวงป 2545 ถึงป 2551 คุณภาพโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยโดยรวม อยู
ในอันดับที่ 3 ซ่ึงเปนระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี
ศักยภาพใกลเคียงกัน ทั้งนี้ จะเห็นไดวาประเทศสิงคโปรมีคุณภาพโครงสรางพื้นฐานดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ตลอดระยะเวลาดังกลาว โดยประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดีเปนอันดับ 2 
รองจากประเทศสิงคโปร นอกจากนี้ จะเห็นไดวาประเทศฟลิปปนสมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดีขึ้นใน
ระยะสองปหลังทําใหไดรับการจัดอันดับดีขึ้นจากอันดับสุดทายในชวงป 2545-2548 เปนอันดับ 4 ในชวงป 
2549-2550 

รูปท่ี 1: การเปรียบเทียบโครงสรางพื้นฐานโดยรวมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

โครงสรางพ้ืนฐานโดยรวม

0
1
2
3
4
5
6

2545-
2546

2547-
2548

2548-
2549

2549-
2550

2550-
2551

ป

ลํา
ด
ับ
ที่

สิงคโปร มาเลเซีย ไทย

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
 

ที่มา: The Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum 



2  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 เมื่อพิจารณาคุณภาพโครงสรางพื้นฐานรายสาขาเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต จากการจัดอันดับของ IMD World Competitiveness Yearbook ในชวงป 5 ปกอนหนานี้ ประเทศ
ไทยมีสถานะโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับตางๆ ดังนี้ 

1. สาขาขนสง  
 การเปรียบเทียบการพัฒนาโครงขายถนนของประเทศไทยโดยใชความหนาแนนของโครงขายถนน
เปนกิโลเมตรตอพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรเปนเกณฑ พบวาประเทศไทยมีความหนาแนนของโครงขายถนน
ต่ําที่สุด ทําใหอยูลําดับสุดทายในจํานวน 5 ประเทศ ในขณะที่ประเทศสิงคโปรมีความหนาแนนโครงขายถนน
สูงที่สุด รองลงมาเปนฟลิปปนส มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตามลําดับ 

 ในสวนโครงสรางพื้นฐานระบบรางเมื่อเปรียบเทียบโดยใชความหนาแนนของระบบรางเปนเกณฑ 
พบวาประเทศไทยไดรับการจัดอันดับอยูในอันดับ 2 ตลอดชวงป 2545-2549 ในขณะที่ประเทศสิงคโปรมี
การพัฒนาระบบรางดีที่สุดตลอดมา ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีการปรับปรุงระบบรางจนไดรับการจัดอันดับ
ดีขึ้นจากลําดับสุดทายในชวงป 2545-2547 เปนลําดับที่ 4 ในระยะสองปหลัง  

รูปท่ี 2:    การเปรียบเทียบโครงขายถนน ระบบราง และการขนสงทางน้ํา 
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คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ในดานการขนสงทางน้ํา ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 3 ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่
ผานมา รองจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย โดยประเทศฟลิปปนสมีการพัฒนาระบบขนสงทางน้ําดีขึ้นทํา
ใหไดรับการจัดอยูในอันดับที่ 4 ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียตกไปอยูในอันดับสุดทายในชวงป 2547-2551  

2. สาขาสื่อสาร 
 ในการจัด ลําดับการพัฒนาสาขาสื่ อสาร  โดยใชจํ านวนโทรศัพทพื้นฐาน  และจํ านวน
โทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 100 คนเปนเกณฑ พบวา ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับการพัฒนาอยูใน
อันดับ 3 ตลอดชวงป 2545-2549 รองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ ในขณะที่
ประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซียไดรับการจัดอันดับอยูในสองลําดับสุดทายตลอดชวงเวลา
ดังกลาว 

รูปท่ี 3:    การเปรียบเทียบการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคล่ือนที่ 
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3. สาขาพลงังาน 
 ในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานในภาพรวม ประเทศไทยไดรับการจัดอยูในอันดับ 
3 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีศักยภาพใกลเคียงกันในภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา รองจาก
ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ประเทศฟลิปปนสมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดาน
พลังงานทําใหไดรับการจัดอันดับดีขึ้นจากอันดับสุดทายในป 2547 เปนลําดับที่ 4 ในชวงป 2548-2551 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการพัฒนาโดยใชเกณฑความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity) ซ่ึงวัด
จากอัตราการใชพลังงานของภาคธุรกิจตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (กิโลจูลตอดอลลาร) พบวา
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 3 ในป 2543 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2544-2547 ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานต่ําลง โดยเปนการใชพลังงานไมกอใหเกิดรายไดแกประเทศ ทําใหตกลงมาอยูในลําดับสุดทาย 
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประเทศฟลิปปนสอยูในอันดับ 2 
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จํานวนผูจดทะเบียนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
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4  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียไดรับการจัดลําดับดีขึ้นมาอยูในอันดับ 3 ในชวงป 2544-2547 และประเทศ
มาเลเซียอยูในอันดับ 4 
รูปท่ี 4:    การเปรียบเทียบโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ความเขมขนของการใชพลังงาน และราคาคาไฟฟาในกลุม

ผูใชบริการประเภทอุตสาหกรรม 
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 สําหรับอัตราคาไฟฟา ประเทศไทยไดถูกปรับอันดับลงจากอันดับ 2 ในชวงป 2546-2547 เปน
อันดับ 3 ในชวงป 2548-2549 ในขณะที่ประเทศมาเลเซียมีราคาคาไฟฟาต่ําที่สุดในจํานวน 5 ประเทศตลอด
ชวงป 2546-2548 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2548-2549 ประเทศอินโดนีเซียมีการปรับอัตราคาไฟฟาลง ทําให
ไดรับการจัดอันดับดีขึ้นจากอันดับ 3 ในป 2546 เปน อันดับ 1 ในป 2549 แทนประเทศมาเลเซีย ในขณะที่
ประเทศสิงคโปรและประเทศฟลิปปนสถูกจัดอยูในอันดับ 4 และ 5 ตามลําดับ ตลอดชวงป 2546-2549  

4. สาขาสาธารณปูการ 
 จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการเขาถึงและความเพียงพอของบริการน้ําสะอาดโดย 
IMD พบวาจากคะแนนเต็ม 10 ประเทศไทยไดคะแนนในระดับ 7.2 ซ่ึงเปนอันดับ 3 เมื่อเทียบกับกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีศักยภาพใกลเคียงกัน โดยมีประเทศสิงคโปรอยูในอันดับ 1 และประเทศ
มาเลเซียในอันดับ 2 และมีฟลิปปนสและอินโดนีเซียอยูในอันดับ 4 และ 5 ตามลําดับ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานโดยรวม
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ความเขมขนของการใชพลังงาน 
(Energy Intensity)

0

1

2

3

4

5

6

2543 2544 2545 2546 2547
ป

ลํา
ด
ับ
ที่

สิงคโปร มาเลเซีย ไทย

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย

อัตราคาไฟฟาสําหรับลูกคาอุตสาหกรรม
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คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

รูปท่ี 5:  การเปรียบเทียบการเขาถึงน้ําสะอาด 
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สถานะปจจุบันของโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย 
 โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยแบงออกไดเปน 4 สาขาหลัก ไดแก สาขาขนสง สาขาสื่อสาร 
สาขาพลังงาน สาขาสาธารณูปการ 

1. สาขาขนสง 
 โครงสรางพื้นฐานดานขนสงแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ 

1.1  ขนสงทางบก  
1.1.1 ภาพรวม 
 ระบบการขนสงทางบกเปนรูปแบบการขนสงที่มีสัดสวนการใชมากที่สุด โดยเปนการขนสง
ผูโดยสารถึงรอยละ 99 และขนสงสินคารอยละ 88 ของรูปแบบการขนสงแตละประเภททั้งหมด โดยแบง
ออกเปนการขนสงโดยใชโครงขายถนนและระบบราง ดังนี้ 

1) ถนน ปจจุบัน โครงขายถนนของประเทศมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 191,000 กม. ในจํานวน
นี้เปนทางหลวงแผนดินสําหรับเชื่อมตอระหวางภูมิภาคภายในประเทศระยะทาง 51,473 กม. โดยทางหลวง
สายหลักเปนถนนขนาด 4 ชองทางจราจร สวนใหญมีลักษณะเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง 
นอกจากนี้  ยังมีทางหลวงพิ เศษที่มีการควบคุมการเขาออก  2 ประเภท  ไดแก  ทางพิ เศษในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Expressways) ซ่ึงมีระยะทาง 150 กม. และทางดวนพิเศษระหวางเมือง 
(Motorways) เสนกรุงเทพฯ – ชลบุรี  ระยะทาง 81.75 กม. และเสนถนนวงแหวนรอบนอกดานตะวันออก 
ระยะทาง 64 กม. โดยทั้งสองเสนทางสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาจากทางตอนเหนือของ
ภูมิภาคมายังทาเทียบเรือน้ําลึกแหลมฉบัง  
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2) ระบบราง ณ ป 2550 ประเทศไทยมีโครงขายรถไฟมีระยะทางรวม 4,043 กม. ครอบคลุม
พื้นที่ 47 จังหวัด ประกอบดวย ทางเดีย่ว ระยะทาง 3,763 กม. ทางคู ระยะทาง 173 กม. และทางสาม 
ระยะทาง 107 กม.ทั้งนี้ การพัฒนาระบบรางที่ผานมาเปนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะการ
ขนสงสินคาเปนสวนใหญ โดยปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) อยูระหวางดําเนินการกอสราง
สถานีรับสงสินคาและสถานีบรรจุสินคากลอง (Inland Container Depot: ICD) ที่เขตลาดกระบัง โดยเมื่อการ
กอสรางแลวเสร็จจะสามารถรองรับตูสินคาไดถึง 800,000 ตูตอป ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
สินคาไปยังทาเรือแหลมฉบัง 

ในดานโครงขายรถไฟฟาขนสงมวลชน ในพื้นทีก่รุงเทพมีโครงขายที่เปดใหบริการแลวประมาณ 
43.1 กม. ประกอบดวยโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ชวงหัวลําโพง-ศูนยประชมุแหงชาติ
สิริกิติ์-บางซื่อ เปนโครงการใตดินตลอดสาย มีสถานี จํานวน 18 สถานี ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร  
และโครงการรถไฟฟาเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟา BTS) ระยะทาง 23.1 กม. (ชวง
ออนนุช – หมอชิต ระยะทาง 16.6 ก.ม. และชวงสะพานสาธร – สนามกีฬาแหงชาติ ระยะทาง 6.5 ก.ม.) ทั้งนี้ 
แมวาปจจุบันโครงขายรถไฟฟาทั้ง 2 เสนทางไดเปดใหบริการเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นทีก่รุงเทพ ซ่ึงชวย
บรรเทาปญหาการจราจรไดในระดับหนึ่ง แตยังประสบปญหาการเชือ่มตอการเดินรถใหเปนระบบเดียวกนั
และครอบคลุมพื้นที่จํากดั ทําใหไมสามารถใหบริการผูโดยสารไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ รัฐบาลอยู
ระหวางการเรงดําเนินการเชือ่มตอเสนทางเดินรถไฟฟากบัการขนสงมวลชนในรูปแบบอื่นๆ เชน โครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) ซ่ึงเปนการเชื่อมตอเสนทางรถไฟฟาไป
ยังทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยออกแบบใหเสนทางรถไฟฟาเดินขนานไปกับเสนทางรางรถไฟเดิม เพื่อ
อํานวยความสะดวกทั้งการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคาไปยังทาอากาศยาน 

ทั้งนี้ ปจจุบันรัฐบาลอยูระหวางดําเนินการระบบรถไฟฟาระยะแรกเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ 5 เสนทาง 
ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ – ตล่ิงชัน ระยะทาง 15 กม. ชวงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง  
26 กม. ชวงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก ระยะทาง 19 กม. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ – บางซื่อ 
ระยะทาง 23 กม. โครงการรถไฟฟาสายสนี้ําเงินชวงบางซื่อ-ทาพระ ระยะทาง 13 กม. ชวงหวัลําโพง-บางแค 
ระยะทาง 14 กม. และโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม ระยะทาง 13 กม. ชวงแบริ่ง-
สมุทรปราการ ระยะทาง 14 กม.  

1.1.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
ประเทศไทยมีการพึ่งพาการขนสงโดยใชโครงขายถนนเปนหลัก ในป2549การขนสงผูโดยสารและ

สินคาโดยใชโครงขายถนนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ85 และ86 ของปริมาณการขนสงทั้งหมดตามลําดับ 
ในขณะที่ระบบขนสงทางรางไมเปนที่นิยมมากนัก มีสัดสวนผูโดยสารและปริมาณสินคาที่ใชระบบรางเพียง
รอยละ 6 และ รอยละ 2 ของปริมาณการขนสงทั้งหมดตามลําดับ ในดานการเดินทางโดยใชขนสงมวลชน
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ทางราง พบวาในป 2549 สัดสวนผูโดยสารที่ใชบริการระบบขนสงมวลชนทางรางอยูที่รอยละ 8 ของการ
เดินทางทั้งหมด ทั้งนี้ ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการใหบริการระบบขนสงทางบกประกอบดวย 

รูปที่ 6: รูปแบบการขนสงผูโดยสารและสินคา ในป2549 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

1) ตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
ตนทุนโลจิสติกสประกอบดวย ตนทุนคาขนสงสินคา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และตนทุน

การบริหารจัดการ โดยประเทศไทยมีตนทุนคาขนสงสินคาเปนตนทุนสวนใหญของตนทุนโลจิสติกส โดย
คิดเปนรอยละ 46 และสวนใหญถึงรอยละ 47 ของตนทุนการขนสงทั้งหมดเปนการขนสงทางถนน ทั้งนี้ จาก
สถิติขอมูล พบวาตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในระยะ 10 ป ที่ผานมาอยูในชวง 
รอยละ 17-20  

รูปท่ี 7: ตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทย ในชวงป 2542-2549 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของไทยในป 2548 กับประเทศอื่น จะเห็นวา
ประเทศไทยมีตนทุนดังกลาวสูงถึงรอยละ 18 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีตนทุนโลจิสติกสตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมเพียงรอยละ 9 และประเทศญี่ปุนและกลุมสหภาพยุโรปมีตนทุนดังกลาวเพียงรอยละ 11 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังดอยกวาประเทศอื่นอยูมากในดานโลจิสติกส 

รูปท่ี 8:  ตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในป 2548 

 

 

 

 

 
 
   ที่มา: The Economist, June 17th 2006 และ สศช. 

2) ความหนาแนนของถนนตอพื้นท่ี  

ประเทศไทยมีความหนาแนนของถนนตอพื้นที่อยูที่ 0.11 กม.ตอ ตร.กม. ซ่ึงเปนระดับคอนขางต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับตางประเทศ อยางไรก็ตาม ถนนในประเทศไทยมีลักษณะเปนถนนปูพื้นสูงถึงรอยละ 98.5 
ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีถนนปูพื้นเพียงรอยละ 64.5 
             รูปท่ี 9:  ความหนาแนนของโครงขายถนนตอพื้นที่และสัดสวนถนนปูพื้นในป 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สถิติดานถนนของโลก,IRF ในป2549 
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3) รอยละของถนนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) 

เปนดัชนีช้ีวัดอีกตัวหนึ่งที่ใชในการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขนสงทางบก ซ่ึงประเทศไทยมีถนน
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองเพียงรอยละ 0.1 ของโครงขายถนนทั้งประเทศ ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีถนน
ทางหลวงพิเศษระหวางสูงถึงรอยละ 1.4 

รูปท่ี 10: รอยละของถนนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

 
ที่มา: การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน,พ.ศ.2547  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบโครงขายถนนในระดับประเทศ 
 อียู-15 สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน ไทย 

โครงขายถนนทัง้หมด 
(1,000 กม.) 

4,300 6,370 1,100 1,698 160 

โครงขายทางพิเศษระหวางเมือง 
(1,000 กม.) 

51.8 89.2 6.6 19.4 0.15 

อัตราสวนโครงขายทางพิเศษ
ระหวางเมืองตอถนนทั้งหมด(%) 

1.2 1.4 0.6 1.14 0.1 

ที่มา:  การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน,พ.ศ.2547 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

4) สัดสวนผูโดยสารที่เดินทางโดยใชโครงขายถนนและโครงขายระบบราง  
จากสถิติพบวาในชวงป 2544-2548 สัดสวนจํานวนผูโดยสารที่ใชโครงขายถนนมีแนวโนมลดลง 

ในขณะที่ผูโดยสารที่ใชโครงขายระบบรางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนผลจากกาเปดดําเนินการระบบรถไฟฟา
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ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
รอยละของทางหลวงพิเศษ 

(1,000 กิโลเมตร) 
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ขนสงมวลชนในป 2547 ในทางกลับกัน จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการรถไฟในรูปแบบเดิมกลับมีแนวโนม
ลดลง โดยในชวงป 2547-2549 อัตราการเพิ่มของผูโดยสารรถไฟฟาขนสงมวลชนมีคาเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 58 
ขณะที่อัตราการเพิ่มของผูโดยสารรถไฟในรูปแบบเดิมมีแนวโนมลดลงรอยละ 6 

รูปท่ี 11: สัดสวนผูโดยสารที่เดินทางโดยถนนและรถไฟ ในชวงป 2544-2548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

1.2  ขนสงทางน้ํา 
1.2.1 ภาพรวม  

ประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลเปนระยะทางทั้งสิ้น 2,614 กม.และมีลําน้ําในประเทศที่เรือสามารถ
แลนผานไดเปนระยะทาง 1,750 กม. ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทย จะเห็นไดวาการ
ขนสงทางลําน้ําเปนรูปแบบการขนสงที่สําคัญและมีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนสวนหนึ่งของระบบ
การขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ โดยสวนใหญการขนสงทางลําน้ํานิยมใชกับการขนสงสินคา โดยในป 2549 
การขนสงสินคาทางลําน้ําทั้งในประเทศและนอกประเทศมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณการขนสง
สินคาทั้งหมด ขณะที่การขนสงทางทะเลมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 96 ของการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

ในดานทาเรือ ทาเรือของประเทศไทยแบงไดเปนทาเทียบเรือนานาชาติ และทาเทียบเรือชายฝง ซ่ึงมี
ทั้งทาเรือของรัฐบาลและทาเรือของเอกชน โดยปจจุบันประเทศไทยมีทาเทียบเรือน้ําลึกจํานวน 8 แหง เปน
ทาเรือที่สําคัญ 2 แหง ไดแก ทาเรือกรุงเทพ ซ่ึงมีขีดความสามารถรองรับตูสินคาได 1 ลานทีอียูตอป และ
ทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาที่ 6.9 ลานทีอียูตอป โดยปจจุบันมีการใชงาน
ทาเรือแหลมฉบังในการรองรับตูสินคาเกินกวาขีดความสามารถที่กําหนด ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของ
การคาระหวางประเทศ และขอจํากัดทางดานพื้นที่ของทาเรือกรุงเทพซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองทําใหไมสามารถ
ขยายพื้นที่ออกไปได  อยางไรก็ตาม เมื่อโครงการทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 แลวเสร็จจะสามารถรองรับตู
สินคาไดเพิ่มขึ้นเปน 8.55 ลานทีอียูตอป 

                 2544                  2545                  2546                 2547                 2548 

สัดสวนผูโดยสารที่เดนิทางโดยถนนและรถไฟ ในชวงป 2544-2548 
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รูปท่ี 12: การเขาออกของตูบรรจุสินคาที่ทาเรือแหลมฉบังในป 2541-2549 

 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

ตารางที่ 2: จํานวนทาเรือนานาชาติ และทาเรือชายฝง ในป2549  
 ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง ภาคใต 

1. ทาเรือนานาชาติ     
1.1 ภาครัฐบาล 2 - 3 5 
1.2 ภาคเอกชน - - 9 2 

2. ทาเรือชายฝง - - 10 16 
รวม 2 - 22 23 

ที่มา: กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

ในดานการขนสงทางลําน้ําภายในประเทศ ในป 2549 ประเทศไทยมีทาเรือที่สามารถใหบริการเรือ
ขนาด 500 ตันกรอสส จํานวน 117 ทา แบงเปน ทาเรือในแมน้ําเจาพระยา 57 ทา ทาเรือภาคตะวันออก 32 ทา 
ทาเรือภาคกลาง 3 ทา และทาเรือภาคใต 25 ทา ซ่ึงเกือบทั้งหมดใชในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

1.2.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
ระยะเวลาที่ใชในการตรวจรับสินคาท่ีทาเรือ 
ระยะเวลาในการใหบริการของทาเรือเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพการใหบริการที่สําคัญของการขนสงทาง

น้ํา ทั้งนี้ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและความแออัดในการใหบริการขนสงสินคาของทาเรือน้ําลึกแสดงใหเห็นถึงการ
ขาดการควบคุมและการบริหารจัดการที่ดี โดยในป2545 การตรวจรับสินคาของการขนสงทางทะเลของไทย
ใชเวลาเฉลี่ย 5 วัน ซ่ึงมากกวาประเทศคูแขงอยาง มาเลเซีย สิงคโปร และฮองกงเพียงเล็กนอย โดยหาก
ประเทศไทยสามารถลดระยะเวลาที่ใชในการตรวจรับสินคาลงได จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอีกทางหนึ่ง 

ปริมาณสินคาที่ทาเรือแหลมฉบัง
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รูปท่ี 13: ตัวชี้วัดการดําเนินงานของทาเรือแหลมฉบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รูปท่ี 14: คาเฉล่ียจํานวนวันที่ใชในการตรวจรับสินคา ในป2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: การคาและโลจิสติกในเอเชียตะวันออก มิถุนายน พ.ศ.2546 ,ธนาคารโลก  

ทั้งนี้ การดําเนินงานของทาเรือไทยมีขอไดเปรียบในดานคุณภาพ และความสามารถในการจัดการ
ตารางงานตรวจรับสินคา และการกํากับดูแลการสงออกนําเขา ซ่ึงปจจุบันกรมศุลกากรอยูระหวางการปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานเพื่อใหสามารถตรวจรับสินคาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน และนําระบบการ
ดําเนินงานปราศจากเอกสาร รวมทั้งระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จมาใช ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของระบบการขนสงทางน้ําของไทยในอนาคต 

1.3 ขนสงทางอากาศ 
1.3.1 ภาพรวม 

ปจจุบันมีการใชงานระบบขนสงทางอากาศในสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนสงอื่นๆ โดย
ในป2549 มีสัดสวนการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศและภายในประเทศเพียงรอยละ1 และ รอย
ละ 0.01 ของปริมาณการขนสงทั้งหมดตามลําดับ และมีสัดสวนการขนสงผูโดยสารทางอากาศเพียงรอยละ 1 
ของการเดินทางทั้งหมด ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศไทยมีทาอากาศยานทั้งหมด 36 แหง เปนทาอากาศยาน
นานาชาติ 6 แหง ทาอากาศยานในประเทศ 27 แหง และทาอากาศยานของเอกชน 3 แหง ในจํานวนนี้เปน 
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ทาอากาศยานที่สําคัญ 3 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานภูเก็ต 
ซ่ึงมีความสามารถในการรองรับผูโดยสารไดปละ 45 ลานคน  3.62 ลานคน และ 2.09 ลานคน ตามลําดับ   
ตารางที่ 3: ประเภทของทาอากาศยานในประเทศไทย ในป2550 

 เหนอื ตะวันออกเฉียงเหนอื กลาง ใต รวม 
ทาอากาศยานนานาชาติ 2 - 2 2 6 
ทาอากาศยานภายในประเทศ  9 9 1 8 27 
ทาอากาศยานเอกชน 1 - 1 1 3 

รวม 12 9 4 11 36 
ที่มา: โครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงและโลจิสติกป2550 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  

รูปท่ี 15: จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานนานาชาติ ในป2548-2549 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

ในดานความสามารถในการใหบริการของคลังสินคา ในป2549 ทาอากาศยานกรุงเทพมีการบริหาร
จัดการสินคาประมาณ 1.17 ลานตันตอป ในขณะที่คลังสินคาของทาอากาศยานแหงอื่นมีปริมาณสินคาในไม
มากนัก เชน ทาอากาศยานเชียงใหม 26,099 ตันตอป ทาอากาศยานภูเก็ต 16,277 ตันตอป เปนตน ทั้งนี้ การ
บริการขนสงสินคาทางอากาศดําเนินงานโดย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีเครื่องบินที่ใชในการ
ดําเนินงานจํานวน 83 ลํา ใน 74 เสนทาง แบงเปนในประเทศ 13 เสนทาง และตางประเทศ 61 เสนทาง 

1.3.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
ปจจุบันทาอากาศยานนานาชาติอยูระหวางการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ โดยเฉพาะในดานจํานวน

ผูโดยสารและการจราจรทางอากาศ  โดยระหวางป2545-2549 จํานวนผูโดยสารที่เขาออกทาอากาศยานนานาชาติ
กรุงเทพมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป ในขณะที่ปริมาณสินคามีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป 
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รูปท่ี 16: ปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ ในป2545-2549 
 

         

 

 

 

รูปท่ี 17: ปริมาณสินคาของทาอากาศยานานาชาติกรุงเทพ ในป2545-2549 

 
ที่มา: รายงานประจําป บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2549 

สําหรับการจราจรทางอากาศในประเทศ ทาอากาศยานที่มีอัตราการเดินทางสูงสุด 3 แหง ไดแก ทา
อากาศยานกรุงเทพ เชียงใหม และภูเก็ต  โดยภายหลังจากมีการนําสายการบินตนทุนต่ําเขามาใหบริการตัง้แต
ป 2547 จํานวนของเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เชน จํานวนเที่ยวบินที่ทาอากาศยานอุดรธานี และ
หาดใหญมีอัตราการเพิ่มถึงรอยละ 100 ในระหวางป 2546-2547  และระหวางป 2548-2549 จํานวนเที่ยวบิน
ที่ทาอากาศยานภูเก็ต และอุดรธานีเพิ่มขึ้นสูงสุดที่รอยละ 22 และ 20 ตามลําดับ เปนตน  

รูปท่ี 18: จํานวนเที่ยวบินภายในประเทศของแตละทาอากาศยานนานาชาติ ในป 2544-2549 
จํานวนเที่ยวบนิ ทาอากาศยาน 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 
% การเติบโตป 

2548-2549 
กรุงเทพ 55,259 55,968 61,019 79,926 90,761 102,249 13% 
เชียงใหม 13,589 13,739 11,564 15,829 18,012 19,211 7% 
ภูเก็ต 12,842 10,920 12,669 16,765 14,115 17,207 22% 

เชียงราย 4,798 4,922 3,506 4,949 5,171 5,582 8% 
อุดรธานี 2,172 2,340 2,254 4,753 5,264 6,311 20% 
หาดใหญ 4,748 4,262 3,938 8,057 9,196 9,461 3% 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม 
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รูปท่ี 19: จํานวนเที่ยวบินภายในประเทศในแตละทาอากาศยาน ป 2544-2549 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

แมวาการดําเนินงานของทาอากาศยานจะมีศักยภาพมากขึ้นในเชิงปริมาณ  แตยังคงประสบอุปสรรค
ในเชิงคุณภาพ เชน การใชเวลานานในการตรวจรับสินคาในการขนสงทางอากาศเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค  

รูปท่ี 20: การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการตรวจรับสินคาที่ขนสงทางอากาศ 

 

 

 

 

 

ที่มา: การคาและโลจิสติกในเอเชียตะวันออก มิถุนายน พ.ศ.2546 ,ธนาคารโลก 
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2. สาขาสื่อสารโทรคมนาคม 
2.1 ภาพรวม  

ปจจุบันธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่เปนรูปแบบการสื่อสารที่มีบทบาทมากที่สุดในภาคธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคม ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีประมาณ 43 ลานราย ขณะที่ผูใชโทรศัพทพื้นฐานมีประมาณ 7 ลาน
ราย โดยจะเห็นไดวาตลาดของโทรศัพทพื้นฐานเปนตลาดที่คอนขางหยุดนิ่ง ขณะที่โครงสรางพื้นฐานของ
เครือขายโทรคมนาคมที่มีแถบความถี่กวางไวสงขอมูล (Broadband) มีแนวโนมเติบโตสูง  

2.1.1 โทรศัพทพื้นฐาน ในป 2550 ประเทศไทยมีเลขหมายที่เปดใหบริการ (Line Capacity) 
จํานวน 8.92 ลานเลขหมาย และมีเลขหมายที่มีผูเชา (Line Connected) จํานวน 7.03 ลานเลขหมาย หรือรอย
ละ 78.8 ของเลขหมายที่ เปดใหบริการ หรือคิดเปนอัตราการมีโทรศัพทพื้นฐานของประชากรไทย
(Penetration Rate) จํานวน 11.0 เลขหมายตอประชากร 100 คน  ทั้งนี้ การใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ในเขต
นครหลวง บมจ. ทีโอที มีสวนแบงการตลาดสําหรับเลขหมายที่มีผูเชาในป 2550 รอยละ 36.80 ในขณะที่ 
บมจ.TRUE มีสวนแบงรอยละ 63.20 สวนในเขตภูมิภาค บมจ. ทีโอที มีสวนแบงการตลาดรอยละ 65.70 
ในขณะที่ บมจ.TT&T มีสวนแบงรอยละ 24.30 (ที่มา : งบประมาณประจําป 2552 ของ บมจ. ทีโอที) 

2.1.2 โทรศัพทเคล่ือนท่ี ณ มิถุนายน 2550 มีเลขหมายโทรศัพทที่เปดใหบริการแลวรวม 43.34 
ลานเลขหมาย โดยมีสัดสวนผูใชโทรศัพทมือถือตอประชากร 100 คน ในป 2549 เทากับ 63.02 และยังคงมี
การเติบโตของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง โดยในชวง ม.ค. – มี.ค. 2550 มีผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นถึง 3.6 ลานเลขหมาย ทั้งนี้ การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีขอไดเปรียบในการ
สามารถเขาถึงประชาชนที่อยูในเขตชนบทไดอยางทั่วถึง ซ่ึงเปนผลจากการขยายการใหบริการครอบคลุม
พื้นที่บริการอยางกวางขวางโดยบริษัทผูใหบริการรายใหญทั้ง 3 แหง 

ปจจุบัน มีบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รวมท้ังสิ้น 6 บริษัท ไดแก (1) บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส (AIS) เปนผูใหบริการรายใหญที่สุด มีสวนแบงการตลาดสูงถึงรอยละ 48.43 (2) บมจ.  
โทเทิ่ลแอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มีสวนแบงตลาดรอยละ 30.73 (3) บมจ. ทรู มูฟ (True Move) รอยละ 
18.76 (4) บริษัทฮัทช (HUTCH) และ (5) บริษัท DPC ซ่ึงเปนบริษัท รวมการงานฯ ของ บมจ. กสท.
โทรคมนาคมกับบริษัทเอกชน มีสวนแบง รอยละ 1.71 และ รอยละ 0.21 ตามลําดับ และ (6) บริษัท  
ไทยโมบาย ซ่ึงเปนบริษัทรวมการงานฯ ของ บมจ ทีโอที มีสวนแบง รอยละ 0.16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4: สวนแบงตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ 
หนวย : รอยละ 

โทรศัพทเคล่ือนที่ บริษัท 
Prepaid Postpaid รวม 

ไทยโมบาย - 1.02 1.02 
Hutch 1.18 5.08 6.26 
DPC - 1.52 1.52 
AIS 48.33 42.81 92.14 

TRUE MOVE 20.10 10.15 30.25 
DTAC 29.37 39.42 68.79 
รวม 100.00 100.00 200.00 

ที่มา : กทช. รายงานสภาพตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ป 2550  

2.1.3 ระบบอินเทอรเน็ต ขอมูลของ International Telecommunication Union (ITU) ระบุวาในป 
2550 ประเทศไทยมีผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา(Narrowband) ประมาณ 13.42 ลานคน หรือมีอัตรา
ผูใชบริการตอ 100 คน เทากับรอยละ 21.00 (ต่ํากวาประเทศมาเลเซียที่มีอัตราผูใชสูงถึงรอยละ 59.7) สําหรับ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) จํานวนผูใชบริการไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 7,400 
ราย ในป 2545 เปน 23,322 ราย ในป 2546 ทั้งนี้ บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูมีสวนแบง
ตลาดสูงสุด คือ รอยละ 85 จากขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 บมจ. TRUE ไดรายงานจํานวนผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 488,721 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป 2549 ถึง
รอยละ 10.39 ทั้งนี้ บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหบริการคอนขางจํากัดอยูในพื้นที่เฉพาะเขตเมืองที่มี
ความหนาแนนของการใชงานอินเทอรเน็ตคอนขางสูง ในดานอัตราคาบริการการใชอินเทอรเน็ต รายงาน 
ไตรมาสที่ 3/2550 ของ กทช. ระบุวาอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วต่ําต่ําสุดอยูที่ 4 บาทตอช่ัวโมง และ
อัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงต่ําสุดอยูที่ 295 บาทตอเดือน 

ปจจุบันธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตมีการแขงขันสูงมาก เนื่องจากมีผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
(Internet Service Provider : ISP) สูงถึง 59 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550) โดยบริษัทที่มีสวนแบง
ทางการตลาดมากที่สุดรอยละ 85 ไดแก บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ใหบริการอินเทอรเน็ต
ผานบริษัทยอยคือ บริษัท อินโฟเน็ต จํากัด (AI) และ บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต จํากัด นอกจากนี้ ยังมีผูให
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอีกหลาราย สวนใหญผูใหบริการเปนบริษัทชั้นนําดานสื่อสารโทรคมนาคม
ของไทยหรือบริษัทลูก ไดแก บริษัท Advance Data network Communications (บริษัท รวมทุนระหวาง AIS 
และ บมจ.ทีโอที) บมจ.ทีโอที และ บมจ. ทีทีแอนดที ทั้งนี้ ผูใหบริการรายใหญที่สุด 2 รายในเขตกรุงเทพ 
ไดแก บมจ. ทีโอที และ ทรู คอรปอเรชั่น ซ่ึงมีสายเคเบิลใยแกวภายในเขตกรุงเทพและบริเวณใกลเคียง โดย
ผูใชสวนใหญจะอาศัยอยูในเมืองและมีรายไดสูง ทั้งนี้ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่ใชในปจจุบันและที่มี
แนวโนมจะใชงานในอนาคต ไดแก 1) asymmetric digital subscriber line (ADSL) ซ่ึงใชเครือขายโทรศัพท
ทองถ่ิน 2) เคเบิลใยแกว และ 3) เทคโนโลยี broadband ไรสาย (BWA) เชน โทรศัพท 3G และ WiMAX เปนตน 



18  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

2.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
การวัดคุณภาพการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถวัดไดจากการเขาถึงบริการโทรศัพท อัตรา

คาโทรศัพท และการเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การเขาถึงบริการโทรศัพท 
การเขาถึงบริการโทรศัพท ทั้งโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ ไมเปนประเด็นปญหาของ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมของประเทศในปจจุบัน แมวาความสามารถในการเขาถึง
โทรศัพทพื้นฐานในตางจังหวัดยังมีนอย  แตความสามารถในการเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ทําไดโดยงาย จึง
ทําใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมได 

ในป 2549 สัดสวนการเขาถึงโทรศัพทพื้นฐานของไทยคิดเปน 10.92 เลขหมายตอประชากร 100 คน 
ซ่ึงเปนอัตราที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน และแมวาตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ยังคง
ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตสัดสวนการเขาถึงบริการในป 2549 คิดเปน 63.02 ตอประชากร 100 คน ซ่ึงยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซีย และประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีอยางสิงคโปร และ ญ่ีปุน  
รูปท่ี 21: การเปรียบเทียบสัดสวนการเขาถึงบริการโทรศัพทพื้นฐานกับตางประเทศในป 2549 

  
ที่มา: International Telecommunication Union (ITU), 2006 

รูปท่ี 22: การเปรียบเทียบสัดสวนการเขาถึงบริการโทรศัพทเคล่ือนที่กับตางประเทศ ในป 2549 

 
ที่มา: International Telecommunication Union (ITU), 2006 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ความเหลื่อมลํ้าทางดิจิตอล (Digital divide) เปนประเด็นสําคัญของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานโทรคมนาคม โดยในป 2550 มีจํานวนผูใชโทรศัพทพื้นฐานในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงใน
สัดสวน 40.21 เลขหมายตอประชากร 100 คน ขณะที่ในตางจังหวัดอัตราสวนดังกลาวอยูที่ 6.50 เลขหมาย
ตอประชากร 100 คน อัตราสวนที่ตางกันระหวางเขตเมืองและเขตชนบทหรือที่เรียกวาความเหลื่อมลํ้าทาง
ดิจิตอลคิดเปน 6.18 ทั้งนี้ คาดวาจะมีการใหบริการเลขหมายเพิ่มมากขึ้นในป 2551 ซ่ึงจะทําใหความเหลื่อม
ลํ้าดังกลาวลดลงเปน 5.75 ในป 2551 อยางไรก็ตาม ความเหลื่อมลํ้าทางดิจิตอลมีผลกระทบตอบริการ
โทรศัพทในปจจุบันไมมากนัก เนื่องจากมีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพเขามาทดแทน
บริการโทรศัพทพื้นฐาน อยางไรก็ตาม ในพื้นที่หางไกลที่ไมสามารถเขาถึงบริการโทรศัพทพื้นฐาน ยังคง
ไดรับผลกระทบจากความเหลื่อมลํ้าทางดิจิตอลในดานการเขาถึงโทรคมนาคมที่มีแถบความถี่กวางไวสง
ขอมูล (Broadband) 

ตารางที่ 5: สถานภาพการมีโทรศัพทพื้นฐานใชตอประชากร 100  คนของไทย 
(Thailand Penetration rates) 

 2547 2548 2549 2550 
กรุงเทพและปริมณฑล 40.84 41.52 40.83 40.21 
ภูมิภาค 6.29 6.49 6.53 6.50 
Digital Divide 6.60 6.40 6.25 6.18 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  และ กรมการปกครอง 

รูปท่ี 23: สัดสวนการเขาถึงบริการโทรศัพท ในป 2549 

ความเหล่ือมลํ้าทางดิจิตอลของบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน
ในป 2547-2550
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 ที่มา: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และองคการบริหารสวนจังหวัด 

2) อัตราคาโทรศัพท 
ประเทศไทยมีอัตราคาโทรศัพทเคลื่อนที่ต่ํ า เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  โดยในป  2548 คา

โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบจายลวงหนา (prepaid) อยูที่ราคา 0.05 ดอลลารสหรัฐอเมริกาใน 3 นาทีแรก 
ขณะที่อัตราคาโทรศัพทของประเทศสิงคโปรและญี่ปุนอยูที่ 0.14 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 0.52 ดอลลาร
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สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ สําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ประเทศไทยมีอัตราคาบริการสูงกวา
ประเทศอื่นๆ แตยังต่ํากวาประเทศจีน อยางไรก็ตาม ทิศทางนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันมุงเนนให ทีโอที 
และ กสท. ลดคาธรรมเนียมโทรศัพทระหวางประเทศลง สงผลใหมีการปรับลดอัตราคาบริการโทรศัพทไป
ยังประเทศสหรัฐอเมริกา (ผานรหัส 007 และ 008) ลงเปน 5 – 9 บาท/นาที ขณะที่การโทรศัพทระหวาง
ประเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ตมีคาบริการต่ํากวาการใชโทรศัพทธรรมดา โดยอัตราคาโทรศัพทระหวาง
ประเทศผานอินเตอรเน็ตของ กสท. อยูที่ 0.91 บาท/นาที 
รูปท่ี 24: การเปรียบเทียบอัตราคาบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศ ในป 2548 

 
ที่มา: IMD World Competitiveness Year Book, 2007 

รูปท่ี 25: การเปรียบเทียบอัตราคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ในป 2548 

 

ที่มา: IMD World Competitiveness Year Book, 2007 

3) การเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต 
สัดสวนการเขาถึงอินเตอรเน็ตในประเทศไทยนับวาคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค

เดียวกัน โดยในป 2550 มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตเพียง 21 คนตอประชากร 100 คน เพิ่มจากรอยละ 13.07 
ในป 2549 ขณะที่สัดสวนดังกลาวของประเทศมาเลเซียและญี่ปุนในป 2549เปน 43.77 คนและ 66.27 คน 
ตามลําดับ ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับปรุงสัดสวนการเขาถึงบริการอินเตอรเน็ตอีกคอนขางมาก 
นอกจากนั้น ประเทศไทยมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงนอยมาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการพัฒนา
อินเตอรเน็ตของประเทศยังอยูเพยีงขั้นเริ่มตนของตลาด 

อัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศในชวง  3 นาทีแรก (ดอลลาร) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

รูปท่ี 26: สัดสวนการเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในป 2549 

  
ที่มา: International Telecommunication Union (ITU), 2006 

3. สาขาพลังงาน  
ในหัวขอนี้ จะกลาวถึงพลังงานใน 3 รูปแบบ ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 พลังงานไฟฟา  
3.1.1 ภาพรวม 

ระบบไฟฟาของประเทศ ประกอบดวย 3 ระบบหลกั ไดแก ระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย ซ่ึง
ดําเนินการโดยรัฐวสิาหกิจ 3 แหง คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีหนาที่ผลิตกระแสไฟฟา
และสงพลังไฟฟาไปยังแหลงความตองการใหแกฝายจําหนาย คือ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงจะทําหนาที่สงและกระจายพลังไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ระบบผลิตไฟฟา ณ 31 กรกฎาคม 2551 มีกําลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 31,374.25 เมกะวัตต 
ประกอบดวย โรงไฟฟาของ กฟผ. 16,503.56 เมกะวัตต (รอยละ 52.6) และรับซื้อจากเอกชนและประเทศเพื่อน
บาน จํานวน 14,870.69 เมกะวัตต (รอยละ 47.4) โดยจําแนกการผลิตตามประเภทโรงไฟฟาได ดังนี้ 

รูปท่ี 27: ระบบผลิตไฟฟาของ กฟผ. 
โรงไฟฟา กําลังผลิตติดต้ัง (เมกะวัตต) รอยละ 

1. โรงไฟฟาของ กฟผ. 16,503.56 52.60 
    - พลังน้ํา 3,424.18 10.91 
    - พลังความรอน 6,370.00 20.30 
    - พลังความรอนรวม 5,856.95 18.67 
    - กังหันแกส 847.00 2.70 
    - ดีเซล 4.40 0.01 
    - พลังงานทดแทน 1.03 0.00 
2. ซือ้จากผูผลิตเอกชนรายใหญในประเทศ 12,151.59 38.73 
3. ซือ้จากผูผลิตตางประเทศ 640.00 2.04 
4. ซือ้จากผูผลิตรายเล็ก  2,079.10 6.63 

กําลังผลิตรวม 31,374.25 100.00 
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) 
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ทั้งนี้ ในชวงทศวรรษที่ผานมา การผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทยใชเชื้อเพลิงหลักจากกาซ
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงขณะนี้ มีความพยายามในการลดปริมาณการใชลงเพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากความไมสมดุลของสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา โดยในป 2549 การใชกาชธรรมชาติ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาไดมีสัดสวนลดลงประมาณรอยละ 0.1 และการใชถานหินลิกไนตมีสัดสวนที่เพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ําและเปนทรัพยากรที่มีอยูในประเทศ ซ่ึงตามแผนการพัฒนา
กําลังไฟฟาประจําป 2550-2564 (Power Development Plan 2007-2021) ไดกําหนดใหเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟา
จากถานหินลิกไนตอีก 2,000 เมกกะวัตต ในขณะเดียวกันการใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟานัน้ 
ยังมีสัดสวนที่ต่ํามากเพียงรอยละ 2 ซ่ึงในจํานวน 2 ใน 3 จากทั้งหมดยังคงเปนเชื้อเพลิงจากไม (Traditional 
Biomass Fuel)  

รูปท่ี 28: ปริมาณการผลิตไฟฟาจําแนกตามเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

2) ระบบสงไฟฟา ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2551 ระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซ่ึงประกอบดวย 
แรงดันไฟฟาระดับตางๆ มีความยาวสายสงทั้งสิ้น 30,218.813 วงจร-กิโลเมตร  และมีสถานีไฟฟาแรงสูง
จํานวน 209 สถานี ดังนี้  

รูปท่ี 29: ขีดความสามารถของระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 
ระดับแรงดันไฟฟา ความยาวสายสง 

(วงจร-กิโลเมตร) 
สถานีไฟฟาแรงสูง 

(สถานี) 
พิกัดหมอแปลงไฟฟา  

(เอ็มวีเอ.) 
500 เควี 3,432.405 9 13,849.99 
300 เควี 22.988 - 388.02 
230 เควี 13,277.304 69 41,160.04 
132 เควี 8.705 - 133.40 
115 เควี 13,458.611 131 14,543.74 
69 เควี 18.800 - - 

รวมทั้งระบบ 30,218.813 209 70,075.19 
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) 
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รูปท่ี 30: ระยะสายสงของ กฟผ. จําแนกตามขนาด 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

3) ระบบจําหนายไฟฟา แบงออกไดเปนระบบจําหนายไฟฟาในเขตนครหลวง และระบบ
จําหนายไฟฟาในเขตภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• เขตนครหลวง  กฟน. รับซื้อพลังไฟฟาจาก กฟผ. ที่ระดับแรงดัน 230 เควี 115 เควี และ 69 เควี 
กอนเขาสูระบบจําหนายของ กฟน. เพื่อจําหนายพลังไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา โดย กฟน. แบงการบริการไฟฟาแยก
เปน 18 การไฟฟาเขต โดย ณ ส้ินเดือน ธ.ค. 2550  กฟน. มีระบบสงและระบบจําหนายพลังไฟฟาประกอบดวย
สถานีไฟฟาตนทางจํานวน 17 แหง สถานีไฟฟายอยจํานวน 139 แหง สายสงแรงสูง 1,476 วงจร-กม. สายจําหนาย  
15,048 วงจร-กม. 

ตารางที่ 6: ระบบจําหนายไฟฟาของ กฟน. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

สถานีไฟฟาตนทาง (แหง) 16 17 17 17 17 17 
สถานีไฟฟายอย (แหง) 130 132 132 134 135 139 
ระบบสายสง 230/115/69 เควี (วงจร-กม.) 1,292 1,317 1,372 1,410 1,445 1,476 
ระบบจําหนาย 24/12 เควี  (วงจร-กม.) 13,203 13,371 14,178 14,434 14,707 15,048 
หมอแปลงไฟฟาสถานีตนทาง (MVA) 13,850 14,450 15,050 15,250 15,000* 15,200 
หมอแปลงไฟฟาสถานียอย (MVA)  13,360 14,005 14,145 14,605 14,965 15,715 
ผูใชไฟฟา (ลานราย) 2.29 2.36 2.47 2.55 2.63 2.71 
พลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต) 6,418 6,825 7,065 7,338 7,380 7,720 
หนวยจําหนาย (ลานหนวย) 34,850 37,111 39,119 40,099 41,482 42,035 
หนวยสูญเสยี (%) 3.96 3.82 3.58 3.23 3.41 3.60 

หมายเหตุ  * ในป 2549  สถานีตนทางชิดลม ซ่ึงอยูระหวางการปรับปรุงยกเลิกหมอแปลงขนาด 250 MVA จํานวน 1 ลูก  
ที่มา : รายงานประจําป การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
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• เขตภูมิภาค กฟภ. รับซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ในระดับแรงดัน 115 เควี 69 เควี 33 เควี และ  22 เควี ซ่ึง
สงผานสถานีไฟฟาตนทาง 230/115เควี หรือสถานีไฟฟาแรงสูง 115 เควี ของ กฟผ. จากนั้น กฟภ. จะจําหนาย
ไฟฟาใหกับลูกคาดวยระบบจําหนายของ กฟภ. โดย กฟภ. แบงการบริหารและการบริการไฟฟาออกเปน 12 
การไฟฟาเขต (ภาคละ 3 เขต) ณ ธ.ค. 2550 กฟภ. มีระบบสงและระบบจําหนายประกอบดวยสถานีไฟฟา 
จํานวน 416แหง สายสงระยะทาง 8,154 วงจร-กม. สายจําหนายแรงสูงระยะทาง 284,430 วงจร-กม. และสาย
จําหนายแรงต่ําระยะทาง 431,920 วงจร-กม. เพื่อใหบริการผูใชไฟฟา 14.21 ลานราย และมีระบบไฟฟา
ครอบคลุมหมูบาน 72,463 หมูบาน คิดเปนรอยละ 99.14 ของหมูบานทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบ 

ตารางที่ 7: ระบบจําหนายไฟฟาของ กฟภ. 
 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

สถานีไฟฟา (แหง) 322 335 354 373 389 416 
ระบบสายสง 115/69 (วงจร-กม.) 5,286 6,079 6,702 7,588 8,157 8,154 
ระบบจําหนายแรงสูง (วงจร-กม.) 252,614 260,714 266,749 270,079 276,018 284,430 
ระบบจําหนายแรงต่ํา (วงจร-กม.) 354,659 368,507 391,594 407,600 416,802 431,920 
หมอแปลงไฟฟา (MVA) 38,465 39,400 40,405 45,835 47,805 51,717 
ผูใชไฟ (ลานราย) 11.96 12.38 12.96 13.42 13.84 14.21 
จํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใช(หมูบาน) 70,029 70,615 71,133 72,301 72,2641/ 72,463 
พลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต) 9,996 10,678 11,754 12,522 13,036 13,662 
หนวยจําหนาย (ลานหนวย) 60,240 65,497 73,097 78,114 83,203 87,707 
หนวยสูญเสยี (%) 5.77 5.50 4.96 4.91 4.91 4.75 

1/   จํานวนหมูบานลดลงเนื่องจากหมูบานบางแหงถูกปรับเขาเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล 
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

3.1.2 อุปสงคของพลังงานไฟฟา  
ในชวงหาปที่ผานมา (2544-2549)  ปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2549 ปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดเทากับ 21,064 เมกกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.56 จากปกอนหนา โดยความตองการกระแสไฟฟามักเพิ่มสูงสุดในชวงฤดูรอน (ระหวางเดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน)  
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รูปท่ี 31: ปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงสุดในชวงป 2545-2549 
 
 
 
 
 
 

แหลงขอมูล: สนพ. 

 
 

 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

จากขอมูลปริมาณความตองการใชไฟฟารายสาขาพบวา ความตองการใชไฟฟามีอัตราเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องหลังจากชวงวิกฤตการณทางการเงินป 2540 โดยในชวง 20 ป ความตองการใชไฟฟามีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 6 เทาตัวในสาขา อุตสาหกรรม ครัวเรือน และพาณิชยกรรม ซ่ึงคิดเปนสัดสวนการใชไฟฟาเทากับ
รอยละ 45 25 และ 21 ตามลําดับ 

รูปท่ี 32: ปริมาณความตองการใชไฟฟารายสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

3.1.3 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
คุณภาพการใหบริการไฟฟาสามารถวัดไดจากปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIFI) 

และระยะเวลาการหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIDI) รวมทั้งอัตราคาไฟฟา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  ความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) ในชวงป  2545-2549 
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1) ปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (Standard Average Interruption Frequency 
Index: SAIFI) และระยะเวลาการหยุดจายกระแสไฟฟา (Standard Average Interruption Duration 
Index: SAIDI) 

เมื่อพิจารณาการใหบริการพลังงานไฟฟาในดานปริมาณ ครัวเรือนกวารอยละ 90 สามารถเขาถึง
บริการไฟฟา และในดานคุณภาพ ระบบไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากการลดลง
ของปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIFI) และการลดลงของระยะเวลาการหยุดจายกระแสไฟฟา 
(SAIDI)  

รูปท่ี 33: ปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIFI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.), 2549 

รูปท่ี 34: ปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIDI) 
 

 

 

 

 

 
 ที่มา: การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.), 2549 
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ตารางที่ 8: ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการของ กฟน. 
SAIFI 2545 2546 2547 2548 2549 2550* 2550** 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 2.43 1.72 2.40 1.84 1.29 0.79 0.77 
พ้ืนที่เมือง/ธุรกิจ 2.01 1.79 1.74 1.57 1.41 1.31 2.08 
พ้ืนที่ชานเมือง 3.38 3.09 2.58 3.22 2.85 2.16 3.19 
รวม 2.27 2.02 1.93 1.87 1.67 1.46 2.39 
        

SAIDI 2545 2546 2547 2548 2549 2550* 2550** 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 30.86 39.68 41.71 23.76 20.39 10.94 12.00 
พ้ืนที่เมือง/ธุรกิจ 45.52 36.57 36.24 35.06 32.12 30.21 52.61 
พ้ืนที่ชานเมือง 79.97 67.45 63.88 72.30 61.06 51.07 78.23 
รวม 49.65 42.17 42.14 41.36 37.10 33.64 59.65 

หมายเหตุ : *   ใชหลักการ จํานวนผูใชไฟฟาที่เช่ือมตออยูกับแตละสายปอนเทากัน (feeder base) ซ่ืงเปนวิธีการคํานวณเชนเดียวกับ 
ป 2545 -2549 

 **  ใชหลักการ จํานวนผูใชไฟฟาจริงที่เช่ือมตออยูกับแตละสายปอน (customer base) ซ่ึงเปนวิธีการคํานวณบนฐานเดียวกันกับ  
  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

ที่มา: การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ตารางที่ 9: ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการของ กฟภ. 
SAIFI (ครั้ง/ราย/ป) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม 3.99 3.86 4.31 4.71 5.14 3.10 
พ้ืนที่สําคัญพิเศษ 8.39 8.04 6.13 6.76 6.04 5.49 
พ้ืนที่เทศบาลเมือง 7.00 8.37 7.00 6.21 6.05 6.24 
พ้ืนที่เทศบาลตําบล 11.95 11.78 9.85 9.44 9.24 8.78 
พ้ืนที่ชนบท 16.80 15.73 14.15 13.34 13.37 12.71 
รวม  15.04 14.28 12.74 12.01 11.82 11.32 

SAIDI (นาที/ราย/ป) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 124.74 164.42 98.23 151.50 99.23 66.01 
พ้ืนที่สําคัญพิเศษ 344.03 490.07 271.67 335.50 194.20 196.91 
พ้ืนที่เทศบาลเมือง 278.76 464.27 310.38 227.16 192.57 197.71 
พ้ืนที่เทศบาลตําบล 592.99 634.52 455.49 415.81 367.27 340.24 
พ้ืนที่ชนบท 983.62 958.25 793.28 731.21 652.89 595.29 
SAIDI (นาที/ราย/ป)  849.76 855.80 690.83 630.19 552.74 508.27 
รวม       

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
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2) อัตราคาไฟฟา 
ดานการเปรียบเทียบอัตราคาไฟฟาในปลายป 2549 พบวา ประเทศไทยมีอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 

US$ 0.09 ซ่ึงใกลเคียงกันทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบอัตราคา
ไฟฟาในป 2547 กับกลุมประเทศที่มีรายไดขนาดกลาง และกลุมประเทศกําลังพัฒนา จะพบวาอัตรา
คาบริการในภาคอุตสากรรมของประเทศไทยมีคาคอนขางสูง ในขณะที่อัตราคาบริการในภาคครัวเรือนยังอยู
ในระดับใกลเคียงกัน 

รูปท่ี 35: อัตราคาบริการเฉลี่ย (Nominal US$/kWh) in 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  ที่มา: Energy Information Agency, US Government 

3.2 พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล  
พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สําคัญ ไดแก น้ํามันและกาซธรรมชาติ โดยประเทศไทยมีปริมาณสํารอง

เชื้อเพลิงฟอสซิลอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสวนใหญเปนกาซธรรมชาติ โดยกําลังการผลิตของประเทศใน
ปจจุบันสามารถรองรับปริมาณอุปสงคเชื้อเพลิงภายในประเทศที่เกิดขึ้นไดเพียงบางสวน โดยอีกกวารอยละ 
60 จะตองนําเขาจากตางประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1) น้ํามัน 
ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันดําเนินการอยูทั้งหมด 7 แหง โดยหนึ่งในนั้น เปนของ บริษัท ESSO 

(Exxon) และที่เหลือทั้งหมดเปนของกลุมบริษัท ปตท. โดยมีกําลังการกลั่นรวมทั้งหมดสูงสุด 1,022,000 
บารเรลตอวัน ซ่ึงมากกวาปริมาณความตองการภายในประเทศ (705,800 บารเรลตอวัน) และสามารถรองรับ
ปริมาณความตองการไดอีกประมาณ 10 ป  
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2) กาซธรรมชาติ  
ในดานระบบสงกาซธรรมชาติของประเทศ ปจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2550) ระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,180 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,397 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล
ความยาวประมาณ 1,783 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline อีก
ประมาณ 770 กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเชื่อมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ใน
อาวไทย และทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร ที่ชายแดนไทย-สหภาพ
เมียนมาร เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคาอุตสาหกรรม  

ในดานโรงแยกกาซธรรมชาติ ปจจุบัน ปตท. มีโรงแยกกาซฯ 5 แหง ขีดความสามารรองรับกาซฯ 
ได 1,710 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  เพื่อรองรับความตองการกาซประเภทตางๆ ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
โดยโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1, 2, 3 และ 5 ตั้งอยูที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความสามารถแยก
กาซธรรมชาติได 350, 250, 350, และ 530  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 
ตั้งอยูที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่ไดจากโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. ในชวงป 2547 – 2550 เปน ดังนี้ 

ตารางที่ 10: ผลิตภัณฑท่ีไดจากโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. 
ผลิตภัณฑ 2547 2548 2549 2550 

กาซอีเทน (ตัน) 555,716 839,288 988,106 931,373 
กาซโพรเพน (ตัน) 253,088 292,733 262,722 283,194 
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) (ตัน) 1,522,282 1,865,812 1,916,085 2,220,569 
กาซโซลีนธรรมชาติ (ตัน) 240,720 313,864 305,448 344,620 

รวม 2,571,806 3,311,697 3,472,361 3,759,756 
ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 

3.3 พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือกใหม  
3.3.1 ภาพรวม 

ประเทศไทยมีปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนเพียงรอยละ 5.8 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด 
ซ่ึงพลังงานหมุนเวียนที่มีใชอยูในปจจุบันประกอบดวย 

1) พลังงานชีวมวล  ซ่ึงครอบคลมุเชื้อเพลิงประเภท ไมฟน ถาน และเศษจากผลิตผลทางการเกษตร 

2) พลังงานแสงอาทิตย กระทรวงพลังงานไดตั้งเปาหมายการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยไวที่ 250 เมกกะวัตตภายในป 2554 โดยในปจจุบนั การผลติกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
สวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชภายในครัวเรือนมากกวาเพือ่การพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
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3) พลังงานกาซชวีภาพ  ปจจุบนั ไดมีการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาใน
ทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุดิบหลักมาจากของเสียจากฟารมปศุสัตว และน้ําเสียจากครัวเรือน  

4) เชื้อเพลิงเอทานอล  ในป 2549 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล 8 โรง รวมกําลัง
การผลิต 1 ลานลิตรตอวัน และอีก 11 โรงอยูระหวางการกอสรางซึ่งคาดวาจะเพิ่มกําลังการผลิตเปน 3 ลาน
ลิตรตอวันในป 2551  

5) เชื้อเพลิงไบโอดีเซล  ในชวงกลางป 2550 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตไบโอดีเซล 6 โรง รวม
กําลังการผลิตสูงสุด 1 ลานลิตรตอวัน โดยปจจุบันผลิตอยูที่ประมาณ 500,000 ลิตรตอวัน เพื่อผลิตเปนน้ํามัน
ดีเซล B5  (สวนผสมของน้าํมันดีเซลรอยละ 95 และน้าํมันไบโอดีเซลรอยละ 5)  และมีอัตราการบริโภค
ประมาณ 2 ลานลิตรตอวัน 

6) พลังงานลม   ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม ถึงแมวาจะเปน
เพยีงรอยละ 0.2 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด โดยในขณะนีพ้ลังงานลมไดถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา
และสูบน้ําในพื้นที่จังหวัดภเูก็ต และเกาะลาน เมืองพัทยา ซ่ึงมีกังหนัลมขนาดเล็ก 45 ชุด สามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดรวม 200 กิโลวัตต 

7) พลังงานน้าํ  ประเทศไทยสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําไดสูงสุด 3,764.2 เมกกะวัตต 
ซ่ึงนับเปนรอยละ 14 ของปริมาณรวมทัง้หมด โดยสวนใหญเปนเขือ่นผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ. และ
บางสวนเปนเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กซึ่งผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 74 เมกกะวัตต 

8) พลังงานความรอนใตภภิพ  ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนใต
พิภพตั้งแตป 2532 ในจังหวดัเชียงใหม โดยมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 300 กิโลวัตต  

3.2.2 ปริมาณพลังงานสํารอง  
ในปลายป 2549 ประเทศไทยมีปริมาณสํารองกาซธรรมชาติประมาณ 30,655 พันลาน ลูกบาศกฟุต 

(นับรวมทั้งจากแหลงสํารองที่ไดรับการพิสูจนแลว และแหลงสํารองที่คาดวาจะสํารวจพบ) สําหรับน้ํามัน
สํารอง ประเทศไทยมีแหลงสํารองที่พิสูจนแลวรวม 290 ลานบารเรล 
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ตารางที่ 11: ปริมาณสํารองเชื้อเพลิงฟอสซิล และกําลังการผลิตในป 2548-2549 
ปริมาณสํารอง (2P) จํานวนป ประเภทของพลังงาน 
P1 P1+P2 

ปริมาณสํารอง 
P1+P2+P3 

กําลังการผลิต 
P1 P1+P2 P1+P2+P3 

น้ํามันดิบ 
(ลานบารเรล) 

195 312 354 47 4 7 8 

กาซธรรมชาติเหลว 
(ลานบารเรล) 266 559 720 28 10 20 26 

กาซธรรมชาติ  
(พันลานลบ.ฟุต) 11,697 22,335 30,655 860 14 26 36 

ลิกไนต 
(ลานตัน) 2,081 - - 19 110 - - 

หมายเหตุ  P1 หมายถึง แหลงพลังงานที่สํารวจแลว (Proved reserves)  
P2 หมายถึง แหลงพลังงานที่สํารวจแลวและคาดวานาจะมี (probable reserves)  
P3 หมายถึง แหลงพลังงานที่ยงัไมไดสํารวจแตคาดวานาจะมี (Possible reserves) 

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

สําหรับถานหิน ในป 2549 ประเทศไทยมีปริมาณสํารองประมาณ 2,081 ลานตัน อยูในพื้นที่บริเวณ
เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง ขณะที่ปริมาณความตองการในประเทศมีประมาณ 19.07 ลานตัน 
4. สาขาสาธารณปูการ 

โครงสรางพื้นฐานสาขาสาธารณูปการ แบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก การใหบริการน้าํสะอาด การ
จัดการน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดหาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

4.1 การใหบริการน้ําสะอาด 

4.1.1 ภาพรวม 
หนวยงานหลักที่ใหบริการดานน้ําอุปโภค บริโภคของประเทศไทยมี 2 แหง ไดแก การประปา 

นครหลวง (กปน.) และการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) นอกจากนี้ ยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูผลิตและใหบริการในเขตพื้นที่ของตน และหนวยงานเอกชนที่ดําเนินกิจการประปาภายใตสัมปทานจาก
ภาครัฐดวย  

1) พื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล กปน. เปนหนวยงานที่ใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โดยในป 2551 กปน. มีกําลังการผลิต 1,699.7 ลานลบ.ม./ป มีปริมาณการจําหนายน้ําประปา
รวมตลอดทั้งป 1,240.20 ลานลบ.ม. มีอัตราน้ําสูญเสียระหวางการสงน้ําผานทอประปาประมาณรอยละ 30 
โดยสามารถใหบริการแกผูใชน้ํา 1.85 ลานราย หรือประมาณ 7.83 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 93 ของ
ประชากรที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยประมาณ 55.65 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน และมีอัตรา
คาน้ําประปาเฉลี่ย 12.03 บาท/ลบ.ม. 
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2) เขตภูมิภาค กปภ. ใหบริการน้ําประปาในเขตเมืองของ 73 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในป 2551
กปภ. สามารถใหบริการแกผูใชน้ํา 2.81 ลานราย หรือ 11.22 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 98 ของ
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในป 2551 กปภ. มีกําลังการผลิตน้ําประปาทั้งสิ้น 1,255 ลานลบ.ม. และมี
ปริมาณการจําหนายน้ําประปาทั้งสิ้น 828 ลานลบ.ม. มีอัตราน้ําสูญเสียในทอสงน้ํารอยละ 25 โดยมีอัตราการ
ใชน้ําประปาเฉลี่ยประมาณ 24.55 ลบ.ม./ครัวเรือน/เดือน และมีอัตราคาน้ําประปาเฉลี่ย 14.41 บาท/ลบ.ม. 
รูปท่ี 36: การใหบริการน้ําประปาโดย กปน.  รูปท่ี 37: การใหบริการน้ําประปาโดย กปภ. 

 

ที่มา การประปานครหลวง ที่มา:  การประปาสวนภูมิภาค 

ตารางที่ 12: ขอมูลการใหบริการของ กปน. 
 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวนผูใชน้ํา  (ลานราย) 1.61 1.68 1.75 1.80 1.85 
จํานวนประชากรที่ไดรับบริการ (ลานคน) 7.63 7.71 7.79 7.68 7.83 
จํานวนผูรับบริการตอประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ %  89.5 90.3 91.1 91.9 92.8 
ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลานลบ.ม./วัน) 1,538.3 1,628.1 1,699.7 1,739.3 1,800.4 
ปริมาณน้ําขาย (ลานลบ.ม./วัน) 1,121.0 1,173.0 1,013.9 1,204.4 1,240.2 
อัตราการสูญเสีย (%) 30.1 30.5 30.0 30.0 30.0 

ที่มา: การประปานครหลวง (กปน.) 

ตารางที่ 13: ขอมูลการใหบริการของ กปภ. 
 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวนผูใชน้ํา  (ลานราย) 2.12 2.31 2.48 2.63 2.81 
จํานวนประชากรที่ไดรับบริการ (ลานคน) 9.6 10.4 9.9 10.5 11.2 
จํานวนผูรับบริการตอประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ %  88.8 92.9 97.1 98.0 98.2 
ปริมาณน้ําผลิตจาย (ลานลบ.ม./วัน) 827.0 909.0 981.0 1,077.14 1,103.97 
ปริมาณน้ําขาย (ลานลบ.ม./วัน) 606.1 678.1 722.2 794.7 828.0 
อัตราการสูญเสีย (%) 26.6 25.3 26.31 26.12 25.00 

ที่มา:  การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 

การใหบริการนํ้าประปาโดย กปน . 
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รูปท่ี 38: การเขาถึงน้ําสะอาดของหมูบานในชนบทในป 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

3) พื้นท่ีหมูบานในชนบท หนวยงานราชการหลายหนวยงานทําหนาที่ใหบริการน้ําสะอาดในพื้นที่
ชนบทที่อยูนอกเขตการใหบริการของ กปน. และ กปภ. ซ่ึงจากการสํารวจหมูบานในชนบททั่วประเทศ
จํานวน 69,763 หมูบานโดยกระทรวงมหาดไทยในป 2550 พบวามีจํานวนหมูบานที่มีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั้งสิ้น 54,447 หมูบาน คิดเปนรอยละ 78 และหมูบานที่ไมมีน้ําใชจํานวน 15,316 หมูบาน  

4) พื้นท่ีอุตสาหกรรม หนวยงานที่ใหบริการน้ําสะอาดในพื้นที่อุตสาหกรรมไดแก บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (EAST WATER) และการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยบริษัท 
EAST WATER เปนบริษัทมหาชน.กอตั้งโดย กปภ. เพื่อใหบริการน้ําดิบและน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค 
บริโภคแกผูประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยในป 2549 บริษัท EAST WATER มีทอ
สงน้ําดิบยาวรวมทั้งสิ้น 307 กิโลเมตร และมีขีดความสามารถในการจายน้ําดิบที่ 328 ลานลบ.ม. โดยมี
ปริมาณการจายน้ําดิบทั้งสิ้น 199.36 ลานลบ.ม. ในดานการผลิตและจําหนายน้ําประปา ในป 2549 มีกําลัง
การผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้น 98.68 ลานลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําประปาจําหนายเฉลี่ย 39.45 ลานลบ.ม./ป 
อัตราน้ําสูญเสียต่ํากวารอยละ 20 นอกจากบริษัท EAST WATER แลว กนอ. ยังเปนอีกหนวยงานทีใ่หบริการ
น้ําสะอาดในเขตอุตสาหกรรมที่เปนของ กนอ.ในพื้นที่ภาคตะวันออกอีกหลายแหง 

สถานการณความตองการใชน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบ
ใหเกิดการขาดแคลนน้ําสะอาดในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในอนาคตอัน
ใกล ทั้งนี้ ในปจจุบันมีการจัดสรรน้ําประปาสําหรับใชในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 145 ลานลบม./ป 
อยางไรก็ตาม คาดการณวาความตองการใชน้ําจะเพิ่มสูงถึง 232.19 ลานลบ.ม./ป ภายในป 2556 ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีการวางแผนการจัดหาน้ําสะอาดเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนศูนยกลางภาคอุตสาหกรรมของประเทศอยางเหมาะสม 

การเขาถึงน้ําสะอาดของหมูบานในชนบทในป 2550 
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ตารางที่ 14: ความตองการน้ําประปาในพื้นที่ภาคตะวันออก 
ความตองการน้ําประปา 

(ลานลบ.ม./ป) 2546 2556 2566 

เพื่อการอุปโภค บริโภค 28.13 72.37 118.42 
เพื่อใชในอุตสาหกรรม 111.67 159.82 221.40 

รวม 139.80 232.19 339.82 
ปริมาณน้ําประปาที่ไดรับ 145.00 145.00 145.00 

ที่มา : East Water Resources Development Management Annual Report 2006 

4.1.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใหบริการน้ําประปาที่สําคัญประกอบดวย สัดสวนประชาชนที่เขาถึง

น้ําประปา อัตราการใชน้ําเฉลี่ย อัตราน้ําสูญเสีย รวมทั้งอัตราคาน้ําประปา 

1) สัดสวนประชาชนที่เขาถึงน้ําประปา 
ในป 2547 สัดสวนประชาชนไทยที่เขาถึงน้ําดื่มสะอาดเฉลี่ยอยูที่รอยละ 99 โดยสําหรับพื้นที่ชนบท

สัดสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 100 ซ่ึงมีคาสูงกวารอยละ 98 ในเขตเมือง ทั้งนี้ สัดสวนการเขาถึงน้ําดื่มสะอาด
ของประชาชนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทนับวาอยูในเกณฑที่นาพอใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกัน 

  รูปท่ี 39: การเขาถึงแหลงน้ําดื่มสะอาดในป 2547 (%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:Millennium Development Goals, 2007 
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2) อัตราการใชน้ําเฉล่ีย 
ประเทศไทยมีอัตราการใชน้ําสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกอื่นๆ โดยในป 

2546 มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ย 8.6 ลบ.ม./ครัวเรือน/อาทิตย ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและจีนมีอัตราการใช
น้ําเฉลี่ยอยูที่ 6.7 และ 4.4 ลบ.ม./ครัวเรือน/อาทิตย  
รูปท่ี 40: อัตราการใชน้ําเฉล่ีย  รูปท่ี 41: การเปรียบเทียบปริมาณน้ําสูญเสีย 

 

ที่มา: Connecting East Asia, World Bank, 2005  ที่มา: ธนาคารพัฒนาแอเชีย, 2544 

3) ปริมาณน้ําสูญเสีย 
ในป 2544 กปน .และ กปภ .มีอัตราน้ําสูญเสียอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงที่รอยละ 29.61 และ

รอยละ 37.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเมืองใหญอ่ืนๆ ในเอเชีย โดยเมืองโอซากาและเซีย่งไฮมีอัตราน้าํสูญเสีย
เพียงรอยละ 8 และรอยละ 16 ตามลําดับ 

4) อัตราการคาธรรมเนียมน้ําประปาเฉลี่ย 
ในป 2546 อัตราคาน้ําประปาเฉลี่ยในเขตกรุงเทพอยูที่ 0.29 ดอลลาร/ลบ.ม. ซ่ึงเปนระดับคอนขาง

สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญอ่ืนในภูมิภาค เชน เมืองเซี่ยงไฮ ฮานอย และเวียงจันทน เปนตน แตยังอยูใน
ระดับต่ํากวากรุงปกกิ่งของจีน  
รูปท่ี 42: การเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมน้ําประปา 
  
 

 

 

 

 

 
ที่มา: Select Indicators of Infrastructure Performance, World Bank, 2006 

อัตราการใชน้ําเฉลี่ย  (ลบ.ม./ ครัวเรือน/ สัปดาห) ในป 2546 

8.6 8.3 

4.4 
6.0 

7.0 7 6.7

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 

ไทย
 

กัม
พูช
า จีน
 

มอ
งโก

เลีย
 

ฟล
ิปป

นส
 

ลา
ว 

ปริมาณน้ําสูญเสีย (%) ในป 2544 

37.3
29.61

25

52

43

62 

8 
25 

16

0

10

20

30

40

50

60

70

กป
ภ. 

กป
น. 

ฮอ
งก
ง 

จา
กา
รต
า 

กัว
ลา
ลัม
เปอ

ร 

มะ
นลิ
า 

โอซ
าก
า โซล

 

อิน
โดน

เีซีย
 เซี่ย
งไฮ

 

0.29 
0.26 

0.35

0.14 

0.29 

0.05

0 
0.05 

0.1 
0.15 

0.2 
0.25 

0.3 
0.35 

0.4 

กรุงเทพ ฮานอย ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ จาการตา เวียงจันทน 

อัตราคาธรรมเนียมน้ําประปา (ดอลลาร/ลบ.ม.)ในป 2546 



36  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

4.2 การจัดการน้ําเสีย 
4.2.1 ภาพรวม 

ประเทศไทยมีปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนประมาณ 14 ลานลบ.ม./วัน เปนน้ําเสียที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลทั่วประเทศประมาณ 2.5 ลานลบ.ม./วัน และเปนน้ําเสียที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพและพัทยาประมาณ 
2.5 ลานลบ.ม./วัน ที่เหลือ 9 ลานลบ.ม./วัน เปนน้ําเสียที่เกิดในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ 
รูปท่ี 43: ปริมาณการปลอยน้ําเสียในป 2549 

 
ที่มา: แนวทางการจัดการน้ําเสีย 2549-2552, กรมควบคุมมลพิษ, 2549 

ทั้งนี้ ระบบบําบัดน้ําเสียทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 95 แหง เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อยูในกรุงเทพฯ 
และบริหารงานโดยกรุงเทพมหานครจํานวน 7 แหง อยูในพัทยา 2 แหง และอยูในเขตเทศบาลทั่วประเทศ 82 
แหง และอกี 3 แหงอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล  โดยในป  2549 ระบบบําบัดน้ําเสีย
ทั้งหมดที่เปดดําเนินการมีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 2,318,884 ลบ.ม./วัน โดยหากมีการเปด
ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสยีที่มีอยูทั้งหมดจะสามารถบาํบัดน้ําเสียได 2,969,490 ลบ.ม./วัน อยางไรก็ตาม 
ปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดในระบบบาํบัดน้ําเสียมีสัดสวนเพยีงรอยละ 14 ของน้ําเสียที่เกดิขึน้ทั้งหมด
ทั่วประเทศ โดยจากระบบบาํบัดน้ําเสียที่สรางแลวเสร็จ 95 แหงทัว่ประเทศ มีเพยีง 59 แหงที่เปดเดินระบบ 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เหลืออยูระหวางซอมแซมหรือรอเปดดําเนินการ โดยระบบบําบัดน้าํเสียที่เปด
เดินระบบมีอัตราการใชงานอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 ของขีดความสามารถในการบําบัด  เนื่องจาก
โครงขายทอสงน้ําเสียไมสามารถครอบคลุมพื้นที่ชุมชนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งบานเรือนประชาชนไมมีการ
ตอระบบระบายน้ําเขากับระบบบําบัดน้ําเสยีสวนกลาง สงผลใหมีการทิง้น้ําเสียลงสูคลองสาธารณะแทนการ
สงไปสูระบบบําบัดรวม  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียในแตละภูมภิาคของประเทศ พบวา ในกรุงเทพมีระบบบําบัด
น้ําเสียทั้งสิ้น 7 แหง มีขีดความสามารถในการบําบัดรวม 992,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 34 ของ 
ขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมของทั้งประเทศ ซ่ึงนับวาเปนพื้นที่ที่มีขีดความสามารถในการ

ปริมาณการปลอยน้ําเสียในป 2549 

  

อบต.  
รอยละ 64  

(9 ลานลบ.ม./วัน) 

กรุงเทพและพัทยา
รอยละ 18   

(2.5 ลานลบ.ม./วัน) 

เทศบาล  
รอยละ 18  

(2.5 ลานลบ.ม./วัน) 
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บําบัดน้ําเสียมากที่สุดเมื่อเทยีบกับพืน้ที่อ่ืนของประเทศ ในขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสยีรวมในพื้นทีภ่าคกลางมี
ขีดความสามารถในการบําบดัรวมสูงเปนลําดับ 2 รองจากระบบในกรงุเทพฯ โดยคิดเปนรอยละ 27 ของ 
ขีดความสามารถในการบําบดัรวมทั่วประเทศ รองลงมาเปนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซ่ึงมี 
ขีดความสามารถในการบําบดัรอยละ 9 และรอยละ 8 ของขีดความสามารถในการบําบดัน้ําเสียรวม ตามลําดับ 

รูปท่ี 44: ระบบบําบัดน้ําเสียในประเทศไทย 

  
หมายเหตุ: ขอมูล ณ 9 พฤศจิกายน2549 
ที่มา: แนวทางการจัดการน้ําเสีย 2549-2552, กรมควบคุมมลพิษ, 2549 

4.2.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
การวัดคุณภาพการใหบริการบําบัดน้ําเสียสามารถวัดไดจากสัดสวนความครอบคลุมการใหบริการ

บําบัดน้ําเสีย และสัดสวนอัตราคาบําบัดน้ําเสียตอคาน้ําประปา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สัดสวนความครอบคลุมการใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเขตเมือง (กรุงเทพและเทศบาล) ของประเทศไทย จะพบวามีสัดสวนความ

ครอบคลุมการใหบริการบําบัดน้ําเสียเพียงรอยละ 40 ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญ่ีปุน แคนาดา 
และสิงคโปร มีสัดสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 100 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยเพิ่งอยูในขั้นตอนเริ่มตนของ
การจัดการน้ําเสียเทานั้น  
รูปท่ี 45: สัดสวนน้ําเสียท่ีไดรับการบําบัด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา: แผนฟนฟูและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย, กรมควบคุมมลพิษ, 2546 

ขีดความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียในป 2549 
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ชะลอโครงการ 1 แหง 
อยูระหวางกอสราง  

 15 แหง 

อยูระหวางการปรับปรุง 20 แหง เปดดําเนนิการ  59 แหง 

เขตเทศบาลอืน่ๆ 
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2) สัดสวนอัตราคาบําบัดน้ําเสียตอคาน้ําประปา 
ในดานอัตราคาบําบัดน้ําเสีย ปจจุบันยังมีไมการจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียในพื้นที่กรุงเทพ ซ่ึงนับเปน

ปญหาสําคัญในการจัดการน้ําเสีย ในขณะที่เทศบาลนครหาดใหญมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียใน
อัตรา 75 บาท/เดือน ทําใหอัตราสวนการจัดเก็บคาบริการน้ําเสียตอคาน้ําประปาของเทศบาลนครหาดใหญมี
คา 0.60 ซ่ึงนับวาต่ํากวาเมืองใหญสวนมาก แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานดานบําบัดน้ําเสียของประเทศไทย
ยังตองมีการพัฒนาอีกมาก 
รูปท่ี 46: สัดสวนอัตราคาบําบัดน้ําเสียตออัตราคาน้ําประปา 

       
ที่มา:  Strengthening National Financing and Cost Recovery Policies for the Wastewater Management, ADB, PCD, 1999 cited in 

the ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 

4.3 การจัดการขยะมูลฝอย 
4.3.1 ภาพรวม 

1) ขยะชุมชน  

ในป 2549 ครัวเรือนทั่วประเทศไทยมีการสรางขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 14.63 ตัน หรือ 40,082 ตัน/
วัน เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 2 โดยมีเพียงรอยละ 36 (14,373 ตัน/วัน) ของขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศที่ไดรับ
การบําบัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับในพื้นที่กรุงเทพ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 8,473 ตัน ในป 2549 คิดเปน
รอยละ 21 ของขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ สําหรับขยะที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลมีปริมาณคิดเปนรอยละ 47 
ของขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในขณะที่รอยละ 32 เปนขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา โดยรวม
แลวในชวงป 2543-2549 อัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยอยูที่ระดับรอยละ 1 เปนที่นาสังเกตวา
การเกิดขยะมูลฝอยมีแนวโนมต่ําลงในระยะ 2 ปที่ผานมา โดยเฉพาะในป 2548 
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รูปท่ี 47: ปริมาณขยะมูลฝอยในป 2543-2549 

 
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ, 2549  

ในป 2549 มีการนําขยะมูลฝอยจํานวน 3.19 ลานตัน หรือรอยละ 22 ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
กลับมาใชใหม โดยสวนใหญถูกนํากลับมารีไซเคิล และขณะที่ขยะที่เปนสารอินทรียถูกนํามาใชในการปรับ
สภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
 รูปท่ี 48:  ปริมาณขยะมูลฝอยในป 2549   รูปท่ี 49: ปริมาณขยะที่ไดรับการกําจัด 

 

 

  
หมายเหตุ:ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2549 
ที่มา: สถานการณมลพิษของประเทศไทย, กรมควบคุมมลพษิ, 2549 

 หมายเหตุ:ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2549 
ที่มา: สถานการณมลพิษของประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ, 2549 

2) ของเสียอันตราย  

ของเสียอันตรายประกอบดวย ขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมและขยะอันตรายจากครัวเรือน โดยใน
ป 2549 คาดวามีปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศทั้งสิ้นประมาณ 1.81 ลานตัน แบงออกเปนของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม 1.41 ลานตัน และปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 0.40 ลานตัน โดยของเสีย
อันตรายสวนใหญกวารอยละ 49 ของปริมาณทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงคาดวาของ
เสียอันตรายจากชุมชนสวนใหญถูกทิ้งรวมกับขยะชุมชนทั่วไป สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากสถานที่เก็บ
รวบรวมขยะอันตรายมีไมเพียงพอ รวมทั้งประชาชนไมทราบวิธีการที่ถูกตองในการกําจัดขยะอันตราย
ดังกลาว  

ปริมาณขยะมูลฝอยในป 2549 (ตัน/วัน) 
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3) ขยะอุตสาหกรรม  
ในป 2549 ประมาณวามีขยะอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายประมาณ 12.66 ลานตัน โดยสวนใหญขยะ

อุตสาหกรรมเหลานี้ ถูกนําไปกําจัดโดยบริษัทกําจัดขยะของเอกชนที่ รับจางใหบริการกับโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ โดยประมาณวามีเพียงรอยละ 50 ของขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและ
ปริมณฑลเทานั้นที่ไดรับการกําจัด ในขณะที่มีการนําขยะอุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตราย เชน หีบหอพัสดุ 
เปนตน กลับมาใชใหม โดยในป 2549 ขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนํากลับมาใชใหมมีปริมาณทั้งสิ้น 8.24 ลานตัน 
หรือรอยละ 65 ของปริมาณขยะอุตสาหกรรมทั้งหมด 

ณ ป 2549 ประเทศไทยมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 117 แหง แตมีเพียง 91 แหงที่ยังคงเปด
ดําเนินการอยู โดยสวนใหญเปนแบบหลุมฝงกลบขยะ ซ่ึงในเขตกรุงเทพและเทศบาลมีระบบกําจัดขยะที่เปน
รูปแบบมาตรฐาน โดยกรุงเทพมหานครไดใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงครอบคลุม
การกําจัดขยะ ควบคุมดูแลหลุมฝงกลบ และขนสงของเสียจากจุดรวบรวมขยะในกรุงเทพไปยังหลุมฝงกลบ 
ทั้งนี้ รอยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไดถูกนําไปฝงกลบที่หลุมฝงกลบที่กําแพงแสน นครปฐม 
ในขณะที่รอยละ 30 ถูกนําไปยังหลุมฝงกลบที่พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สําหรับพื้นที่เทศบาลและเมือง
พัทยามีระบบกําจัดขยะจํานวน 96 แหงที่ยังเดินระบบอยู โดยสวนใหญเปนระบบหลุมฝงกลบขยะ 
นอกจากนี้ ยังมีระบบกําจัดขยะในรูปแบบเตาเผาขยะจํานวน 3 แหง และระบบที่ใชเทคโนโลยีผสมผสาน
จํานวน 3 แหง โดยมีขยะในเขตเทศบาลเพียงรอยละ 37 ที่ไดรับการกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ในขณะที่
ขยะสวนที่เหลือมีการกําจัดอยางไมถูกหลักสุขาภิบาล เชน เททิ้งตามพื้นที่เปดทั่วไป และการเผากลางแจง 
เปนตน สําหรับพื้นที่นอกเขตเทศบาลนั้น อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางไรก็
ตาม การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่นอกเขตเทศบาลมักเปนไปอยางไมถูกหลักสุขาภิบาลนัก โดยมีการทิ้ง
และเผาขยะในพื้นที่เปดทั่วไปเชนเดียวกับในเขตเทศบาล ทั้งนี้ มีเพียงรอยละ 6 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
นอกเขตเทศบาลที่ไดรับการกําจัดในระบบกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล  

4.3.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
 ดัชนีช้ีวัดการจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญไดแก อัตราการผลิตขยะมูลฝอย และสัดสวนการนําขยะ
กลับมาใชใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) อัตราการผลิตขยะมูลฝอย 
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเปนดัชนีช้ีวัดอยางหนึ่งที่บงชี้ถึงประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ซ่ึงอัตราดังกลาวสะทอนใหเห็นความสามารถในการลดปริมาณขยะและการนําขยะกลับมาใชใหม ทั้งนี้ 
พบวาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในกรุงเทพอยูในระดับสูงกวาหลายประเทศในภูมิภาค โดยในป 2550 อัตรา
การเกิดขยะที่ในกรุงเทพเฉลี่ยอยูที่ 0.88 กก./คน/วัน ในขณะที่เมืองฮานอยและมะนิลามีอัตราการเกิดขยะ
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เฉลี่ยเพียง 0.63 และ 0.66 กก./คน/วัน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราการเกิดขยะที่ในกรุงเทพยังต่ํากวา
ประเทศสิงคโปร และกรุงไทเปที่มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 0.94 และ 0.95 กก./คน/วัน ตามลําดับ 
รูปท่ี 50: อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  

    
ที่มา: Asian Productivity Organization, Solid-Waste Management: Issue and Challenges in Asia, 2007 

2) สัดสวนการนําขยะกลับมาใชใหม 
ประเทศไทยมีสัดสวนการนําขยะกลับมาใชใหมในระดับต่ําถึงแมวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอย

ละ 19 ในป 2545 เปนรอยละ 21 ในป 2547 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร และกรุงโตเกียวมี
สัดสวนการนําขยะกลับมาใชใหมสูงถึงรอยละ 28 รอยละ 48 และรอยละ 50 ตามลําดับ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีความจําเปนพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในแงของการเพิ่มขีดความสามารถในการบําบัด วิธีการ
จัดเก็บขยะ เทคโนโลยีที่ใช ตลอดจนการรณรงคใหเกิดการนําขยะกลับมาใชใหมใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

รูปท่ี 51: สัดสวนการนําขยะกลับมาใชใหม   

 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, Environmental Research Institute of Tokyo,  

National Environment Agency of Singapore and US. Environmental Protection Agency 2006. 
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4.4 ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
4.4.1 ภาพรวม 

ในป 2548 ประเทศไทยมีจํานวนที่อยูอาศัยทั้งสิ้น จํานวน 18.45 ลานหนวย เปนที่อยูอาศัยใน
กรุงเทพและปริมณฑลประมาณ 3.65 ลานหนวย คิดเปนรอยละ 19.78 ของที่อยูอาศัยทั้งหมด 

รูปท่ี 52: จํานวนที่อยูอาศัย  รูปท่ี 53: จํานวนครัวเรือนที่ประสบปญหาที่อยูอาศัย 

 

 

 
ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห  ที่มา: ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ก. มหาดไทย   

ทั้งนี้ รัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดหาที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย โดยในป 2549 พบวามีผูจด
ทะเบียนกับศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) วาประสบปญหาที่อยูอาศัย จํานวน 1.7 ลาน
ราย อยางไรก็ตาม รอยละ 58 ของจํานวนดังกลาวไมประสงครับความชวยเหลือจากรัฐบาล สําหรับผูที่
ประสงครับความชวยเหลือแบงเปนผูที่ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลแลวจํานวน 83,728 ราย อยูระหวาง
การใหความชวยเหลือ 292,399 ราย และยังไมไดรับความชวยเหลือ 372,908 ราย 

ในดานชุมชนแออัด ขอมูลของสถาบันองคกรพัฒนาชุมชน (พอช.) ช้ีวา ในป 2545 ประเทศไทยมี
ชุมชนแออัด ซ่ึงรวมทั้งชุมชนบุกรุก และชุมชนผูมีรายไดนอยอ่ืนๆในเมืองทั่วประเทศเปนจํานวนถึง 5,500 
ชุมชน หรือประมาณ 1,500,000 ครัวเรือน คิดเปนจํานวนประชากร 6.75 ลานคน ใน 300 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย โดยรอยละ 50 เปนชุมชนที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนที่ตองใหความ
ชวยเหลืออีกประมาณ 2,950 ชุมชน หรือ 680,000 ครัวเรือน  

4.4.2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการใหบริการ 
ปจจุบันประเทศไทยมีขอมูลดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยคอนขางจํากัด ปริมาณความ

ตองการที่อยูอาศัยที่ไดรับบริการจากรัฐ(Demand served) เปนดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับวัดประสิทธิภาพ
การใหบริการในดานนี้ ซ่ึงจากขอมูล พบวารอยละ 50 ของผูจดทะเบียนขอรับการสนับสนุนดานที่อยูอาศัย
ไดรับการชวยเหลือแลว อยางไรก็ตาม ยังมีผูที่จดทะเบียนอีกจํานวนถึง 372,908 คนที่ยังไมไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล โดยในป 2545 ประเทศไทยมีชุมชนแออัดที่ยังไมไดรับการปรับปรุงถึง 2,950 ชุมชน
หรือประมาณ 680,000 ครัวเรือน ซ่ึงทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นถึงความตองการที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย

จํานวนที่อยูอาศัยในป 2548 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ จากขอมูลของ กคช. พบวา ระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2550 กคช. ได
ดําเนินการพัฒนาชุมชนแออัดและใหสินเชื่อเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยไปแลวจํานวน  980 ชุมชนใน 220 เมือง 

อยางไรก็ตาม พบวาสัดสวนจํานวนประชากรในชุมชนแออัดตอจํานวนประชากรเมืองทั้งหมดของ
ไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
รูปท่ี 54: สัดสวนประชากรในชุมชนแออัดตอประชากรเมือง (รอยละ) 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Select Indicators of Infrastructure Performance, World Bank, 2006 

จุดแข็ง โอกาสและจุดออน ขอจํากดัโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย 
ในบทที่จะเปนการพิจารณาถึงโครงสรางพื้นฐานของไทยในภาพรวม เพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและ

โอกาส รวมถึงจุดออนและขอจํากัด ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศตอไปในอนาคต 

1. จุดแข็งและโอกาส  
ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสในหลายดาน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยางตอเนื่องของประเทศจีน และอินเดีย รวมทั้งประเทศดาว

รุงกลุม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน) ซ่ึงสมาชิกสวนใหญอยูในเอเชีย จะทําใหประเทศเหลานี้กาว
ขึ้นสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการผลิตของโลก ซ่ึงมีการออมและทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
จํานวนมาก ดังนั้นศูนยรวมของอํานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนเขามาสูทางดานเอเชียมากขึ้น ตามที่เรียกกันวา
เปนแนวโนมการเขาสูศตวรรษแหงเอเชีย ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนรวมทั้งกลุม EU 
จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจลดลงโดยเปรียบเทียบ จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยที่จะเปนศูนยกลาง
การผลิตและการขนสงของภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เนื่องจากตั้งอยูบนพื้นที่ภูมิศาสตรที่
เชื่อมโยงระหวางอนุภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก ซ่ึงเปนศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกรายใหม 
และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีโครงขายโครงสรางพื้นฐานที่มีความพรอมในการเปนศูนยกลาง

สัดสวนประชากรในชุมชนแออัดตอประชากรเมือง (%) ในป 2544 
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เชื่อมโยงสูภูมิภาคตางๆ ทั้งทางบกผานโครงขายถนน East – West และ North – South Corridor ทางน้ําผาน
ทาเรือน้ําลึกทั้งทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือกรุงเทพ รวมท้ังทางอากาศผานทาอากาศยานนานาชาติของ
ประเทศทั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานเชียงใหม และทาอากาศยานภูเก็ต 

1.2 โครงสรางพื้นฐานมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งโครงสรางพื้นฐานดานขนสง ส่ือสาร และ

พลังงาน โดยในดานการขนสงทางบกประเทศไทยมีโครงขายถนนที่ไดมาตรฐานเชื่อมโยงอยางทั่วถึงในเขต
ชนบท เมือง และระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดวาถนนในประเทศไทยเปนถนนปูพื้นถึงรอยละ 98.5 ในขณะ
ที่สหรัฐอเมริกามีถนนปูพื้นเพียงรอยละ 64.5 ในดานการขนสงทางน้ํา ประเทศไทยมีทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง
ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาได 6.9 ลานทีอียูตอป และปจจุบันอยูระหวางศึกษาโครงการ
ทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซ่ึงเมื่อโครงการแลวเสร็จจะสามารถรองรับตูสินคาไดเพิ่มขึ้นเปน 8.55 ลานทีอียู
ตอป ในดานการขนสงทางอากาศ ประเทศไทยมีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนทาอากาศยานนานาชาติ
ขนาดใหญมีความสามารถในการรองรับผูโดยสารไดถึงปละ 45 ลานคน  

นอกจากนี้ ยังมีระบบการระบบสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเตอรเน็ตที่กําลังขยายตัวอยางสูง ซ่ึงมีสัดสวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
63.02 คนตอประชากร 100 คน ในป 2549 ในดานพลังงาน มีการผลิตและจายไฟฟาที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจากการที่สามารถใหบริการไฟฟาในเขตชนบทครอบคลุม
ไดถึงรอยละ 99 รวมทั้งปริมาณความถี่การหยุดจายกระแสไฟฟา (SAIFI) และระยะเวลาการหยุดจาย
กระแสไฟฟา (SAIDI) ที่ลดลงอยางตอเนื่องทุกป ทั้งนี้ การมีโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปน
ปจจัยสําคัญในการดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ ทําใหประเทศไทยมี
โอกาสเปนศูนยกลางการลงทุน การผลิตและศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาคตอไปในอนาคต 

1.3 การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น นําไปสูการเชื่อมโยงของระบบ
โครงสรางพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 
การรวมตัวกันของประเทศตางๆเพื่อสรางความมั่นคงในภูมิภาค ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และ

สรางอํานาจการตอรองดานการคาในเวทีเจรจาการคาระหวางประเทศ สงผลใหภูมิภาคตางๆ ของโลกมีกลุม
ความรวมมือในดานตางๆมากขึ้น โดยในสวนของประเทศไทย การรวมกลุมในระดับอนุภูมิภาค เชน GMS 
IMT-GT และ ACMECS เปนตน จะทําใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงของระบบโครงสรางพื้นฐานภายใน
อนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ (ผานโครงขายถนน East –West และ 
North – South corridor ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือกรุงเทพ รวมทั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) โครงขาย
โทรคมนาคม และโครงขายสายสงไฟฟาและพลังงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนใหไทยเปนฐานการ
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ผลิตสินคาและบริการในอนาคต สงผลใหเกิดการผลักดัน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาค ผานการเชื่อมโยงทางการคา การลงทุน การขนสงผูโดยสาร ตลอดจนสินคาและบริการ 

1.4 วิกฤติพลังงานเปนโอกาสปรับตัวใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ลด
การใชพลังงาน การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น  
เนื่องจากความตองการใชน้ํามันมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกใน

ระยะ 20 ปที่ผานมา และปริมาณความตองการใชน้ํามันในประเทศแถบเอเชียจะเพิ่มไมต่ํากวา 2 เทาใน 20 ป
ขางหนา ในขณะที่ปริมาณน้ํามันมีจํานวนนอยลงรวมทั้งมีราคาสูงขึ้นอยางมาก ทั้งนี้ มีการคาดการณวา
ปริมาณน้ํามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ป และสําหรับประเทศไทยประมาณการวามีปริมาณกาซ
ธรรมชาติสํารองอยูไดอีกประมาณ  30 ป วิกฤติพลังงานดังกลาวจึงเปนโอกาสของประเทศในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในการใชพลังงาน ผานการรณรงคลดการใชพลังงานโดยเฉพาะน้ํามัน และการ
สงเสริมใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การใหความสําคัญตอเปาหมายดานความเขมขนของการใชพลังงาน
ใหอยูในระดับเดียวกับกลุมประเทศพัฒนาแลวอยางจริงจัง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน พลังงานชีวมวล พลังงานกาซชีวภาพ เชื้อเพลิงเอทานอล และเชื้อเพลิง 
ไบโอดีเซล เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีโครงสรางพื้นฐาน ระบบขนสงมวลชนโดยเฉพาะโครงขาย
ระบบรางในโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตและการขนสง ซ่ึงสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในที่สุด 

1.5 วิกฤตภาวะโลกรอน เปนโอกาสการปรับตัวสูการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ภาวะโลกรอนกอใหเกิดภัยพิบัติที่อาจมีผลกระทบรุนแรงกวางขวางตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต 

สงผลให เกิดแรงขับที่มีพลังตอการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนโอกาสในการสงเสริมการคนควา วิจัย เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
การรณรงคใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนรวมทั้ง
พลังงานนิวเคลียร เพื่อลดการใชพลังงานฟอสซิลที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดภาวะโลกรอน ตัวอยางของการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การลดการปลอยกาซเรือนกระจกตาม
ขอตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ผานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) โดยการซื้อขายคารบอนเครดิตของประเทศที่กําลังพัฒนาแกประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึง
นําไปสูความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

2. จุดออนและขอจํากัด 
แมวาประเทศไทยจะมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาประเทศในหลายดาน แตยังมีจุดออนและ

ขอจํากัดที่อาจเปนอุปสรรคในการพัฒนา ซ่ึงจําเปนตองเรงดําเนินการปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ระบบขนสงทางรางมีปญหาโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณการใหบริการที่มีสภาพเกา ทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงายโดยเฉพาะจุดตัดระหวางถนน และเกิดความลาชาในการขนสง ทําใหประเทศไทยตอง
พึ่งพาโครงขายถนนเปนหลัก 
ระบบขนสงทางรางของประเทศไทยไดการพัฒนาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับระบบขนสงทางถนน 

ดังที่ไดกลาวขางตนวาโครงขายถนนของประเทศมีระยะทางประมาณ 191,000 กม. ในขณะที่โครงขายรถไฟ
มีระยะทางรวมเพียง 4,043 กม. นอกจากนี้ ยังประสบปญหาดานงบประมาณในการลงทุนมีจํากัด ทําใหไม
สามารถปรับปรุงรางที่มีสภาพเกา ชํารุดได รวมทั้งไมสามารถขยายการใหบริการออกไปไดอยางทั่วถึง ซ่ึง
เปนสาเหตุใหรูปแบบการขนสงของประเทศไทยตองพึ่งพาโครงขายถนนเปนหลัก โดยในปพ.ศ.2549  มีการ
ขนสงขนสงผูโดยสารและสินคาโดยใชโครงขายถนนสูงถึงรอยละ85 และ86 ของปริมาณการขนสงทั้งหมด
ตามลําดับ ทั้งนี้ การขนสงโดยใชโครงขายถนนทําใหเกิดประสิทธิภาพการใชพลังงานต่ํา และตนทุน 
โลจิสติกสตอ GDP สูง ซ่ึงสงผลใหไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่นได รัฐบาลจึงจําเปนตองเรงพัฒนา
ระบบขนสงทางราง ซ่ึงเปนระบบที่เอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เนื่องจากสามารถขนสง
สินคาและผูโดยสารไดจํานวนมากในคราวเดียว รวมทั้งไมกอใหเกิดความแออัดของการจราจร ซ่ึงจะชวยใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

2.2 การใชพลังงานที่พึ่งพากาซธรรมชาติเปนหลัก โดยมีสัดสวนการใชเชื้อเพลิงอื่นในระดับต่ํา 
ประเทศไทยยังคงพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลักโดยมีสัดสวนการใชสูงถึง

รอยละ 66 ในขณะที่มีสัดสวนการใชเชื้อเพลิงหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพียงรอยละ 8 ทําใหมีความ
เสี่ยงในดานความมั่นคงของแหลงพลังงาน เนื่องจากปริมาณกาซธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด โดยคาดวาหากมี
การนํากาซธรรมชาติมาใชผลิตไฟฟาอยางตอเนื่อง ณ อัตราการผลิตเดียวกับป 2549 ปริมาณกาซธรรมชาติที่
มีอยูจะมีเพียงพอในการผลิตอีกเพียง 26 ป อยางไรก็ตาม ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใชพลังงาน
ทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา เชน พลังงานจากชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานกาซชีวภาพ เชื้อเพลิงเอทานอล เชื้อเพลิงไบโอดีเซล เปนตน ซ่ึงพลังงานเหลานี้เปน
พลังงานงานที่สะอาดกวาพลังงานจากฟอสซิลที่เคยใชอยูแตเดิม ซ่ึงจะนําไปสูการลดภาวะโลกรอนตาม
ขอตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ได 
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2.3 การใหบริการน้ําประปาในเขตชนบทยังไมท่ัวถึง 
แมวาประเทศไทยจะสามารถใหบริการน้ําประปาที่สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานแกประชาชนไดใน

ระดับหนึ่ง แตพื้นที่ที่ไดรับบริการที่มีคุณภาพอยูในเขตเมืองเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตชนบทในบางพื้นที่ เชน เขตเทศบาล และหมูบานที่หางไกล เปนตน ยังคงไมไดรับบริการ
น้ําประปาที่สะอาดมีคุณภาพ หรือไมมีน้ําประปาเขาถึง ซ่ึงจากการสํารวจหมูบานในชนบททั่วประเทศ
จํานวน 69,763 หมูบานโดยกระทรวงมหาดไทยในป 2550 พบวามีจํานวนหมูบานที่มีน้ําใชในการอุปโภค 
บริโภคทั้งสิ้น 54,447 หมูบาน คิดเปนรอยละ 78 และหมูบานที่ไมมีน้ําใชจํานวน 15,316 หมูบาน หรือ 
รอยละ 22 ทั้งนี้ น้ําสะอาดเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตซึ่งสงผลถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 
รวมทั้งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในแงเปนปจจัยการผลิต รัฐบาลจึงตองเรงขยายบริการน้ําประปาและ
น้ําสะอาดแกประชาชนในพื้นที่ชนบทหางไกลอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีรวมทั้งสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  

2.4 ระบบบําบัดน้ําเสียยังไมมีประสิทธิภาพ 
 การดําเนินงานบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา โดยมี
ปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียเพียงรอยละ 14 ของน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งนี้ 
เนื่องจากหนวยงานที่ใหบริการขาดงบประมาณในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบ ซ่ึงมีสาเหตุจากการ
ไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียได โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบําบัดน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่กอสรางแลวเสร็จไมสามารถดําเนินการได หรือหยุดการ
ดําเนินงานเปนจํานวนมาก โดยจากระบบบําบัดน้ําเสียที่สรางแลวเสร็จ 80 แหงทั่วประเทศ มีเพียง 59 แหงที่
เปดเดินระบบ โดยระบบบําบัดน้ําเสียที่เปดเดินระบบมีอัตราการใชงานอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 ของขีด
ความสามารถในการบําบัด เนื่องจากโครงขายทอสงน้ําเสียไมสามารถครอบคลุมพื้นที่ชุมชนไดอยางทั่วถึง 
รวมทั้งบานเรือนประชาชนไมมีการตอระบบระบายน้ําเขากับระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง สงผลใหมีการทิ้ง
น้ําเสียลงสูคลองสาธารณะแทนการสงไปสูระบบบําบัดรวม นอกจากนี้ ยังประสบปญหาบุคลากรไมมี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถเดินระบบไดหรือระบบเกิดการ
ชํารุดเสียหาย 

2.5 การเปดเผยขอเท็จจริง และการถายทอดขอมูลและสรางความเขาใจในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญ 

 การดําเนินโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญยังขาดการเปดเผยขอเท็จจริง การเผยแพรขอมูล 
ตลอดจนการสรางความเขาใจในการพัฒนาตอประชาชน ทําใหประชาชนตอตานและไมยอมรับในโครงการ 
ซ่ึงสงผลใหไมสามารถดําเนินโครงการตอไปได ตัวอยางเชน โครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวมคลองดาน 
จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนโครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ ซ่ึงมีการตอตานจากประชาชน 
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จากการที่ประชาชนไมไดรับทราบขอเท็จจริง และไมมีการทําความเขาใจกับประชาชนกอนเริ่มดําเนิน
โครงการ ทําใหปจจุบันไมสามารถดําเนินโครงการตอได แมวาจะมีการกอสรางโครงการจนเกือบแลวเสร็จ 
กอใหเกิดการสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก  

2.6 ขาดการวิจัย พัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  
 ปจจุบันประเทศไทยมีสัดสวนการใชงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํามากเพียง 
รอยละ 3 ของงบประมาณทั้งหมด ดังนั้น การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน
สาขาสื่อสาร และสาขาพลังงาน จําเปนตองมีการนําเขาวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีสูงหรือซอฟทแวรจาก
ตางประเทศในวงเงินมหาศาล ซ่ึงมีผลตอดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประเทศไทยจึงมีความจําเปนในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี
ของตนเองอยางเปนระบบ และรูปธรรมมากขึ้น เพื่อผลิตและออกแบบอุปกรณเทคโนโลยีใหมๆของตนเอง 
นําไปสูลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สงผลใหภาคการผลิตของประเทศมีความแข็งแกรงมากขึ้นได 

ทิศทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในอนาคต 
ในหัวขอที่ผานมาไดวิเคราะหถึงจุดแข็งและโอกาสรวมทั้งจุดออนและขอจํากัดของการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ซ่ึงสามารถนํามาใชประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตอไปในอนาคตได ดังนี้ 

1. การเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทางจากการใชพาหนะสวนบุคคลไปสูการใชระบบขนสงมวลชน และการ
ขนสงทางราง 

วิกฤตพลังงานที่สงผลใหพลังงานมีราคาสูงขึ้นมาก รวมทั้งการเกิดสภาวะโลกรอน สงผลให
ประเทศไทยจําเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากการใชพาหนะสวนบุคคลไปสูการใชระบบขนสง
มวลชน และการขนสงทางรางมากขึ้น เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอ
มลภาวะ ทิศทางการพัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาระบบขนสงมวลชนและการขนสงทางราง รวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางและการขนสงสินคาไปสูการ
เดินทางดวยระบบสาธารณะ และการขนสงสินคาในหลากหลายรูปแบบ (Multimodal) เพื่อเพิ่มสัดสวนการ
ขนสงสินคาดวยระบบรางจากรอยละ 2 ในป 2548 เปนรอยละ 8 ภายในป 2559 โดยการลงทุนขยายระบบ
รางคูในเสนทางหลักทั่วประเทศ โดยเฉพาะเสนทางเชื่อมโยงระหวางทาเรือระหวางประเทศกับสถานีขนสง
และกระจายสินคาในภูมิภาค 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจากการเชื่อมโยงภายในประเทศสูการเชื่อมโยงระหวางประเทศในอนุ
ภูมิภาค   

การรวมตัวกันของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงโครงขายของระบบ
โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะเสนทางคมนาคมในอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
อนาคตของไทย จะมุงเนนการพัฒนาระบบการขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศในอนุภูมิภาค รวมทั้งเพื่อผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของอนุภูมิภาค โดยการเรงรัดโครงการกอสรางถนนเชื่อมโยง
ในพื้นที่แนวเขตเศรษฐกิจตางๆ (Economic Corridors) ที่อยูระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการภายใตกรอบ 
GMS  3 เสนทางหลัก คือ East-West Economic Corridor, North-South Economic Corridor และ Southern 
Corridor  โครงการภายใตกรอบ JDS (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for 
Border Areas) เพื่อเชื่อมโยงสงขลา สตูล กับพื้นที่ Northern Corridor Economic Region: NCER ของมาเล
เชีย และเชื่อมโยงอนุภาค 3 จังหวัดชายแดนใตกับพื้นที่ East Coast Economic Region: ECER ของมาเลเชีย 
โครงการภายใตกรอบ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ไดแก การพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหวางแนวพื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจห นอกจากนี้ประเทศไทยตองเปนผูนําในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางการขนสง
ในภูมิภาคของไทยและเปดสูระดับโลก ดานการขนสงทางน้ํา โดยการพัฒนาทาเรือหลักระหวางประเทศให
มีคุณภาพการใหบริการระดับสากลทั้งฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทาเรือ
ปากบาราและทาเรือแหงใหมทางฝงจังหวัดสงขลาใหเปนทาเรือน้ําลึก พรอมทั้งโครงขายโครงสรางพื้นฐาน
เชื่อมโยงระหวางสองฝงทะเล เพื่อรองรับระบบสะพานเศรษฐกิจของภาคใต และทาเรือทวายในพมาเพื่อ
เชื่อมโยงกับแนว Southern Corridor ตามกรอบ GMS ดานการขนสงทางอากาศตองพัฒนาทาอากาศยานให
เปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค ในดานขีดความสามารถดานกายภาพ และระบบสิ่งอํานวยความสะดวก เพือ่
รองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน 
อินเดียและกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ใหแลวเสร็จ
ภายในป 2557  รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาขาพลังงานและสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถ
เชื่อมโยงในกลุมอนุภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนรวมกันอยางคุมคา และลด
ขอจํากัดดานทรัพยากรในภูมิภาค 

3. การปรับเปล่ียนรูปแบบการใชพลังงานจากการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสูพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือก 

 จากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากการลดลงของปริมาณน้ํามัน และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน รวมทั้ง
ภาวะโลกรอน ทําใหประเทศไทยจําเปนตองปรับการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสูพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือก เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ รวมทั้งลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
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นโยบายดานในระยะตอไป จึงมุงเนนการสรางความมั่นคง พอเพียงและทั่วถึง โดยเนนการพัฒนา
ภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน และ
ศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือกอื่นๆ ทั้งจากชีวมวล และชีวภาพพลังงานน้ํา พลังลม และพลังงานแสงอาทิตย 
ภายใตการคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการศึกษาวิจัยความเปนไปไดตลอดจนการเตรียมความ
พรอมในกรณีที่จําเปนตองมีการพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟานิวเคลียร เพื่อลดขอจํากัดดานทรัพยากรและ
ตนทุนเชื้อเพลิง รวมทั้งรองรับความตองการใชไฟฟาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อควบคุมสัดสวนการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศไมให
เกินรอยละ 60 ภายในระยะเวลา 15 ป และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนจากรอยละ 5.8 ในปจจุบัน 
เปนรอยละ 20 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

4. การเปล่ียนรูปแบบจากการจัดการดานอุปทานเปนการจดัการดานอุปสงค 
จากในอดีตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศยึดหลักการจัดการดานอุปทานเพื่อตอบสนอง

อุปสงคที่มีเพิ่มขึ้นเปนหลัก เชน การขยายกําลังการผลิตไฟฟาเพื่อรองรับปริมาณความตองการใชไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาดานทรัพยากร เชน 
วิกฤตพลังงานโลกจากการลดลงของปริมาณน้ํามันสํารองของโลก รวมทั้งราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก 
ซ่ึงประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันสํารองที่สามารถใชไดนานประมาณ 8 ป เปนตน จึงมีความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสูการจัดการดานอุปสงค โดยในดานพลังงาน 
ประกอบดวยการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบขนสงที่เนน
ความสําคัญของระบบรางและการพัฒนาระบบโลจิสติกส รวมทั้งการสงเสริมการผลิตรถยนตประหยัด
พลังงาน (ECO car) การสนับสนุนอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อลดความยืดหยุนของการใชพลังงาน
จาก 1.0 ในปจจุบัน เปน 0.8 ในระยะเวลา 15 ป และประหยัดการใชพลังงานลงรอยละ 30 จากแนวโนม
ความตองการใชพลังงานในกรณีที่ไมมีการจัดการดานอุปสงคในชวงดังกลาว 

5. การเปล่ียนรูปแบบการลงทนุจากภาครัฐเปนการมีสวนรวมจากภาคเอกชน 
 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาล ซ่ึงแตเดิมประเทศไทยเนนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยใชการลงทุนจากภาครัฐเปนสําคัญ ทําใหภาครัฐตองแบกรับภาระอยางหนัก 
และประสบปญหางบประมาณมีไมเพียงพอในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะตอไปจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบและกลไก
สนับสนุนทางเงินและการลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Financing) โดยเฉพาะ
การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน (Public Private Partnership) ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดภาระ
การลงทุนของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งใหความสําคัญกับบทบาทภาค
ประชาชน (People Participation) เพื่อใหเกิดการยอมรับของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ทั้งนี้ตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญดานระบบขนสงมวลชน (Mass Transit) ระหวางป 2551 – 2558 
ซ่ึงคิดเปนวงเงินลงทุนประมาณ 770,733 ลานบาท นั้น ควรกําหนดเปาหมายการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
(PPP) ไมต่ํากวารอยละ 27 เพื่อลดภาระของรัฐบาลในสวนของงบประมาณ และการกอหนี้สาธารณะ ทั้งนี้
ควรขยายการมีสวนรวมของภาคเอกชนในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐจากโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ไปสูโครงสรางพื้นฐานดานสังคม ไดแก การศึกษา และสาธารณสุขดวย  

6. การพัฒนาแบบจําลองทางธรุกิจใหมในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ในปจจุบันธุรกิจทั่วโลกมีการแขงขันกันเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถอยูรอดไดจําเปนตองมีรูปแบบ
การการดําเนินงานที่รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของโลกได
อยางทันทวงที ดังนั้น การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจของไทยจึงควรมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมเปน
เชิงรุกในลักษณะธุรกิจมากขึ้น โดยควรมีการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อรองรับการขยายฐานและความตองการของ
ลูกคาไดอยางเพียงพอและทั่วถึง สรางผลิตภัณฑตนทุนต่ํามูลคาสูงเพื่อใหสามารถแขงขันในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และพรอมแขงขันกับภายนอก รวมทั้งการบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ และพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยระบบบริหารงานตองมีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอผูบริโภคและ
สังคม ทั้งในดานความใสใจตอส่ิงแวดลอม  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎเกณฑ ไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค รวมพัฒนาสังคม รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

7. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  
 ในระยะที่ผานมามีโครงการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายแหงที่ไดรับการตอตานจาก
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ และการถายทอด
ขอมูลเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะตอไปจําเปนตองเนนการสรางโอกาสใหภาคประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ โดยสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงขอคิดเห็นใน
แผนงานโครงการของภาครัฐที่สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ผานการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูมีสวนไดสวนเสีย จัดเวทีประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจะเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของโครงการ 
รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขมแขงใหกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกระจายอํานาจ การเคารพสิทธิ  
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ินมากขึ้น  

8. การปรับปรงุกฎ ระเบียบ และโครงสรางการบริหารจัดการดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 ประเทศไทยยังขาดกฎ ระเบียบ ที่เขมแข็งในการบริหารจัดการ และกํากับดูแลกิจการโครงสราง
พื้นฐาน รวมทั้งยังขาดการปราบปรามคอรรัปชันที่ความเขมแข็ง จึงจําเปนตองสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของและการปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และมีการกํากับดูแลการใหบริการ โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค ที่สอดรับกับเงื่อนไข กฎ กติกาการคาและการลงทุนที่กําหนดโดยการวมกลุมเศรษฐกิจ เพื่อใหการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสามารถขยายการใหบริการไปยังกลุมอนุภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการในเวทีโลกได 

9. ศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  
 ที่ผานมา ประเทศไทยขาดการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหตองพึ่งพาการ
นําเขาวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง ทิศทางการพัฒนาในระยะตอไปจะสงเสริม
สนับสนุนใหมีการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีเพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะตอไปมีความ
ทันสมัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ที่นําระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมไรสายมาใหบริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาใช
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนวัตกรรมที่ทันสมัยใหกับภาคการผลิต
และบริการ รวมทั้งเพื่อลดการนําเขาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงจะชวยให
ประเทศมีดุลการคลังที่ดีขึ้น 
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