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บทสรุปผูบริหาร 

ระบบการกํากับดูแลกจิการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 

รายงานฉบับนีม้ีวัตถุประสงคในการศึกษาพัฒนาการของระบบการกํากับดูแลกจิการสาธารณูปโภค
พื้นฐานของไทย ซ่ึงเกิดขึ้นควบคูกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงภาคเอกชนเขามามี
บทบาทและรฐัวิสาหกจิมุงดาํเนินงานในเชงิพาณิชยมากขึ้น  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการกํากับ
ดูแลสาธารณูปโภคในปจจบุัน โดยใชกรณีศึกษาในสาขาโทรคมนาคม และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการกํากับดูแลกจิการสาธารณูปไทยโภคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

การศึกษาพบวา ในชวง 15 ปที่ผานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไทยมีแนวนโยบายทีชั่ดเจนในการ
สงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานมากขึ้นภายใตระบบสัญญาสัมปทาน 
หรือการรวมทนุกับรัฐวิสาหกิจ นโยบายดงักลาวทําใหมกีารขยายตวัของบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ 
โดยเฉพาะโทรคมนาคมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจก็มีแนวทางการดําเนินการในเชิงพาณิชยมากขึ้น
จากเดิมที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงทําใหตองปรับปรุง
กฎระเบยีบในการกํากับดแูลใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได  

ในชวงแรกนัน้ รัฐวิสาหกจิเปนผูประกอบการรายเดยีวในตลาดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานหลาย
สาขา  จึงไมไดมีการสรางระบบการกํากับดูแลที่เปนกจิลักษณะ  หากแตอาศัยการกาํกับดูแลผานกรรมการที่
เปนขาราชการประจําที่รัฐบาลแตงตั้งไปเปนบอรดรัฐวิสาหกิจ  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ กรรมการที่เปน
ขาราชการประจําสวนมากไมมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาไปกํากับดแูลเทาใดนกั โดยเฉพาะ
การกํากับดแูลในเชิงเทคนิค เชน การกําหนดมาตรฐานและคณุภาพของบริการ การเชื่อมตอโครงขาย 
ตลอดจนการคาํนวณตนทุนในการใหบริการ  หนาที่ในการกํากับดูแลจงึมักตกอยูกับรัฐวิสาหกจิ ยกเวนการ
กําหนดอัตราคาบริการซึ่งมีความออนไหวมาก ซ่ึงมักตองผานความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ี

นอกจากนี้ การที่รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาก
ที่สุด ทําใหเมื่อเอกชนเริ่มเขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน   รัฐบาลจึงเลือกที่จะให
รัฐวิสาหกิจเปนผูกํากับดูแลการประกอบกิจการของเอกชน ซ่ึงมีผลทําใหไมมีการพัฒนาองคความรูและ
บุคลากรในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในภาคราชการ   ระบบการกํากับดูแลดังกลาวเริ่ม
เปนปญหาเมื่อรัฐวิสาหกิจเนนการดําเนินการในเชิงพาณิชยมากขึ้น กรรมการรัฐวิสาหกิจที่เปนขาราชการ
ประจําที่มีอํานาจในเชิงนโยบายและกํากับดูแลจึงถูกมองวาไมมีความเปนกลางเนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง
กับรัฐวิสาหกิจ   ในทํานองเดียวกัน การที่รัฐวิสาหกิจเขามากํากับดูแลผูประกอบการเอกชนซึ่งบางรายเปน
คูแขงในการใหบริการในตลาดเดียวกัน  ทําใหรัฐวิสาหกิจมีแรงจูงใจที่จะใชอํานาจในการกํากับดูแลเพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจขององคกรตนมากกวาเพื่อประโยชนสาธารณะ  



 

vi ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 

ปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขมาโดยตลอด เพราะการออกแบบระบบการกํากับดูแลที่ดีเปนเรื่อง
ที่ยากและไมมีผลประโยชนเทากับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ตองใชงบประมาณสูง   การเกิดขึ้นของ
องคกรกํากับดูแลที่เปนมาตรฐานสากลในประเทศไทยจึงมิไดเกิดจากความมุงมั่นทางการเมืองของรัฐบาล  
หากอุบัติขึ้นดวยเหตุตางๆ  เชน  องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมนั้นเกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ตองการใหมีองคกร
กํากับดูแลกิจการดานวิทยุและโทรทัศนที่ปลอดจากการครอบงําทางการเมือง ในขณะที่องคกรกํากับดูแล
ดานพลังงานเปนผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง    

การขาดการพัฒนาองคความรูและบุคลากรดานการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในชวง
ที่ผานมากลายเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญในการปฏิรูประบบการกํากับดูแลของไทย  การที่รัฐไมเคยมี
หนวยงานกํากับดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเต็มรูปแบบ ทําใหไมมีนักกฎหมายที่มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบในการกํากับดูแลดานเทคนิค ซ่ึงตองอาศัยความรูทางเศรษฐศาสตรดวย  ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็ขาดนักเศรษฐศาสตรที่มีประสบการณในการกําหนดกฎระเบียบในภาคปฏิบัติ  ซ่ึงตองอาศัย
ทั้งความรูทางดานกฎหมาย และความเขาใจตอการประกอบธุรกิจของเอกชน  

การประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศในเอเซีย 8 ประเทศ 
พบวาประเทศไทยมีคะแนนการกํากับดแูลที่มีประสิทธิภาพเปนลําดับที ่ 3 โดยมีคะแนนเพียง 2.8 จาก 5 
คะแนน  แมเราจะมีองคกรกาํกับดูแลดานโทรคมนาคมอยางเต็มรูปแบบมาแลว 4  ปก็ตาม  

คณะผูวจิัยมีความเหน็วาปญหาดานบุคลากรและองคความรูเชิงสถาบันเปนปญหาที่หนวยงานกํากับ
ดูแลตองใชเวลาในการสั่งสม     อยางไรก็ตาม ในระยะสั้นเรายังสามารถดําเนินการหลายอยางเพื่อปฏิรูป
ระบบการกํากบัดูแลเพื่อลดปญหาการทับซอนของอํานาจหนาทีห่รือผลประโยชน ควบคูไปกับการปรับปรุง
กฎหมายการประกอบกิจการสาธารณูปโภคตางๆ ที่มีอยูหรือออกกฎหมายใหมสําหรับบริการสาธารณูปโภค
ที่ยังไมมีกฎหมายกํากับดูแล เพื่อสรางระบบกํากับดแูลสาธารณูปโภคของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

1 

ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณปูโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 
 

1.  บทนํา 

เดิมทีนั้น  กิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานเชน ไฟฟา ประปา ขนสง และสื่อสาร เปนกิจการที่รัฐ
ผูกขาด เนื่องจากเปนบรกิารที่มีมิติในเชงิสังคมมากกวาเชิงพาณิชย เนื่องจากบริการเหลานี้เปนบริการที่มี
ความจําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน  การมีบริการที่ทั่วถึงและประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยมี
อัตราคาบริการไมสูงเกินไปนักจึงเปนเปาหมายที่สําคัญมากกวาการทาํกําไร  นอกจากนี้แลว  บริการเหลานี้
ยังเปนบริการที่ตองใชเงินลงทุนสูงในการวางโครงขาย  จึงเปนธุรกจิที่มีความเสี่ยงเชิงพาณิชยสูงโดยเฉพาะ
สําหรับผูประกอบการในประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจและแหลงเงินทุนที่จํากัด 

เมื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไปถึงระดับหนึ่งที่ประชาชนสวนมากสามารถเขาถึง
บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานไดแลว  การผูกขาดกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยภาครัฐเริ่มกลายเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจเหลานั้นดวยเหตุผลหลักสองประการ   ประการแรก  ในตลาดที่ไมมีการแขงขัน  
ผูใหบริการยอมขาดแรงกระตุนในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุน ทําใหตนทุนในการใหบริการ
สูงเกินควร สงผลใหอัตราคาบริการที่ประชาชนตองแบกรับสูงขึ้นดวยยกเวนในกรณีที่รัฐใหการอุดหนุน  
ประการที่สอง ภาวะที่ไรคูแขงทําใหรัฐวิสาหกิจไมมีความจําเปนที่ตองพัฒนาคุณภาพหรือรูปแบบของบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อรักษาสวนแบงตลาดหรือแยงชิงลูกคาจากคูแขง  โดยเฉพาะสําหรับ
รัฐวิสาหกิจที่ไมจําเปนตองกังวลเรื่องการสรางรายไดและการทํากําไรเทาใดนัก    

โครงสรางตลาดแบบเดิมที่เนนการผูกขาดของภาครัฐจึงไมสอดคลองกับสภาพของตลาดบริการ
สาธารณูปโภคที่ไมใชเปนบริการที่มีลักษณะ “พื้นฐาน” อีกตอไป เชนในกรณีของบริการโทรคมนาคมที่
มิไดหมายถึงเพียงบริการโทรศัพทพื้นฐานประจําที่  หากหมายรวมถึงบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการ
อินเตอรเน็ตบรอดแบนด รวมทั้งบริการเสริมอีกจํานวนมาก  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทําใหบริการเหลานี้
มีความหลากหลาย และซับซอนเกินกวาที่หนวยงานของรัฐรายเดียวจะสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการได 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเกิดแนวนโยบายที่จะลดบทบาทของภาครัฐในกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการเปดใหเอกชนเขามาประกอบกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศที่
พัฒนาแลวหลายประเทศ  โดยเริ่มจากประเทศอังกฤษสมัยนายกรัฐมนตรี มารการเร็ต แทชเชอร ตั้งแต 
ป ค.ศ. 1979  หรือเกือบ 30 ปมาแลว 
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การเปดใหเอกชนเขามาใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแทนภาครัฐนั้น แมจะมีขอดีตามที่ได
กลาวมาแลว  แตก็มีขอดอยที่ผูประกอบการเอกชนซึ่งมีเปาหมายในการทํากําไรเปนหลักนั้น มักจะละเลย
ภารกิจในการใหบริการในเชิงสังคมที่ไมคุมทุน เชนการใหบริการแกผูที่อาศัยอยูในถิ่นกันดาร ในขณะเดียวกัน  
เนื่องจากธุรกิจบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนธุรกิจที่ตองลงทุนสูงจึงมักมีผูประกอบการนอยรายในตลาด
ตามที่ไดกลาวมาแลว ผูประกอบการเอกชนมีแรงจูงใจที่จะใชอํานาจผูกขาดในตลาดเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด
ใหแกเจาของหรือผูถือหุน   ดวยเหตุผลดังกลาว  ประเทศที่มีการเปดเสรีกิจการสาธารณูปโภคจึงจําเปนตอง
พัฒนาระบบและกฎเกณฑการกํากับดูแลผูใหบริการเอกชนทั้งในเรื่องของภารกิจในการใหบริการสังคม 
และการปองกันการผูกขาดที่มีความชัดเจนขึ้นมาเพื่อใหทิศทางการพัฒนาบริการสาธารณูปโภคเปนไปใน
ลักษณะที่เปนประโยชนไมเพียงแตสําหรับผูประกอบการ  แตสําหรับประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมดวย  
กลาวโดยสรุปแลว  ภายใตกระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้น บทบาท
ของภาครัฐไดเปลี่ยนไปจากการเปนผูใหบริการเปนผูกํากับดูแล 

ภาคเอกชนไทยไดเขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนเวลานานแลว
โดยเฉพาะสําหรับบริการขนสงมวลชน  ตั้งแต “รถเมลขาวนายเลิศ” เขามารับสัมปทานการเดินรถเมลมา
ตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2518 สมัย รัฐบาล มรว. คึกฤทธิ์ มีคําสั่งใหควบรวม
บริษัทเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งในขณะนั้นมีกวา 30 รายใหเปน “บริษัทมหานครขนสง” 
บริษัทเดียวโดยรัฐและเอกชนถือหุนกันคนละครึ่ง และในปตอมา รัฐบาล มรว. เสนีย ปราโมทย ก็ไดออก 
พระราชกฤษฎีกาใหบริษัทดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณจากการที่รัฐเขาซื้อหุนทั้งหมดของเอกชน  
ในลักษณะเดียวกัน ในป พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ส่ังการใหจัดระเบียบการขนสงมวลชนระหวาง
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยการให บขส. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจเปนผูไดรับสัมปทานการเดินรถระหวาง
กรุงเทพฯ กับตางจังหวัดแตเพียงผูเดียว  สงผลใหบริการขนสงมวลชนกลายเปนบริการที่ผูกขาดโดยรัฐแตผูเดียว  

นอกจากบริการรถเมลแลว ภาคเอกชนมีบทบาทในบริการเดินอากาศดวย  บริษัท การบินไทย จํากัด 
ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2502  โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวางรัฐบาล (บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด) กับ 
สายการบินสแกนดิเนเวียน (SAS)  โดยรัฐบาลไทยถือหุนรอยละ 70 และ SAS ถือหุนรอยละ 30  แตตอมาใน
ป พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล มรว. เสนีย ปราโมทย มีมติใหรัฐบาลไทยซื้อหุนจากผูรวมทุนตางชาติ
สงผลใหการบินไทยกลายเปนรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุนรอยละ 100  ซ่ึงเปนการปดฉากบทบาทของเอกชนใน
บริการการเดินอากาศจนกระทั่งมีการใหอนุญาตสายการบินบางกอกแอรเวยเขามาใหบริการในเสนทางที่ไม
ทับซอนกับเสนทางของการบินไทยในป พ.ศ. 2528  

สําหรับบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ เชน การสื่อสาร ประปา และไฟฟานั้น ลวนเปนบริการที่มี
ลักษณะเปนโครงขายจึงตองใชเงินลงทุนสูง  รวมทั้งเปนบริการที่จําเปนตอการดํารงชีพจึงมกีารควบคุม
อัตราคาบริการที่เขมงวด  เอกชนจึงไมไดใหความสนใจที่จะเขามาประกอบกิจการเพราะโอกาสในการทํา
กําไรในเชิงพาณิชยมีนอยมาก   ดังนั้น ในชวงป พ.ศ. 2520-2534 บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเกือบทั้งหมด
อยูภายใตระบบการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุน ยกเวนบริการการเดินรถขนสงมวลชนระหวางจังหวดั



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ เสาวลักษณ ชีวสิทธิยานนท 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

และในเขตกรงุเทพมหานครที่มีการใหสัมปทานการเดินรถรวมแกบริษัทเอกชน แตถึงกระนั้นก็เปนการ
ดําเนินการของเอกชนภายใตการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัทขนสง จํากัด (บขส.) ซ่ึงผูกขาดการเดินรถ
ระหวางกรุงเทพฯ กับตางจังหวัด และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงผูกขาดการเดนิรถมวลชน
ในเขต กทม.  

แนวนโยบายในการใหเอกชนเขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมากขึ้น
เกิดขึ้นในสมัยที่นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2534   แตการเปดใหเอกชนเขามา
ดําเนินการยังคงอยูภายใตกรอบการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ  ตัวอยางเชน  ในสาขาการสื่อสาร รัฐบาลมี
นโยบายใหเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนเพื่อขายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร  โดย
ใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงในขณะนั้นผูกขาดกิจการโทรคมนาคม
ตามกฎหมายใหสัมปทานแกเอกชนหลายราย  รวมถึงสัมปทานการสื่อสารผานดาวเทียมสัมปทาน
โทรศัพทเคลื่อนที่  สัมปทานโทรศัพทพื้นฐาน  สัมปทานผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs) ฯลฯ  ซ่ึงมีผลทําให
กิจการโทรคมนาคมไทยมีการพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว  

ในสาขาพลังงาน  รัฐบาลมีนโยบายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทําสัญญารับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญและรายยอยที่เรียกวา IPP และ SPP  เพือ่ที่จะลดการผกูขาดของการไฟฟาฝาย
ผลิตฯ ในธุรกิจการผลิตไฟฟา  แม กฟผ. ยังคงอํานาจผกูขาดในการซื้อและขายไฟฟาแตผูเดียว    ในสาขา
การประปา คณะรัฐมนตรมีีมติใหการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้งบริษัทลูกที่เปนบริษัทรวมทุนกับ
เอกชน คือ "บริษัท จัดการและพัฒนาทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก จํากัด" เพื่อดําเนนิโครงการบริหารและ
ดาํเนินกิจการระบบทอสงน้ําดิบสายหลักในภาคตะวันออก  และในสาขาการขนสง มีการขายหุนการบินไทย
เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย  ฯลฯ  

อนึ่ง  จากการที่รัฐบาลมีแนวนโยบายใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการในเชิงพาณิชยรวมกบัเอกชนมากขึ้น
โดยผานสัญญารวมการงาน หรือผานการรวมทุนกับรัฐวสิาหกิจ  ก็ไดมีการปรับแกกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกจิทกุแหงเพื่อเพิ่มขอกําหนดให การลงทุน การกูยืมเงิน การออกพันธบัตร ตลอดจนการรวมทุนกับ
เอกชนของรัฐวิสาหกจิจะตองไดรับการอนมุัติจาก ครม. ทั้งสิ้น  เพื่อที่จะใหการดําเนนิการของรัฐวสิาหกิจ
อยูภายใตกรอบนโยบายของภาครัฐ 

รัฐบาลสมัยนาย ชวน หลีกภัย ไดสานตอแนวนโยบายดงักลาว  และไดมีการรางแผนแมบทการ
ปฏิรูปรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2540 ที่กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการเปดใหเอกชนเขามามบีทบาทในการใหบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานมากขึ้น  รวมทัง้กําหนดใหมกีารพัฒนาระบบการกํากับดูแลธุรกิจบริการเหลานี้ใน 
แตละสาขา  แตยังมิไดมกีารดําเนินการอยางใดตามแผนเมื่อรัฐบาลดังกลาวหมดวาระในป พ.ศ. 2543 

ตอมาสมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษณิ ชินวัตร มแีนวนโยบายในการนํารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ
เขาตลาดหุนเพื่อเพิ่มมูลคาของตลาดหุน   จึงไดมีการขายหุนรัฐวิสาหกิจ 3 แหงในชวงป พ.ศ. 2543-2547 ใน
ตลาดหลักทรัพย ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (2544) องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 
(2547) และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (2547) โดยรัฐยังคงเปนผูถือหุนรายใหญอยูในรัฐวิสาหกจิทั้ง 



4 ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 
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3 แหงดังกลาว  แตการใหเอกชนเขามามีหุนสวนในรัฐวสิาหกิจเหลานีซ่ึ้งยังคงทั้งอํานาจผูกขาดในตลาดและ
อํานาจมหาชนตองเผชิญกับแรงตอตานอยางรุนแรงจากทั้งกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ อัน
นําไปสูการตัดสินของศาลปกครองใหการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตฯ เปนโมฆะเนื่องจากมีความไมชอบ
ดวยกฎหมายในกระบวนการ คําตัดสินดงักลาวสงผลใหแผนการนําองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแปลงสภาพไปเปนบรษิัมหาชนจํากดัแลวเขาตลาดหลักทรัพยเปนอันตอง
พับไปดวย  หลังจากนั้นมา ปญหาความไมมั่นคงทางการเมืองทําใหไมมีรัฐบาลชุดใดกลาที่จะหยิบยกประเด็น
เร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกจิซึ่งเปนประเดน็ที่มีความออนไหวสูงขึ้นมาอีกเลย 

กลาวโดยสรุป ในชวง 17 ปที่ผานมาตั้งแตสมัยรัฐบาลอานันท   ภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทใน
การใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยในรูปแบบตางๆ มากขึ้น   ไมวาจะเปนในรูปแบบของผูรับ
สัมปทาน ผูถือหุนในรฐัวิสาหกิจ ผูรวมทุนในบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง
ของธุรกิจบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยที่มีการดาํเนินการในเชงิพาณิชยมากขึ้น ทําใหมีความจําเปน
ที่จะตองมีกฎเกณฑในการกาํกับดูแลธุรกิจเหลานี้เพื่อที่จะใหบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานเปนไปในทิศทาง
ที่เปนประโยชนไมเพยีงแตสําหรับผูใหบริการ แตสําหรับประชาชนและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดวย 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิวัฒนาการของระบบการกํากับดูแลกิจการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของธุรกิจบริการสาธารณูปโภค
ที่ภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของกฎเกณฑในการกํากับดูแลในปจจุบัน
ดวย เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค
ในอนาคต   

โครงสรางของรายงานนี้ประกอบดวย 4 หัวขอ หัวขอแรกเปนบทนํา หัวขอทีส่องเปนการให
ขอมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการในการกํากับดแูลของไทย หัวขอที่สามเปนการประเมินระบบการกํากบัดูแลใน
ปจจุบันจากขอมูลเชิงประจกัษในกรณีศกึษากิจการโทรคมนาคม และหวัขอสุดทายเปนขอเสนอแนะในเชิง
นโยบายในการปรับปรุงโครงสรางระบบการกํากับดูแลของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.  การกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทย 

2.1  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยในอดีต 
เนื่องจากบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูภายใตการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจมาเปนเวลายาวนาน 

 การพัฒนาระบบการกํากับดูแลที่เปนมาตรฐานสากลเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 7-8 ปที่ผานมาเทานั้น  โครงสราง
การกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทยเดิมทีนั้นมีรูปแบบที่แตกตางกันไปในแตละสาขา
เนื่องจากไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานกลาง  อํานาจในการกํากับดูแลกิจการเหลานี้จะกระจัดกระจายโดยตก
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อยูกับคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี คณะกรรมการของกระทรวง  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แลวแต
สาขา และแลวแตประเด็นที่กํากับดูแล ตามตัวอยางที่ปรากฏในตารางที่ 1  

แมประเทศไทยจะไมมีโครงสรางในการกํากับดูแลที่เปนมาตรฐาน แตก็สามารถสรุปลักษณะกวางๆ 
ไดวา ในกิจการที่เดิมเอกชนเปนผูริเร่ิมในการใหบริการและกฎหมายไมไดใหอํานาจผูกขาดแกภาครัฐ
หากแตการผูกขาดเกิดจากนโยบายของฝายบริหาร  เชน ในกรณีของการขนสงมวลชน หรือการขนสงทาง
อากาศตามที่ไดกลาวมาแลวนั้นจะมีกฎหมายที่ใชกํากับควบคุมธุรกิจนั้นๆ เชน ในกรณีของการขนสงมวลชน
จะมี พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522  ซ่ึงใหอํานาจในการกาํกับดแูลกิจการขนสงทางบกแกคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลาง  หรือในกรณีของการขนสงทางอากาศ  ก็มี พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
ซ่ึงใหอํานาจคณะกรรมการการบินพลเรือนในการกํากับดแูลกิจการทาอากาศยานและกิจการการบนิ  ทําใหมี
การแยกภารกจิในการกํากับดูแลออกจากภารกิจในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเปนสดัสวน   

ตารางที่ 1 การกํากับดูแลบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทย 
 หนวยงานกํากับดูแล สถานภาพขององคกร 

การขนสงทางบก  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
ประจําจังหวัด* 

กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

การขนสงทาง
รถไฟ 

 การรถไฟแหงประเทศไทย  
 ครม. (ในกรณีของอัตราคาโดยสาร) 

รัฐวิสาหกิจ 

การเดินอากาศ 
การทาอากาศยาน 

คณะกรรมการการบินพลเรือน  
โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

กรมการขนสงทางอากาศ 
 กระทรวงคมนาคม 

กิจการไฟฟา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการ กระทรวงพลังงาน  
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 

องคกรกํากับดูแลภายใตการกํากับของ 
กระทรวงพลังงาน 
 

กิจการประปา  การประปานครหลวง 
 การประปาสวนภูมิภาค  

รัฐวิสาหกิจ 

กิจการสื่อสาร คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. 2544 

องคกรอิสระ  

หมายเหตุ: *  แมคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด  
มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาขนสง แตเปนการกําหนดอัตราเพดานขั้นสูง ดังนั้นผูใหบริการขนสงสามารถ
กําหนดอัตราคาบริการตํ่ากวาที่ประกาศได  ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2551 กระทรวงคมนาคมซึ่งเปนผูกํากับดูแล 
ขสมก. มีความเห็นใหระงับการขึ้นคาโดยสารของ ขสมก. แมคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางได
อนุมัติใหปรับขึ้นคาโดยสารก็ตาม 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 



6 ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในทางตรงกันขาม  ในสาขาบริการที่รัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานของรัฐเปนผูใหบริการในตลาดแต
เพียงผูเดยีวมาโดยตลอด  เชน  การรถไฟ  การประปา  การสื่อสาร  (กอน พ.ศ. 2544)  และการไฟฟา  (กอน 
พ.ศ. 2550) จะไมมีกฎหมายที่ใชในการกํากับธุรกิจเหลานั้น หากแตจะมีเพียงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
เชน พ.ร.บ. การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494    พ.ร.บ. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497  
พ.ร.บ. การไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501    พ.ร.บ. การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503    และ พ.ร.บ. การประปา
นครหลวง พ.ศ. 2511  เปนตน   ดังนั้น อํานาจในการกาํกับดูแลทัว่ไป เชน อํานาจในการกําหนดพื้นที่ในการ
ใหบริการ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ รวมถึงการกําหนดอัตราคาบริการ ฯลฯ  จะตกอยู
กับรัฐวิสาหกจินั้นๆ เอง  ทําใหไมมกีารแยกบทบาทในการกํากับดูแลออกจากการใหบริการดังเชนในกรณี
ของการขนสงทางบกและการเดินอากาศ   

อยางไรก็ดี การที่ไมมีกฎหมายประกอบกิจการในสาขาตางๆ มิไดหมายความวารัฐวิสาหกิจในสาขา
ดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดตามอําเภอใจของตน เนื่องจากชองทางในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเหลานี้
จะดําเนินการผานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ บทบาทของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจะแตกตางจากบทบาท
ของคณะกรรมการในบริษัทเอกชนทั่วไป  กรรมการรัฐวิสาหกิจมิไดมีหนาที่ในการรักษาผลประโยชนใน
เชิงพาณิชยของรัฐวิสาหกิจเทานั้น หากแตมีภาระหนาที่ในการ “กํากับดูแล” ใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
เปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลดวย    ดังจะเห็นไดจากโครงสรางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั่วไปที่
ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงซึ่งเปนขาราชการประจําที่เปนตัวแทนจากกระทรวงการคลังและ
กระทรวงเจาสังกัดเปนสวนมาก ในขณะที่กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงโดยทั่วไปแลวมีจํานวนเพียง 3-5 คน
มักจะมาจากการคัดเลือกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของ   

นอกจากนี้แลว  แมกฎหมายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจะใหอํานาจในการกํากับดูแลแกรัฐวิสาหกิจ  แต
ในสวนของการกําหนดอัตราคาบริการนั้น  กฎหมายบางฉบับกําหนดใหเปนอํานาจของฝายบริหาร เชนใน
กรณีของการรถไฟแหงประเทศไทย กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวาในเรื่องของอัตราคาโดยสารหรือคาระวาง
ตองไดรับการอนุมัติจาก ครม. กอน   เชนเดียวกับการกําหนดอัตราคาน้ําประปาในภูมิภาคก็ตองไดรับการ
อนุมัติจาก ครม. ตาม พ.ร.บ. การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.  2522   จนกระทั่งในป พ.ศ. 2550 ในสมัยรัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ ไดมีการแกไขกฎหมายใหการประปาสวนภูมิภาคกําหนดอัตราคาน้ําประปาเองไดเชนเดียวกับ
การประปานครหลวง1  เนื่องจากเห็นวา ครม. ไมมีความเชี่ยวชาญพอที่จะพิจารณาเรื่องคาน้ําประปา การ
แกไขกฎหมายครั้งนั้นเพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดอัตราคาบริการเองได นับไดวาเปนการกาวถอยหลัง
ในการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่ตองการจะแยกภารกิจในการกํากับดูแลออกจากภารกิจ
ในการใหบริการ  

                                                        
1 พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มิไดกําหนดใหการกําหนดอัตราคาน้ําตองไดรับความเห็นชอบจาก ครม. 
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แมรูปแบบในการกํากับดูแลโดยผานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกลาวไมเปนประเด็นปญหาเทาใดนัก
ในอดีตที่การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจเปนไปตามนโยบายเชิงสังคมของรัฐเปนหลัก  กลาวคือ รัฐวิสาหกิจ
มีสถานภาพเสมือนกรมหรือกองของรัฐที่ใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล    
แตในปจจุบันที่รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการในเชิงพาณิชย  การมีกรรมการบริหารที่เปนตัวแทนของภาครัฐที่
มีอํานาจในการกํากับดูแลในลักษณะที่สามารถใหคุณใหโทษแกรัฐวิสาหกิจไดกลายเปนปมปญหาดานอภิบาล
ของการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและการกํากับดูแลของภาครัฐ  ตัวอยางเชน นายบุญชัย รุงเรืองไพศาลสุข 
ประธานเครือขายคัดคานการขึ้นคาโดยสารรถสาธารณะใหเหตุผลแกศาลปกครองวา นายปยะพันธ จัมปาสุต 
ปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธานคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกและเปนทั้งประธานบอรด บขส. 
และประธานบอรด ขสมก. ซ่ึงตางเปนองคกรที่จะขอปรับขึ้นราคา จึงเห็นวามติขึ้นคาโดยสารนาจะไมชอบ 
เพราะประธานกรรมการมีผลประโยชนทับซอน    ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นถึงปญหาการทับซอนของบทบาท
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เปนตัวแทนของภาครัฐ  

ในทางปฏิบัต ิ การกํากับดูแลบริการสาธารณูปโภคในชวงเวลาที่ผานมาโดยสวนมากดําเนนิการโดย
รัฐวิสาหกิจในแตละสาขาเปนหลัก  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่เปนผูใหบริการเปนหนวยงานที่มีฐานขอมูล 
ประสบการณและองคความรูและความเชีย่วชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับกจิการสาธารณูปโภคมากที่สุด  อํานาจ
ในการกํากับดแูลของรัฐวิสาหกิจนั้นบางสวนอาจอยูในกฎหมายจดัตั้งรัฐวิสาหกจินั้นๆ แตบางสวนไมไดมี
การตราเปนลายลักษณอักษรอยูในกฎหมาย หากแตอยูในสัญญาสัมปทานที่รัฐวิสาหกิจจัดทํากับบริษัทเอกชน
ที่รับสัมปทาน  ทั้งนี้ แนวนโยบายของรัฐในอดีตที่ใหอํานาจผูกขาดแกรัฐวิสาหกจิในการทําสัญญาสัมปทาน
กับเอกชน จึงเปนการผลักภาระในการกํากบัดูแลจากหนวยงานราชการไปยังรัฐวิสาหกิจ 

ตัวอยางเชน ในกรณีของการจัดตั้ง บริษัทขนสง จํากัด (บขส.)  นั้น  เกิดจากการที่ภาครัฐไมสามารถ
จัดระเบียบการเดินรถของผูประกอบการเอกชนที่มีหลายรายในขณะนั้นไดสงผลใหมีการแกงแยงลูกคาโดย
การขับแซงหรือปาดหนากันซึ่งทําใหเกิดปญหาความไมปลอดภัย  รัฐจึงแกปญหาโดยใหมีผูประกอบการ
รายเดียวที่เปนรัฐวิสาหกิจ  เอกชนที่จะเขามาใหบริการก็จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานของ 
บขส. เทานั้นซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับตารางเวลาในการเดินรถ จํานวนรถ และมาตรฐานความปลอดภัย2   ใน
ลักษณะเดียวกัน กรมการขนสงทางบกก็ไดผองถายภาระในการกํากับดูแลดานมาตรฐานและความปลอดภัย
ในการเดินรถของบริษัทรถรวมเอกชนใหแก ขสมก.3  แมกรมฯ เองยังคงเขามาดูแลในสวนของคุณภาพและ
มาตรฐานในการเดินรถอยูบาง เชนในกรณีของการรับเรื่องรองเรียนการขับขี่รถเมลที่ไมปลอดภัย เปนตน 

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไดรับมอบภารกิจในการกํากับดูแลบริการสาธารณูปโภคของผูประกอบการ
เอกชน สัญญาสัมปทานทั่วไปจึงมักมีขอกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใหบริการที่มีลักษณะที่เปนกฎ กติกา

                                                        
2 ตามระเบียบและคูมือรถรวมบริษัทขนสง จํากัด พ.ศ. 2547 
3 ตามระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพวาดวยการบริหารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พ.ศ. 2550 



8 ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในการกํากับดูแลอีกจํานวนมาก  เชน ในกรณีของสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมนั้น มีขอกําหนดให
เอกชนผูรับสัมปทานตองรักษาระดับคุณภาพของบริการตามสัญญา ตองขออนุญาตรัฐวิสาหกิจผูใหสัมปทาน
ในกรณีที่ตองการจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ หรือในกรณีที่ตองติดตั้งโครงขายในพื้นที่หนึ่งใด 
หรือเสนอบริการใหมใหแกผูใชบริการ  เปนตน  

แมการกํากับดแูลโดยรัฐวิสาหกิจในอดีตทีผ่านมามีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง  แตในปจจบุันที่
รัฐวิสาหกจิมีการดําเนินการที่มีลักษณะที่เปนเชิงพาณิชยมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เชน การมี
เอกชนเขามาเปนผูถือหุน  การใหบริการที่มีลักษณะเปนบริการเชิงพาณิชย  การมีระบบแรงจูงใจที่ใหโบนัส
แกกรรมการและพนักงานตามขนาดของกําไรในแตละป เปนตน   รูปแบบของการกาํกับดูแลตนเองโดยไม
ผานการกลั่นกรองใดๆ จากหนวยงานภายนอกทีจ่ะชวยทําใหเกิดการตรวจสอบและถวงดุลจึงไมเหมาะสม
นัก ตัวอยางเชนในกรณีที่ผูรับสัมปทานโทรศัพทพื้นฐานเอกชนรองเรียนตอคณะกรรมการแขงขันทางการคา
วา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ผูใหสัญญาสัมปทาน ไมอนุมัติคําขอลดอัตราคาบริการโทรศัพททางไกล
ภายในประเทศของตนเนื่องจากเกรงวาจะเสียลูกคาใหแกผูรับสัมปทานดงักลาว  ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐวสิาหกิจ
ที่มีเปาประสงคเชิงพาณิชยอาจใชอํานาจในการกํากับดูแลเพื่อปกปองรักษาผลประโยชนขององคกรมากกวา
ประโยชนสาธารณะ   

2.2  การพัฒนาระบบการกํากับดูแลในชวงป พ.ศ. 2535-2550 
แมประเทศไทยจะมีนโยบายที่เพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตลอด 15 ป

ที่ผานมา  แตกลับมิไดมแีนวนโยบายในการปฏิรูปโครงสรางและระบบการกํากบัดูแลกิจการเหลานี้ที่ได
มาตรฐานสากลขึ้นมา  เนือ่งจากแนวนโยบายในการพฒันาบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่ผานมายังคงอยู
ภายใตกรอบของการผูกขาดของรัฐวิสาหกจิมาโดยตลอดตามที่ไดกลาวมาแลว  การกํากับดแูลจึงยงัคงเปน
ระบบที่พึ่งพารัฐวิสาหกจิโดยใชเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานเปนเครื่องมือแทนกฎเกณฑตามกฎหมาย 

อยางไรก็ดี ที่ผานมาไดมีการปรับปรุงกฎ กติกาในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคเปนครั้งคราว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดที่มีภาคเอกชนเขามาเกี่ยวของมากขึ้น  เชนในป พ.ศ. 2520 ไดมี
การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497  เพื่อที่จะใหอํานาจคณะกรรมการการบินพลเรือนใน
การออกใบอนุญาตและกําหนดอัตราคาบริการสําหรับกิจการบริการทาอากาศยานเนื่องจากรัฐไดอนุญาตให 
บริษัท บางกอกแอรเวย จํากัด กอสรางสนามบินเพื่อรองรับการบินของตนเองได   หรือในป พ.ศ. 2522 ไดมี
การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 เพื่อใหผูที่ดําเนินการสรางระบบประปาเอกชน
หรือขยายระบบประปาเอกชนที่มีอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตองไดรับความเห็นชอบจาก 
การประปานครหลวงและจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่การประปานครหลวงประกาศกําหนด  
เนื่องจากกฎหมายเดิมไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาของเอกชน  ในกรณีหลังนี้แสดงให
เห็นชัดเจนวา ภาระหนาที่ในการกํากับดูแลไดตกอยูกับรัฐวิสาหกิจเนื่องจากหนวยงานราชการไมมีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค 



เดือนเดน  นิคมบริรักษ และ เสาวลักษณ ชีวสิทธิยานนท 9 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ในป พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนปสุดทายของรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ไดมีการพิจารณารางกฎหมายประกอบ
กิจการไฟฟา ซ่ึงนับไดวาเปนรางกฎหมายฉบับแรกที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวางระบบการกํากับดูแลกิจการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสากล  เนื่องจากในเวลานั้น นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ผูตรวจราชการ
ประจําสํานักนายกฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานในอนาคตของการไฟฟา 
ตองการเปดเสรีตลาดการผลิตไฟฟาโดยนําเอาระบบตลาดกลางไฟฟา (power pool) มาใช  ทําใหตองมีการ
รางกฎหมายเพื่อวางกลไกการกํากับดูแลเพื่อรองรับโครงสรางตลาดใหม  แตรางกฎหมายดังกลาวตกไป
เนื่องจากมแีรงตอตานอยางมากจากผูที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดของการนาํระบบตลาดกลางไฟฟามาใช  

กิจการแรกที่มีรูปแบบการกํากับดูแลที่เปนระบบ คือ กิจการโทรคมนาคม  แตการปฏิรูประบบการ
กํากับดูแลในกรณีนี้มิไดมาจากการผลักดันของฝายการเมืองหรือขาราชการประจําดังเชนในกรณีของการไฟฟา
ตามที่ไดกลาวมาแลว   หากแตเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
ภายใตหมวดที่ 3  ที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  ซ่ึงกําหนดไววา   

มาตรา ๔๐  คล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม 
เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาทีจ่ัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วฒันธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

จากบทบัญญัติดังกลาว เราอาจตีความไดวา การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีองคกรกํากับดูแลกิจการ
ที่เปนอิสระในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม นาจะมิใชเพื่อที่จะคุมครอง
ผูใชบริการหรือเพื่อใหเกิดการวางกติกาการแขงขันในธุรกิจเหลานี้เปนหลัก เนื่องจากหากเรื่องดังกลาวเปน
เปาหมายหลัก รัฐธรรมนูญก็ควรมีบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกิจการอื่นๆ เชน ประปา ไฟฟา หรือ
ขนสงดวย  เปาหมายหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  นาจะคือการปองกันมิให
การเมืองเขาแทรกแซงการกํากับดูแลกิจการเหลานี้จนมีผลกระทบโดยตรงตอเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน     จากบทบัญญัติดังกลาว จึงมีการออกกฎหมายจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแล และกฎหมายการประกอบการกิจการที่เกี่ยวของ 

วิวัฒนาการในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อันไดแก 
กิจการไฟฟา ประปา และขนสง ขึ้นอยูกับการผลักดันของขาราชการและฝายการเมืองเปนหลัก   ในป พ.ศ. 2549 
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใตรัฐบาล  
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ไดผลักดันรางกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงานอีกครั้งหลังจากที่ไม
ประสบความสําเร็จในป พ.ศ. 2543 จนกระทั่งมีการตรา พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550  ในทีสุ่ด 
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สวนกิจการอื่นๆ นั้น ในกรณีของการประปา กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา ราง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
น้ํา พ.ศ. ....  ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแหงชาติ  แต
ยังไมมีการเสนอเขา ครม.   และในกรณีของกิจการขนสงนั้น ไดมีการ ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสง พ.ศ. ....  
ซ่ึงกําหนดโครงสรางองคกรและกรอบกฎเกณฑในการกํากับดูแลสาขาการขนสงทุกรูปแบบทั้งทางอากาศ 
ทางน้ํา ทางบก และทางรางแลว  และไดมีการพิจารณารางกฎหมายนี้แลวในสภานิติบัญญัติแหงชาติในชวง
ปลายป พ.ศ. 2550 หากแตไมผานสภานิติบัญญัติแหงชาติกอนที่หมดวาระลงกอน 

กลาวโดยสรุป  พัฒนาการของระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทยใน
อดีตที่ผานมาไมเปนระบบหากแตเปนการปรับปรุงแกไขเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น  นอกจากนี้แลว   
การเกิดขึ้นของหนวยงานกํากับดูแลใหมในสาขาพลังงานกับสาขาโทรคมนาคมและดานการกระจายเสียง
และโทรทัศน ก็นาจะมิไดเปนผลจากแนวนโยบายของรัฐบาลโดยรวม   ในกรณีของสาขาพลังงานนั้นเกิด
จากการผลักดันของ ‘บุคคล’ มากกวา ‘ระบบ’ ในขณะที่การเกิดขึ้นของหนวยงานกํากับดูแลดาน
โทรคมนาคม และดานการกระจายเสียงและโทรทัศนอุบัติมาจากขอกําหนดของรัฐธรรมนูญโดยกระทรวง
คมนาคมในชวงนั้นไมไดมีสวนเกี่ยวของแมแตนอย   ดวยเหตุผลดังกลาวเราจึงไมสามารถคาดเดาวาเมื่อใด
จึงจะมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการประปาหรือการขนสงที่กําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล 
“เต็มรูปแบบ” ตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นที่ควรวิเคราะหตอไปก็คือ หนวยงานกํากับดูแล “เต็มรูปแบบ” ที่เกิดขึ้นในบางสาขา
สามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทยในเชิงประจักษ ผูเขียนจะกลาวถึงผลการศึกษาจากโครงการ Telecom 
Regulatory Environment (TRE)  ของสถาบันวิจยั Lirne Asia ประเทศศรีลังกา   โครงการดังกลาวซึ่งไดรับ
เงินสนับสนุนจาก International Development Research Centre of Canada (IDRC)  ของประเทศแคนาดา มี
เปาประสงคในการประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใน 8 ประเทศในภูมิภาค
เอเซียใตและเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดแก ประเทศบังคลาเทศ อินเดีย ปากสีถาน ศรีลังกา มัลดีฟ ฟลิปปนส 
ไทย และอินโดนีเซีย   โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูที่มีสวนไดเสียกับธุรกิจโทรคมนาคมจาก
แบบสอบถามที่เปนมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางประเทศได  สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดเขารวมในโครงการนี้โดยเปนผูประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดแูลกิจการ
โทรคมนาคมในกรณีของประเทศไทย   
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3.   การประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค:  
กรณีศึกษากจิการโทรคมนาคม 

3.1  ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินโดยสงัเขป 
การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมครั้งนี้ไดจัดทําขึ้น

ในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม 2550 และเดือนเมษายน 2551  โดยมีขอบเขตครอบคลุมบริการโทรคมนาคม 
3 ประเภท ไดแก บริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และธุรกจิอินเตอรเน็ตบรอดแบนด  การสํารวจ
ประเมินประสทิธิภาพในการกํากับดแูลใน 7 หัวขอไดแก การแขงขันในตลาด การจดัสรรทรัพยากรที่จาํกัด
(เชนคลื่นความถี่) การเชื่อมตอโครงขาย การกําหนดอัตราคาบริการ การดูแลการแขงขันที่เปนธรรม การดูแล
บริการที่ทั่วถึง และการดแูลมาตรฐานของบริการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 2  

การสํารวจครั้งนี้มีผูตอบแบบสํารวจกลับมาจํานวนทั้งสิ้น 72 รายจากกลุมผูที่สวนไดเสียกับกิจการ
โทรคมนาคม 3 กลุม ไดแก  

1) กลุมผูมีสวนไดเสียโดยตรง เชน ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม  
จํานวน 40 ราย   

 2) กลุมนักวเิคราะหหรือทีป่รึกษา เชน นักวเิคราะหหลักทรัพย หรือ ที่ปรึกษาดานโทรคมนาคม  
จํานวน 15 ราย และ  

3) กลุมผูมีสวนในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม เชน นักวิชาการ สถาบันวิจยั  นกัหนังสือพิมพ 
กลุมผูใชบริการ จํานวน 17 ราย   

แบบสํารวจจะแบงคะแนนประเมินออกเปน 5 ระดับคะแนน  ซ่ึง “1  คะแนน” หมายถึง การกํากบั
ดูแลใน 7 ประเด็นนัน้ไมเกดิประสิทธิผล  (Highly ineffective)  และ “5 คะแนน” หมายถึง การกํากบัดูแลใน 
7 ประเด็นนั้นเกิดประสิทธิผลมากที่สุด (Highly effective)   
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ตารางที่ 2 แนวทางในการประเมินการกํากับดูแลจากแบบสํารวจในดานตางๆ 
การกํากับดูแล แงมุม 

การเขาสูตลาดของผูใหบริการ 
รายใหม (Market Entry) 

1. ความโปรงใสในการออกใบอนุญาต (ผูขอใบอนุญาตควรไดรับทราบหลักเกณฑ 
เงื่อนไขในการพิจารณา และระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา)   
2. เงื่อนไขในขอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการรายใหม   และ  
3. การใหสิทธิพิเศษแกผูใหบริการ 

การบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
จํากัด (Scarce Resources) 

ระยะเวลา  ความโปรงใส  การไมเลือกปฏิบัติในการขออนุญาต  ทั้งในเรื่องการ
จัดสรรคลื่นความถี่  การจัดสรรเลขหมาย และสิทธิในการติดตั้งโครงขาย 

การเชื่อมตอโครงขาย 
(Interconnection) 

1. การเชื่อมตอโครงขายจะตองดําเนินการได ณ ทุกจุดที่เปนไปไดในทางเทคนิค  
2. คุณภาพในการเชื่อมตอฯ ที่เจาของโครงขายใหแกลูกคาจะตองไมตางไปจากการ
เช่ือมตอโครงขายของตนเอง   
3. อัตราคาเชื่อมตอฯ ที่เหมาะสม และการเชื่อมตอตองไมลาชา  
4. กฎกติกาวาดวยการแบงรายไดระหวางการเรียกโทรศัพทเขาและออก  รวมถึง
การจายคาเชื่อมตอโครงขาย 

อัตราคาบริการ (Tariff Regulation) การเก็บอัตราคาบริการจากผูใชบริการหรือผูบริโภค 
การแขงขันอยางเปนธรรม 
(Regulation of Anti Competitive 
Practices)  

1. การกีดกันการแขงขันโดยการอุดหนุนไขว  
2. การใชขอมูลจากคูแขงเพื่อลดการแขงขัน  
3. การไมสงขอมูลดานเทคนิคหรือขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนใหกับคูแขงอยางทันเวลา   
4. การกําหนดราคาสูงหรือตํ่าเกินควร   
5. การเลือกปฏิบัติทางดานราคา   
6. การปฏิเสธที่จะทําธุรกิจกับผูประกอบการรายอื่น   
7. การจํากัดการแขงขันในแนวตั้ง (Vertical restraints)  
8. การขัดขวางทางเทคนิคในการเชื่อมตอฯ   และ 
9. การจัดสรรการใชหอสัญญาณ (sharing of towers) เครื่องมือและอุปกรณ
ระหวางบริษัทแมกับบริษัทในเครือสําหรับธุรกิจที่แตกตางกัน 

การใหบริการอยางทั่วถึง 
 (Universal Service Obligation 
(USO)) 

การบริหารเงินกองทุนเพื่อใหบริการอยางทั่วถึง จะตองโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 
และไมมีผลกระทบตอโอกาสในการแขงขันของผูประกอบการรายใดรายหนึ่งใน
ตลาด  รวมถึงไมสรางภาระที่เกินสมควรใหกับผูใหบริการ 

คุณภาพบริการ  
(Quality of Service (QoS)) 

คุณภาพการใหบริการจริงเมื่อเทียบกับสัญญาที่มีอยู  เชน คุณภาพเสียงสําหรับ
โทรศัพทพ้ืนฐานและเคลื่อนที่  และ ความเร็วในการใหบริการอินเตอรเน็ต 
บรอดแบนด 
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3.2  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของไทย 
ผลการสํารวจใน 8 ประเทศ พบวา พบวาประเทศไทยมคีะแนนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพดใีน

ลําดับที่ 3 ดวยคะแนน 2.8 จาก 5 คะแนน ตามที่ปรากฏในรูปที่ 1  โดยประเทศปากีสถานไดคะแนนสูงสดุ 
คือ 3.4 คะแนน  เนื่องจากตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีการแขงขันสูงมาก โดยมีจํานวนผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ถึง 6 ราย  สงผลใหมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การเสนอบริการที่หลากหลายรวมทั้ง
อัตราคาบริการที่ต่ําลง   นอกจากนีแ้ลว  ยังมีบริการคงสิทธิเลขหมาย (Number Portability) ซ่ึงผูบริโภค
สามารถเปลี่ยนไปใชบริการของผูประกอบการรายอื่นโดยยังคงใชหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่เดิมของตนได
ทําใหสะดวกในการที่จะเลือกผูใหบริการตามความตองการ อันเปนการสงเสริมการแขงขันในธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่มากยิ่งขึน้ 

รูปท่ี 1 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเฉลี่ยใน 8 ประเทศ ป 2551 
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อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ไทย ฟลิปปนส มัลดีฟ ปากีสถาน

 
ที่มา: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551 

สวนประเทศที่มีคะแนนต่ําสุดคืออินโดนเีซีย เนื่องจากมีหนวยงานกํากับดูแลหลายหนวยงานซึ่ง 
ไมมีการประสานการทํางานที่ดี และขาดโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคม 

สําหรับประเทศไทยนัน้คะแนนที่ไดรับสําหรับบริการแตละประเภท คือ บริการโทรศัพทพื้นฐาน 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดจะใกลเคียงกันมาก ตามที่ปรากฏในรูปที่ 2  
กิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ 2.7 คะแนน  เนื่องจากปญหาการจัดสรรคลื่นความถี่ 
โดยเฉพาะคลื่นความถี่ 3G ที่มีความลาชา  ปญหาบริการคงสิทธิเลขหมาย (Number Portability) ที่ยังไมมี
การบังคับใช และปญหาการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection)  (ดูรายละเอียดเกีย่วกับขอคิดเหน็ที่ไดรับ
จากการสํารวจไดในตารางที ่3)  สวนกิจการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดไดคะแนนจากการสํารวจสูงสุดคือ 2.9 
คะแนน เนื่องจากมีผูไดรับใบอนุญาตแบบที่ 1 ที่ไมมีโครงขายเปนของตนเองในการประกอบกิจการ
อินเตอรเน็ตตัง้แตป 2548 – 25 พฤศจิกายน 2551 จํานวนมากรวม 93 ราย รวมถึงมีผูไดรับใบอนุญาตแบบที ่
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3 ที่มีโครงขายของตัวเองทีช่วยสนับสนนุธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดบนโครงขายของตนเองรวมทั้งสิ้น 
19 ราย  ทําใหเกิดการแขงขนัในตลาด 

รูปท่ี 2 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใน 3 ธุรกิจ 
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การสํารวจการประเมินการกาํกับดูแลกจิการโทรคมนาคมทั้ง 7 ดานพบวา การกํากับดูแลเพื่อเปด
โอกาสใหผูบริการรายใหมเขามาแขงขันในตลาด (Market Entry) มีคะแนนสูงสุดคือ 3.1 คะแนน (ดังรูปที่ 3)  
ทั้งนี้เนื่องจาก กทช. ไดออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมจํานวนมาก  โดยจํานวนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมทุกประเภท  ในชวงป พ.ศ. 2548-25 พฤศจิกายน 2551 มี จํานวน 
205 รายแบงเปนใบอนุญาตแบบที่ 1 คือการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง 163 
ราย   แบบที่ 2 คือการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใหบริการเฉพาะกลุมบุคคล 23 ราย  และแบบที่ 3 คือ 
การประกอบกจิการโทรคมนาคมที่มีโครงขายเปนของตนเอง 19 ราย   

อยางไรก็ดี  ผลการสํารวจไดสะทอนถึงปญหาความคลุมเครือของการออกใบอนุญาตของ กทช. ที่
ไมมีความชัดเจนวาใบอนุญาตประเภท 2 และประเภท 3 ตางกันอยางไร  เนื่องจากมีผูรับใบอนุญาตประเภท 
2 บางรายสามารถใหบริการแกสาธารณชนไดเชนเดยีวกับผูรับใบอนญุาตประเภท 3  แมจะเสียคาใบอนุญาต
การประกอบกจิการในอัตราที่ต่ํากวาทําใหเกิดขอครหาวามีการเอื้อประโยชนใหแกผูประกอบการบางราย 

การกํากบัดแูลที่ไดคะแนนต่าํที่สุดคือในเรือ่งของการเชื่อมตอโครงขาย ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากเงือ่นไข
ของสัญญาสัมปทานซึ่งกําหนดใหผูรับสัมปทานโทรศพัทเคลื่อนทีจ่ากการสื่อสารแหงประเทศไทย คือ DTAC 
และ True Move ถูกเลือกปฏิบัติใหตองจายคา  Access Charge ในอัตราที่สูงใหแก ทศท.  ในขณะที่ประกาศ
ของ กทช. กําหนดใหมีการจายคาเชื่อมตอระหวางผูประกอบการดวยกันตามตนทนุจริง โดยไมเลือกปฏิบัติ 
ซ่ึงทําใหเกดิคดีพิพาทระหวางผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่เอกชนกับ ทศท.   ผลการสํารวจยังชี้ถึงปญหา
ที่ กทช. ไมไดตรวจสอบวาอัตราคาเชื่อมตอที่เอกชนกําหนดขึ้นประมาณ 1 บาทตอนาทีนั้นเปนไปตาม
ตนทุนหรือไม   ซ่ึงทําใหผูบริโภคอาจถูกผูประกอบการเอาเปรียบ 
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รูปท่ี 3 คะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใน 7 ดาน 
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ที่มา: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551 

 
ในสวนของการกํากับดูแลดานราคานั้น  กทช. ไดประกาศกําหนดเพดานอัตราคาบริการสําหรับ

บริการโทรคมนาคมหลายประเภท รวมถึงบริการโทรศัพทพื้นฐาน บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการ
อินเตอรเน็ต แตอัตราที่กําหนดขึ้นกลับมิไดเปนอัตราที่สะทอนตนทุนตามหลักการในการกําหนดอัตรา
คาบริการของ กทช. แตอยางใด  หากเปนเพยีงอัตราที่อิงกับอัตราจริงในตลาด หรือในกรณีของบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน  กใ็ชอัตราการโทรครั้งละ 3 บาทซึ่ง ครม. อนุมัติและใชมาหลายทศวรรษแลว จงึไมนาจะ
เปนอัตราที่สะทอนตนทุนทีแ่ทจริง 

ผลการประเมินในสวนของการใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง (Universal Service Obligation) 
ช้ีวาหลายฝายไมพอใจกับระบบในปจจุบัน  รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการใหบริการเชิงสังคมเห็นวาการที่ตน
ตองรับภาระในการใหบริการเชิงสังคมแตฝายเดียวไมเปนธรรมเนื่องจากขาดทุนจากการดําเนินการดังกลาว  
ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการเอกชนกลับเห็นวาการที่ตนตองจายเงินสมทบกองทุนบริการทั่วถึงทุกรายป
โดยไมมีโอกาสที่จะเปนผูจัดหาบริการสังคมเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจไมเปนธรรมเพราะคาใชจายนาจะสูง
กวาในกรณีที่เปนผูใหบริการเอง    ปญหาดังกลาวอาจสืบเนื่องมาจากการที่ กทช. ยังไมมีหลักเกณฑในการ
บริหารจัดการเงินกองทุนบริการทั่วถึงที่ไดจัดเก็บจากผูรับใบอนุญาตที่มีความชัดเจน โปรงใส  ทําใหทุกฝาย
มองวาตนไมไดรับความเปนธรรม  

ในสวนของการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพของบริการนั้น  พบวา กทช. ไมไดมีมาตรการใดๆ ใน
การกํากับดแูลคุณภาพของบริการโทรคมนาคม ไมวาจะเปนบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดที่มกีารรองเรียน
เร่ืองความแออัดของชองสัญญาณ หรือปญหาสายหลุดหรือเรียกออกไมไดในกรณีของโทรศัพทเคลื่อนที่
เนื่องจากผูประกอบการมิไดขยายโครงขายใหสอดคลองกับจํานวนผูใชบริการ 
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ในอดีต ทศท. เคยทําหนาทีใ่นการกํากับดูแลคุณภาพของบริการโทรคมนาคมบาง  เนือ่งจากมีขอมูล
เกี่ยวกับปญหาสายหลุด ปญหาเรียกออกไมติดอยูบาง  แตเมื่อมี กทช. เกิดขึ้นแลว ทศท. ก็เลิกภารกจิดังกลาว
ไป  ในขณะที่ กทช. ก็ยงัไมสามารถสรางฐานขอมูลและระบบในการตรวจสอบและติดตามคณุภาพของ
บริการโทรคมนาคม  ทําใหในปจจุบันไมมกีารควบคุมคุณภาพบริการโทรคมนาคม  มาตรฐานของบริการจึง
ถูกกําหนดโดยกลไกของตลาด หากตลาดมีการแขงขันสูง ผูประกอบการมีความจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพ
ของบริการของตนเอง แตในตลาดที่มีการแขงขันนอย  ผูบริโภคมีโอกาสสูงที่จะถูกเอาเปรียบ 

กลาวโดยสรุป  กรณีศึกษาของการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมสะทอนใหวา การมีองคกร
กํากับดูแลที่มีโครงสรางและรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลอาจไมสามารถแกปญหา
ในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบสัมปทานที่มีประวัติอันยาวนานยังคงเปนอุปสรรคตอ
การกํากับดูแลภายใตโครงสรางใหม  ในขณะเดียวกัน  ขีดความสามารถและประสบการณของกรรมการและ
เจาหนาที่องคกรกํากับดูแลยังเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพในการกํากับดูแล   เนื่องจากการ
กํากับดูแลเปนภารกิจที่มีความซับซอน ตองอาศัยผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย  เศรษฐศาสตร 
ดานการกํากับดูแลที่ลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจที่กํากับดูแลที่ดีดวย 

ตารางที่ 3 ความเห็นจากการประเมินการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมไทย 
 โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ อินเตอรเน็ตบรอดแบนด 

การกํากับดูแลดาน 
การเขาสูตลาดของผูใหบริการ
รายใหม (Market Entry) 

• การพิจารณาใบอนุญาตยังไมมี
ประสิทธิภาพ และยังไมมี
มาตรฐาน โดยเฉพาะระยะเวลา
ที่ใชพิจารณา   

• ความแตกตางของใบอนุญาต
โทรคมนาคมแบบที่ 2 และแบบ
ที่ 3 ไมมีความชัดเจน 

• ไมมีหลักเกณฑ เร่ืองสิทธิแหง
ทาง (Right of way) 

• แมกทช. มีการออกใบอนุญาต
ใหมๆ แตก็ไมมีผูใหบริการ
อยางจริงจัง 

• กทช.ยังไมไดออกใบอนุญาต
ใหแกผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่รายใหม  

• การเลือกปฏิบัติในการอนุญาต
ให AIS ทดสอบระบบ 3G  
แตเพียงผูเดียว 

• ความลาชาในการให
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3G 

• ควรผลักดันการใช number 
portability เปนนโยบาย
เรงดวน  

• มีการผูกขาดบริการ ADSL 
ในบางพื้นที่ของ กทม. 

• ควรเรงออกใบอนุญาตการ
ใหบริการ WiMAX เพื่อ
รองรับความตองการ 

• แมมีการออกใบอนุญาต 
broadband อยูบาง แตยังมีกฎ
ที่ทําใหผูประกอบการรายเล็ก
เสียเปรียบรายใหญ  

การกํากับดูแลดาน 
การบริหารจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยูจํากัด (Scarce Resources) 

 • ความลาชาในการอนุญาตให 
upgrade network จาก  
2-2.5 G เปน HSPA  

 

การกํากับดูแลดาน 
การเชื่อมตอโครงขาย  
(Interconnection) 

• กทช. ยังไมสามารถกํากับดูแล
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานอยู
ภายใตระบบตนทุนการเชื่อมตอ 
(IC) ได  

• กทช. ไมแกปญหาการ
รวมกันกําหนดอัตรา
คาตอบแทน IC ของผู
ใหบริการรายใหญ ซึ่ง
กําหนดอัตราที่ไมสะทอน
ตนทุน ทําใหผูใหบริการาย
เล็กไมสามารถแขงขันได  

• กทช.ยังไมสามารถกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เปน
ผูประกอบการใหมาใช
ระบบ IC ได 

• กทช. ไมสามารถยุติขอพิพาท
เร่ืองการใชโครงขายระหวาง
รัฐวิสาหกิจกับบริษัทเอกชน
ได  

• หลักเกณฑการเชื่อมตอ
โครงขายบริการ อินเทอรเน็ต 
ยังไมมีความชัดเจน  
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 โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ อินเตอรเน็ตบรอดแบนด 
การกํากับดูแลดาน 
อัตราคาบริการ (Tariff 
Regulation) 

• ยังไมมีการกํากับดูแล เร่ือง 
tariff  

• การใช price cap เดมิที่ ครม.
ในอดีตอนุมัติไมสะทอน
สภาวะตลาดที่แทจริง 

 

การกํากับดูแลดาน 
การแขงขันอยางเปนธรรม 
(Regulation of Anti 
Competitive Practices)  

• กทช. ยังไมกําหนดมาตรการ
การแขงขัน อยางชัดเจน และยัง
ไมมีหลักเกณฑกํากับดูแลผูมี
อํานาจเหนือตลาด  

• กทช. ยังไมกําหนดมาตรการ
การแขงขัน อยางชัดเจน และ
ยังไมมีเกณฑนยิามของผูมี
อํานาจเหนือตลาด  

• กทช. ไมกําหนดมาตรการ
ตรวจสอบที่นํามาใชบังคับกับ
ผูประกอบการที่มี
ความสัมพันธในลกัษณะ 
Vertical Integration เพื่อแกไข
ปญหาการอุดหนุนบริการ
ระหวางกัน 

• กทช. ไมมีขอสรุปเรื่องการ
รองเรียนการทุมตลาดในธุรกิจ
นี้ 

• กทช. ไมไดกํากับการแขงขัน 
แตปลอยใหคาบริการเปนไป
ตามกลไกตลาด  

การกํากับดูแลดานการ
ใหบริการอยางทั่วถึง 
(Universal Service Obligation 
(USO)) 

• กทช. ยังไมมีหลักเกณฑการ
บริหารเงิน USO ที่ไดจากผูรับ
ใบอนุญาตเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนอยางแทจริง  

• ควรเรงขยายโทรศพัทพื้นฐาน
ใหครอบคลุมทั่วประเทศอยาง
แทจริง 

• กทช. ไดลดหยอนในเรื่อง USO 
ใหกับ TOT อยูบาง แตมิไดมี
การกํากับดูแลดานคุณภาพการ
ใหบริการเทาใดนัก 

• กทช. ใหเฉพาะ CAT, TOT 
ดําเนินการเทานั้น ภาระ
คาใชจาย CAT, TOT ตองออก
เอง 

• กทช. ยังไมมีหลักเกณฑการ
บริหารเงิน USO ที่ไดจากผูรับ
ใบอนุญาตเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริง  

 

• กทช. ควรกําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตทุกรายมีสวนรวม
สนับสนุน โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมที่แตกตางตาม
ประเภทใบอนุญาต 

 

การกํากับดูแลดานคุณภาพ
บริการ (Quality of Service 
(QoS)) 

• ยังไมมีการกํากับดูแล เร่ือง 
QOS อยางเต็มที ่

 

• ยังไมมีการกํากับดูแลเร่ือง 
QOS อยางเต็มที ่

 

• กทช. ยังไมมีประกาศ QOS 
สําหรับบริการ internet 

อื่นๆ • การทํางานเปนไปอยางลาชา  
ไมตอบสนองความตองการของ
ผูใหบริการและผูใชบริการได
เต็มความสามารถ 

• การที่กทช.ตั้งสถาบันคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการ (สบท) นั้น
เปนสิ่งที่ดี 

• กทช. ไมสามารถแกไขปญหา
การใชบริการไดทันเวลา และ
เหมาะสมกับสภาพตลาด  

• กทช. ปฏิบัติงานลาชาไมมี
ผลงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

ที่มา: การสํารวจโดย LirneAsia ป 2551 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 
การสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานภายใตระบบ

สัมปทานในชวง 15 ปที่ผานมา มีผลทําใหมีการขยายตัวของบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานบางบริการ เชน 
บริการโทรคมนาคม แตในขณะเดียวกัน  แนวนโยบายดังกลาวมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหาร
จัดการในเชิงพาณิชยมากขึ้น การที่บริการสาธารณูปโภคกลายเปนบริการเชิงธุรกิจมากขึ้นทําใหตองมีการ
ปฏิรูประบบกํากับดูแล เพื่อคุมครองผูใชบริการ และสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางแทจริง 

การศึกษารูปแบบของการกํากับดูแลในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2500 พบวา เดิมทนีั้น รัฐวิสาหกจิ
เปนผูประกอบการรายเดยีวในตลาดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายประเภท  รัฐจึงไมไดสรางระบบการ
กํากับดแูลที่เปนกิจลักษณะ หากแตอาศยัการกํากับดูแลผานกรรมการทีเ่ปนขาราชการประจําที่รัฐบาลแตงตั้ง
ไปเปนบอรดรัฐวิสาหกจิ  แตในทางปฏบิัติ กรรมการที่เปนขาราชการประจําสวนมากจะไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาไปกํากับควบคุมเทาที่ควร  การกํากับดูแลในเชิงเทคนิค เชน การกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพของบริการ การติดตั้งโครงขาย การเชื่อมตอโครงขาย ตลอดจนการคํานวณตนทุนใน
การใหบริการจึงมักตกอยูกบัรัฐวิสาหกจิเอง  ทําใหรัฐวิสาหกจิมีความคุนเคยกับภารกิจที่มีลักษณะของการ
กํากับดแูลตลอดมา  ยกเวนในเรื่องของการกําหนดอัตราคาบริการที่มีความออนไหวสูง  ที่มักตองผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจบริการสาธารณูปโภค
พื้นฐานมากที่สุด  เมื่อเอกชนเริ่มเขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมากขึ้น   รัฐจึงเลือก
ที่จะใหรัฐวิสาหกิจเปนผูกํากับดูแลควบคุมการประกอบกิจการของเอกชนทําใหไมมีการพัฒนาองคความรู
และบุคลากรในการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในภาคราชการตลอดมา 

ระบบการกํากับดูแลดังกลาวเริ่มเปนปญหาเมื่อรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการเชิงพาณิชยมากขึ้น
เนื่องจากตองแขงขันกับเอกชนที่เขามามีบทบาทมากขึ้นในตลาด หรือมีเอกชนเขามาเปนผูถือหุน ทําใหการ
บริหารจัดการตองเนนการสรางผลกําไรใหแกผูถือหุนเหมือนธุรกิจเอกชนทั่วไป  กรรมการรัฐวิสาหกิจที่
เปนขาราชการประจําที่มีอํานาจในเชิงนโยบายและอํานาจในการกํากับดูแลจึงอาจถูกมองวาไมมีความเปนกลาง
ในการกําหนดนโยบายหรือกฎเกณฑในการกํากับดูแลเนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรงกับรัฐวิสาหกิจ  ใน
ลักษณะเดียวกัน  การที่รัฐวิสาหกิจเขามาทําหนาที่ในการกํากับดูแลผูประกอบการเอกชนซึ่งบางรายเปน
คูแขงในการใหบริการในตลาดเดียวกัน  ทําใหรัฐวิสาหกิจมีแรงจูงใจที่จะใชอํานาจในการกํากับดูแลเพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจของตนมากกวาเพื่อผลประโยชนสาธารณะ  

แมการทับซอนของบทบาทอํานาจหนาที่และของผลประโยชนในระบบการกํากับดูแลสาธารณูปโภค
ที่มีอยูเปนประเด็นปญหามาโดยตลอด แตก็ไมไดรับการแกไขตลอดมาเนื่องจากรัฐบาลตางๆ ไมใหความ
สนใจแกการวางระบบการกํากับดูแลที่ดีซ่ึงเปนเรื่องที่ยาก และไมไดผลประโยชนมากเทากับการพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐานที่ตองใชงบประมาณสูง   ดวยเหตุผลดังกลาว  การเกิดขึ้นขององคกรกํากับดูแลที่เปน
มาตรฐานสากลในประเทศไทยจึงมิไดเกิดจากความมุงมั่นทางการเมืองของรัฐบาล หากอุบัติขึ้นดวยเหตุตางๆ  
เชนในกรณีขององคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนนั้นเกิดจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ตองการใหมีองคกรกํากับดูแลการสื่อสารที่
ปลอดจากการครอบงําทางการเมือง ในขณะที่องคกรกํากับดูแลดานพลังงานเปนผลงานของรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงานจากรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง 

การขาดการพัฒนาองคความรูและบุคลากรดานการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เปน
ระบบตลอดเวลาที่ผานมากลายเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญในการยกระดับระบบการกํากับดูแลของไทย  
การที่รัฐไมเคยมีหนวยงานกํากับดูแลที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเต็ม
รูปแบบ ทําใหไมมีนักกฎหมายที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกาในการกํากับดูแล เชน สิทธิในการ
เชื่อมตอโครงขาย  สิทธิในการใชทรัพยสินที่เปนสาธารณะ ซึ่งตองอาศัยความรูและความเขาใจทาง
เศรษฐศาสตรดวย  ในขณะเดียวกันเราไมมีนักเศรษฐศาสตรที่มีประสบการณในการกําหนดกฎ กติกาในการ
กํากับดูแลในภาคปฏิบัติ  ซึ่งตองอาศัยทั้งความรูทางดานกฎหมาย และความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนั้นดวย หากมีแตอาจารยมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการที่มีความรูทางทฤษฎีแตขาดประสบการณจริง  

ผลการประเมินประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศตางๆ ในเอเซยี 8 
ประเทศ  พบวาประเทศไทยมีคะแนนการกํากับดแูลที่มีประสิทธิภาพในลําดับที่ 3 ดวยคะแนนเพยีง 2.8 จาก 
5 คะแนน แมเราจะมีหนวยงานกํากับดูแลที่สมบูรณแบบมาแลวเปนเวลา 4 ปก็ตาม ผลการประเมนิดังกลาว
สะทอนใหเห็นวา  การปฏิบัติภารกิจของ กทช. ก็ยังมีขอจํากัดอีกมากทั้งที่เกิดจากปจจัยภายนอกและ
ขอจํากัดขององคกรเอง   

คณะผูวจิัยมีความเหน็วาปญหาดานบุคลากรและองคความรูเชิงสถาบันเปนปญหาที่หนวยงานกํากับ
ดูแลตองใชเวลาในการสั่งสม     อยางไรก็ตาม ในระยะสั้นเรายังสามารถดําเนินการหลายอยางเพื่อปฏิรูป
โครงสรางการกํากับดูแลเพื่อลดปญหาการทับซอนของอํานาจหนาที่หรือผลประโยชน ควบคูไปกับการ
ปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการสาธารณูปโภคตางๆ ที่มีอยูหรือออกกฎหมายใหมสําหรับบริการ
สาธารณูปโภคที่ยังไมมีกฎหมายกํากับ ดงัจะนําเสนอในหัวขอตอไป 

4.2  ขอเสนอแนะ 

• การปรับปรุงโครงสรางของระบบการกํากับดูแล 
1. ควรทบทวนโครงสรางของกรรมการรัฐวิสาหกิจมิใหมีกรรมการที่มีปญหาการทับซอนของ

บทบาทดานการกํากับดูแล และทบทวนบทบาทของผูบริหารรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการตางๆ 
2. ในกรณีของบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไมมีองคกรกํากับดูแล  เชน กิจการประปาและ

รถไฟ ควรมีการแกไขกฎหมายเพื่อถายโอนอํานาจในการกํากับดูแลของรัฐวิสาหกจิไปสูองคกร
กํากับดแูลซึ่งอาจเปนหนวยงานกํากับดูแลในฝายบริหาร   



20 ระบบการกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรนาเปนหวง ? 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

3. ควรออกกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการประปาและกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
ขนสง เพื่อจัดตั้งองคกรกํากับดูแล และกําหนดกรอบในการกํากับดูแลที่เปนกิจลักษณะในสอง
สาขานี้เชนเดียวกับสาขาพลังงาน โทรคมนาคม และการกระจายเสียงและโทรทัศน 

4. ในกรณีของรัฐวิสาหกจิที่มภีาระหนาทีใ่นการกํากบัดแูลอยูในทางปฏิบัติ  เชน บขส. หรือ ขสมก. 
นั้น  ควรแยกฝายควบคุมคณุภาพและมาตรฐานออกมาจากฝายการเดนิรถ  เพื่อเตรยีมพรอมใน
การถายโอนอํานาจหนาที่และบุคลากรเมื่อมีการตั้งองคกรกํากับดูแลเตม็รูปแบบ  

5. ควรพิจารณาแกไขสัญญาสัมปทานระหวางรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนที่มีขอกําหนดที่ไม
สอดคลองกับกฎระเบียบที่องคกรกํากับดูแลกําหนดขึ้น โดยกระบวนการดังกลาวตองมีความ
โปรงใสและคํานึงถึงความเปนธรรม 

• การปรับปรุงคุณภาพขององคกรกํากับดูแล 
1. ควรปฏิรูปกระบวนการสรรหากรรมการของหนวยงานกาํกับดูแล ใหไดกรรมการที่มีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแล ปลอดจากผลประโยชนทับซอนและเปนที่เชื่อถือของ
สาธารณชน โดยกระบวนการสรรหาตองปราศจากการครอบงําของกลุมผลประโยชน มีความ
โปรงใสโดยมีการเปดเผยขอมูลแกสาธารณชนทุกขัน้ตอน   

2.  กรอบวิธีการในการกํากับดูแล และกระบวนการและขัน้ตอนในการกํากับดแูลจะตองมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดและไมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูกํากับดูแลมาก  ควรมีการทบทวน
กฎหมายการประกอบกิจการสาธารณูปโภคที่มักจะใหดลุยพินิจแกหนวยงานกํากับดแูลมาก
เกินไป   ที่ผานมา มักอางกันวา กฎหมายไมควรมีรายละเอียดมาก เพราะเกรงวาจะขาดความ
ยืดหยุน  แตผลการสํารวจชี้วา ความไมชัดเจนของกฎระเบียบเปนปญหาหลักที่ทําใหผูที่มีสวน
ไดเสียไมพอใจกับการกํากับดูแล  

3. กฎระเบียบที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนดขึ้นตองอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการและมีขอมูล
สนับสนุน และควรมีการประเมินความจําเปนที่จะตองมีกฎระเบียบตางๆ และผลกระทบของ
กฎระเบียบนั้นตอผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะผูบริโภค 

4. ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรกํากับดูแลโดยหนวยงานวิชาการที่เปนอิสระ
และเปนที่เชื่อถือของสาธารณชน และมีการเปดเผยผลการประเมินผลตอสาธารณะ   
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