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บทสรุปผู้บริหาร 

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.  ในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ คือ 1) เพ่ือจ้างที่ปรึกษา
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ  กสทช. ในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 2) เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำรายงาน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ  กสทช. ในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และ 3) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เป็นข้อมูลให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังที่กล่าวนี้ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการ
บริหารของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ได้กำหนดประเด็นสำคัญใน
ติดตามและประเมินผล 4 ประเด็น โดยมีประเด็นย่อยเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รูปที ่0-1: ประเด็นสำคัญในการศึกษา 

กรอบการศึกษาที ่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นสำคัญ คือรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP 
Evaluation Model) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาของการดำเนินการในต่างประเทศ สำหรับสาระสำคัญ
ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มี
สาระสำคัญในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีผลสรุปของการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานในหัวข้อต่างๆ 
ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์/ผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

ค า ามที่ส าคัญประเด็นส าคัญในการศึกษา

1

2

3

4

การด าเนินการวางแผนและการด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย

สื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทน
การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน

และประชาชนในพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่ การวางแผนงาน การประสานการด าเนินงาน 
รวม ึงระยะเวลาในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  เป นอย่าง ร

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช่ท่อร้อยสายร่วมกันของส านักงาน กสทช  
เป นอย่าง ร และเกิดผลจากการสนับสนุนงานดังกล่าวอย่าง ร

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของส านักงาน กสทช  
ในปัจจุบันด าเนินการ ึงส่วนใด และเกิดการก ากับดูแลขึ้นมาในส่วน หนอย่าง รบ้าง

การประเมินผลกระทบทีเ่กิดจากการด าเนินงานมแีนวทางในการด าเนินงานอย่าง ร มีหน่วยงานใดเป น
ผู้รับผิดชอบ และส่งผลต่อการด าเนินงานจัดระเบียบและน าสายสือ่สารลงดินอย่าง ร
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การประเมินสภาวะแวดล้อม การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเนินการวางแผนและการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมิน
สภาวะแวดล้อม มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การดำเนินงานตามนโยบาย 
แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหานครอาเซียน 3) การดำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

การดำเนินงานตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) และ 3) แผนปฏิบัติการ 
สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทด้านแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องว่า สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณากรอบในการกำหนดการดำเนินงาน
ด้านแผนหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่มองแนวทางการดำเนินงานที่เกิดผล
กระทบและผลเสียที่น้อยที่สุดในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ 
อาทิ แนวทางการกำจัดขยะอุปกรณ์เสริมที่เก่ียวข้อง หรือการกำจัดสายสื่อสารเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น 

สำหรับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เป็นการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง
ร่างผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจะมีการประกาศอย่าง
ชัดเจนในปี 2564 ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ ดิน รวมถึงมีร่างแผนผัง
แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นผังเมืองอย่างชัดเจนในปี 2564 ประกอบไปด้วย
การดำเนินงานหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) การปรับภูมิทัศน์พื ้นที ่ใจกลางเมือง และ (2) การเปลี ่ยนระบบ
สายอากาศเป็นสายใต้ดิน โดยในส่วนของการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน นั้นทำให้เกิดแผนและ
การดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินขึ้นมา ที่มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาสู่ความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น มีปัญหาหลักคือเรื่องของความรกรุงรังของสายสื่อสาร และ
อันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ดังที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ได้มีข้อเสนอแนะให้เกิดการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ 
ใช้งานแล้ว 

ดังนั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
คือ สายสื ่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาพภูมิทัศน์และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามขึ้น ความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช . อาจพิจารณาเพิ่มเติมในการเป็น
ผู้นำริเริ่มแผนงานที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในมิติที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการกับสายสื่อสารที่ไม่ได้
ใช้งานแล้วที ่ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดหรือยังไม่ปรากฏท่าทีในการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่อง  
ดังกล่าวขึ้น 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการวางแผน
และการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ในภาพรวมที่
ได้รับการประเมินในส่วนของปัจจัยนำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมแผนงานจาก 
กฟภ. และ กฟน. มาจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ทั้งนี้รายละเอียดในการ
ประเมินการดำเนินงานในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน คณะที่ปรึกษาได้จำแนกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สำนักงาน กสทช. 2) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และ 3) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จากที่ผ่านมา แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินงานจัดทำแผนงาน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในการ
กำหนดแผนและดำเนินงานในด้านต่างๆ มากกว่านี้ โดยการเป็นผู้นำประสานความร่วมมือเพ่ือจัดทำแผนงาน
ที่มีความเหมาะสมและคำนึงถึงศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน โดยอาจจัดเป็นการ
ระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) หรือการจัดตั้งเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมแผนที่มาจากผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องเพื ่อจัดทำแผนงาน ซึ ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามศักยภาพและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

การประเมินกระบวนการ การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเน ินการวางแผนและ 
การดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  ในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การคัดเลือกเส้นทาง  
2) การประสานงานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อเตรียมในการดำเนินงาน 3) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลด
ขั้นตอนในการดำเนินงาน และ 4) การติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้จากการพิจารณากระบวนการ พบว่า
สำนักงาน กสทช. มีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมี
ส่วนร่วม ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิม
แนวทางการกำหนดเส้นทางด้วยเหตุผลทางโทรคมนาคมและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง 

นอกจากนี้ จากการติดตามและประเมินผลกระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. พบว่า 
สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้วยรูปแบบการทำงาน
ร่วมกันที่ศูนย์กลางสำนักงานใหญ่และการกระจายความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ในเขตต่างๆ  กับ
หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรกระจายการสื่อสารกับภาคประชาชนต่อการ
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ทำงานของภาครัฐให้ทั่วถึงมากยิ ่งขึ ้น ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานรับฟัง 
ความคิดเห็นสาธารณะ เพื ่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู ้ประกอบกิจการ และผู ้บริโภคในพื ้นที ่ โดยนำผลลัพธ์หรือข้อคิดเห็นที ่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนา  
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป 

สำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน กสทช. ได้ใช้ระบบปฏิบัติงานด้าน 
สิทธิแห่งทาง ที่เป็นระบบ E-doc เข้าช่วยในการปฏิบัติงานเรื่องการยื่นเอกสาร และการร้องขอเรื่องต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องของผู้ร้องขอด้วยตนเองตลอดการดำเนินงาน การนำระบบดังกล่าวมาใช้ เป็นการพัฒนาระบบที่
สามารถช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากของการดำเนินงานและสามารถตอบโจทย์การดำเนินงานของสำนักงาน
ได้เป็นอย่างด ี

ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในส่วนของกระบวนการ กล่าวได้ว่า  สำนักงาน 
กสทช. ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย โดยมีข้อเสนอแนะให้
สำนักงาน กสทช. ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิแห่งทางร่วมกับ
ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกี ่ยวเนื่องต่างๆ ด้วยการบังคับใช้มาตรฐานการดำเนินงาน  
ที่เข้มงวด 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ จากผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ของสำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ภายใน พ.ศ. 2563 มีจำนวน 11 เส ้นทาง ระยะทางรวม 26.36 กิโลเมตร และเส้นทางที ่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเลื่อนไปดำเนินการหักเสา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม  
5.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื ่อเทียบกับแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของสำนักงาน 
กสทช. แสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารค่อนข้างดำเนินการล่าช้า การประสานงานและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว
ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนการนำสายสื่อสารลง
ใต้ดิน พ.ศ. 2563 

สำหรับผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง) ของ
สำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน พ.ศ. 2563 มีจำนวน 
10 เส้นทาง ระยะทางรวม 8.08 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ใน พ.ศ. 2562 
จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 2.16 กิโลเมตร ในส่วนของเส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง Riser ได้ ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้สร้าง Riser และไม่
สามารถดำเนินการได้ตลอดเส้นทางเนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตจาก กทม. มีจำนวน 7 เส้นทาง 
ระยะทางรวม 5.74 กิโลเมตร และเส้นทางท่ีเลื่อนไปดำเนินการใน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 4.15 กิโลเมตร  
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สำหรับผลกระทบจากการดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานบูรณาการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. พบว่าเป็นการดำเนินงานที่ส่งผลดีต่อการสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของพื้นที่บริเวณต่างๆ โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานในระดับมาก ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาผลกระทบของ
การดำเนินงาน สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารเป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบ
และแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายจากการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
นำเสนอแผนผังการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. ในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรมี
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานทั้งในภาพรวมและในแต่ละพื้นที่ด้วยสำนักงาน กสทช. เองเพิ่มเติม
ด้วย เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจเพิ่มการศึกษาถึงการ
จัดการผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หรือแนวทางในการจัดระเบียบสายสื่อสารหรื อการนำสาย 
ลงดินที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพิ่มเติม 

ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน มีผลสรุปของการติดตาม
และประเมินผลในการดำเนินงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์/ผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม จากแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566) ที่ 
มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ และประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน และมีการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผู ้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเปิดโครงข่าย (Open Access) ให้กับผู้ให้บริการรายอ่ืน สามารถใช้โครงข่ายร่วมกันได้ เพ่ือให้มี
การใช้งานโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการ  
ไม่เกิดการผูกขาดตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม  

จากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร  
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เป็นไปตามพันธกิจของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ ในด้านการจัดสรรและ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและการส่งเสริมให้มีบริการ
โทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง บนพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันได้อย่างมีระบบและสร้างความร่วมมือได้
อย่างดีเยี่ยม ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ มีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงาน 
กสทช. (2) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ (3) ผู ้ร ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร  
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เรื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้าง
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การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยการวางแผนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเพื่อลดความซับซ้อน และสร้าง
ความเข้าใจอันดีให้งานสำเร็จตามแผน 

นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในด้านการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน สำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง ได้นำร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื ่อมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานฯ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจากการดำเนินงานฯ ที่
ผ่านมา สำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานฯ ด้วยเทคโนโลยีที่มี
อยู่และนำมาปรับใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และสร้างการดำเนินงานฯ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ม ีการจัดทำระบบ TAMS (PEA 
Telecommunication Asset Management System: TAMS) เพื่อบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบของการพาด
สายบนเสาไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและนำไปสู่การบริหารจัดการด้านข้อมูลและทรัพยากร
ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดำเนินงานจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน กสทช. ควรมีการพัฒนาระบบให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
และเปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประกอบการวางแผนในการดำเนินงานฯ ได้จริง 

การประเมินกระบวนการ สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ 
อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สมเหตุสมผลอย่างเป็นธรรม โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์จากประกาศ กสทช. ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งให้ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ดำเนินงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารรับทราบด้วยเช่นกัน และต้องมี
มาตรการในการเก็บรักษาความลับได้เท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในการดำเนินงาน
ต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาตฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังมีการรวบรวมและเผยแพร่ที่น้อยอยู่ สำหรับผู้ที่สนใจที่
จะศึกษาและสืบค้นข้อมูลในการดำเนินงานฯ ยังมีการเข้าถึงได้ยาก สำนักงาน กสทช. อาจมีการรวบรวมและ
จัดทำฐานขอ้มูลร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ดังการทำงานที่ดีในด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังมีกระบวนการตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตฯ ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ ได้อย่ างครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อความเท่าเทียม
และเป็นธรรม และมีกระบวนการชี้แจงในการแก้ไขข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารใต้ ดิน หรือกับโครงสร้างพื ้นฐาน
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้บริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ควรมีการเร่งการดำเนินงานในด้านการ
กำหนดมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การพิจารณาข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
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จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในการร่วมมือประสานงานระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ ในการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน มีปัญหาข้อขัดแย้งและเกิดความเข้าใจผิดขึ้นอย่างในกรณีของการให้สัมปทานของ
กรุงเทพธนาคม ในโครงการท่อร้อยสายสื่อสารในเขตกรุงเทพมหานคร แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและกังวลอย่างมากใน
ประเด็นการผูกขาดทางการตลาด โดยสำนักงาน กสทช. ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและความกังวล
ดังกล่าวให้แก่สังคมได้อย่างดี โดยให้ยกเลิกสสัญญาสัมปทานและให้กรุงเทพธนาคมส่งหนังสือชี้แจงแก่ผู้ให้
บริการรายอื่นอีกครั้ง กล่าวได้ว่าสำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขปัญหาด้านสัญญาการผูกขาดที่สังคมให้
ความสนใจได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฯ ได้อย่างดี  ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เป็นการรับฟังความคิดเห็นของสังคมที่ช่วยให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความเป็นธรรม ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการข้อพิพาทหรือปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นสำนักงาน 
กสทช. อาจพิจารณาสร้างแนวทางหรือข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ ที่ชัดเจน เพ่ือ
กำกับดูแลหรือป้องกันไม่ให้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้จัดทำ
ข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบถึงกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน 
ซึ่งจากการดำเนินงาน สำนักงาน กสทช. ได้ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เปิดเผยข้อมูลของข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารออกสู่สาธารณะเป็นการทั่วไป โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งสำนักงาน 
กสทช. มีการดำเนินงานที่ช่วยให้สาธารณชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ได้มีการรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการทำงาน และสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานฯ ให้แก่สาธารณะ สำนักงาน กสทช. ควร
เร่งเข้าไปผลักดันให้กระบวนการแก้ไขข้อเสนออ้างอิงของผู้ประกอบการรายต่างๆ ที่ส่งเข้าไปแล้วแต่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด สำเร็จและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้รวดเร็วขึ้น ก่อนนำไปสู่การ
กวดขันให้เกิดการเผยแพร่เอกสารข้อเสนออ้างอิงสู่สาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองได้สำเร็จ ใน
การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อีกทั้งสำนักงาน กสทช. ยังมีส่วนช่วยและสนับสนุนให้
ระหว่างภาคเอกชนได้มีการทำงานร่วมมือกัน โดยมีการลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดิน อาทิ การลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) ของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 11 ราย และการลงนามบันทึกความเข้าใจในการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของภาคเอกชน เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารและการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานฯ ให้เกิดความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการดำเนินงานต่างๆ 
ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

อีกทั้งสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนในการแจ้งข้อมูลการ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นรับทราบโดยทั่วกัน อย่างเท่าเทียม และมีมาตรการในการ
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รักษาความลับที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานฯ อันจะ
เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนการดำเนินงานรว่มกันตลอดทั้งโครงการ 

ประเด็นที่ 3 การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร มีผลสรุปของการติดตาม
และประเมินผลในการดำเนินงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์/ผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม นโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกำกับดูแล
อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วย 1) แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) 2) ประกาศของ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน 
และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื ้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื ่อให้บริการ
โทรคมนาคม และ 3) นโยบายการปฏิบัติงานของ กสทช. หากพิจารณาในส่วนของสภาวะแวดล้อมที่นำไปสู่
การดำเนินงานดังกล่าวนั้น กล่าวได้ว่าการดำเนินงานของสำนักงงาน กสทช. เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้อง
และมีความจำเป็นที่ต้องเร่งให้มีการกำหนดราคาขึ้น ทั้งเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลด้านราคาขึ้นได้อย่างทันท่วงทีของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยการ
ดำเนินงานอย่างรอบครอบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนยังคงต้องเป็นการดำเนินงานอย่าง
รวดเร็วทันท่วงที 

นอกจากนี้ จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน ในส่วนของสภาพตลาดการให้บริการ
ท่อร้อยสายสื่อสารฯ กล่าวได้ว่า สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ตลาดที่เกิดขึ้นและไม่นิ่งนอนใจต่อความกังวลที่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีต่อการกำหนดราคาการเช่าใช้
บริการท่อร้อยสายสื่อสารจึงได้ดำเนินการในส่วนของการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร ผ่านการดำเนินงานคิดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพื่อเป็นกรอบในการคิด
ราคาของผู้ให้บริการรายต่างๆ โดยได้รับการเผยแพร่บางส่วนของการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
สาธารณะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลราคาการ
เช่าท่อร้อยสายสื่อสารฯ ในภาพรวมที่ได้รับการประเมินในส่วนของปัจจัยนำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ให้
ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นผู ้ที่
จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะยาวด้วยการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อวิพากษ์ต่างๆ เพ่ือ
นำมาประกอบและปรับปรุงกระบวนการในการคำนวณสูตรคิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเผยแพร่ข้อสรุปความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  
ความโปร่งใส ต่อการดำเนินงานขององค์กร 
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นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงข้อมูลด้านต้นทุนในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร ประกอบกับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารของ สำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและความสมเหตุสมผลของลักษณะการ
กำหนดหลักการการคิดคำนวณราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่ปรากฏตามข้อเท็จภายใต้รูปแบบ 
การดำเนินงานและเงื่อนไขของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการให้บริการการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของ
ประเทศไทย โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการคิดคำนวณด้านต้นทุนในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่า  
ท่อร้อยสายสื่อสาร โดยพัฒนาแบบจำลองต้นทุนกลางสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ (Modern 
Efficient Operator: MEO) ได้แก่ 1) วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) และ 2) วิธีการคำนวณ
ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) (ไม่สอดคล้องกับประกาศฯ) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. มีการทำ
ความเข้าใจในความสมเหตุสมผลของลักษณะการกำหนดหลักการการคิดคำนวณราคาค่าเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสารสูงสุดที่ปรากฏตามข้อเท็จภายใต้รูปแบบการดำเนินงานและเงื่อนไขของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใน
การให้บริการการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศไทย 

การประเมินกระบวนการ หากพิจารณาการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาห้วงเวลาในการดำเนินงานเพื่อศึกษาแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมตามแผนงานด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า การปฏิบัติงานตามแผนงานของ กสทช. 
เมื่อพิจารณาจากการริเริ่มใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมซึ่งในที่นี้คือ ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ที่เริ่ม
มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษยน พ.ศ. 2560 เรื่อยมาจน พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลาโดยประมาณทั้งสิ้นเกือบ 3 ปี  

นอกจากนี้ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อ
ร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
บริการโทรคมนาคม ที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 และเมื่อสืบค้นย้อนไปพบว่าสำนักงาน กสทช. 
มีการดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา มาตรฐาน
การคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 
2560 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับการออกประกาศ ของสำนักงาน กสทช. เอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้
บริการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. มิได้นิ่งนอนใจ และมีการ
เตรียมพร้อมในการดำเนินงานอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาดำเนินการ
สื่อสารหรือจัดตั้งคณะสื่อสารพิเศษของการดำเนินงานที่มีความสำคัญ มีผลกระทบในวงกว้างทั้งเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม  
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อีกทั้ง หากพิจารณาการดำเนินงานการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
ของสำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู ้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดง
ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด  
จำนวน 1 ครั้ง แต่ยังมิได้มีการนำเสนอประเด็นความคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มเติมการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวกับสาธารณะชน 
ตลอดจนควรพิจารณานำเสนอประเด็นสำคัญที่เป็นข้อสรุปเชิงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที ่จะนำไป
ประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ิมเติม 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ การดำเนินงานเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลได้อย่างทันท่วงทีสอดรับ
กับการประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับ
โครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม ที่ไดป้ระกาศไว้ ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2560 
และทำให้มีการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายส่วนเรื่อยมาแล้วนั้น สำนักงาน กสทช. อาจ
พิจารณาเร่งการดำเนินงานและกำหนดกรอบการทำงานที่มีระยะเวลาที่กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ควรพิจารณาเพ่ิมเติมการสื่อสารสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ไว้วางใจและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

สำหรับแนวทางการคำนวณ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ความสำคัญและสนใจด้าน
การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
ประสงค์ที่จะนำสายสื่อสารลงดินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก ซึ่งในอนาคตผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่
อาจแบกรับภาระค่าเช่าท่อร้อยสายสื ่อสารที ่จะเกิดขึ ้นได้ และกระทบถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
ที่ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดในการแข่งขันได้ และเป็นการจำกัดการแข่งขัน
ในที่สุด สำนักงาน กสทช. จึงควรพิจารณาและปรับปรุงประกาศ อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 4 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชน
ในพื้นที่ มีผลสรุปของการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม 
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์/ผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี ่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั ้งเสาฯ ในด้านของการพิจารณาคำขอใช้ส ิทธ ิ โดยมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบการ
กำกับดูแล (Regulatory Impact Analysis: RIA) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อพัฒนากระบวนการในการ
กำหนดกฎกติกาในการกำกับดูแลของภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ ้นทั้งนี้จากการพิจารณากระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติตามแนว
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ทางการปฏิบัติและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม โดยการดำเนินงานเป็นการคำนึง
ผลกระทบที่สำคัญท้ังต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ในปัจจุบันผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และ
มีผลกระทบเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม คือปัญหาด้านการลงทุน
และการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยในปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงผู้รับบริการ (End user) ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาก โดย
สำนักงาน กสทช. ยังมีการกำกับดูแลและควบคุมด้านราคาทีไ่ม่ชัดเจนในด้านการช่วยเหลือและสนับสนุน ซึ่ง
เป็นการผลักภาระออกไปให้แก่ผู ้ร ับใบอนุญาตฯ ไปโดยปริยาย ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการรายกลางและรายเล็ก ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ นำไปสู่
การจำกัดการแข่งขันไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างความร่วมมือโดยตรงกับ
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลจากประชาชนเอง และนำปัญหาที่ได้นำมาร่วมแลกเปลี่ยนกับ 
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงมีการบูรณาการนำความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ การเก็บรวบรวม
สถิติของพ้ืนที่ที่มีอุบัตเหตุจากสายสื่อสาร หรือพ้ืนที่ที่มีสายสื่อสารเกินมาตราฐานมากที่สุด 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำนักงาน กสทช. มีการร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันในการจัดการกับ
ปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถใช้บุคคลากรที่มีความสามารถได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและ
ทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทความร่วมมือในการดำเนินงานเพ่ือ
ร ่ วมก ันหาแนวทางการแก ้ ไขและบรรเทาผลกระทบท ี ่ เ ก ิดข ึ ้น ได ้ แก ่  (1 )  สำน ักงาน กสทช.  
(2) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง และ (3) ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร ดังนั้น จากการ
ติดตามและประเมินผลที่การดำเนินการดังกล่าวพบว่า สำนักงาน กสทช. มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมมือ
และมีการจัดตั้งคณะทำงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบกับมีกลยุทธ์การติดตามผลกระทบต่างๆ ได้อย่างดี  
อีกท้ังสำนักงาน กสทช. ยังมีการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือ
เพ่ือติดตามผลกระทบในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการกำกับดูแลและพิจารณาการบริหารจัดการต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Committee) 
เพื่อปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอย่างเหมาะสม โดยมีการร่วมมือในการปฏิบัติ
และระดมความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันก่อนการดำเนินงาน เพื่อให้
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประเมินกระบวนการ สำนักงาน กสทช. สนับสนุนผู้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายให้เกิดการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนตามแผนและนโยบาย
ของภาครัฐ โดยการดำเนินงานดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนจากผู้รับใบอนุญาตฯ และมีการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำร่างประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร
สูงสุด โดยนำข้อคิดเห็นหรือข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการ
คำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยสำนักงาน กสทช. 
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และทีมงานที่ปรึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์สูตรการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และลดภาระต้นทุนต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ดังนั้น จากการพิจารณากระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการกำกับ
ดูแลและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม มีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จากการ
รวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนเพ่ือนำมาพัฒนาแนวทางในการช่วยเหลือด้านราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร อีกทั้ง
ยังมีการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. อย่างครบถ้วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ภาคประชาชนได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินงานด้านการกำกับดูแลราคาเพื่อลดผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมีแนวทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความคืบหน้ามาก
ยิ่งขึ้น และควรเพิ่มบทบาทในการดำเนินงาน และมีกลยุทธ์และกระบวนการในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาแนวทางในการกำกับ
ดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนการ
คำนวณในรูปแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (Fully Distributed Cost: FDC) เป็นรูปแบบ สูตรการคำนวณ
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคมที่สะท้อนต้นทุนที ่มีประสิทธิภาพ (Long Run 
Inncrementel Cost: LRIC) ซึ่งเหมาะสมกับการใช้เพื่อกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการท่อร้อยสาย
สื่อสารที่มีลักษณะผูกขาดมากกว่าวิธีการ FDC อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการคำนวณดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการเผยแพร่ผลเบื้องต้น และกำลังดำเนินงานให้แล้วเสร็จต่อไป ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเร่ง
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลราคาเพ่ือลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมีแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม
เพ่ือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความคืบหน้ามากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังเล็งเห็นความสำคัญต่อภาคประชาชนในด้านผลกระทบด้านลบที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีการรับฟังเสียงของประชาชนจากการเก็บแบบสอบถามของประชาชนใน
พื้นที่ที ่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลนำมา
วิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของประชาชน ได้รับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับรู้ต่อโครงการในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน รวมถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียนนั้น ประชาชนยังมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับการรับรู ้ของ
ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนและทุกหน่วยงานอ่ืนๆ ตามมาเพ่ิมเติม 
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สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานจัดระเบียบสายส่ือสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
ที่ ด้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สำนักงาน กสทช. โดยควรพิจารณาปรับบทบาทของสำนักงาน 
กสทช. จากการเป นผู้รวบรวมแผนงาน ปสู่การเป นผู ้นำในการประสานความร่วมมือ : 

สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาปรับบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้รวบรวมแผนงานไปสู่การ
เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นผู้ ‘ผู้กำกับ’ ของ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านโทรคมนาคมทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ โดย
ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. มีบทบาทของการดำเนินงานในลักษณะของผู้รวบรวมแผนงานของ 
กฟภ. และ กฟน. ที่จะมีการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟฟ้าหรือนำสายลงใต้ดินในพื้นที่หนึ่งๆ 
แล้วนำแผนงานดังกล่าวไปกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื ่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับการดำเนินงานของ กฟน. และ กฟภ. อย่างไรก็ตาม
สำนักงาน กสทช. ควรปรับบทบาทตนเองจากเดิมที่เป็นผู้รวบรวมแผนงานไปสู่การเป็นผู้นำใน
การประสานความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวจะนำสู่การสร้างความร่วมมือและ
แผนเชิงปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามแผนงานได้จริง โดยบทบาทของผู้นำในการ
ประสานความร่วมมือ ควรเริ่มจาก  

(1) การดำเนินงานตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือ
มาร่วมระดมความคิดเห็นและระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน  

(2) ร่วมระบุพื้นที่ในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วนของพื้นที่ที่ต้องการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและพื้นที่ที่ต้องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้ชัดเจนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการ
ดำเนินงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ตลอดจนการกำหนดว่าพื ้นที่หนึ่งๆ จะใช้การจัด
ระเบียบสายสื่อสารหรือนำสายสื่อสารลงใต้ดินว่าควรพิจารณาจากความจำเป็นและ
ความเหมาะสมในมิติต่างๆ อาทิ ความเป็นเมืองเศรษฐกิจ จำนวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ต ความคุ้มค่าและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อการลงทุนของ
ผู ้ประกอบการและผู ้บริโภค เป็นต้น ซึ ่งลักษณะการพิจารณาวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานตามความสำคัญและลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวนั้นสอดคล้องไปกับเหตุผลใน
การเลือกนำสายสื่อสารลงดินหรือการใช้ระบบสายอากาศ ทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
รวมถึงประเทศญี่ปุ่น  

(3) การกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายจะสามารถดำเนินงานได้อย่างพร้อม
เพรียงกันมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างชัดเจน ก่อนนำไปสู่การกำหนดเป็น
แผนการดำเนินงานในแต่ละปีร่วมกัน 
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   นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าสำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มบทบาทเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวก
และอยู่ในระบะเวลาของแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ  
แห่งทาง ที ่สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาตีความบทบาทของตนเองตามมาตรา 39 ให้
สามารถมีสิทธิในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิทธิแห่งทางได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาหลักดังกล่าวนี้ได้จะ
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้เกิดข้ึนเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. การปรับลักษณะของแผนงาน สำนักงาน กสทช. ควรปรับลักษณะของแผนงานให้เป น
แผนการดำเนินงานแบบระยะยาว และมีความชัดเจนของแผนงานที่นำ ปสู่การปฏิบัติ ด้
จริง: สำนักงาน กสทช. ควรปรับลักษณะของแผนงานให้เป็นแผนการดำเนินงานแบบระยะ
ยาว และมีความชัดเจนของแผนงานที่นำ ปสู่การปฏิบัติ ด้จริง ในส่วนของการปรับลักษณะ
แผนงานของการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ สำนักงาน กสทช. 
ควรพิจารณาปรับการกำหนดลักษณะของแผนงานให้เป็นดังนี้ 

(1) แผนการดำเนินงานในระยะยาว กล่าวคือ ด้วยลักษณะของแผนงานที่จัดทำ
ขึ ้นประจำในแต่ละปีที ่ยังไม่ใช่การกำหนดแผนในระยะยาว  สำนักงาน กสทช. ควร
พิจารณาจัดทำแผนที่เป็นแผนหลักระดับชาติขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแผนแบบภาพรวม 
และมองเห็นการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงการ โดยมีการพิจารณาจัดทำแผนงาน
ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาว  นอกจากนี้ในการจัดทำแผนในระยะยาวยังควรเป็น
แผนการดำเนินงานที่มีการเทียบเคียงการดำเนินงานให้ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ร่วมด้วย 

(2) กำหนดลักษณะของแผนงานให้มีความชัดเจนของการดำเนินงานในแต่ละ
เส้นทางว่าจะใช้การจัดระเบียบสายสื่อสาร หรือการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยใช้การ
พิจารณาของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อ
การลดการลงทุนซ้ำซ้อนที่ต้องมารื้อถอนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดระเบียบสาย
สื่อสารไปสู่การนำลงใต้ดินที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการพิจารณากำหนดการดำเนินงานไม่
ถี ่ถ ้วนโดยไม่จำเป็น ตลอดจนเป็นการคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร กล่าวคือ หากพ้ืนที่ต่างๆ ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่า
จะใช้การดำเนินงานลักษณะใด และมุ่งประเด็นไปเฉพาะในส่วนของความต้องการสร้าง
ความสวยงามของพื้นที่โดยอาศัยการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะเป็นการสร้าง
ภาระด้านค่าใช้จ่ายต่อผู้ประกอบการและกระทบต่อภาระด้านค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้น
หลายเท่าตัวต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 
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3. การศึกษาและจัดทำแนวทางการลดผลกระทบต่างๆ 

▪ การทดลองเพื่อหามาตรฐานการจัดระเบียบสายสื่อสารที่คุ้มค่ามากที่สุด  เป็นการ
ดำเน ินงานเพื ่อทดลองหาร ูปแบบการดำเน ินงานจัดระเบียบสายสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
พ้ืนที่หนึ่งๆ ควรใช้การจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการศึกษาทดลองดังกล่าวจะช่วยเข้า
มาทดแทนการรื้อ การตัด หรือการผูดมัดรูปแบบเดิมที่อาจไม่ได้มาตรฐาน และไม่
เป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกัน จนนำมาสู่ปัญหาสายรกรุงรังที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และต้อง
เสียเวลาและเงินลงทุนในการแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อน 

▪ การกำจัดสายตาย สำนักงาน กสทช. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนถึงแนวทางในการกำจัด
สายตาย ทั้งในส่วนของผู้รับผิดชอบหลัก และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
กำจัดหรือบริหารจัดการซากสายตายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบนเสาไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ด้าน
ความปลอดภัยและความสะดวกในการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมถึงความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยอมรับและเข้าใจร่วมกันดีว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไข เพราะด้วยลักษณะการ
ดำเนินงานของกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศตั้งแต่อดีตเรื่อยมาไม่ได้
พิจารณาถึงการจัดการสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานมาก่อน และเพิ่งเกิดการตระหนักใน
การดำเนินงานส่วนนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะเข้าใจว่าควรเป็นการดำเนินงานแบบค่อย
เป็นค่อยไปแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจและควรเร่งหาแนวทางในการจัดการซากสายสื่อสาร
ดังกล่าว 

▪ การดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนหรือรื้อ อนโครงสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารใน
อนาคตหากเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือมีเหตุจำเป นให้ต้องดำเนินงาน จาก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นว่านอกจากการพิจาณาถึงมูลค่าของ
การลงทุนแล้ว สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการรื้อถอน
โครงสร้างท่อร้อยสายสื่อสารหากเกิดความจำเป็นหรือในอนาคตอาจมีเทคโนโลยีที่
เกิดขึ ้นใหม่เข้ามาทดแทน และอาจจัดทำแนวทางเลือกต่างๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นเพ่ือ
คาดการณ์รูปแบบการดำเนินงานในออนาคต การลงทุน และแผนงานที่จะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนตามไป เพื่อให้เป็นการมองอย่างรอบด้านต่อการลงทุนที่มูลค่าสูงที่จะ
เกิดข้ึนในโครงการดังกล่าวนี้ 

4. มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม: สำหรับมาตรการช่วยเหลือ
และสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสนับสนุนหรือ  
ชักจูงให้เกิดความต้องการนำสายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้และมีความพร้อมของท่อร้อย
สายสื่อสารอยู่แล้วให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน ‘สำนักงาน กสทช. 
ชี้แจงว่า มีการออกนโยบายจูงใจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการนำสายสื่อสาร
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ลงใต้ดินมาลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ได้ไม่เกิน 60% ของรายได้และไม่เกิน 200 ล้านบาท
ต่อปี เช่น ค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ค่าแรงติดตั้ง’ อย่างไรก็ตามนอกจากการมีส่วนลดใน
การดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเห็น
ว่าสำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม หรืออาจเป็นการพิจารณาร่วมลงทุน หรือจัดหาหน่วยงานกลางในการลงทุนสร้างท่อ
ร้อยสายสื่อสารและเปิดให้เกิดการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในราคาที่ลดลงและใช้การสนับสนุน
จากภาครัฐเสริมเพิ่มเติม หรือหารือให้เกิดการลงทุนโดยหน่วยงานกลางของรัฐเพื่อจัดสร้าง
อุโมงค์ในการนำโครงข่ายพ้ืนฐานทั้งสาธารณูปโภค โทรคมนาคมท้ังหมดลงไปสู่ชั้นใต้ดินร่วมกัน
อย่างพร้อมเพรียง และให้ผู้ให้บริการเจ้าต่างๆ มาเช่าใช้อุปกรณ์ได้ดิน โดยภาระค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่งให้รัฐเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบา ทั้งนี้การพิจารณาหาหน่วยงานกลางสอดคล้องไป
กับลักษณะการดำเนินงานของประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์ 

5. การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

▪ การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วด้านการกำหนดอัตราราคาการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร: จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะ
ต่อประเด็นการกำกับดูแลด้านราคาที่ สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาจัดทำและ
นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาแม้จะมี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารสูงสุด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏการ
ประกาศหรือกำหนดราคาที่ชัดเจนออกมาเพ่ือบังคับใช้ ทั้งนี้การกำกับดูแลด้านราคาที่
ชัดเจนและรวดเร็วนั้นจะเห็นได้จากการดำเนินงานของทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษ และ
สิงคโปร์ ที่มีการเปิดเผยอัตราเช่าท่อร้อยสายสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

▪ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าราคา 9,650 
บาท/เดือน/ก.ม. ที่มีอยู่เฉพาะในส่วนของท่อประเภท Sub Duct ที่เป็นการคำนวณ
เบื ้องต้นจากท่อของ TOT นั้น พบว่าเป็นอัตราราคาที่มีราคาสูงกว่าในประเทศ
กรณีศึกษาคือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 283 บาท/เดือน/sub duct/ก.ม.  ในขณะที่มีราคา
สูงกว่าราคาเฉลี่ยของท่อ Sub duct ทั้ง 3 ประเภท  ด้แก่ ท่อ Sub duct single 
bore ท่อ Sub duct 2 bores และท่อ Sub duct 3 bores ของสหราชอาณาจักร 
อยู่ที่ราว 12.32 เท่า (หรือคิดเป็นราคาที่มากกว่าอยู่ที่ 8,863 บาท/เดือน/sub duct/
ก.ม.) ซึ่งราคาที่สูงกว่ามากดังกล่าวนี้ สำนักงาน กสทช. อาจมีการพิจารณาสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผลเพื ่อสร้างการยอมรับต่อราคาดังกล่าวในประเทศไทย 
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เนื ่องจากการดำเนินงานและต้นทุนการดำเนินงานของในแต่ละประเทศอาจต้อง
พิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง 

 

 รูปที่ 0-2: การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดฯ ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

▪ การกำกับดูแลที่ชัดเจนด้านมาตรฐานการดำเนินงานทางวิศวกรรม: ในส่วนของการ
ดำเนินงานที่เป็นปัญหาด้านวิศวกรรมที่สำคัญที่ทำให้เกิดข้อเสนอแนะต่อการกำกับ
ดูแลที่ชัดเจนด้านมาตรฐานทางวิศวกรรมนั้นประกอบด้วย  

1) มาตรฐานของการเชื่อมต่อท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ให้บริการท่อร้อยสายที่
แตกต่างกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยในการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานสว่น
นี ้เพื ่อประโยชน์ของการเชื ่อมต่อและสนับสนุนให้เกิดการใช้และเชื ่อมโยง
ทรัพยากรร่วมกัน  

2) มาตรฐานของการจัดระเบียบสายสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากใน
ปัจจุบันข้อกำหนดในการดำเนินงานพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. กฟน. 
มีมาตรฐานการดำเนินงานที่แตกต่างกันและส่งผลต่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
เกี่ยวข้องต่างๆ ของผู้ให้บริการที่กระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงาน และสร้าง
ความสับสนและความไม่เป็นระเบียบเดียวกันของการดำเนินงาน 

 

การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ ทยและต่างประเทศ

9,650 9,367

1,136 705 509
0

5,000

10,000

15,000

Thailand USA
 (Sub-duct)

UK
 (Sub-duct single bore)

UK
 (Sub-duct 2 bores)

UK
 (Sub-duct 2 bores)

Unit: THB (PPP) /Month/Sub-duct/km

*PPP        2019, World Bank
                            30       2564, 
                   (1 USD = 31.22 THB)

อัตราค่าตอบแทนสูงสุดฯ เฉลี่ย ของสหราชอาณาจักร 
= 783 THB/Month/Sub-duct/km

หมายเหตุ: PPP หรือ purchasing power parity 
คือแนวทางการคํานวณเพื่อให้สามารถนําอัตรา
แลกเปลี่ยนมาเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันได้
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1 บทนำ 

1.1 ความเป นมาและวัต ุประสงค์โครงการ 

หลักการและเหตุผล 

นโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. ที่ดำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่าสามปีถือเป็นนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือ
กันจากภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานเจ้ าของพื ้นที่  
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะช่วย
แก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสายสื่อสารที่รกรุงรัง ไม่เป็น
ระเบียบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสายสื่อสารเหล่านั้น และส่งผลให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการการ
สื่อสารของประเทศได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศสำเร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 106 เส้นทาง 
รวมเป็นระยะทางจำนวน 275.128 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเส้นทางในกรุงเทพมหานครจำนวน 24 เส้นทาง 
คิดเป็นระยะทางจำนวน 27.21 กิโลเมตร และเส้นทางในอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 82 เส้นทาง 
รวมเป็นระยะทางจำนวน 247.918 กิโลเมตร และใน พ.ศ. 2563 การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ยังเป็นภารกิจที่สำคัญที่ กสทช. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการขยายการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินไปในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินนอกจากผลงานที่
ปรากฏชัดเจนแล้ว ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงผู ้ประกอบการในกิจการ
โทรคมนาคมอันเนื่องมาจากต้นทุนในการให้บริการที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใตด้ิน 
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการก่อสร้าง  และผลกระทบต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะต้องร่วมกันในการดำเนินงาน
และบูรณาการข่ายสายสื่อสารและสายไฟฟ้าที่พาดบนเสาไฟฟ้า เป็นต้น ประกอบกับประเทศไทยอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ที่มีการพาดผ่านสาย
สื่อสารบนอากาศไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รกรุงรัง ดังนั้น การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลง  
ใต้ดิน จึงถือเป็นกลไกที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายของประชาชน และเพ่ือ
ปรับปรุงทัศนียภาพของบ้านเมือง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

จากความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ตระหนักถึงการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการในทุกมิติอย่างรอบด้าน จึงเห็นควรติดตามและประเมินผล 
การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และเพื่อให้การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
เป็นไปตามหลักวิชาการ มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน กระบวนการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม เกิด
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ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลเรื่องดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้อง
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  

วัต ุประสงค์ของโครงการ 

 

รูปที่ 1-1: วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.               
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินนี้มีวัตถุประสงค์หลักท่ีสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เพื่อจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ 
กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  

2) เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและ             
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน  

3) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร               
ลงใต้ดิน เป็นข้อมูลให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน นำเสนอหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

ขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงาน 

เพื่อให้การจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.                 
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์                 
ที่กำหนดไว้ มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ส านักงาน กสทช.

เพื่อตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
และการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนําสายสื่อสารลงใต้ดิน

1
วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน

เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผลการดําเนินงาน 
รวมถึงจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนําสายสื่อสารลงใต้ดิน 

2
น าผลการตรวจสอบและประเมินผล

 ปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนําสายสื่อสารลงใต้ดิน เป็น
ข้อมูล ให้กรรมการติ ดตามและประ เมินผลการ
ปฏิบัติงาน นําเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3

วัต ุประสงค์ในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
เจ้าของ

สิทธิแห่งทาง



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                                                                                                          20 

1. ที ่ปร ึกษาจะต้องจัดการประชุมระหว่างที ่ปร ึกษากับกรรมการติดตามและประเมินผล                      
การปฏิบัติงาน และ/หรือ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                 
เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดขั้นต้นก่อนจัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น ( Inception 
Report) โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน และที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมดังกล่าว 

2. จัดทำรายงานผลการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) แผนการ
ดำเนินการ 2) ระเบียบวิธีการศึกษา 3) ขอบเขตของงาน 4) รายละเอียดขั้นตอนดำเนินงาน       
5) ระยะเวลาดำเนินงาน 6) โครงสร้างบุคลากรของที่ปรึกษา 7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ                    
8) ผลงานที่จะส่งมอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. ก่อนดำเนินการต่อไป 

3. ทำการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ 
กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ                  
โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น              
ของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดระเบียบ            
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) การดำเนินการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและ        
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

(2) การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
(3) การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร  

(4) การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี  

โดยที่ปรึกษาต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับหลักวิชาการ                     
ที่ปรึกษาต้องนำเสนอกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนอย่างละเอียด โดยต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงาน กสทช.ก่อนดำเนินการ ดังนี้ 

3.1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด 
และส่วนภูมิภาค รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด รวมทั้งสิ้น 800 ชุด 

3.2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
3.3. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ ่ม (Focus Group) ในระดับ

หน่วยงานและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยจัดการประชุมจำนวน 3 ครั ้ง ได้แก่ ในพื ้นที่
กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และภูมิภาค 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีผู ้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน                
ซึ่งที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานงานเพื่อเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ ยวข้องเข้าร่วม                
การประชุม พร้อมทั้งบริหารจัดการการประชุมให้เรียบร้อย จัดทำเอกสาร/สื่อ
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ประกอบการประชุม โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่าย                 
ในการจัดประชุมตามระเบียบ กสทช.    

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในส่วน
ภูมิภาคจำนวน 2 ครั้ง ต้องมีผู้แทนของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ/หรือ 
ผู้แทนของสำนักงาน กสทช. ร่วมสังเกตการณ์ด้วยครั้งละไม่เกิน 5 คน โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางดังกล่าวให้แก่ผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง 
ยกเว้นค่าพาหนะแท็กซี่ โดยอัตราเป็นตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 

4. ทำการรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาเชิงลึกเกี ่ยวกับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเปรียบเทียบการดำเนินการในประเทศที ่เป็นตัวอย่างที ่ดี               
(Best Practices) 

5. จัดทำสรุปผลการศึกษาให้เข้าใจง่ายในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น Infographic จำนวน 1 ชุด 
เพ่ือใช้สำหรับเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ  

6. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย บทสรุปผู ้บริหาร ผลการศึกษา
วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1. – 6. โดยให้นำเสนอ (ร่าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 10 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูล          
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.doc .pdf) ลงแฟลชไดรฟ์ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ              
ในงานจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วให้จัดพิมพ์เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 

7. จัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 100 เล่ม ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้  
7.1. ปกใช้กระดาษอาร์ตไม่ต่ำกว่า 190 แกรม พิมพ์สี่สีเคลือบ PVC   
7.2. เนื้อในใช้กระดาษถนอมสายตาไม่ต่ำกว่า 75 แกรม พิมพ์สี่สี  
7.3. การเข้าเล่มใช้วิธีไสกาวหรือที่ดีกว่า  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับ 

ผลการศึกษาและข้อสังเกต สรุปเป็นผลการวิเคราะห์และข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคมมีข้อมูล
ประกอบการติดตามและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง              
ที ่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.                    
ในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างแท้จริง เพื ่อนำไปพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานด้าน               
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การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินต่อไป โดยสามารถแบ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ             
จากการดำเนินการโครงการนี้เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคมมีข้อมูลการ
ติดตามครบถ้วน สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของ กสทช . เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. ได้อย่างแท้จริง เพื ่อการนำผลลัพธ์จากการประเมินผลไปปรับใช้และพัฒนาการ
ดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินต่อไป 

(2) ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลสามารถนำไปพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องด้านการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินได้ เพ่ือประโยชน์แก่สังคมโดยภาพรวมและเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

(3) ผู้ประกอบกิจการท่อร้อยสายสื่อสารได้รับประโยชน์ด้านการตรวจสอบค่าเช่าท่อร้อยสาย
สื ่อสาร โดยผู ้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการติดตามและประเมินผลของค่าเช่า              
ท่อร้อยสายสื่อสารว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เนื่องจากต้นทุนค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร             
ถือเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ 

ประเด็นสำคัญในการศึกษา 

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร             
ลงใต้ดิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องกำหนดประเด็นสำคัญในการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลและ
เพื ่อให้ได้รับผลการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที ่กำหนด โดยประเด็นสำคัญใน
การศึกษาจะเป็นประเด็นที่มีผลความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการท่อร้อยสายสื่อสาร และภาครัฐ โดยสามารถแบ่งประเด็น
สำคัญในการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 
รูปที่ 1-2: ประเด็นสำคัญในการศึกษา 

 

ค า ามที่ส าคัญประเด็นส าคัญในการศึกษา

1

2

3

4

การด าเนินการวางแผนและการด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย

สื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทน
การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน

และประชาชนในพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่ การวางแผนงาน การประสานการด าเนินงาน 
รวม ึงระยะเวลาในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  เป นอย่าง ร

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช่ท่อร้อยสายร่วมกันของส านักงาน กสทช  
เป นอย่าง ร และเกิดผลจากการสนับสนุนงานดังกล่าวอย่าง ร

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของส านักงาน กสทช  
ในปัจจุบันด าเนินการ ึงส่วนใด และเกิดการก ากับดูแลขึ้นมาในส่วน หนอย่าง รบ้าง

การประเมินผลกระทบทีเ่กิดจากการด าเนินงานมแีนวทางในการด าเนินงานอย่าง ร มีหน่วยงานใดเป น
ผู้รับผิดชอบ และส่งผลต่อการด าเนินงานจัดระเบียบและน าสายสือ่สารลงดินอย่าง ร
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1.2 ตารางแสดงความสอดคล้องของรายงานกับขอบเขตของงาน 

เพ่ือสะดวกต่อการทำความเข้าใจกับรายงานความก้าวหนาในการดำเนินงานครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้จัดทำ
ตารางแสดงความสอดคล้องของเนื้อหารายงานกับขอบเขตของงาน ไว้ดังตารางต่อไปนี้ 

ข้อที่ ขอบเขตของงาน เนื้อหาที่ปรากฏในรายงาน 

4.3       ทำการศึกษาเพื ่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการและการบริหารงาน ของ กสทช. ในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ
ระดับชาติ โดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
เสีย ผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดระเบียบสาย
สื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ด ิน โดยมีเนื ้อหาครอบคลุม
ประเด็นอย่างน้อย ดังนี้ 

▪ (1) การดำเนินการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
 

▪ (2) การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกัน 

 
▪ (3) การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย

สื่อสาร 
 
▪ (4) การประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรม

และภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

โดยที่ปรึกษาต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย
สอดคล้องกับหลักวิชาการ ที่ปรึกษาต้องนำเสนอกลุ่ม
ตัวอย่าง รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนอย่างละเอียด โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. ก่อนการดำเนินการ 
ดังนี้ 

▪ 4.3.1 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ในพื ้นที่
กรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด และส่วน
ภูมิภาค รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด รวมทั้งสิ้น 
800 ชุด 

บทที่ 4,5,6,7, และ 9 

 

 

 

 

 
บทที่ 4 

 

บทที่ 5 

 

บทที่ 6 

 

บทที่ 7 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 (9.1.1, 9.1.2) 
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ข้อที่ ขอบเขตของงาน เนื้อหาที่ปรากฏในรายงาน 

▪ 4.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

▪ 4.3.3 จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะ
กลุ่ม (Focus group) ในระดับหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และภูมิภาค 2 ครั้ง แต่ละ
ครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน ซึ่งที่ปรึกษาเป็นผู้
ประสานงานเพ่ือเชิญหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบริหารจัดการ
การประชุมให้เรียบร้อย จัดทำเอกสาร/สื่อ
ประกอบการประชุม โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตาม
ระเบียบ กสทช. 
    ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในส่วนภูมิภาค
จำนวน 2 ครั้ง ต้องมีผู้แทนของกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และ/หรือผู้แทนของ
สำนักงาน กสทช. ร่วมสังเกตการณ์ด้วยครั้งละไม่
เกิน 5 คน โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางดังกล่าว ให้แก่ ผู้สังเกตการณ์ 
ประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ยกเว้น
ค่าพาหนะแท็กซ่ี โดยอัตราเป็นตามระเบียบ กสทช. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 
2562  

บทที่ 9 (9.2.1, 9.2.2) 
 
บทที่ 9 (9.4.1, 9.4.2, 9.4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 9 (9.3.1, 9.3.2, 9.3.3) 

4.4       ทำการรวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาเชิง
ลึกเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ
และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เปรียบเทียบการดำเนินการ
ในประเทศท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี (Best practices) 

- กรณีศึกษาของต่างประเทศ
แสดงในบทที่ 3 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แสดงในบทที่ 8 

ตารางที่ 1-1: ตารางแสดงความสอดคล้องของรายงานกับขอบเขตของงาน 
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1.3 บทบาท และหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เกิดข้ึนตามมาตรา 70 แห่งพะราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และผู้ได้รับการคัดเลือกได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบว่า ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 71 วรรคสอง 
และระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นาย ณภัทร  วินิจฉัยกุล       กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง 
2. ดร. บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ       กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ 
3. พันเอก ดร. พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์      กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม 
4. ดร. พันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา       ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                                                   กรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
5. นาย ไพโรจน์  โพธิไสย      กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

                                                   ประชาชน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่ 28 
มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.)  มีดังนี้ 

ตามมาตรา 72 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำ
รายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา 36 และ
เปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช.หรือวิธีการอ่ืน
ที่เห็นสมควร 

การประเมินตามวรรคหนึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงละข้อมูลต่างๆ ละต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ มีความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงาน โดยมาตรา 73 
กำหนดให้รายงานอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
2. รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตการปฏิบัติดามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็น
และข้อเสนอแนะ 

3. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปีที่ กสทช. ได้จัดทำข้ึนตามมาตรา 7 
4. เรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนทราบ  
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ประวัติการศึกษา 
▪ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  (จปร.รุ่นที่ 43) 
▪ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยบูรพา 
▪ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 

ประสบการณ์ทำงานดา้นโทรคมนาคม  

▪ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด 
▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด 
▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน 

“ไทยแลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 
▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

ภายใต้ คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทย
แลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ ที ่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื ่อนนโยบายด้านไซเบอร์และระบบ
สารสนเทศ ภายใต้คณะทำงานการขับเคลื ่อนนโยบายดิจ ิทัล เพื่อ
สนับสนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ ที่ปรึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านกิจการอวกาศ ภายใต้
คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ 
4.0” ของกระทรวงกลาโหม 

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสภา
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

▪ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
กิจการโทรคมนาคม กสทช. 

▪ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ ่มเติม ประจำปี 2559 (ครั ้งที ่ 3) ในความ
เชี ่ยวชาญสาขาโทรคมนาคม บริหารองค์กร และความมั ่นคง การ
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ (ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
กิจการโทรคมนาคม กสทช. 

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ
เทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการแจ้งเตอืนภัย 
สำนักงาน กสทช. 

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานติดตามและประสานงานข้อมูล
ข่าวสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานประสานงานความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ ในกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
กสทช. 

ประสบการณ์ทำงานด้านราชการทหาร  

▪ ผู้บังคับหมวดวิทยุถ่ายทอด กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพัน
ทหารสื่อสารที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 

▪ ผู้บังคับกองร้อย กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 12 
รักษาพระองค์ 

▪ เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ประเภทวิสามัญ 
ตำแหน่ง หัวหน้าชุด (ระดับ 5) SNG 1-2 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

▪ นายทหารยุทธการและการข่าว กองพันทหารสื ่อสารที ่ 12 รักษา
พระองค์ 

▪ รองผู ้บังคับทหารสื ่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษา
พระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 

▪ นายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
ชุดที่ 84 

ประวัติการเป นกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ ของ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

▪ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) (พล.อ.มนตรี  สังขทรัพย์) 

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
        ิด           ิ ผ     ฏิบ  ิ   ด้   ิ    โ         
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▪ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ กำกับ ดูแลการ
ดำเนินงานและโครงการ  บริษ ัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 
(มหาชน)  

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการ ประชาส ัมพันธ ์ บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)              

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการตามมาตรา  13  บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กรณี บริษัท ทรู มูฟ 
จำกัด และบริษัท ดิจิทัล โฟน จำกัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535  

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการตามมาตรา  22  บร ิษ ัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กรณี บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท 
ดิจิทัล โฟน จำกัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535       

▪ คณะทำงานเพื ่อศึกษาเรื ่องการดำเนินการปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี HSPA เพื่อสนับสนุน การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คณะท่ี 2 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

▪ ผู้ทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน)  

▪ อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านกิจการโทรคมนาคม  กสทช.  

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ใน
การนำเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการ
แจ้งเตือนภัย สำนักงาน กสทช.  

▪ รองหัวหน้าคณะทำงาน ในคณะทำงานติดตามและประสานงาน
ข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.  

▪ คณะทำงานประสานงานความม่ันคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สำนักงาน กสทช. 

▪ คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่น
ความถี ่ในกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงาน เพื่อความ
ม่ันคงของรัฐ กสทช. 

▪ กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

▪ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 –วันที่ 23 มีนาคม 2562) 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จำกัด (ตั้งแต่ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วนัที่ 23 มีนาคม 
2562 

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 –วันที่ 
23 มีนาคม 2562 ) 

- กรรมการกำกับด ูแลกิจการที ่ด ี  และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
 จำกัด (ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 –วันที่ 23 มีนาคม 
2562 ) 

▪ ช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงาน กสทช. ประจำงานเลขานุการรอง
ประธานกรรมการ กสทช./ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(ตั้งแต่ 1 เม.ย.55 – 30 ก.ย.61) 

▪ ปฏิบัติหน้าที่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในส่วน
ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคขั้นสูง           

▪ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3) 
ในความเชี ่ยวชาญสาขา (ตั ้งแต่วันที ่ 24 มกราคม 2560 – 
ปัจจุบัน) 
- ความเช่ียวชาญสาขา โทรคมนาคม 
- ความเช่ียวชาญสาขา บริหารองค์กร 
- ความเชี ่ยวชาญสาขา ความมั ่นคง การประสานงาน

หน่วยงานภาครัฐ 
 

การฝึกอบรม ศึกษา/ดูงาน    

▪    หลักสูตร นายทหารอิเล็กทรอนิกส์ เหล่า สื่อสาร รุ่นที่ 8  พ.ศ. 
2539  

▪    หลักสูตร ช้ันนายร้อย เหล่า สื่อสาร  รุ่นท่ี 42  พ.ศ. 2542  
▪    หลักสูตร ช้ันนายพัน เหล่า สื่อสาร   รุ่นท่ี 37   พ.ศ. 2545   
▪    หลักสูตร หลักประจำ โรงเรียน เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 84  

พ.ศ. 2548 
▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการและสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศ

ออสเตรเลีย พ.ศ. 2548  
▪    หลักสูตร นายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนการเงินทหารบก รุ่นที่ 

26 พ.ศ.2549  
▪  ศึกษาดูงานเรื่อง Wi-MAX  พ.ศ. 2550 ประเทศ ไต้หวัน     
▪  หล ักส ูตรประกาศน ียบ ัตร ของ กรมการสนเทศทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุด   
▪    ศึกษาดูงานการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบบร้าโกลด์   

พ.ศ.2553  มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา          
▪    หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ ่นที่ 

201/2557 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Director Certification Program (DCP) ร ุ ่ น ที่  
201/2558 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 
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(Public Director Institute : PDI 13) จาก สถาบ ันพ ัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า  

▪    หล ั ก ส ู ต ร  Boards that Make a Difference (BMD) ร ุ ่ นที่  
1/2559 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai 
Institute of Directors  (IOD)  

▪    หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559 
จาก สมาคมส ่งเสร ิมสถาบ ันกรรมการบร ิษ ัทไทย  Thai 
Institute of Directors  (IOD) 

▪    หล ักส ูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 26/2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    ห ล ั ก ส ู ต ร  Risk Management Program for Corporate 
Leaders  (RCL) รุ ่นที ่ 9/2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    ห ล ั ก ส ู ต ร  Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2560  จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD) 

▪    หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance 
(ITG) รุ ่นที ่ 5/2560  จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย Thai Institute of Directors  (IOD)  

▪    ห ล ั ก ส ู ต ร  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 
43/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

▪    ศึกษาดูงาน Mobile World Congress 2014 วันที ่ 24 - 27 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และเข้า
ร่วมการประชุม 4th International Conference – Advanced 

materials and technologies for transport – Lighweight 
materials: sustainable solutions for the next vehicles 
generation วันที ่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองโตริโน 
ประเทศอิตาลี 

▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศ กับ
หน่วยงาน   EUROCONTROL Experimental Centre (EEC) 
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส แลหน่วยงาน National Air Traffic 
Control Services (NATCS) สหราชอาณาจักร  

▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศเยอรมัน และ สวีเดน พ.ศ.
2559  

▪     ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง พ.ศ. 2560  

▪    ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2561 

▪  ศึกษาดูงานหน่วยงานการจัดการจราจรทางอากาศ และกำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือน สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และ 
สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2561 

▪    หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำหรับผู้ทำงานด้านการบิน (นักบิน
ส่วนบุคคล ภาควิชาการ) (PPL.56/61) พ.ศ. 2561 บริษัท ไทย
เจนเนอรัล เอวิเอช่ัน เทคโนโลยี จำกัด     

     หลักสูตรการบริหารท่าอากาศยาน (Basic Airport Management Course : BAM. 
5/61)  พ.ศ. 2561 บริษัท ไทยเจนเนอรัล เอวิเอช่ัน เทคโนโลยี จำกัด
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1. การประชุมชี้แจงรายงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  กสทช. สำนักงาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2562 ต่อรัฐสภา 

รูปที่ 1-3: การประชุมช้ีแจงรายงาน การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และ
เลขาธิการกสทช. ประจำปี 2562 ต่อรัฐสภา 

ภารกิจที่สำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกจิการโทรคมนาคม 

โดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ประจำปี 2563 
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2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ต โซน C โซน C+  
▪ ร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มี

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โซน C และร่วมสังเกตุการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่
ชายขอบ โซน C+  

▪ การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ  
(USO NET) 

รูปที่ 1-4: การประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ต                          
โซน C โซน C+ (1) 
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รูปที่ 1-5: การประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ต                       
โซน C โซน C+ (2) 
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รูปที่ 1-6: การประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการ 
            อินเทอร์เน็ตโซน C โซน C+ (3) 
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3. การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น  

รูปที่ 1-7: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (1) 
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รูปที่ 1-8: การติดตามผลการดำเนนิงาน และความคืบหนา้โครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (2) 
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รูปที่ 1-9: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดขอนแก่น (3) 
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4. การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

รูปที่ 1-10: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) 
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รูปที่ 1-11: การติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าโครงการจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) 

 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของ กสทช. ในส่วนภูมิภาค  
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น  

รูปที่ 1-12: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (1) 
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รูปที ่1-13: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น (2) 
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6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

รูปที่ 1-14: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(1) 
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รูปที่ 1-15: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                                                                                                          41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-16: การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 เขต 44 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(2) 
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7. การติดตามศูนย์ทดลองทดสอบ  5G   
▪ ร ่วมประช ุมเพื ่อร ับทราบการดำเน ินการศึกษา และจัดต ั ้งศ ูนย ์ทดลองและทดสอบ 5G ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
▪ ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
▪ ร่วมศึกษาดูงานUSE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
▪ ตรวจเยี่ยมสถานีฐาน Cell Site  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

รูปที่ 1-17: ร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการศึกษา และจัดตั้งศูนย์ทดลองและทดสอบ 5G ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปที่ 1-18: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1) 
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รูปที่ 1-19: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) 
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  รูปที่ 1-20: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) 
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รูปท่ี 1-21: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G  ฟาร์มไก่ไข่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4) 
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รูปที่ 1-22: ร่วมศึกษาดูงานUSE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลยัขอนแก่น (1) 
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รูปที่ 1-23: ร่วมศึกษาดูงาน USE CASE 5G การนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2) 
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รูปที่ 1-24: ตรวจเยี่ยมสถานีฐาน Cell Site  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

8. การประชุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อรับทราบข้อมูล ในการดำเนินงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 จำนวน 20 สำนัก  

  ประกอบด้วย 1. สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 2. สำนักกฎหมายโทรคมนาคม  
3. สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 4. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 1  5. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 6.สำนักกำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม 7. สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม 8. สำนักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 9.  สำน ักการอน ุญาตว ิทย ุคมนาคม 1 10.  สำน ักการอน ุญาตว ิทย ุคมนาคม 2  
11. สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 12. สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม 13. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริดภคในกิจการโทรคมนาคม 14. สำนักบริหารคลื่น
ความถี่ 15. สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 16. สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 17. สำนักกองทุน
และวิจัยพัฒนา 18. สำนักบริหารข้อมูลกลาง 19. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 20. สำนักพัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 
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สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-25: สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 

สำนักกฎหมายโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-26: สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (1) 
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รูปที่ 1-27: สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (2) 

 

สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-28: สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
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สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-29: สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (1)  

 

 

รูปที่ 1-30: สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) 
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สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-31: สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (1) 

รูปที่ 1-32: สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (2) 
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สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-33: สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-34: สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (2) 
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สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-35: สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-36: สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (2) 
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สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 

 

รูปที่ 1-37: สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 

สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 

 

รูปที่ 1-38: สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 2 
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สำนักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัว ึงและเพื่อสังคม 

 

รูปที่ 1-39: สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (1) 

 

 

รูปที่ 1-40: สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (2) 
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สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 

รูปที่ 1-41: สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

สำนักบริหารคลื่นความ ี่ 

 

รูปที่ 1-42: สำนักบริหารคลื่นความถี่ (1) 
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รูปที่ 1-43: สำนักบริหารคลื่นความถี่ (1) 

สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

 

รูปที่ 1-44: สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (1) 
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รูปที่ 1-45: สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (2) 

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

 

รูปที่ 1-46: สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                                                                                                          61 

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา  

 

รูปที่ 1-47: สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา  

 

สำนักฐานข้อมูลกลาง  

 

รูปที่ 1-48: สำนักฐานข้อมูลกลาง (1) 
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รูปที่ 1-49: สำนักฐานข้อมูลกลาง (2) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รูปที่ 1-50: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 
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รูปที่ 1-51: สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) 

สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล  

 

รูปที่ 1-52: สำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัล (1) 
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9. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการระงับการเข้าเว็บ ซต์การพนันออน ลน์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.  
กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ให้บริการ 

อินเทอร์เน็ตในประเทศ ทย ( อเอสพี) และโอเปอเรเตอร์  
 

 

รูปที่ 1-53: ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (1) 

 

รูปที่ 1-54: ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (2) 
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รูปที่ 1-55: ร่วมประชุมหารือเกีย่วกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (3) 

 

รูปที่ 1-56: ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (4) 
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10. ร่วมประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อกำชับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ  

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

รูปที่ 1-57: ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม (1) 

รูปที่ 1-58: ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม (2) 
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11. ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคม 
พื้นฐานโดยท่ัว ึงและบริการสังคม ณ ห้องคูเมืองโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์   

 

 

รูปที่ 1-59: ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
              การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 
              และบริการสังคม (1) 
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   รูปที่ 1-60: ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
              การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 
              และบริการสังคม (2) 
 

 
รูปที่ 1-61: ร่วมประชุมการับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการศึกษาและออกแบบหลักสูตร 
              การพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง 
              และบริการสังคม (3) 
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12. ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ ส านีโทรทัศน์แห่งประเทศ ทย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563  
เพื่อชี้แจงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ของ สำนักงาน กสทช. และการดำเนินการเรื่อง 5 G ของ กสทช.   
 

รูปที่ 1-62: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สรุาษฎร์ธานี (1) 

 

รูปที่ 1-63: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สรุาษฎร์ธานี (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-64: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สรุาษฎร์ธานี (3) 
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รูปที่ 1-65: ร่วมรายการ แหลงข่าวชาวใต้ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สรุาษฎร์ธานี (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                                                                                                          71 

13. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม และเยี่ยมชมภารกิจ GISDA  
 

 

รูปที่ 1-66: ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม และเยี่ยมชมภารกิจ GISDA (1) 

 

รูปที่ 1-67: ร่วมประชุมหารือเกีย่วกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทยีม และเยี่ยมชมภารกิจ GISDA (2) 
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1. อนุญาตให้ใช้คลื่นความ ี่โทรคมนาคม (คลื่น 5G) 
▪ ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนใน การเรียก

คืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz เพ่ือนำไปใช้ในการประมูล 5G 
▪ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  ณ 
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ 

▪ รว่มงาน เสวนา “กระชากปม 5G ไปไม่ถึงฝัน”  ณ สำนักงาน กสทช. 
▪ ต ิ ดตามการโครงการทดสอบ 5G  ณ ศ ู นย ์ ทดสอบและว ิ จ ั ย 5G  คณะว ิ ศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
▪ ร่วมสังเกตการณ์การประมูลคลื่นความถี่ท่ีนำไปใช้ในเทคโนโลยี 5G 

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคญัในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความ ี่โทรคมนาคม (คลื่น 5G) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1-68: ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืน 
                   คลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz เพื่อนำไปใช้ในการประมูล 5G 
 
 
 

 

ภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม 

โดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 
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รูปที่ 1-69: ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
                               สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  ณ โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลยีร ์ 
                               ประตูน้ำ 
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   รูปที ่1-70: ร่วมงาน เสวนา “กระชาก ปม 5G ไปไม่ถึงฝัน”  ณ สำนักงาน กสทช. 
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รูปที่ 1-71: การติดตามการโครงการทดสอบ 5G  ณ ศูนย์ทดสอบและวิจัย 5G  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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รูปที่ 1-72: ร่วมสังเกตการณ์การประมูลคลื่นความถี่ท่ีนำไปใช้ในเทคโนโลยี 5G   

 

2. โครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+      
▪ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล โซน C  
▪ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โซน C และร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พ้ืนที่ชายขอบโซน C+     

▪ ติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้า โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
โซน C  กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภท 2 การจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ  
( USO Net) โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดหนองคาย 
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ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคญัในโครงการอินเทอร์เน็ต โซน C และ โซน C+ 

รูปที่ 1-73:  ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจดัให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โซน c   
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 ร ูปท ี ่  1-74 : ร ่วมส ังเกตการณ์การประช ุมคณะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุในการจ้างบร ิการโครงการจัดให ้ม ีบร ิการ  
                  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื ้นที ่ห ่างไกล โซน  c  และร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการตรวจ 
                  รับพัสดุในการจ้างบริการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื ่อนที ่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                  ในพื้นที่ชายขอบ โซน C+    
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ร ูปท ี ่  1-75 : ต ิดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้า โครงการจ ัดให ้ม ีบร ิการอ ินเตอร ์เน ็ตความเร ็วส ูงใน 
                 พื ้นที ่ห ่างไกล โซน  C  กลุ ่มที ่  3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภท 2 การจัดให้ม ีศ ูนย ์บร ิการ  
                 อินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO NET  โรงเรียนบ้านพานพร้าว จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report)                                                                                                                          80 

3. การเปิดเสรีดาวเทียม 
▪ ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 

ฉบับ ประกอบด้วย (ร่าง) ประกาศ กสทช. แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการ
ให้บริการในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

▪ ร่วมงานเสวนา Open Sky 2020 Opportunities and Challenges โอกาสและความท้าทาย ใน
กิจการดาวเทียมของไทย  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

 

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคญัในการเปิดเสรีดาวเทียม 

รูปที ่ 1-76: ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร ่าง) ประกาศ กสทช. ที ่เก ี ่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน  
                3 ฉบ ับ ประกอบด ้วย (ร ่าง) ประกาศ กสทช. แผนการบร ิหารส ิทธ ิในการเข ้าใช ้วงโคจรดาวเทียม  
                (ร ่าง) ประกาศ กสทช. เร ื ่องหลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้ส ิทธ ิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
                และ (ร ่าง) ประกาศ กสทช. เร ื ่อง หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการอน ุญาตให ้ ใช ้ช ่องส ัญญาณดาวเท ียม  
                ต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
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ร ูปที ่  1-77: ร ่วมงานเสวนา Open Sky 2020 Opportunities and Challenges โอกาสและความท้าทาย ในกิจการ 
                 ดาวเทียมของไทย  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล     
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4. การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
▪ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคญัในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 

รูปที่ 1-78: ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
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5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต  11 จังหวัดสุพรรณบุรี 
▪ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต 24 จังหวัดอุดรธานี  
▪ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์วิทยุการบินอุดรธานี และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. เขต 22  

จังหวัด อุดรธานี 
▪ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  4 จังหวัดสงขลา  
▪ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. ภาค 4 

จังหวัดสงขลา 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  3 จังหวัดเชียงใหม่ 
▪ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. เขต  22 จังหวัดอุบลราชธานี 
▪ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ภาค  4 จังหวัดภูเก็ต 

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคัญในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค 

 

รูปที่ 1-79: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 13 จังหวัดสุพรรณบุร ี
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รูปที่ 1-80: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 24 จังหวัดอุดรธานี  

รูปที่ 1-81: ประชุมร่วม ศูนย์วิทยกุารบินอุดรธานี บริษัทวิทยุการบนิแห่งประเทศไทย และ กสทช. เขต 22     
              จังหวัดอุดรธาน ี
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 รูปที่ 1-82: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 จังหวัดสงขลา 
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          รูปที่ 1-83: ประชุมร่วม ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และ กสทช. ภาค 4  
                        จังหวัดสงขลา 

        รูปที่ 1-84: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
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     รูปที่ 1-85: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. เขต 22 จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 1-86: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน กสทช. ภาค 4 จังหวัดภูเก็ต 
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6. (ร่าง) ประกาศต่างๆ ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ 

กสทช. เรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน ณ สำนักงาน กสทช.     
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื ่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื ่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง        
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
▪ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร ่าง) หลักเกณฑ์และวิธ ีอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  
▪ ร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิ คของ เครื่อง

โทรคมนาคม และอุปกรณ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT 2020 จำนวน 2 ฉบับ 

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคัญต่อ(ร่าง) ประกาศต่างๆ ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 

รูปที่ 1-87: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ  
              กสทช. เรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเสมือน  
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รูปที ่1-88: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย 
              โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง   

รูปที่ 1-89: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่าง  
               ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           90 

 

  

รูปที่ 1-90: ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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7. ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ กสทช.     
▪ ร่วมพิธีการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถ่ี สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz    
▪ ร่วมประชุม กสทช. สัญจร ด้านกิจการโทรคมนาคม พบ ประชาชน ณ จังหวัดตรัง  
▪ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ด้านหน้า
อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.  

▪ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Knowledge is magic 
▪ ร่วมกิจกรรม NBTC KM DAY ประจำปี 2562   

ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคัญในการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของ กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-91: ร่วมพิธีการชำระเงินคา่ประมลูคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 
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  รูปที่ 1-92: ร่วมประชุม กสทช. สัญจร ด้านกิจการโทรคมนาคม พบ ประชาชน ณ จังหวัดตรัง  
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ร ูปท ี ่  1 -93 : ร ่ วมงานทำบ ุญต ักบาตร เน ื ่ องในว ันคล ้ ายว ันสวรรคตพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร  
                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ  
                  ด้านหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.  
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    รูปที่ 1-94: ร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Knowledge is magic 

   รูปที่ 1-95: ร่วมกิจกรรม NBTC KM DAY ประจำปี 2562   
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8. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
▪ เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
▪ ร่วมประชุมหารือ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ถึง

แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) และ
ร่วมหารือเก่ียวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับ คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ กตป.      

▪ ประชุมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ภาพบรรยากาศภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 1-96: เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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       รูปที่ 1-97: ร่วมประชุมหารอื เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ถึง 
                     แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน กสทช. (กตป.)     
                    และร่วมหารือเกีย่วกับระเบยีบที่เกี่ยวข้อง กับ คณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ  
                    กตป.  
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     รูปที ่1-98: ประชุมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
 กสทช. (กตป.) ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
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9. ร่วมประชุมกรรมาธิการฯ และ กสทช.  
▪ ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
▪ ร่วมประชุมกรรมาธิการ วุฒิสภา ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   
▪ รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงาน กสทช.  
ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคัญในการร่วมประชุมกรรมาธิการฯ และ กสทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-99: ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  
              และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
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    รูปที่ 1-100: ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง วุฒิสภา ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   
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     รูปที่ 1-101: รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ 
                      และสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สำนักงาน กสทช.  
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10. งานเสวนาด้านกิจการโทรคมนาคม       
▪ ร่วมงานสัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All ณ 

ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ    
▪ ร่วมงาน เสวนา Telemedicine & Smart Health 2019 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  
▪ ร่วมงาน Cyber Security  and Data Privacy 2020 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ 

 
ภาพบรรยากาศภารกิจที่สำคัญในงานเสวนาด้านกิจการโทรคมนาคม       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-102: ร่วมงานสัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All  
                ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 5 โรงแรมเซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
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       รูปที่ 1-103: ร่วมงาน เสวนา Telemedicine & Smart Health 2019 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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      รูปที่ 1-104: ร่วมงาน Cyber Security  and Data Privacy 2020 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ 
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1.4 บทบาทหน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  

1.4.1 บทบาทและหน้าที่ของ กสทช. 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  มาตรา 27 กำหนดให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ 
และแผนเลขหมาย โทรคมนาคม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2. กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถี่ท่ีใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

3. กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

4. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุ
คมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้ กสทช. จะมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. 
เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กสทช. กำหนดก็ได้ 

5. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท  

6. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง และเป็นธรรม และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข 
หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

7. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว 

8. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กําหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่
ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

9. กําหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดย
คํานึงถึง ประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ 

10. กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการ 
     กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม  

11. กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความ  
     ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
     โทรคมนาคม 

12. กําหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตาม 
     มาตรา 50 

12.1.1. เรียกคืนคลื่นความถี่ที ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ ้มค่าหรือ
นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในแผนซึ่งจัดทำขึ้นตาม 
(1) จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือนำมาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขที ่ กสทช. กำหนด โดยเงื ่อนไขดังกล่าวต้องกำหนดวิธีการ
ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่เรียกคืนคลื่นความถี่โดยให้
คำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่
ละกรณีด้วย 

13. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

14. ดำเนินการในฐานะหน่วยงานอำนวยการของรัฐที่มีอำนาจในการบริหารกิจการสื่อสาร
ระหว่าง ประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศอื ่น รัฐบาลและหน่วยงาน ต่างประเทศ ตามที่อยู ่ในหน้าที ่และอำนาจของ 
กสทช. หรือตามที่รัฐบาลมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของ รัฐเพื่อให้มี
ดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และประสานงานเกี่ยวกับ
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การบริหารคลื่นความถี่ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ซึ่งจัดทำตาม (1) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  

14.1. ดำเนินการให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติ
ของชาติ และดำเนินการให้มีการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกั บ
ประเทศชาติและประชาชน ในกรณีที่การรักษาสิทธิดังกล่าวก่อให้เกิดภาระแก่รัฐ
เกินประโยชน์ที่จะได้รับ กสทช. อาจสละสิทธิดังกล่าวได้ตามที่กำหนดในแผนการ
บริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้ง
ประกาศเหตุผลโดย ละเอียดให้ประชาชนทราบ ในการดำเนินการให้มีการใช้สิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ให้ กสทช. มี อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข การอนุญาตค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
อนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับอนุญาตหรือ
ผู้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี จะต้องรับภาระ โดยค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกลา่ว
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการอนุญาตแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

14.2. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม การอนุญาตดังกล่าว 

15. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน 

16. ติดตามตรวจสอบและให้คําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง  
     กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

17. กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด 
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

18. ส่งเสริมการรวมกลุ ่มของผู ้ร ับใบอนุญาต ผู ้ผลิตรายการ และผู ้ประกอบวิชาชีพ 
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อทํา หน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
และการควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 
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19. ออกระเบียบหรือประกาศเกี ่ยวกับการบริหารงานทั ่วไป การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสทช. ตาม
มาตรา 58 

20. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ตามมาตรา 52 

21. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามท่ีคณะ
กรรมการบริหาร กองทุนเสนอตามมาตรา 55 

22. ให้ข้อมูลและร่วมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหาร คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือ
กิจการอื่นที่เก่ียวข้อง 

22.1. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการของกสทช. และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตามที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

23. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

24. ออกระเบียบประกาศ หรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช. 

25. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

1.4.2 บทบาท และหน้าที่ของเลขาธิการ กสทช. 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้ เลขาธิการ กสทช. มีอำนาจในการ
บริหารสูงสุดในสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจและการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
กสทช. และต้องรายงานขึ้นตรงต่อ กสทช. โดยตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. มาจากการจัดสรรหา และ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี  

ภายใต้เลขาธิการ กสทช. กำหนดให้มีรองเลขาธิการ กสทช. ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามสายงานที่ถูกกำหนดทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง ดังนี้  
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1. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 

2. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 

3. รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

4. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 

1.4.3 บทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. 

ตามมาตรา 56 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไข เพิ่มเติมฯ  ได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กสทช.” เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ประธานกรรมการ โดยให้สำนักงาน กสทช. มีเลขาธิการ กสทช. คนหนึ่งรับผิดชอบการ ปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน กสทช. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
สำนักงาน กสทช. ประกอบกับมาตรา 57 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน กสทช. ดังนี้ 

1. รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินรายได้ของสำนักงาน กสทช. 

2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ  โดย
รายจ่ายประจำปีของสำนักงาน กสทช. ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และสำนักงาน 
กสทช. งบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวจัดทำโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า การประหยัด และ
ประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วและมิได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
ปีงบประมาณนั้น ให้รายการหรือโครงการนั้นเป็นอันพับไปและให้สำนักงาน กสทช. นำส่งงบประมาณ
สำหรับรายการหรือโครงการดังกล่างเป็นรายได้แผ่นดิน 

3. ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ 

4. รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเสนอความเห็นต่อ 
กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กำหนด 

5. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

6. รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุน 

7. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ กสทช. มอบหมาย 
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1.5 โครงสร้างองค์กร สำนักงาน กสทช. และงานด้านกิจการโทรคมนาคม 

โครงสร้างสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย ประธาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. ซึ่งสามารถแบ่งการดำเนินงานตามสายกิจการทั้งสิ้น 5 สายงาน ได้แก่ สายงานกิจกากระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (สท.) สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (ยก.) สายงานบริหารองค์กร (บก.) 
สายงานการบริหารคลื่นความถี ่และภูมิภาค (ภค.) และสายงานกิจการโทรคมนาคม (ทค.) โดย
แบ่งเป็นสำนัก 46 สำนัก สำนักงานกองทุน 1 สำนัก สถาบัน 1 สถาบัน สำนักงาน กสทช. ภาค 4 
สำนัก ส่วนงาน 2 ส่วนงาน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 1 ศูนย์ มีหน้าที ่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งประสานงาน เร่งรัด ติดตาม รับข้อร้องเรียน คุ ้มครองจริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาล 
คุณธรรม ความโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

สายงานกิจการโทรคมนาคม สามารถแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 16 สำนัก ได้แก่ สำนัก
อำนวยการสายกิจการโทรคมนาคม (อท.)  สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)  
สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)  สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (ทท.) สำนักบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
(พท.) สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.) สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม (รท.) สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (กท.) สำนักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
(ปท.2) สำนักกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท.) สำนัก
บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเพื่อสังคม (ถท.) สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
(ชท.) และสำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท.)  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในสายงาน
กิจการโทรคมนาคม ได้แก่ สายงานการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (ภค.) และสายงานกิจการ
โทรคมนาคม (ทค.) ซึ่งสายงานการบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาคสามารถแบ่งส่วนงานภายใน
ออกเป็น 5 สำนัก ได้แก่ สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ.) สำนักงาน
บริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงานแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ.) สำนักบริหารข้อมูลกลาง 
(บภ.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) และประกอบด้วย 4 สำนักงาน กสทช. ภาค ได้แก่ สำนักงาน 
กสทช. ภาค 1 (ภภ.1)  สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ภภ.2) สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (ภภ.3) และ
สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (ภภ.4) ดังแสดงในรูปที่แสดงถัดไป 
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รูปที่ 1-105: โครงสร้างสำนักงาน กสทช.  
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2 วิธีการและกรอบการประเมินผลการติดตามและประเมินผลฯ  

2.1 กระบวนการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.  

ในการดำเนินโครงการเพื่อผลลัพธ์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ด้านการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาได้แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1: จดัทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ 

ระยะที่ 2: การเก็บข้อมูลและดำเนินการศึกษา  

ระยะที่ 3: การสรุปผลและส่งมอบงาน  

ที่ปรึกษาได้ออกแบบและวางแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย 11 แผนงาน ดังรูปที่ 
3-1 โดยสามารถแบ่งประเภทของแผนงานได้ตาม 

 
รูปที่ 2-1: ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนงาน 

2.1.1 การจัดทำแผนการดำเนนิโครงการ 

การดำเนินงานในระยะที่ 1 ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 ถึงแผนงานที่ 3 ในแผนงานที่ 1 ที่ปรึกษาได้
จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยระบุกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
และวางแผนงานโครงการอย่างละเอียด (Project Plan) เพื่อกำหนดกรอบในการดำเนินงานทั้งโครงการ                 
ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) ขอบเขตของงาน 
(Scope of Work) แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลโดยพิจารณากรอบการประเมิน 
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาของโครงการ โครงสร้างของคณะทำงาน และโครงสร้างของ            
การทำงาน รวมถึงการจัดประชุมต่าง ๆ ภายในโครงการ 

งวดท่ี 1: รายงานผลการศึกษาขั้นต้น
(Inception Report) 

งวดท่ี 2: รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
(Progress Report)

งวดที่ 3: รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

แผนงานที่ 1
การวางแผนโครงการโดยละเอียด

แผนงานที่ 2
จัดการประชุมรวมกับเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 3
จัดทํารายงานผลการศึกษาขั้นต้น

แผนงานที่ 11
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report) และ Infographic

แผนงานที่ 4
รวบรวมข้อมูลและศึกษาการ

ดําเนินงานของ กสทช. 

แผนงานที่ 6
จัดทําแบบสอบถามในพื้นท่ี 

กรุงเทพฯ และภูมิภาค 

แผนงานที่ 8
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาค

แผนงานที่ 9
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น

เฉพาะกลุ่ม

แผนงานที่ 5
ศึกษา และวิเคราะห์การดําเนินของ

ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ 

แผนงานที่ 10
การจัดทํารายงานความก้าวหน้าของ

การดําเนินงาน

แผนงานที่ 7
การสัมภาษณ์เชิงลึก

120 วัน30 วัน 150 วัน

ระยะที่ 1
จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ

ระยะที่ 2 
การเก็บข้อมูลและด าเนินการศึกษา

ระยะที่ 3 
การสรุปผลและส่งมอบงาน
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ในแผนงานที่ 2 ที่ปรึกษาจัดการประชุมระหว่างกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
และ/หรือ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Kick-Off Meeting) โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เพื่ออธิบายแผนการดำเนินโครงการโดยละเอียดและทำความ
เข้าใจร่วมกันในรายละเอียดขั้นต้นก่อนที่จะจัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) รวมถึงการ
บันทึกภาพตลอดระยะเวลาการประชุม และการจัดทำรายงานเพื ่อสรุปสาระสำคัญของการประชุมและ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอระหว่างการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ปรึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
กลุ่มย่อยทุกครั้ง 

ในแผนงานที่ 3 ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น ( Inception Report) ซึ่งประกอบด้วย 
แผนการดำเนินการ ระเบียบวิธีการศึกษา ขอบเขตของงาน รายละเอียดขั ้นตอนดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน โครงสร้างบุคลากรของที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลงานที่จะส่งมอบ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. ก่อนการดำเนินการในระยะถัดไป เพื่อส่งมอบแก่กรรมการการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจำนวน 10 เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.doc และ/หรือ .pdf) ลงแฟลชไดรฟ ์

2.1.2 การเก็บข้อมูลและดำเนินการศึกษา 

การดำเนินงานในระยะที่ 2 ประกอบด้วย แผนงานที่ 4 ถึงแผนงานที่ 10 ในแผนงานที่ 4 ที่ปรึกษา
รวบรวมข้อมูลและดำเนินการศึกษาในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. โดย
ทำการค้นคว้าวิจัย (Desk Research) ซึ่งมีการดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของ กสทช. เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในประเด็น
ดังกล่าว และในแผนงานที่ 5 ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์การดำเนินงานจากตั วอย่าง
ต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานของ กสทช. และนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

ในแผนงานที ่ 6 ที ่ปรึกษาจัดทำแบบสอบถามในพื ้นที ่กรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค รวมทั ้งสิ้น                      
ไม่น้อยกว่า 800 ชุด จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด และ
ส่วนภูมิภาคจำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด โดยในการเก็บข้อมูลจริงได้ดำเนินการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 
1,122 ชุด แบ่งเป็น แบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 544 ชุด และแบบสอบถามในเขตต่าง
ต่างจังหวัดจำนวน 578 ชุด ทั้งนี้ในการเก็บแบบสอบถามนั้นดำเนินการเฉพาะพื้นที่จำนวน 19 จังหวัดที่การ
ดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารหรือนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เช่นเดียวกับในเขตพื้นที่มหานครที่มีการเก็บ
ข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ 20 เขตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการดำเนินงานจัดระเบียบหรือนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
สำหรับราชื่อจังหวัด และ เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครที่มีการเก็บข้อมูลแสดงดังนี้ 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           113 

 

จังหวัดต่างๆ ที่มีการเก็บข้อมูล 

1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. กำแพงเพชร 

4. พะเยา 5. ลำปาง 6. สุโขทัย 

7. ภูเก็ต 8. ยะลา 9. สงขลา 

10. สมุทรสงคราม 11. สุราษฎร์ธานี 12. ชลบุรี 

13. พระนครศรีอยุธยา 14. ระยอง 15. นครพนม 

16. นครราชสีมา 17. หนองคาย 18. อุดรธานี 

19. อุบลราชธานี 20. กรุงเทพมหานคร  

 พื้นที่ในจำนวน 20 เขต ในกรุงเทพมหานคร ที่มีการเก็บข้อมูล 

1. คลองเตย 2. คลองสาน 3. จตุจักร 

4. ดินแดง 5. ดุสิต 6. บางเขน 

7. บางกอกใหญ่ 8. บางกอกน้อย 9. บางพลัด 

10. บางรัก 11. ปทุมวัน 12. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 

13. พญาไท 14. พระนคร 15. ยานนาวา 

16. ราชเทวี 17. วัฒนา 18. สาทร 

19. หลักสี่ 20. ห้วยขวาง  

จากนั้นในแผนงานที่ 7 ที่ปรึกษาจัดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ในรูปแบบออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) หรือ ออฟไลน์ (การสัมภาษณ์ต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์) จำนวน 3 ครั้ง 
ได้แก่การสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่สะดวกในการให้ข้อมูลดังนี้ (1) สำนักงาน กสทช. ในส่วนของสำนัก
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) (2) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ  
(3) สมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมป์ ประเทศไทย สำหรับสาระสำคัญของผลการสัมภาษณ์นำแสดง
ในภาคผนวก  

ในแผนงานที่ 8 คณะที่ปรึกษาและ กตป. ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดระเบียบสายสื่อสารและ                   
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนภูมิภาคจำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู ้แทนของกรรมการติดตามและประเมินผล                   
การปฏิบัติงาน และ/หรือ ผู ้แทนของสำนักงาน กสทช. ร่วมสังเกตการณ์ด้วยครั ้งละไม่น้อยกว่า 5  คน                    
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โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู ้ที ่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงพื ้นที ่ครั ้งนี้  ทั ้งนี ้พื ้นที ่หลักในการลงพื้นที่ 
ประกอบด้วยพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี อย่างไรก็ตามได้มีการลงพื้นที่ศึกษาการก่อสร้างท่อ
ร้อยสายใต้ดินที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นการลงทุนทำงานโดยหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง 
สำหรับบันทึกกิจกรรมการลงพื้นที่นำแสดงไว้ดังภาคผนวก 

 ในแผนงานที่ 9 ที่ปรึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในระดับ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และภูมิภาค 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู ้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 40 คนในแต่ละพื้นที่ โดยบันทึก
สาระสำคัญจากการจัดประชุมทั้ง 3 ครั้งนำเสนอไว้ในภาคผนวก ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม ภาค
ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนงานที่ 6 ถึงแผนงานที่ 9 ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อให้ที่ปรึกษา
สามารถศึกษาและประเมินการปฏิบัติงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อย่างครบถ้วนและ
สะท้อนผลการดำเนินงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างแท้จริง  

เมื่อดำเนินงานครบทุกแผนงานแล้วจึงนำไปสู่การดำเนินแผนงานที่ 10 ที่เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการศึกษาจากการเก็บข้อมูลในแผนงานที่ 4 จนถึงแผนงานที่ 9 มาเรียบเรียงวิเคราะห์ในการศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อจัดทำสรุปผล
การศึกษาในรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (Progress Report) และนำเสนอผลการศึกษาให้แก่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของสำนักงาน กสทช. อย่างเหมาะสม 

2.1.3 การสรุปผลและส่งมอบงาน 

การดำเนินงานในระยะที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น ประกอบด้วย แผนงานที่ 11 ซึ่งที่ปรึกษาจะจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย โดยที่ปรึกษาจะทำการส่งมอบ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ในรูปเล่ม
จำนวน 10 ฉบับ พร้อมบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.doc .pdf) ลงแฟลชไดรฟ์ เพื ่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดทำและตีพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 
100 เล่ม พร้อมกับการจัดทำสรุปผลการศึกษาในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น Infographic เพ่ือเป็นการสรุปผลและ
ส่งมอบงานในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ 

2.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดระเบียบ            
สายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดินของ กสทช.  อยู ่ภายใต้กรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบการ 
ประเมินซิปป์ ที่มีรายลละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.2.1 รูปแบบการประเมินซิปป์ CIPP (CIPP Evaluation Model) 

รูปแบบการประเมินซิปป์เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
นโยบาย แผนงาน และโครงการในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น              
การประยุกต์ใช ้ร ูปแบบการประเมินซิปป์จึงมีความแม่นยำและสามารถเชื ่อถือได้ โดยองค์ประกอบ                      
ในการประเมินมีทั ้งสิ ้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า                 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ที่มา: Stufflebeam & Shinkfield, 2007 

รูปที ่2-2: ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการตดัสินใจตามรปูแบบการประเมินซิปป์ 

2.2.1.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) 
เป็นการประเมินบริบทก่อนการดำเนินการโครงการ โดยครอบคลุมการพิจารณาหลักการและ

เหตุผล ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมาย             
ในโครงการ เพื่อการกำหนดขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักในการประเมินอย่างชัดเจน            
ซึ ่งนำไปสู ่การออกแบบแผนงานต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการเพื ่อตอบสนองต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
2.2.1.2 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) 

เป็นการประเมินที่พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงและความพร้อมของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการดังกล่าว
สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนด การประเมินปัจจัย นำเข้า           
จะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจเลือกแนวทางต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ และ                
ช่วยจัดลำดับในการวางแผนโครงการและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ
ใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

Process Evaluation
▪ Implement
▪ Develop
▪ Monitor
▪ Feedback

Input Evaluation
▪ Stakeholders
▪ Strategies
▪ Budget
▪ Resources

Product Evaluation
▪ Impact
▪ Effectiveness

Context Evaluation
▪ Needs
▪ Problems
▪ Opportunities
▪ Background
▪ Environment

Goal

Outcomes

Plan

Actions

Core 
Values

ท่ีมา: Stufflebeam & Shinkfield, 2007
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2.2.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการดำเนินงานในโครงการตามแผนงานหรือ

งบประมาณท่ีกำหนด เพ่ือหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
และปรับปรุงให้การดำเนินช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น การประเมินในกระบวนการนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเห็นถึงความสำเร็จหรือปัญหาที่เกิดขึ้น  
ได้อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปได้โดยเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
2.2.1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบผลผลิตที ่เก ิดขึ ้นจากการดำเนินการโครงการและ                   
การตอบสนองต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ           
ผู้ดำเนินโครงการในการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินโครงการ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนิน
โครงการในขั้นตอนถัดไป 

รูปแบบการ
ประเมินซิปป ์

ปัจจัยในการประเมินผลในแต่ละ
ส่วนประกอบของโครงการ 

ตัวอย่างการประเมินผล เร่ือง การดำเนินการ
วางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย

สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
การประเมิน
สภาวะแวดล้อม 

เป้าหมาย (Goal) 
▪ ความต้องการ/ความจำเป็น (Needs) 
▪ ปัญหา (Problems) 
▪ โอกาส (Opportunities) 
▪ ที่มา (Background) 
▪ สถานการณ์ปัจจุบัน (Environment) 

▪ ความเชื่อมโยงกับแผนหรือนโยบายของรัฐบาล ใน
การจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื ่อสารและ
แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

▪ ปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

▪ ประโยชน์ของการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน 

▪ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ผู ้ให้บริการโทรคมนาคม องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

การประเมิน
ปัจจัยนำเข้า 

แผนงาน (Plan) 
▪ ผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders ) 
▪ กลยุทธ์/แนวการดำเนินงาน (Strategies) 
▪ งบประมาณ (Budget) 
▪ ทรัพยากร (Resources) อาทิ บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์ เวลา 

▪ การจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ การสำรวจเส้นทางวิกฤตของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ เส้นทางทั้งหมดที่อยู ่ในการพิจารณาสำหรับการ
จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. 
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▪ การก่อสร้างและให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารของ
ผู้ประกอบการ 

▪ กรอบระยะเวลาในการจัดทำและเปิดเผยแผนการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและแผนการนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินของ กสทช. 

▪ การให้สิทธิผู้รับใบอนุญาตในการดำเนินการปักหรือ
ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 

▪ ข ้อม ู ลแผนผ ั งการวางท ่ อหร ื อจ ั ดระ เบ ี ยบ              
สายสื ่อสารของผู ้ร ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

การประเมิน
กระบวนการ 

การปฏิบัติ (Actions) 
▪ การปฏิบัติการตามแผนงาน 

(Implement) 
▪ การพัฒนาการดำเนินงาน (Develop) 
▪ การติดตามผลการดำเนินงาน (Monitor) 
▪ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

(Feedback) 

▪ การขึ้นทะเบียนเส้นทางวิกฤตของ กสทช. 
▪ การค ัดเล ือกเส ้นทางว ิกฤตสำหรับการจัดทำ

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและแผนการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

▪ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบ สายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

▪ การจัดตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน 

▪ กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของ กสทช. 

▪ ระยะเวลาในการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและแผนการนำสายสื่อสารลง
ใต้ดิน 

▪ การพ ิจารณาเห ็นชอบการให ้ส ิทธ ิแก่  ผ ู ้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  เพื่อการ
วางท่อร้อยสายสื่อสารและการพาดสายสื่อสาร 

การประเมิน 
ผลผลติ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
▪ ผลกระทบ (Impact) 
▪ ประสิทธิผล (Effectiveness) 

▪ แผนการจัดระเบียบสายสือ่สารประจำปีของ กสทช. 
▪ แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินประจำปีของ กสทช. 
▪ รายงานสายสื่อสารในช่วงครึ่งปีของ กสทช. 

ตารางที่ 2-1: ปัจจัยและตัวอยา่งในการประเมินผลในรูปแบบการประเมินซิปป์1  

 

 
1 International Handbook for Educational Evaluation, CIPP evaluation model 
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2.3 ประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร             
ลงใต้ดิน ที่ปรึกษาจำเป็นต้องกำหนดประเด็นสำคัญในการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลและ
เพ่ือให้ไดร้ับผลการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด โดยประเด็นสำคัญในการศึกษา
จะเป็นประเด็นที่มีผลความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร             
ลงใต้ดิน เช่น ประชาชน ผู้ประกอบการท่อร้อยสายสื ่อสาร และภาครัฐ โดยสามารถแบ่งประเด็นสำคัญ                
ในการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-3: ประเด็นสำคัญในการศกึษา 

2.5.1 การดำเนินการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร              

ลงใต้ดิน  

กสทช. มีการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน นับแต่ปี พ.ศ. 2559           
เป็นต้นมา เพื ่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปลี ่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน                    
ซึ่ง กสทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและ                 
สายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ  
ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื ่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพิ ่มความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต 
โดย กสทช. แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละปีและดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดินมาตั ้งแต่พ.ศ. 2560 จนถึง        
พ.ศ. 2563 ในปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดรูปแบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับ  
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือรายงานต่อสำนักงาน กสทช. ให้ทราบ 

ค า ามที่ส าคัญประเด็นส าคัญในการศึกษา

1

2

3

4

การด าเนินการวางแผนและการด าเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย

สื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทน
การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน

และประชาชนในพื้นที่ 

บทบาทหน้าที่ การวางแผนงาน การประสานการด าเนินงาน 
รวม ึงระยะเวลาในการด าเนินงานของส านักงาน กสทช  เป นอย่าง ร

การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช่ท่อร้อยสายร่วมกันของส านักงาน กสทช  
เป นอย่าง ร และเกิดผลจากการสนับสนุนงานดังกล่าวอย่าง ร

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของส านักงาน กสทช  
ในปัจจุบันด าเนินการ ึงส่วนใด และเกิดการก ากับดูแลขึ้นมาในส่วน หนอย่าง รบ้าง

การประเมินผลกระทบทีเ่กิดจากการด าเนินงานมแีนวทางในการด าเนินงานอย่าง ร มีหน่วยงานใดเป น
ผู้รับผิดชอบ และส่งผลต่อการด าเนินงานจัดระเบียบและน าสายสือ่สารลงดินอย่าง ร
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รูปที่ 2-4: บทบาทและผลงานของคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

ในช่วง พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กสทช. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื ่อสารลงใต้ดินร่วมกับหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งในพื ้นที ่ของการไฟฟ้านครหลวงและในพื ้นที ่ของ                        
การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาค โดยมีการดำเนินงานเพียงส่วนหนึ ่งของเส ้นทางทั ้งหมดที ่กำหนดตามแผน                             
การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน อย่างไรก็ตาม กสทช. สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง                
ซึ่งกำหนดจำนวนเส้นทางขั้นต่ำที่ กสทช. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องดำเนินงานในแต่ละปีไว้ในแผน                    
การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

ในขณะเดียวกันแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่กล่าวมาข้างต้นยังกำหนดเส้นทางสำหรับการสร้าง
ท่อร้อยสายสื ่อสารเพิ ่มเติมทั ้งในพื ้นที ่ของการไฟฟ้านครหลวงใน พ.ศ. 2563 และพื้นที ่ของการไฟฟ้า              
ส่วนภูม ิภาคนับแต่ พ.ศ. 2562 เพื ่อรองร ับการนำสายสื ่อสารลงใต ้ด ินในอนาคต ทั ้งน ี ้ ในปัจจ ุบัน               
สำนักงาน กสทช. ยังไม่มีการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารที่ผ่านมาเป็น                  
การทั่วไปอย่างเป็นทางการ 

สำหรับการดำเนินงานตามแผนการจัดระเบียบสายสื ่อสาร กสทช. สามารถบรรลุเป้าหมายใน                    
การจัดระเบียบสายสื่อสารใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 จากการปรับปรุงการพาดสายสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 กสทช. มีการดำเนินงาน
เพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางทั้งหมดที่กำหนดตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายใน
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารที่กำหนดให้ กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสารในทุกเส้นทางที่ระบุไว้ในแผน                 
การจัดระเบียบสายสื่อสารทั้งในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและพ้ืนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

▪ แต่งตั้งตามคําสั่งของ กสทช.
▪ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ และด าเนินการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
▪ มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรายงานต่อสํานักงาน กสทช. ให้ทราบ

➢ ปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานของ กฟน. และ กฟภ.

➢ ลดผลกระทบและปัญหาในการให้บริการโทรคมนาคมจากการนําสายสื่อสาร
ลงดิน

➢ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

➢ เพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

➢ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต

วัต ุประสงค์ของการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ภาพรวมของแผนการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช 

2560 2561

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน

2562 2563

             

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ตัวอย่างการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ

กสทช. ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประเมินความคืบหน้า
ขอ งการดํ า เนิ น ง าน  โ ดยมี ก า ร ก าหนด
หลักเกณ ์ในการค านวณร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในแต่ละเส้นทาง
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รูปที่ 2-5: ผลการดำเนินงานในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง 

 
รูปที ่2-6: ผลการดำเนินงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
และการบริหารงานของ กสทช. ในการดำเนินการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน โดยมีคำถามสำคัญด้านบทบาทหน้าที ่ การวางแผนงาน การประสานการ
ดำเนินงาน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างไร  เพื ่อประเมินผลการ
ดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ กสทช. ในกระบวนการ
จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน การกำหนดเป้าหมายและคัดเลือกเส้นทาง                     
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และรูปแบบการติดตามและประเมินผลกระทบ                 
ในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการประเมิน   
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการให้สิทธิแห่งทางเพื่อวางท่อร้อยร้อยสายสื่อสารแก่ผู้ประกอบการและ
ติดตามการจัดทำแผนผังและดำเนินการวางท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ประกอบการ 
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เป้าหมายเส้นทางที่ก าหนด

กสทช. บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานในแต่ละปี โดยจํานวน
เส้นทางท่ีดําเนินงานมากกว่าจํานวนเส้นทางข้ันต่ําซึ่งเป็นจํานวน
เป้าหมายที่กําหนดในแผนการดําเนินงาน

กสทช .  กํ าหนด เป้าหมายในการด า เนินงาน 2 ประการ 
ประกอบด้วย
▪ การจัดสายสื่อสารตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง
▪ ดําเนินงานครบทุกเส้นทางที่กําหนดตามแผน

กสทช. เริ่มกําหนดเส้นทางสําหรับก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในปี 
พ.ศ. 2563

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารแผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

การจัดระเบียบสายสื่อสารการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน การก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร

ผลการด าเนินงานในพื้นที่ของการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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กสทช. บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานในแต่ละปี โดยจํานวน
เส้นทางท่ีดําเนินงานมากกว่าจํานวนเส้นทางข้ันต่ําซึ่งเป็นจํานวน
เป้าหมายที่กําหนดในแผนการดําเนินงาน

กสทช .  กํ าหนด เป้าหมายในการด า เนินงาน 2 ประการ 
ประกอบด้วย
▪ การจัดสายสื่อสารตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
▪ ดําเนินงานครบทุกเส้นทางที่กําหนดตามแผน

กสทช. เริ่มกําหนดเส้นทางสําหรับก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในปี 
พ.ศ. 2563
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2.5.2 การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

เนื ่องจากการลงทุนเพื ่อใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารสำหรับการนำสายสื ่อสารลงใต้ดินเพ่ื อให้บริการ                  
ทางโทรคมนาคมของผู้ประกอบการมีต้นทุนสูงกว่าการพาดสายบนเสาไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการ        
จึงควรมีการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื ่อสารร่วมกันเพื ่อแบ่งปันภาระต้นทุนและลดการลงทุนซ้ำซ้อน                  
ของผู ้ประกอบการในการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสาร นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื ่อสารร่วมกัน           
ยังสามารถส่งเสริมความสามารถของผู ้ประกอบการในการให้บริการทางโทรคมนาคม โอกาสในการ               
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ และประสิทธิภาพในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมซึ่งสามารถ
นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในตลาดโทรคมนาคมในอนาคต 

กสทช. จึงมีการกำกับดูแลการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้
ขอบเขตของประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใตด้ิน 
หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและใช้บริการ
ท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงการจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ประกอบการเพื่อเป็น
เอกสารประกอบการยื ่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื ่อให้บริการท่อร้อยสายสื ่อสาร                   
และเมื่อ กสทช. พิจารณาเห็นชอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการจึงจะ
เปิดเผยข้อเสนออ้างอิงที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ กสทช. บนเว็บไซต์ของตนเอง เป็นการทั่วไป และ
กำหนดหน้าที่ของ กสทช. ที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ได้แก่ การรับข้อมูลเกี่ยวกับ                  
ท่อร้อยสายสื่อสารเป็นรายปีจากผู้ประกอบการที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร การพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาต
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการตรวจสอบสัญญาการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารระหว่าง
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 

รูปที่ 2-7: ประกาศ กสทช. ในการกำกับดูแลการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันของ กสทช. 

ในการกํากับดูแลการใช้ท่อร้อยสายส่ือสารร่วมกัน มีประกาศ กสทช. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

▪ ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอใช้สิทธิแห่งทางผ่านระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่ง
ทาง (E-Doc)

▪ กําหนดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส ) เพื่อเสนอความเห็น
เบื้องต้นต่อ กสทช  เพื่อพิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง

▪ กสทช. มีหน้าทีต่รวจสอบแบบหรือแผนผังในการด าเนินงานจากการใช้สิทธิแห่งทาง
ของผู้ได้รับสิทธิ

▪ กําหนดขอบเขตของข้อตกลงและหลักเกณ ์ก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือทรัพย์สินระหว่างเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินและผู้ได้รับสิทธิ

▪ ในกรณีที่มีการยื่นคําร้องต่อ กสทช. เนื่องจาก ม่สามาร ใช้สิทธิแห่งทางได้ กสทช  มี
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นค าร้องดังกล่าว

▪ กําหนดมาตรการคุ้มครองและก ากับดูแลผู้ ด้รับสิทธิแห่งทางของ กสทช.

หลักเกณ ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย 
วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม

▪ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิวางท่อร้อยสายสื่อสารต้อง ด้รับความเห็นชอบจาก กสทช  ตามวิธี
ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการให้สิทธิแห่งทางก่อนการดําเนินการ

▪ ผู้ที่มีท่อร้อยสายสื่อสารต้องจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารและส่งข้อมูล
รายปีให้แก่ กสทช 

▪ กสทช. มีหน้าทีพ่ิจารณาตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเพ่ือ
ให้บริการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร การขออนุญาตเพื่อใช้ท่อร้อยสายส่ือสารสําหรับการ
เดินสายสื่อสาร และการทําสัญญาการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

▪ กําหนดขอบเขตการเช่าช่วงท่อร้อยสายสื่อสารและการก าหนดอัตราค่าตอบแทน

▪ กําหนดหลักการและวิธีค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่เป็นอัตราอ้างอิง

▪ กําหนดให้ กสทช  มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร

แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน 
หรือกับโครงสร้างพ้ืนฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
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เพราะฉะน ั ้นการต ิดตามและประเม ินผลการดำเน ินการและการบร ิหารงานของ กสทช.                              
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินจึงควรพิจารณาถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันของ กสทช. ผ่านการกำกับดูแลภายใต้ขอบเขตของประกาศ กสทช. ดังที่กล่าว             
มาข้างต้น โดยมีคำถามสำคัญในการประเมิน คือ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช่ท่อร้อยสายร่วมกัน
ของสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างไร และเกิดผลจากการสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างไร 

2.5.3 การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร  

เนื ่องจากต้นทุนค่าเช ่าท่อร้อยสายสารถือเป็นต้นทุนที ่ม ีความสำคัญในกา รประกอบกิจการ                  
ของผ ู ้ประกอบการ ด ังน ั ้น กสทช. จ ึงต ้องม ีการกำก ับด ูแลการกำหนดอัตราค ่าตอบแทนการใช้                             
ท่อร้อยสายสื่อสารที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ โดยเครื่องมือในการกำกับดูแลที่ กสทช. 
เลือกใช้ คือ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดเพื่อ เป็นอัตราอ้างอิงในการกำหนด
อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู ้ประกอบการยังคงสามารถกำหนด            
อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่สูงกว่าอัตราอ้างอิงของ กสทช. โดยยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียด
และหลักการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร ้อยสายสื ่อสาร ประกอบการยื ่นคำขอใบอนุญาต                   
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. เพ่ือการพิจารณาเห็นชอบ 

ซึ่งในปัจจุบัน กสทช. ประกาศมาตรฐานในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร
ตามหลักการ Fully Distributed Cost (FDC) สำหรับหนึ่งท่อย่อย (Sub-Duct) ซึ่งอยู่ภายในท่อหลัก (Duct) 
ในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรในภาคผนวกของประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และ            
การสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริก ารโทรคมนาคม                   
ซึ่งหลักการคำนวณ FDC นี้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้ให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารต้องรับภาระในช่วงที่ผู้เช่า     
ถือครองท่อร้อยสายสื่อสาร ในปัจจุบัน กสทช. ยังไม่มีการกำหนดตัวเลขสำหรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารสูงสุดอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงานเพ่ือ
กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด โดย กสทช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็ น
สาธารณะและเผยแพร่ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด และเปิดเผย
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
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รูปที่ 2-8: การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของ กสทช. 

ดังนั้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในประเด็นของการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อย             
สายสื ่อสารจะสามารถให้ประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการในการติดตามและประเมินความสมเหตุสมผลของ             
การกำหนดค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร โดยมีคำถามสำคัญในการศึกษา คือ การกำกับดูแลอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ในปัจจุบันดำเนินการถึงส่วนใด และเกิดการ
กำกับดูแลขึ้นมาในส่วนไหนอย่างไรบ้าง 

2.5.4 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่  

เนื่องจากการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. สามารถสร้าง
ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการประกอบกิจการจาก
การเช่าท่อร้อยสายสื่อสารเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายสื่อสาร
บนอากาศของผู้ประกอบการ และผลกระทบในด้านการจราจร กสทช. จึงมีการประเมินผลกระทบจากการ
ดำเนินงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินผ่านการแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบ                  
สายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการกำหนดให้ผู้ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารประเมินผลกระทบ
จากการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร 

นอกจากการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน 
คณะทำงานจัดระเบียบสายสื ่อสารและการนำสายสื ่อสารลงใต้ดินยังมีหน้าที ่ต ิดตามและประเมินผล                       
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตลอดช่วงเวลาที่มีการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและ           
นำสายสื ่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข                    
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการดำเนินงานได้ 

นอกจากนี้ กสทช. กำหนดให้ผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารวิเคราะห์ผลกระทบจากการก่อสร้าง
ท่อร้อยสายสื่อสารในด้านที่กำหนด ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ และ              

การค านวณอัตราค่าตอบแทนสูงสุด =
(ใช้หลักการ Fully Distributed Cost (FDC))

xอัตราการครอบครองท่อร้อยสาย ต้นทุนสุทธิของท่อร้อยสาย ภาระค่าใช้จ่ายในการ ือครองx

ความยาวท่อร้อยสายที่สามาร ใช้งาน ด้ สัดส่วนจ านวนท่อร้อยสายที่ใช้งาน ด้x

ที่มา: สํานักงาน กสทช.

▪ กําหนดอัตราค่าตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงของผู้ให้บริการท่อร้อยสาย
สื่อสาร

▪ กํากับดูแลการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารให้ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนอ้างอิงท่ี
กําหนด
▪ ผู้รับใบอนุญาตฯ ท่ีมีท่อร้อยสายสื่อสารต้องยื่นเอกสารที่มีรายละเอียดการค านวณอัตราค่าตอบแทนใน

กรณีที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของ กสทช. เพื่อให้ กสทช. พิจารณา
เห็นชอบก่อน ทั้งนี้ กสทช. ยังไม่มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ีเป็นอัตราอ้างอิงในปัจจุบัน

การก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของ กสทช 

ผู้ ให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารต้องเปิดเผยอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเป็นการท่ัวไปบน
เว็บไซต์ของตนเองเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า
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ด้านความมั ่นคงของรัฐ และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการวิเคราะห์
ผลกระทบข้างต ้นเพ ื ่อจ ัดทำเป ็นเน ื ้อหาในเอกสารประกอบการเสนอแผนผ ังตำแหน่งการต ิดตั้ง                         
ลักษณะ ทิศทาง และแนวเขตในการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน             
การดำเนินการ ในประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร
ใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้บริการโทรคมนาคม 

 

รูปที ่2-9: การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของ กสทช. และตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เพราะฉะนั ้น การติดตามและประเม ินผลการดำเน ินการและการบร ิหารงานของ กสทช.                      
ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินจึงควรครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่เป็นประเด็นสำคัญซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย 
ได้แก่ ผลกระทบจากการดำเนินงานต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน การรับรู้ของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคประชาชนถึงโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. และความพึงพอใจใน
การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน 

 

ตัวอย่างผลกระทบจากการด าเนินงานต่อภาคประชาชน

ตัวอย่างผลกระทบจากการด าเนินงานต่อภาคอุตสาหกรรม

การพาดสาย
บนเสาไฟฟ้า

นําสายลงใต้ดิน 
(ท่อขนาด 25 มม.)

การลงทุน (ต่อกิโลเมตร)

200,000 บาท

2,800,000 บาท

ต้นทุนการเช่า (ต่อกิโลเมตร ต่อเดือน)

248 บาท

20,000 บาท
9,650 บาท

(โครงการมหานครอาเซียน)

เพ่ิม 81 เท่า เพ่ิม 39 เท่าเพ่ิม 14 เท่า

ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
การประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานของ กสทช 

กสทช. มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าในการดําเนินงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ ขปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าว ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการดําเนินงานได้

ในขณะเดียวกัน กสทช . กําหนดให้ผู้ด าเนินการสร้างท่อร้อยสื่อสารเป็นผู้วิเคราะห์
ผลกระทบและแนวทางแก้ ขหรือบรรเทาความเสียหายจากการก่อสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนําเสนอแผนผังการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช . 
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ ด้านความม่ันคงของรัฐ
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3 การศึกษาการดำเนินงานด้านท่อร้อยสายสื่อสารในต่างประเทศ 

ในส่วนของการศึกษาและทำความเข้าใจการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินในต่างประเทศ เป็นการศึกษาด้านการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการ
คิดอัตราค่าตอบแทนเป็นหลัก ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินงานในปัจจุบันของประเทศไทยที่จะได้รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในส่วนถัดไป  

ทั้งนี้ด้านการพิจารณาใช้ระบบสายอากาศ หรือการนำสายลงใต้ดินนั้น เหตุผลที่มักถูกนำมา
พิจารณาคือ เรื่องของความปลอดภัย ความเหมาะสมของพื้นที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการ
บำรุงรักษา โดยการนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะปัญหาด้านพายุหิมะที่พัด
ถล่มสายไฟฟ้า และการนำสายสื่อสารส่วนใหญ่ลงใต้ดินมักพิจารณาในพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเป็นพื้นที่เขต
อุทยานเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้จากข้อมูลของ MLIT ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism) อธิบายว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสายต่างๆ ที่ถูกนำลงใต้ดินนั้นมักได้รับการนำ
ลงดินเฉพาะในเมืองสำคัญ อาทิ ลอนดอน ปารีส ฮ่องกง และสิงคโปร์ (การประมาณการภายในประเทศที่
จัดทำขึ้นจากการสำรวจของ MLIT เมื่อ พ.ศ. 2560)2 โดยส่วนใหญ่ประเทศญี่ปุ่นยังมีใช้ระบบสายอากาศ ด้วย
เหตุผลของราคาค่าใช้จ่ายและความสะดวกด้านการบำรุงรักษาและในกรณีที่หากเกิดภัยพิบัติที่จะง่ายต่อการ
ฟื้นฟู นอกจากนี้หากพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการนำระบบสายลงดินมาใช้นั้น 3 พบว่ามีข้อดี คือ เป็น
การรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ ความสม่ำเสมอในการส่งผ่านสัญญาณหรือกระแสไฟฟ้า ลดต้นทุนการ
ดำเนินงาน (มีการสูญเสียพลังงานลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง) และภาพลักษณ์ของความ
สวยงาม อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อเสีย คือ การวางระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินจะต้องใช้เงินลงทุน สูง 
(Capital Cost) การซ่อมแซมท่อที่ชำรุดจะใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น  

สำหรับการดำเนินงานด้านท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยการ
ดำเนินงานในประเทศต่างๆ ที่มีการดำเนินงานดังกล่าวมาอย่างยาวนานและมีระเบียบแบบแผนของการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐสิงคโปร์ การศึกษาต้นแบ บการ
ดำเนินงานที่ดี ย่อมนำไปสู่แนวทางในการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่กำลังเริ่มดำเนินการเรื่อยมา
ตลอดไปจนในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานมากที่สุด สำหรับรายละเอียด
ของการดำเนินงานของแต่ละประเทศนำแสดงดังต่อไปนี้ 

 

 
2 ที่มา: https://japan-forward.com/in-the-land-of-typhoons-why-are-power-poles-slow-to-disappear-in-japan/ 
3 ที่มา: Del Valle, Y., Hampton, N., Perkel, J., & Riley, C. (2013). Underground Cable Systems. In Electrical Transmission Systems and Smart Grids  
(pp. 195-237). Springer, New York, NY. 
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3.1 สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกามีหน่วยงานคือ Federal Communications Commission (FCC) ที่ปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย  47 U.S. Code § 224 - Pole Attachments4 (ค.ศ. 1934) ตามวรรค (b) ที่ทำให้ FCC มีบทบาท
ในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทน กฎระเบียบ รวมถึงเงื่อนไขการบริการโทรคมนาคมด้วยสายเคเบิลอย่างไม่
เลือกปฏิบัติและการกำหนดเงื่อนไขของการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดยจากวรรค (a) ของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว (ปรับแก้ใน ค.ศ. 1996) Pole Attachments ให้หมายรวมถึงเสา ท่อร้อยสายสื่อสาร หรือสิทธิแห่ง
ทางรูปแบบต่างๆ ที่มีการถือครองหรือควบคุมโดยหน่วยงานสาธารณูปโภค สำหรับการกำกับดูแลการใช้
โครงสร้างพื้นฐานแบบ Passive อย่างท่อร้อยสายสื่อสารนั ้นเป็นลักษณะการใช้กลไกการดำเนินงานของ
ผู้ประกอบการในการตกลงระหว่างกัน โดยมี FCC ทำหน้าที่กำกับดูแลอัตราเพดานขั้นสูงของราคาที่ให้บริการ
การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 FCC ใช้การคำนวณอัตราราคาดังกล่าวแบบ 
Cost-oriented5 ที่อาศัยการคำนวณตัวเลขของต้นทุนด้วยค่าพารามิเตอร์ต่างๆ หลายตัวเลข โดยเฉพาะใน
ส่วนของต้นทุนสุทธิของการลงทุนและการใช้ข้อมูลทางบัญชีเข้าร่วม สำหรับการคำนวณอัตราค่าตอบแทน
สำหรับการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารบนพื้นฐานของต้นทุนนั้นมีสูตรการคำนวณที่พิจารณาถึง ร้อยละกำลังการ
ให้บริการของท่อร้อยสายสื่อสาร (Percentage of Capacity)  ต้นทุนต่อความยาวของท่อร้อยสายสื่อสารของ
ปีที่ลงทุน (Net Linear Cost of a Conduit; หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ) และการปันส่วนต้นทุนของท่อร้อยสาย
สื่อสารรายปีโดยคำนวณจากผลรวมของค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการและการบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคารายปี 
ค่าใช้จ่ายภาษีและต้นทุนทางการเงินต่อต้นทุนเงินลงทุนทั ้งหมด (Carrying Charge Rate; ร้อยละต่อปี) 
นอกจากนี้ในการคำนวณราคาดังกล่าวนั้นหากเป็นการครอบครองท่อเพียงครึ่งเดียว (Haft duct) จะทำให้
ค่าพารามิเตอร์มีการปรับเปลี่ยนตามลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมและถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการ
คำนวณอัตราค่าตอบแทน6 

ทั้งนี้ มีกรณีศึกษาระบบโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารของรัฐมิชิแกนที่มีลักษณะโครงข่ายหลากหลาย
รูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ (1) ท่อหลัก (Main Duct) ขนาด 101.6 
มิลลิเมตร (2) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภทท่อย่อย (Sub-duct) ขนาด 25.4 มิลลิเมตร สามารถบรรจุในท่อ
หลักขนาด 101.6 มิลลิเมตร ได้จำนวน 6 ท่อย่อย (3)  ท่อร้อยสายสื่อสารประเภทท่อย่อย (Sub-duct) 
ขนาด 31.75 มิลลิเมตร สามารถบรรจุในท่อหลักขนาด 101.6 มิลลิเมตร ได้จำนวน 4 ท่อย่อย (4) ท่อร้อย
สายสื่อสารประเภท มโครดักท์ (Microduct) ขนาด 14 มิลลิเมตร สามารถบรรจุในท่อร้อยสายสื่อสาร
ประเภทท่อย่อยขนาด 31.75 มิลลิเมตร ได้จำนวน 4 ไมโครดักท์ (5) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท มโครดักท์ 
(Microduct) ขนาด 10 มิลลิเมตร สามารถบรรจุในท่อร้อยสายสื ่อสารประเภทท่อย่อยขนาด 31.75 
มิลลิเมตร ได้จำนวน 7 ไมโครดักท์ ทั้งนี้เมื ่อคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารตามสูตร
ข้างต้นทำให้อัตราค่าตอบแทนของผู้ประกอบการแต่ละรายในแต่ละพ้ืนที่มีราคาต่างกันไป โดยจากตัวอย่างของ
ท่อร้อยสายประเภทต่างๆ ของรัฐมิชิแกน นั้นพบการเสนอราคาที่คิดตามสูตรของ FCC (ค.ศ. 2017) สำหรับ
ท่อประเภทต่างๆ ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้  

 
4 ที่มา: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/224# 
5 ที่มา: Pole Attachment Order ค.ศ. 2000 
6 ที่มา: รายละเอียดตาม Section 93 ของ Pole Attachment Order ค.ศ. 2000 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           127 

 

ประเภทท่อ ราคา7 

1) ท่อหลัก ขนาด 101.6 มิลลิเมตร 5.73 $/ ฟุต/ ปี (173.51 บาท) 

2) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภทท่อย่อย ขนาด 25.4 มิลลิเมตร 1.10 $/ ฟุต/ ปี (33.31 บาท) 

3) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภทไมโครดักท์ ขนาด 14 มิลลิเมตร 0.55 $/ ฟุต/ ปี (16.65 บาท) 

4) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภทไมโครดักท์ ขนาด 10 มิลลิเมตร 0.32 $/ ฟุต/ ปี (9.69 บาท) 

ตารางที่ 3-1: ตัวอย่างราคาของท่อร้อยสายสื่อสารของรัฐมิชิแกน เมื่อ ค.ศ. 2017 

3.2 สหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีหน่วยงาน Office of Communications (Ofcom) ที่มีหน้าทีห่ลักในการกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคม ตลอดจนกำกับดูแลผู้ให้บริการเจ้าต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการอย่างบริษัท Openreach ซึ่ง
เป็นเครือบริษัทของบริษัทใหญ่คือ BT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีอำนาจเหนือตลาดแบบมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ Ofcom 
ได้กำหนดมาตรการสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายท่อร้อยสายสื ่อสารและโครงข่ายเสาพาดสาย (Physical 
Infrastructure Access: PIA) ที่มีเงื่อนไขว่า BT ต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ เข้าใช้
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมได้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจน Openreach ต้องจัดทำ
ข้อเสนออ้างอิง (Reference Offer: RO) ที่มีรายละเอียดเงื่อนไขในการให้บริการท่อร้อยสายสื่อสาร และเสา
พาดสายสื่อสาร 

สำหรับท่อร้อยสายสื่อสารที่มีการให้บริการของ Openreach นั้น ประกอบด้วยท่อ 2 ประเภทหลัก8 
ได้แก่ 1) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Spine Duct ที่เป็นท่อที่เชื่อมจากจุดเชื่อมต่อการให้บริการ (Serving 
Exchange) ไปยังผู้ใช้บริการปลายทาง (Distribution Point) โดยท่อประเภทนี้สามารถติดตั ้งสายเคเบิล
จำนวนหลายเส้นโดยไม่ต้องร้อยสายเข้าไปในท่อย่อย หรือจะติดตั้งแบบร้อยสายเคเบิลผ่านท่อย่อยก็สามารถ
ทำได้เช่นเดียวกัน โดยขนาดของทั้งท่อย่อยและสายเคเบิลที่จะขอร้อยผ่านท่อประเภท Spine Duct นั้นต้องมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25 มิลลิเมตร และ 2) ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Lead-in Duct ที่เป็นท่อ
ร้อยสายสื่อที่เชื่อมต่อระหว่าง Distribution Point (DP) ไปยังผู้ใช้บริการปลายทาง การติดตั้งสายสื่อสารใน
ท่อประเภทนี้จะเป็นการติดตั้งสายไฟเบอร์ หรือสายโคแอ็กซ์เชียลผ่านเข้าไปในท่อโดยไม่จำเป็นต้องร้อยสาย
ผ่านท่อย่อย 

สำหรับกฎระเบียบหรือเงื ่อนไขที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้โครงข่ายท่อร้อยสายสื ่อสารและโครงข่าย  
เสาพาดสาย (Physical Infrastructure Access: PIA) ได้เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2010 อย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขที่

 
7 อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 30.2807 บาท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
8 ที่มา: Openreach’s Reference Offer October 2019: Duct & Pole Access Physical Infrastructure Access (PIA) Product Description, 
https://www.openreach.co.uk/orpg/home/products/ductandpoleaccess/ductandpoleaccess/downloads/PIA_Product_Description_October19_Update
_v1_0.pdf 
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เข้มงวดจึงทำให้เกิดการเข้าใช้โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารมีจำนวนไม่มากนัก โดยเงื่อนไขที่เข้มงวดดังกล่าวคือ
การมีขั้นตอนการขอใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มงวดและการที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องใช้ท่อร้อ ยสาย
สื่อสารของ Openreach เพื่อการขยายโครงข่ายบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ เท่านั้น ทำให้ในปัจจุบันมาตรการ 
Duct and pole access (DPA) เกิดข้ึนเพื่อกำหนดการใช้โครงข่าย PIA สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ กำหนดให้ 
Openreach ต้องปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสารของตนให้พร้อมแก่การให้บริการและที่สำคัญ Ofcom กำหนดให้
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของ Openreach ได้ในทุกประเภทการให้บริการเพ่ือ
ขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค (Downstream Services) ทั้งในส่วนของบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ 
หรือที่ไม่ใช่บริการบรอดแบนด์  

ทั ้งนี ้ Ofcom ได้กำหนดให้ Openreach จัดทำ DPA digital map ขึ ้นมาเพื ่อให้ผู ้ประกอบการ
โทรคมนาคมสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารของ Openreach ได้ ทั้งในส่วนของ
ข้อมูลเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของเส้นทางท่อร้อยสายสื่อสาร ตำแหน่งที่ตั้งของบ่อพักท่อร้อยสายสื่อสาร ท่อร้อยสาย
สื่อสารที่มีการใช้งานแล้วและยังว่างอยู่ ตลอดจนการรายงานสภาพท่อร้อยสายสื่อสารว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 
เพ่ือให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถวางแผนขยายโครงข่ายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการ
ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบดังกล่าวสามารถเข้าไปที่ GIS Map เพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนในการขยายโครงข่าย
โทรคมนาคมของตน นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขอใช้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสามารถดำเนินการขอใช้บริการ
ทุกขั้นตอนด้วยตนเองผ่านทาง DPA Digital Map ได้ หรือหากเป็นกรณีที่ต้องมีการร้องขอให้ซ่อมแซม หรือ
อำนวยความสะดวกในเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องก็สามารถดำเนินการร้องขอได้อัตโนมัติผ่านช่องทางดังกล่าว
เช่นเดียวกัน9 

ในประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านราคานั้น Ofcom ได้ใช้การกำกับดูแลราคาผ่านการคำนวณบน
พ้ืนฐานของต้นทุน (Basis of Charges Obligation) ด้วยวิธีการคำนวณแบบ Long Run Incremental Cost: 
LRIC10 (การคิดต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะยาว) ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดของตัวแปรและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ นั้น
ไม่มีการระบุอย่างชัดเจน โดยการคำนวณในลักษณะนี้เป็นสูตรที่ทาง Openreach ใช้ในการคำนวณอัตราค่า
เช่าท่อของตนเอง อย่างไรก็ตาม Ofcom ได้มีการปรับสูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนสูงสุดให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยการคิดเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยเป็นข้อมูล
จากดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ทั้งนี้ Ofcom ได้ประกาศราคาที่มีการกำหนดราคาที่
ได้จากการคำนวณโดยสูตรดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการผันผวนและมีความเหมาะสมของราคาเช่าท่อประเภท
ต่างๆ โดยมีประกาศอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของบริการท่อร้อยสายสื่อสารที่ออกมาครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2018 
และมีการเผยแพร่ฉบับที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดใน ค.ศ. 201911 สำหรับราคานำแสดงดังตารางต่อไป  

 
9 ที่มา: Openreach Reference Offer, 2019 
10 ที่มา: Ofcom Wholesale Local Access Market Review: Statement Volume 3, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/112469/wla-
statement-vol-3.pdf 
11 ที่มา: 
https://www.openreach.co.uk/orpg/home/products/pricing/loadProductPriceDetails.do?data=z75T9D0yfFKL0UorCMMA7OVMbA8c5ofXzFv23yZvBj9Z6r
NZujnCs99NbIKJZPD9hXYmiijxH6wrCQm97GZMyQ%3D%3D 
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อัตราค่าตอบแทนสูงสุด 
สำหรับบริการท่อร้อยสายที่เสนอโดย Ofcom  

(ต่อปีต่อเมตร) 

Ofcom Openreach 
01/08/2019-
31/02/202012 
ปอนด ์(บาท) 13 

01/05/2018-ปัจจุบัน 
ปอนด ์(บาท) 14 

ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Spine Duct แบบ Single Bore  
0.29 

(12.25) 
0.28 

(11.83) 

ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Spine Duct แบบ 2 bores 
0.18 
(7.60) 

0.18 
(7.60) 

ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Spine Duct แบบ 3 bores  
ขึ้นไป 

0.13 
(5.49) 

0.13 
(5.49) 

ตารางที่ 3-2: อัตราค่าตอบแทนการใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Spine Duct  

อัตราค่าตอบแทนสูงสุด 
สำหรับบริการท่อร้อยสายที่เสนอโดย Ofcom  

(ต่อปีต่อเมตร) 

Ofcom Openreach 
01/08/2019-
31/02/202015 
ปอนด ์(บาท) 16 

01/04/2019-ปัจจุบัน 
ปอนด ์(บาท) 17 

ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Lead-in Duct 
0.56 

(23.65) 
0.56 

(23.65) 
ตารางที่ 3-3: อัตราค่าตอบแทนการใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Lead-in Duct  

 

3.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ Info-Communication 
Media Development Authority (IMDA)18 โดยมีหน้าที่สำคัญด้านการกำกับดูแลสภาพการแข่งขัน การออก
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และการส่งเสริมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร กฎหมายสำคัญที่ 
IMDA ใช้กำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม คือ The Telecoms Competitive Code 2012 (TCC)19 
โดยเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันรวมถึงการพัฒนาในตลาดโทรคมนาคม ทั้งนี้
ลักษณะการกำกับดูแลของ IMDA เป็นการกำกับดูแลในตลาดที่ต้องการการส่งเสริมการแข่งขันกล่าวคือ ยังเกิด
การแข่งขันท่ีไม่เพียงพอและมีผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ  

 
12 ที่มา: Ofcom Review of the physical infrastructure and business connectivity markets Volume 1: market analysis, SMP findings, and remedies 
for the Physical Infrastructure Market Review (PIMR) 
13 อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 42.2392 บาทไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
14 อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 42.2392 บาทไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
15 ที่มา: Ofcom Review of the physical infrastructure and business connectivity markets Volume 1: market analysis, SMP findings, and remedies 
for the Physical Infrastructure Market Review (PIMR) 
16 อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 42.2392 บาทไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
17 อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 42.2392 บาทไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
18 Telecoms and Media 2017, Chong Kin Lim, Chairman Aw and Shawn Ting, p. 195 
19 ที่มา : https://www.imda.gov.sg/about/newsroom/archived/ida/media-releases/2000/20061120090853 
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สำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ Passive หลักของสิงคโปร์ประกอบด้วยการให้บริการของ 
Netlink Trust และ Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) ทั ้งนี ้ IMDA ได้กำหนดในเงื ่อนไข
ใบอนุญาตของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมต้องเปิดเผยข้อเสนออ้างอิง 
(Reference Access Offer; RAO) ลักษณะและอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารให้แก่ผู้ที่ต้องการ
เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร สำหรับการคิดอัตราค่าตอบแทนนั้น IMDA กำหนดให้ผู้ให้บริการรายดังกล่าวคิดอัตรา
ค่าตอบแทนตามข้อเสนออ้างอิง โดยราคาที่ได้มาจากการคำนวณแบบ LRIC ด้วยการใช้ข้อมูลต้นทุนแบบ 
Forward Looking Economic Cost (FLEC)  ทั้งนี้ท่อร้อยสายสื่อสารที่มีการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทน 
ได้แก่ ท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Lead in Duct และบ่อพักสาย ทั้งนี้ Netlink Trust ได้จัดทำข้อเสนอ 
Reference Access Offer (RAO) ฉบับที่เป็นปัจจุบันใน ค.ศ. 2018 และ Singtel ได้จัดทำฉบับที่เป็นปัจจุบัน
ใน ค.ศ. 2012 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

บริการท่อร้อยสายสื่อสาร 
อัตราอ้างอิงค่าตอบแทนต่อเมตรต่อปี 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(บาท) 

Shared Use of Building Lead-in Ducts with Access to 
Lead-in Manhole (พื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ) 

1.80 
(40.93) 

Shared Use of Building Lead-in Ducts with Access to 
Lead-in Manhole (พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์) 

1.80 
(40.93) 

Shared Use of Building Lead-in Ducts with Access to 
Lead-in Manhole (พ้ืนที่อยู่อาศยั) 

1.80 
(40.93) 

Shared Use of Central Office Lead-in Ducts without 
Access to Lead-in Manhole (พื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ) 

1.20 
(27.29) 

Shared Use of Central Office Lead-in Ducts without 
Access to Lead-in Manhole (พื้นทีเ่ชิงพาณิชย)์ 

1.20 
(27.29) 

Shared Use of Central Office Lead-in Ducts without 
Access to Lead-in Manhole (พื้นที่อยู่อาศัย) 

1.20 
(27.29) 

ตารางที่ 3-4: อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายสำหรับบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีฟในโครงขา่ยสายของ Netlink  
                Trust20 

 
20 อัตราแลกเปลี่ยน 1 SGD = 22.74006 บาทไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 
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บริการท่อร้อยสายสื่อสาร 
อัตราอ้างอิงค่าตอบแทนต่อเมตรต่อปี 

ดอลลาร์สิงคโปร์  
(บาท) 

Lead-in Duct with Access to Lead-in Manhole  
(พื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ) 

8.81 
(200.34) 

Lead-in Duct with Access to Lead-in Manhole  
(พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย)์ 

8.54 
(194.20) 

Lead-in Duct with Access to Lead-in Manhole  
(พ้ืนที่อยู่อาศัย) 

9.64 
(219.21) 

Lead-in Duct without Access to Lead-in Manhole 
(พื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจ) 

6.41 
(145.76) 

Lead-in Duct without Access to Lead-in Manhole 
(พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย)์ 

6.82 
(155.09) 

Lead-in Duct without Access to Lead-in Manhole 
(พ้ืนที่อยู่อาศัย) 

6.56 
(149.17) 

ตารางที่ 3-5: อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายสำหรับบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีฟในโครงขา่ยสายของ Singtel21 

3.4 การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของประเทศ ทยและต่างประเทศ 

3.4.1   การกำหนดอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดของประเทศ ทย 
ก่อนนำไปสู่การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ จะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมด้านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดของ
ประเทศไทยก่อนจากนั้นจึงนำไปสู่ข้อสรุปของการเปรียบเทียบ 

ในส่วนของรูปแบบการใช้งานท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ ทย มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
ซ่ึงต่างกันไปตามพ้ืนท่ีท่ีให้บริการและผู้ท่ีให้บริการ โดยมีรปูแบบการให้บริการหลัก ได้แก่ ท่อแบบ Sub Duct 
ซึ่งได้รับการติดตั้งใว้ในท่อหลักของ บมจ. ทีโอที (TOT) เป็นหลัก และท่อแบบ Micro Duct ที่เป็นเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ที่มีการนำเสนอข้ึนมาในปัจจุบัน 

สำหรับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด ในปัจจุบันประเทศไทยอาศัย
การคิดราคาแบบ FDC และราคาต้องมีการยื่นข้อเสนอจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีท่อร้อยสายสื่อสารเสนอ
เข้ามาเพื่อให้ กสทช. พิจารณาเป็นรายละเอียดของแต่ละผู้ประกอบการ โดยปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่
ข้อเสนอดังกล่าวที่สามารถสืบค้นได้โดยสาธารณะแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ตลาดการให้บริการโทรคมนาคม ประเทศไทยจึงมองหาแนวทางการกำหนดราคาในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมและ
กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษา  

ทั้งนี้แม้จะอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่เหมาะสมนั้น ได้เกิด
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่ตายตัวเฉพาะในส่วนของท่อร้อยสายสื่อสาร
ประเภท Sub Duct ขึ้น  โดยท่อร้อยสายสื่อสารประเภทดังกล่าวมีอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันอยู่ที่ 9,650 
บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน โดยเป็นอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ ที่ได้รับการประกาศจาก มติคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่สอดคล้องกับการหาแนวทางปรับปรุงการคิดราคาอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารรูปแบบใหม่คือ LRIC 

 
21 อัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 22.74006 บาทไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 
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ที่ สำนักงาน กสทช. กำลังดำเนินงาน ในส่วนของท่อประเภท Micro Duct นั้น ยังไม่พบเกณฑ์กำหนดราคา
ใดๆ ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในช่วงเวลาที่ทำการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้  กล่าวได้ว่าในส่วน
ของราคาค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดของประเทศไทย เฉพาะในส่วนของท่อประเภท Sub 
Duct นั้น มีราคาท่ีสามารถอ้างอิงได้ อยู่ที่ประมาณ 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน 

 
3.4.2   การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในประเทศ ทยและ 
          ต่างประเทศ 
  

 
รูปที่ 3-1: การเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของไทยและต่างประเทศ 

 จากการศึกษาอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ22 ที ่เป็นการเปรียบเทียบราคาในส่วนของท่อประเภท Sub Duct ระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา23 และสหราชอาณาจักร โดยอัตราค่าบริการของแต่ละประเทศ ถูกแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมาด้วย
หลักการ purchasing power parity (PPP) เพื่อให้สามารถนำค่าบริการมาเปรียบเทียบกันได้แล้ว พบว่า 
อัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายส่ือสารของประเทศ ทยมีราคาสูงที่สุด โดยสามารถสรุปการ
เปรียบเทียบได้ดังนี้ 

(1) อัตราค่าตอบแทนสูงสุดฯ ของประเทศ ทยมีราคาสูงกว่าสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 283 บาท/เดือน/
sub duct/ก.ม.   

(2) อัตราค่าตอบแทนสูงสุดของประเทศ ทยมีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยของท่อ Sub duct ทั้ง 3 
ประเภท  ด้แก่ ท่อ Sub duct single bore ท่อ Sub duct 2 bores และท่อ Sub duct 3 bores ของ 
สหราชอาณาจักร อยู่ที่ราว 12.32 เท่า (หรือคิดเป็นราคาที่มากกว่าอยู่ท่ี 8,863 บาท/เดือน/sub duct/ก.ม.) 

 
22 ในที่นี้ไม่ทำการเปรียบเทียบราคาของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีเฉพาะท่อประเภท Lead-in จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคากันได้ 
23 ราคาของท่อร้อยสายสื่อสารของรัฐมิชิแกน เมื่อ ค.ศ. 2017 

การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ ทยและต่างประเทศ

9,650 9,367

1,136 705 509
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                            30       2564, 
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อัตราค่าตอบแทนสูงสุดฯ เฉลี่ย ของสหราชอาณาจักร 
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หมายเหตุ: PPP หรือ purchasing power parity 
คือแนวทางการคํานวณเพื่อให้สามารถนําอัตรา
แลกเปลี่ยนมาเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันได้
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4 การดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

4.1 ขอบเขตของการประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 

การดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมความพร้อมของ
การดำเนินงานตลอดทั้งโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้ความร่วมมือกันของหลาย
ภาคส่วน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล ด้วย
การจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน ให้เกิดทัศนียภาพและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ด้านการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 
2563 มีขอบเขตของประเด็นคำถามในการติดตามและประเมินผลฯ ที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะของ
แผนและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดินเป นอย่าง ร และ 2) ผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญและการติดตามผลการดำเนินงานเป นอย่าง ร  

สำหรับกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการปฏิบัติงานจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน ประจำปี 2563 ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและ 
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  ด้วยรูปแบบการประเมินซิปป์ 
(CIPP Evaluation Model) ที่ประกอบด้วยการพิจารณาการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การติดตามและประเมินผล 
4 ส่วน ได้แก่ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (3) การประเมินกระบวนการ
ทำงานและ (4) การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนสภาพการดำเนินงานรวมถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในปี 2563 ที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบและเสริมสร้าง
ศักยภาพการดำเนินการวางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ให้พัฒนาดีขึ้นต่อไป  

การดำเนินงานที่ผ่านมา ของกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ
สำนักงาน กสทช. ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดระเบยีบ
สายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน การจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินการจัดระเบียบและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อาทิ การประเมินความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละเส้นทาง ซึ่งเป็นการร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจน สำนักงาน กสทช. โดยได้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละปี ทั้งในส่วน
ของการดำเนินงานสืบเนื่องจากปีก่อนหน้าและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน ทั้งนี้การ
ดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินมีจำนวนเส้นทางที่ดำเนินงานมีมากกว่าจำนวนเส้นทางขั้นต่ำซึ่งเป็นจำนวน
เป้าหมายที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน 
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ภาพรวมผลสรุปของการติดตามและประเมินผลฯ ของ สำนักงาน กสทช. ในประเด็นการดำเนินการ
วางแผนและบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ด้วยรูปแบบการ
ประเมินซิปป์ พบว่าการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ยัง ม่เอื้อต่อการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติ ด้อย่าง
เต็มศักยภาพ เนื่องจากการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ (1) สำนักงาน กสทช. มีบทบาทของคนกลางในการจัดทำ
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยแผนงานที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการรวบรวม
แผนงานของ กฟภ. และ กฟน. ก่อนนำไปสู ่การกำหนดการทำงานของผู้ประกอบการโทรคมนาคม และ  
(2)  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม
สะท้อนว่าแม้จะมีความร่วมมือแต่ความร่วมมือเป็นไปในลักษณะที่ยังไม่เกิดความร่วมมือและการลงมือทำงาน
ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากนักจึงทำให้เกิดความล่าช้า และงานไม่เป็นไปตามกำหนด 

ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้บรรลุผลได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นไปได้ตามศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด จึงมีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
สำนักงาน กสทช. ดังนี้ (1) สำนักงาน กสทช. ควรมีการพัฒนาบทบาทจากการรวบรวมแผนและนำ ป
กำหนดการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ปสู่การเป นผู้นำการประสานความร่วมมือให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสประชุมและกำหนดแผนทั้งระยะยาวและรายปีร่วมกันเพ่ือการทำงานที่เป็นไปได้ใน
เชิงปฏิบัติ ตลอดจนในส่วนของการติดตามการดำเนินงานนั้น และ (2) สำนักงาน กสทช. ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสิทธิ 
แห่งทาง สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลฯ ด้วยรูปแบบการประเมินซิปป์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4-1: กรอบการประเมิน CIPP ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการรว่มกันในการจัดระเบียบ 
 สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ์การประเมินสภาวะแวดล้อม

Input ProductProcessContext

1 2 3 4

❑ นโยบาย แผน หรือกฎหมาย

➢แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับท่ี 2 

➢แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

❑ สภาพปัญหาในปัจจุบัน

❑ ประโยชน์ของการดําเนินงาน

❑ แผนและแนวทางในการดําเนินงาน

❑ ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

➢ สํานักงาน กสทช.   
➢ กฟน. และ กฟภ.
➢ ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม

❑ การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานร่วมกับ กฟน. และ 
กฟภ.

❑ การคัดเลือกเส้นทางวิกฤต

❑ การประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

❑ การให้สิทธิแห่งทางกับผู้รับ
ใบอนุญาต

❑ ผลกระทบจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

❑ ผลการดําเนินงาน
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4.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

 

รูปที่ 4-2: กรอบการประเมินสภาวะแวดล้อม ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบรูณาการร่วมกันในการ  
 จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใตด้ิน 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินสภาวะแวดล้อม มีหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การดำเนินงานตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2) การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความเป นมหานครอาเซียน 3) การดำเนินงานเพื่อแก้ ขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และ 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับจากการดำเนินงาน โดยรายละเอียดของการประเมินในแต่ละ
หัวข้อนำเสนอดังต่อไปนี้ 

4.2.1 การดำเนินงานตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สำหรับนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้แก่  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) และ 3) แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)  

สำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิท ัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที ่กำหนดทิศทาง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทุกภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็ม

การด าเนินงานสอดคล้องตาม
นโยบายและแผนงานอย่างดี

การประเมินผล
การด าเนินงาน

การด าเนินงานสนับสนนุความ
ต้องการเป นมหานครอาเซียน

การด าเนินงานเกิดขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุด

การด าเนินงานจะช่วยสร้างประโยชน์
อย่างยิ่งต่อสังคมและเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการด้านดจิิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ   ปี  

แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับท่ี 2 

ปัจจุบัน กสทช. ร่วมมือกับ
กระทรวงดีอีเอส ในนโยบาย
จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน

การดําเนินงานในเขต กทม. 
เพ่ือสนับสนุนให้ กทม  เป น
มหานครแห่งอาเซียน

สายสื่อสารที่รกรุงรัง
ซึ่งพาดบนเสาทําให้เกิด
ทัศนียภาพไม่สวยงาม

อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
สายรกรุงรัง อาทิ  ฟฟ้า
ลัดวงจร ไฟไหม้ เป็นต้น

เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ

สายสื่อสารเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามาตรฐาน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
อาจพิจารณาเพิ่มแผนการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม

เพิ่มแผน MOU กับ
หน่วยงานพื้นที่

เพ่ือเร่งสร้างมหานครอาเซียน

อาจเพิ่มการจัดการกับ
ขยะที่เหลือจากการด าเนินงาน

อาจให้ความสนใจเพ่ิมเติม
ในมิติของสิ่งแวดล้อมและ

ภัยธรรมชาติ

แผนปฏิบัติการ กสทช  
ปี 2   
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ศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้  

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ  

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตละการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพื ่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้านคือ (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (2) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (4) ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ (6) สร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) จึงมีแผนปฏิบัติการภายใต้แผนระดับชาติดังกล่าวเกิดขึ้น นั่นคือ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ที่เป็นการระบุแนวทางการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ที่เป็นการนำยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้นโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ 
Digital Transformation อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของเขตกรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีคำสั่ง ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเวลาดังกล่าว  
นำสายสื่อสารลงท่อด้วยวิธีไม่เปิดผิวทางเท้าและผิวการจราจร ในขณะที่ทางกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือหารือ
กับ กสทช. เพื่อหาแนวทางอุดหนุนราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการ24 

ทั้งนีก้ารดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อวางแผนและดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน นั้นเป็นกลไกการทำงานในรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและดิจิทัล ตลอดจนใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ 

 
24 Thai PBS. (2563).        ดิ ิ   ฯ   ้ TOT  ำส  สื  ส       โด      ิด     ้ . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,  
จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293801 
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ภารกิจของกรุงเทพมหานครฯ และให้บริการการด้านโทรคมนาคม ซึ่งมีความสอดคล้องและเป น ปใน
แนวทางเดียวกับ แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

2) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) 

ทิศทางของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 225 มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุม ส่งเสริมความ
มีประสิทธิภาพของกลไกตลาด และการวางรากฐานการกำกับดูแลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มุ่งเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากข้ึน  

ทั ้งนี ้แผนแม่บทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในระยะ 5 ปี ไว้คือ การมุ ่งพัฒนากิจการโทรคมนาคม  
ยกระดับความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้บริโภคสู่สังคมดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญใน
การคุ ้มครองผู ้บริโภคโดยยึดหลักที ่สำคัญคือ ประชาชนต้องได้ร ับบริการที ่มีคุณภาพและมีโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ดี เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับประโยชน์จากบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ ้นในราคาที่
เหมาะสม และในด้านนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้บริการต่างๆ ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนไทย ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก ทำให้ทุก
คนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 

จากรายละเอียดข้างต้น พิจารณาได้ว่าการดำเนินวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันใน
การจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน สอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทาง
โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพพร้อมใช้งานอย่างทั่ว ึงและครอบคลุม ตลอดจนเป น ปเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3) แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 

แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 256326 เป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ดำเนินงานที่ครอบคลุมบทบาท ภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. และการถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนงานงานหรือโครงการ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้

 
25 สำนักงาน กสทช. (2561).        ณ         ิ           ส     ิ    โ      ์     ิ    โ            ช  ิ   ื     ผ    บ  ิ    โ         ฉบ บ    2  
(พ. . 2562 – 2566). (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://www.nbtc.go.th/getattachment/law/law_noti/ประกาศ-(1)/แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม-ฉบับที่-2-(พ-ศ-2562-–-2/แผ่นแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ.pdf.aspx?lang=th-TH&ext=.pdf 
26 สำนักงาน กสทช. (2563).  ผ ดำ  ิ        ำ ี พ. . 2563. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก http://www.nbtc.go.th/getattachment/ITA/แผน
ดำเนินการ/แผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการสำนักงาน-กสทช-ประจำปี-2563.pdf.aspx 
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ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนดังกล่าวข้างต้นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสำนักงานฯ ต่อไป  

ทั้งนี้สำหรับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ที่กล่าวถึงในแผนปฏิบัติการ กสทช. ประจำปี 2563 นั้นระบุอยู่ใน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ในหัวข้อที่ 4 การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดิน  
โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเร่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ฯลฯ ทั้งนีเ้พ่ือมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบที่ดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้าง
ภูมิทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน  

ดังนั้นการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินงานวางแผนและการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน  จึงนับเป นการ
ปฏิบัติงานที่จำเป นต้องเกิดขึ้นและมีความสำคัญตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ว้ในปี 2563  

โดยสรุปแล้ว การดำเนินงานวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ของสำนักงาน กสทช. เป นการดำเนินงานที่สอดคล้องและมีความจำเป น
ตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม สนับสนุนงานด้านความมั่นคง ส่ง เสริมความเป็นอยู ่ที ่ปลอดภัยทั ้งชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

4.2.2 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป นมหานครแห่งอาเซียน 

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เป็นการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงร่างผัง
เมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจะมีการประกาศอย่างชัดเจน  
ในปี 2564 ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงมีร่างแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นผังเมืองอย่างชัดเจน สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยการดำเนินงานหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) การปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่
ใจกลางเมือง และ (2) การเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน โดยในส่วนของการเปลี่ยนระบบสายอากาศ
เป็นสายใต้ดิน นั้นทำให้เกิดแผนและการดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินขึ้นมา ที่มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลัก
คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ทั้งนี้ในการดำเนินงานเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียนนั้น มีความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
จากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ได้ประกาศให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในเวลานั้นเป็นผู้นำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน27 ในขณะที่ 
กทม. หารือกับสำนักงาน กสทช. เรื่องราคาอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กำหนดให้คิดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่ราคา 9 ,650 บาท/ท่อ
ย่อย/กิโลเมตร/เดือน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็น 10,325.50 บาท เป็นการชั่วคราวในระยะการดำเนินงาน 127.3 
กิโลเมตร28  สำหรับการดำเน ินงานล่าสุดในเด ือน สิงหาคม 256329 ผู ้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานคร  
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้ตามอำนาจหน้าที่ใน
การบริหารเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 รวมถึงพระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ.2535 เพ่ือแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง โดยในปัจจุบัน กทม. ได้ขอความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) เพื่อร่วมดำเนินการจัดระเบียบสายอากาศลงใต้ดิน เพื่อเร่งดำเนินงานตามแผนงาน และสนับสนุนการ
เป็นมหานครอาเซียน30 

การดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อสนับสนุนการเป็นมหานครอาเซียน นำมาสู่การดำเนินงานที่
สืบเนื่องของสำนักงาน กสทช. ที่ต้องจัดให้มีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามไปในทุกๆ พ้ืนที่ที่ กฟน. มีแผนการ
ดำเนินงานจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ด้วยแผนการดำเนินงานที่สืบเนื่องกันอันจะเป็นประโยชน์ใน
การสนับสนุนศักยภาพของประเทศไทยด้านดิจิทัล ด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมความสวยงามและความ
ปลอดภัยของประชาชน จึงกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. เป นสิ่งที่เหมาะสมและมีความ
จำเป นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาวอย่างย่ิง 

4.2.3 การดำเนินงานเพื่อแก้ ขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

สำหรับปัญหาสำคัญที่นำมาสู ่ความจำเป็นในการดำเนินงานเพื ่อจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำ  
สายสื่อสารลงใต้ดินนั้น มีปัญหาหลักคือเรื่องของความรกรุงรังของสายสื่อสาร และอันตรายต่อทรัพย์สินและ
ชีวิตของประชาชน ดังที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีข้อเสนอแนะให้
เกิดการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน31 มีดังนี ้

▪ ปัญหาด้านความ ม่เรียบร้อย รกรุงรัง และการดำเนินงานที่ ม่เป น ปตามมาตรฐานที่
กำหนด โดยพบว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวนมาก ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
27 Thai PBS. (2563).        ดิ ิ   ฯ   ้ TOT  ำส  สื  ส       โด      ิด     ้ . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,  
จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293801 
28 สำนักงาน กสทช. (2563). การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293801 
29 Thai PBS. (2563).        ดิ ิ   ฯ   ้ TOT  ำส  สื  ส       โด      ิด     ้ . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,  
จาก https://news.thaipbs.or.th/content/293801 
30 ฐานเศรษฐกิจ. (2563) กทม.เร่งนำสายสื่อสารลงดินระยะทาง 2,450 กิโลเมตร. (ออนไลน)์ สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก

https://www.thansettakij.com/content/tech/446420 
31 RTY9. (2563). ข้  ส      พื  ดำ  ิ      ด   บ  บส  สื  ส      ุ   ณ์โ               ด้ ช้     ้ . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก 
https://www.ryt9.com/s/cabt/3160963 
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ด้านการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อาทิ การลักพาดสายไฟโดยไม่ได้รับใบอนุญาต การพาดสายสื่อสารไม่มีการ
รวบรัดให้เป็นระเบียบ การใช้สายไม่มีแถบสีตามที่กำหนด มีสายสำรองขดวงกลมทิ้งไว้บนเสาไฟฟ้า การ
ปล่อยทิ้งเสาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วโดยไม่รื้อถอนปล่อยปะปนกับเสาที่ใช้งานในปัจจุบัน  

▪ ปัญหาด้านทัศนียภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเป็นการ
ชี้แจงที่อยู่ในเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน โดยอธิบายถึงสภาพการณ์ปัจจุบันที่สายสื่อสารพาดอยู่
จำนวนมากบนเสาไฟฟ้าและไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่งดงามและเสี่ยงต่อความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้สายดังกล่าว กว่าร้อยละ 50 เป็นสายที่ไม่มีการใช้งาน ที่รวมถึงสายโทรศัพท์
บ้าน และสายเคเบิลทีวีต่างๆ ที่มีอยู่มาตั้งแต่อดีต  โดยในปี 2561 สำนักงาน กสทช. ได้เปิดเผยว่าระหว่าง
ช่วงวันที่8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561  มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ จำนวนมากถึง 
2,733 เรื ่อง ทั้งนี้หากจำแนกเรื่องร้องเรียนตามพื้นที่นั ้น พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเรื ่อง
ร้องเรียนมากที่ส ุด จำนวน 1,214 เรื ่อง รองลงไปตามลำดับได้แก่ เขตภาคกลาง จำนวน 691 เรื ่อง  
เขตภาคเหนือ จำนวน 339 เรื่อง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 275 เรื่อง และเขตภาคใต้ จำนวน 
214 เรื่อง32 

4.2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ด้รับจากการดำเนินงาน 

จากแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2563-2564 ของสำนักงาน กสทช. พบว่าการดำเนินงานจัด
ระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน ที ่เกิดขึ ้นเพื ่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่เพ่ิมมากขึ้น อันนำไปสู่การวางโครงข่ายสายสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นและมีความรกรุงรังตามมาซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความไม่งดงามของทัศนียภาพ โดยมีนโยบาย
หลักการดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ที่สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของรัฐบาล เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่ง
อาเซียน ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร33 ทั้งนี้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงาน ดังนี้ 

▪ เพื ่อปรับปรุงการพาดสายสื ่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  

▪ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 
32 PPTV Online. (2561).  ส ช.พบ ้        “ส  สื  ส  ”     ็    บ  บถึ  2,733   ื   . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์  2563, จาก 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/83039 
33 สำนักงาน กสทช. (2562).  ผ      ด   บ  บส  สื  ส   2563 – 2564. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์  2563, จาก 
https://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/rights-of-way/แผนงาน-ผลการดำเนินงาน/48153.aspx 
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▪ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยจากความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทำให้เห็นได้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ดำเนินการวางแผนและดำเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ นั้นทำให้เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานที่จะตามมา
ดังนี้ 

▪ สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความถูกต้องตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

▪ สภาพภูมิทัศน์ และการรรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงามขึ้น 

▪ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพ่ิมมากข้ึน 

▪ ศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีสูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.5 สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อมในประเด็นการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) การดำเนินงานวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน ของสำนักงาน กสทช. เป นการดำเนินงานที่สอดคล้องและมีความจำเป น
ตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคม สนับสนุนงานด้านความมั ่นคง ส่งเสริมความเป นอยู ่ที่
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านแผนและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณากรอบในการกำหนดการดำเนินงานด้าน
แผนหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่มองแนวทางการดำเนินงานที่
เกิดผลกระทบและผลเสียที่น้อยที่สุดในการปฏิบัติงานตั้งเริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และ
หลังดำเนินการ อาทิ แนวทางการกำจัดขยะอุปกรณ์เสริมที่เกี ่ยวข้อง หรือการกำจัดสายสื่อ
สารเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น 

(2) สำนักงาน กสทช. นำสายสื่อสารลงใต้ดิน เป นการสนับสนุนการเป นมหานครอาเซียน  เพ่ือ
ประโยชน์ในการสนับสนุนศักยภาพของประเทศไทยด้านดิจิทัล ด้านโทรคมนาคม และส่งเสริม
ความสวยงามและความปลอดภัยของประชาชน ทำให้กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของสำนักงาน 
กสทช. เป็นสิ่งที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ อย่างไรก็
ตาม สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มการประสานความร่วมมือแบบในลักษณะ MOU กับ
หน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่มีความสะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  
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(3) การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป นสิ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาความ ม่เรียบร้อยรกรุงรัง และ
การพาดสายท่ี ม่เป น ปตามมาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเพ่ิมความสวยงามด้านทัศนียภาพและความ
ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที ่ปรึกษามีข้อสังเกตต่อการ
ดำเนินงานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรกรุงรัง และการ
ดำเนินงานที่ไม่เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด ประกอบกับปัญหาด้านทัศนียภาพ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังกล่าวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ทำให้การดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดินเป็นการดำเนินงานที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
เกิดผลดีทั้งต่อการจัดระเบียบและเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม ตลอดจน
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(4) การดำเนินงานวางแผน และบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน เป นสิ่งจำเป นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อประโยชน์ทั้งด้านสังคม 
คือ ความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจ คือ การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การดำเนินงานในภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอแนะนั้น กสทช. และสำนักงาน 
กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มเติมในการเป็นผู้นำริเริ ่มแผนงานที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานจัด
ระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในมิติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดขึ้น
อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการกับสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่ ยังไม่ได้
กล่าวถึงรายละเอียด หรือยังไม่ปรากฏท่าที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวขึ้น 

4.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

 

รูปที่ 4-3: กรอบการประเมินปัจจยันำเข้า ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการ 
 จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใตด้ิน 
การติดตามและประเมินผลฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ในการจัด

ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินปัจจัยนำเข้า มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผู้เกี ่ยวข้องในการดำเนินงานฯ และ 2) แผนและแนวทางในการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้พบว่าสำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มการประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการคือการวางแผนเพื่อนำ ปสู่แนวทางหรือแผนการดำเนินงานที่มี

การด าเนินงานแบบบูรณาการกบัผู้มีสว่นร่วม:
ปัจจุบัน ส านักงาน กสทช  ท าหน้าที่เป นคนกลางรวบรวมแผนงานเทา่นั้น

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

แผนการด าเนินงาน:
แผนการด าเนินงานยัง ม่มีความชัดเจน และยัง ม่สนับสนนุการท างานนัก

ส านักงาน กสทช  เป นคนกลางในการรวบรวมแผนการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ส านักงาน กสทช  รวบรวมแผนการด าเนินงานจาก กฟน  และ 
กฟภ  เพ่ือน ามาสู่การก าหนดแผนการด าเนนิงานของส านักงาน

การ ฟฟ้านครหลวงและการ ฟฟ้าสว่นภูมภิาค ก าหนดเส้นทาง
ในการด าเนินงานก่อนส่งข้อมูลให้ สํานักงาน กสทช.

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 
ของสํานักงาน กสทช.

1. เพ่ิมบทบาทและอ านาจตัดสินใจการกําหนดแผนและเส้นทางด้วยตนเอง
2. ใหทุ้กภาคส่วนร่วมมือกันวางแผนตั้งแต่ตน้ก่อนมีการดําเนินงานฯ

อย่างไรก็ตามพบว่าแผนยัง ม่มีความชัดเจนมากนัก

➢ประกาศ รายชื่อเส้นทางวิกฤตท่ีมีการพาดสายสื่อสาร
เกินมาตรฐานในพื้นท่ีของ กฟน. และ กฟภ.

➢แนวทางและการให้สิทธิแห่งทางท่ีอํานวยความสะดวก
ผ่านช่องทางออนไลน์

เพ่ิมความชัดเจนของแผนงานเพ่ือให้สามารถดําเนินงานให้
แล้วเสร็จในแต่ละเส้นทางตามเงื่อนเวลาท่ีชัดเจนได้ดียิ่งขึ้น
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ความเหมาะสมและสามาร นำ ปสู่การปฏิบัติตาม ด้อย่างมีศักยภาพ โดยมีรายละเอียดในการประเมิน
ปัจจัยนำเข้า ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ 

การพิจารณาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน ของสำนักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชน์ในการทำความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ รวมถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่ มีต่อ
การดำเนินงานดังกล่าว ให้สามารถอธิบายได้ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเหมาะสมของทุกฝ่ายจากการ
มีส่วนในการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ  
สายสื่อสารลงใต้ดิน  

 

รูปที ่4-4: คณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ในภาพรวมที่ได้รับการประเมินในส่วนของปัจจัย
นำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป นผู้รวบรวมแผนงานจาก กฟภ. และ กฟน. มาจัดทำแผนจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน อย่าง รก็ตามควรปรับการดำเนินงานเป นผู้นำประสานความ
ร่วมมือให้ทุกฝ่ายมาร่วมจัดทำแผนงาน เพื่อนำ ปสู่แผนงานที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติ  ทั้งนี้รายละเอียดใน
การประเมินการดำเนินงานในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน คณะที่ปรึกษาได้จำแนกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สำนักงาน กสทช. 2) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
และ 3) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยรายละเอียดของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน อธิบาย
ดังต่อไปนี้ 

 

คณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

▪ แต่งตั้งตามคําสั่งของ กสทช.
▪ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ และด าเนินการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน
▪ มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรายงานต่อสํานักงาน กสทช. ให้ทราบ

➢ ปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานของ กฟน. และ กฟภ.

➢ ลดผลกระทบและปัญหาในการให้บริการโทรคมนาคมจากการนําสายสื่อสาร
ลงดิน

➢ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

➢ เพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

➢ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต

วัต ุประสงค์ของการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน

ภาพรวมของแผนการจัดระเบียบและน าสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช 

2560 2561

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน

2562 2563-2564

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และ 
แผนการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน

ส านักงาน กสทช  มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของสิทธิแห่งทาง หน่วยงานเจ้าของสิทธิแห่งทาง หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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1) สำนักงาน กสทช. 

สำนักงาน กสทช. เป นหน่วยงานหลักในการดำเนินการรวบรวมแผนและการดำเนินงานบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน โดยสร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบ ้วน ทั้งนีส้ำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพ่ือทำหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารและดำเนินการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและรายงานผลการ
ดำเนินงาน เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานดำเนินการ 
กิจกรรม และระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสำนักงาน กสทช.  ด้มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และดำเนินการปฏิบัติงานมาอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ ปี 2560 จน ึงปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
เปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้ งานในสังคมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

2) การ ฟฟ้านครหลวงและการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

การ ฟฟ้านครหลวง  ด้มีการทำงานร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ในการประชุมติดตามความคืบหน้า
การจัดระเบียบสายสื่อสารเมืองมหานคร Smart Metro ในการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสาร รื้อ
ถอนสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ถูกใช้งาน หรือสายตายออกจากเสาไฟฟ้า รวมทั้งบันทึกข้อมูลสายสื่อสารใน
แต่ละเส้นทางในระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อเก็บ
เป็นฐานข้อมูล ป้องกันการละเมิดในภายหลัง ซึ่งจากรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ลดจำนวนการใช้สายสื่อสารลง
โดยที ่ไม่กระทบต่อลูกค้าผู ้ใช้งานเครือข่าย สายสื ่อสารมีความเป็นระเบียบ ตลอดจนการส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้ม ีผู ้ล ักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้ร ับอนุญาตได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงาม ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนใน
ระยะยาวต่อไป ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ ซึ่งสำนักงาน กสทช. สามารถนำมาใช้ในการทำงานใน
อนาคต 

  ในด้านการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสาย
และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสา ฟฟ้า เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและ
สัญญาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน  

ซึ่งทั้งการ ฟฟ้านครหลวงและการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ ในการกำหนดเส้นทางวิกฤต หรือ
เส้นทางที่มีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ จำนวนมาก เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไข



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           145 

 

ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลอย่างเต็มท่ี 

3) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือผู้ที่มีสิทธิแห่งทางในการเดินสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและในท่อร้อย
สายสื่อสาร ได้มีการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับหน่วยงานหลัก ที่เก่ียวข้อง อาทิ สำนักงาน 
กสทช. กทม. กฟน. กฟภ. เป็นต้น ในการเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
อย่างไรก็ตามจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นพบว่ามีผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังคงไม่ดำเนินงานจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่สามารถรับภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายได้ สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานและให้ความร่วมมือโดยผู้ประกอบการรายใหญ่
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู ้ประกอบการต่างให้ความเห็นว่าด้วยแผนการดำเนินงานที่ไม่ไ ด้เกิดขึ้นจากการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการจึงทำให้ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้มีเจตนาขัดต่อแนว
ทางการดำเนินงานดังกล่าว แต่ด้วยศักยภาพด้านต้นทุนและเทคนิคด้านวิศวกรรมในการดำเนินงานจึงทำให้มี
ความจำเป็นที่ต้องขอขยายเวลาในการดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่สำนักงาน 
กสทช. กำหนดไว้ 

4.3.2 แผนและแนวทางในการดำเนินงาน 

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน โดยเป็นการนำแผนการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้า 
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร 
ลงใต้ดิน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมีการดำเนินงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เรื่อยมาในทุกๆ ปีจนถึงปัจจุบัน  

จากแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2563 มีการกำหนดแผนใน
การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร จำนวนทั้งสิ้น 4,234 เส้นทาง รวมระยะทาง 9,483.98 กิโลเมตร 
โดยแบ่งแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่เขตการไฟฟ้านครหลวง มีจำนวน  117 เส้นทาง 
ระยะทาง 954.70 กิโลเมตร และแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพ้ืนที่เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีจำนวน 4,117 เส้นทาง ระยะทาง 8,529.28 กิโลเมตร 

 ส่วนแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2563 มีการกำหนดแผนใน
การดำเนินงานนำสายส่ือสารลงใต้ดิน จำนวนทั้งสิ้น 96 เส้นทาง รวมระยะทาง 150.94 กิโลเมตร โดยแบ่ง
แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตการไฟฟ้านครหลวง มีจำนวน 75 เส้นทาง ระยะทาง 
109.14 กิโลเมตร และแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่เขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวน 
21 เส้นทาง ระยะทาง 41.80 กิโลเมตร  

ทั้งนี้จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว พบว่า สำนักงาน กสทช. สามาร สร้างให้เกิดแผนการ
ดำเนินงานเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินประจำปีเพื่อนำ ปใช้กำหนดเส้นทางใน
การดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ด้ อย่าง รก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแผนพบว่า
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แผนที่ระบุยังมีความ ม่ชัดเจนในแง่ของระยะเวลาในการดำเนินงาน นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าลักษณะของ
แผนมีขอบเขตที่กว้างและค่อนข้างลำบากต่อการปฏิบัติ โดยหากสามาร กำหนดขอบเขตของแผนการ
ดำเนินงานและเพิ่มแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของระยะเวลามาตรฐานของ
การดำเนินงานจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานลุล่วง ด้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.3.3 สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปัจจัยนำเข้าในประเด็นการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะได้ว่า 

(1) จากการประเมินของที่ปรึกษาในด้านปัจจัยนำเข้า ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจั ด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พบว่า จากที่ผ่านมา แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะเป็นหน่วยงาน
หลักในการดำเนินงานจัดทำแผนงาน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรมีบทบาทและอำนาจในการ
ตัดสินใจในการกำหนดแผนและดำเนินงานในด้านต่างๆ มากกว่านี้ โดยการเป นผู้นำประสานความร่วมมือ
เพื่อจัดทำแผนงานที่มีความเหมาะสมและคำนึง ึงศักยภาพของผู้เกี ่ยวข้องตั้งแต่เริ ่มต้นกระบวนการ
วางแผน โดยอาจจัดเป นการระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) หรือการจัดตั้งเวทีเสวนาเพื่อ
รวบรวมแผนที่มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื ่อจัดทำแผนงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามศักยภาพและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

จึงกล่าวได้ว่า แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดทำแผนงาน อย่างไร
ก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดแผนและดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ด้วยการเป นผู้นำประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำแผนงานที่มีความเหมาะสมและคำนึงถึงศักยภาพ
ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน  

(2) จากการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ ่ม (Focus group) ที่จ ัดขึ ้นในโครงการนี ้กับ
ผู้ประกอบการและประชาชน พบว่าแผนงานของสำนักงาน กสทช. นั้น ค่อนข้างยากต่อการปฏิบัติตาม ด้ 
เนื่องจากเป นแผนงานที่กำหนดตามแผนงานของ กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง ม่ใช่แผนที่มาจากสภาพปัญหาและ
ความจำเป นในฝั่งของกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับในการจัดทำแผนควรพิจารณาเพ่ิมเติมถึงลักษณะงาน
ที่ทำ ซึ่งเป็นงานด้านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานและควรเป นการ
ดำเนินงานที่เป น ปในแนวทางเดียวกับแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงมหาด ทยเพื่อให้
เกิดการดำเนินงานขึ้นพร้อมๆ กัน และ ม่เสียเงินลงทุนซ้ำซ้อน ตลอดจนเพื่อลดระยะเวลาด้านปัญหาจราจร
เมื่อต้องมีการปิดเส้นทางเพ่ิมเติมนอกจากการพิจารณาเพียงแผนของ กฟภ. และ กฟน. 

กล่าวได้ว่าแผนงานของสำนักงาน กสทช. นั้น ค่อนข้างยากต่อการปฏิบัติตามได้ เนื่องจากเป็น
แผนงานที่กำหนดตามแผนงานของ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งไม่ใช่แผนที่มาจากสภาพปัญหาและความจำเป็นในฝั่ง
ของกิจการโทรคมนาคม ดังนั้นในการจัดทำแผนควรพิจารณาเพิ่มเติม ึงลักษณะงานที่ทำ ซึ่งเป นงานด้าน
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานและควรเป นการดำเนินงานที่
เป น ปในแนวทางเดียวกับแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงมหาด ทยเพื่อให้เกิดการ
ดำเนินงานขึ้นพร้อมๆ กัน และ ม่เสียเงินลงทุนซ้ำซ้อน  
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4.4 การประเมินกระบวนการ 

 

รูปที่ 4-5: กรอบการประเมินกระบวนการ ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัด  
 ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสือ่สารลงใต้ดิน 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินกระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การคัดเลือกเส้นทาง 2) การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เตรียมในการดำเนินงาน 3) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการ และ4) การติดตามการ
ดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดในการประเมินกระบวนการดังต่อไปนี้ 

4.4.1 การคัดเลือกเส้นทาง 

สำนักงาน กสทช.  ด้มีการร่วมดำเนินการกับการ ฟฟ้านครหลวงและการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มี
การคัดเลือกเส้นทางและเส้นทางวิกฤต ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื ่อสาร ทั้งนี้เส้นทางวิกฤต 
หมายถึง เส้นทางที่มีสาย และ/หรือ อุปกรณ์สื่อสารทางโทรคมนาคมเป็นจำนวนมากที่เกินมาตรฐานและ
ความสามารถของเสาไฟฟ้าในการรองรับสายหรืออุปกรณ์สื่อสารฯ และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ได้ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบใน
การคัดเลือกเส้นทางที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามพื้นที่ของตนเองที่
ควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งจะต้องพิจารณากำหนดเส้นทางวิกฤตและรวบรวม แจ้งรายชื่อเส้นทางวิกฤตเพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นเส้นทางวิกฤตกับสำนักงาน กสทช. 

สำหรับพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ครอบคลุมทั้ง 18 เขต จำนวนทั้งสิ้น 318 เส้นทาง34 รวมระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร โดยแบ่งแผนการ
ดำเนินงานออกเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ระยะทาง 211.8 กิโลเมตร และเฟสที่ 2 ระยะทางกว่า 2,000 

 
34 สำนักงาน กสทช. (2562). เส้นทางวิกฤต การไฟฟ้านครหลวง (ออนไลน์).สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
https://www.nbtc.go.th/Business/Telecom/Telecomunications.aspx?lang=th-th 

การคัดเลือกเส้นทาง:
แนวทางการคัดเลือกสมเหตสุมผล

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

การประสานงาน:
การประสานงานเป น ปดว้ยดีทุกฝ่าย

การใช้เทคโนโลยี:
ระบบดิจิทัลน ามาใช้ลดขั้นตอน

การติดตามการด าเนินงาน:
การประชุมติดตามงานเกิดขึ้นเสมอ

อาจพิจารณาแนวทางการ
คัดเลือกเส้นทางที่มาจากความ

เหมาะสมด้านโทรคมนาคมเพ่ิมเติม

ควรสร้างระบบฐานข้อมูล
เส้นทางแบบ real time 
(continuous updating)  

การคัดเลือกเส้นทาง
พิจารณาตามการ
ก าหนดแผนของ 
กฟภ  และ กฟน  ท่ี
เป็นเจ้าของเสา

ส านักงาน กสทช  ท าหน้าที่
ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย

การประสานงานเกิดขึ้นทั้ง
จากส่วนกลางและเขต

สํานักงาน กสทช. สร้าง
ระบบช่วยปฏิบัติงานด้าน
สิทธิแห่งทาง (e-doc) 

การร่วมมือด้านระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
ด้านส่ือสารโทรคมนาคม
ของ กฟภ. (TAMS)

การประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย 1 
คร้ัง เดือน

การดูแลเร่ืองผลกระทบให้
เป นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

อาจเพิ่มการสร้างความ
ร่วมมือและการสื่อสารกับ
ภาคประชาชน

ควรเพ่ิมการให้ความสําคัญกับ
ปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
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กิโลเมตร35 โดยการไฟฟ้านครหลวงต้องร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ ในการสำรวจสาย
สื่อสารของตนเอง พร้อมติดแท็กระบุชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบสายที่ต้องใช้งาน  

ในด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การกำหนดเส้นทางวิกฤต มี 4 ขั้นตอนได้แก3่6  

(1) ฝวส.37 แจ้ง สรก.(ภ)38 เพ่ือพิจารณาสั่งการ ติดตาม กฟข.39 ในการกำหนดเส้นทางวิกฤต 
(2) กฟข. แจ้ง กฟฟ.หน้างาน40 สำรวจเส้นทางที ่เข้าข่ายเป็นเส้นทางวิกฤตของ กฟภ. แล้ว

รวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤตของ กฟฟ. ในสังกัด และรายงานไปยัง สรก.(ภ) ตามสายงาน 
(3) สรก.(ภ) รับทราบและรวบรวมข้อมูลเส้นทางวิกฤต ในสายงาน และแจ้งให ้ฝวส. ทราบ 
(4) ฝวส. รวบรวมรายชื่อเส้นทางวิกฤตจาก สรก.(ภ) เสนอต่อ ผวก. และแจ้งรายชื่อเส้นทาง

วิกฤตของ กฟภ. ให้สำนักงาน กสทช. เพื่อขึ้นทะเบียนเส้นทาง 

โดยสำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการคัดเลือกเส้นทางวิกฤต
ก่อนการดำเนินงานที่มีการให้ลำดับความสำคัญต่อเส้นทางวิกฤตอย่างเหมาะสม และมีการกำหนดเส้นทางใน
การดำเนินงานฯ อย่างชัดเจน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค  

4.4.2 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ 
โดยได้ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงหน่วยงาน
ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งนี้สำนักงาน 
กสทช. มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้วยรูปแบบการทำงานร่วมกันที่
ศูนย์กลางสำนักงานใหญ่และการกระจายความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ในเขตต่างๆ กับ
หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรกระจายการสื่อสารกับภาคประชาชนต่อการ
ทำงานของภาครัฐให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบ
กิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ โดยนำผลลัพธ์หรือข้อคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป 

 
35 การไฟฟ้านครหลวง (2563). MEA ร่วมกับภาคี เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเพชรบุรี ให้เสร็จตามเป้า สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 8 
กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.mea.or.th/content/detail/87/5253 
36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2561). คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอำนาจ
หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/attachment/PEA_manualICT2561.pdf 
37 ฝวส. คือ ฝ่ายวางแผนสารสนเทศสื่อสาร  
38 สรก.(ภ) คือ สำนักรองผู้ว่าการภาค 1 - 4 
39 กฟข. คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 
40 กฟฟ.หน้างาน คือ การไฟฟ้าในสังกัดแต่ละ กฟข. ที่รับผิดชอบในพื้นที่การจัดระเบียบสายสื่อสาร 
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4.4.3 การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ในส่วนนี้สำนักงาน กสทช. ได้ใช้ระบบปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทาง ที่เป นระบบ E-doc เข้าช่วยใน
การปฏิบัติงานเรื่องการยื่นเอกสาร และการร้องขอเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ขอใช้สิทธิแห่งทางสามาร 
ดำเนินการ ด้ด้วยตนเองตลอดการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
ผู้เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะต่อระยะเวลาและขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงานของหลายๆ 
ขั้นตอน ตลอดจนปัญหาเรื่องสิทธิแห่งทางนั้นนอกจากจะมีความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว ปัญหาหลักที่สำคัญ
คือการเจรจาเรื่องของสิทธิแห่งทางกับเจ้าของพื้นที่ที ่เป็นปัญหาที่สำคัญและต้องการความช่วยเหลือจาก
สำนักงาน กสทช. เข้ามาเป็นคนกลางในการดูแล ทั้งนี้ตัวอย่างของระบบดังกล่าวแสดงดังรูปต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 4-6: ระบบฐานข้อมูลการปฏบิัติงานด้านสิทธิแห่งทาง ของสำนกังาน กสทช. 

4.4.4 การติดตามการดำเนินงาน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนของสำนักงาน กสทช. พบว่า ลักษณะการติดตามการดำเนินงาน
จะเป็นลักษณะการประชุมติดตามการดำเนินงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะทำงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในส่วนของการดูแลเรื่องของผลกระทบในการดำเนินงาน
นั ้น สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ผู ้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารเป็นผู ้ว ิเคราะห์ผลกระทบและ 
แนวทางแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายจากการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
นำเสนอแผนผังการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านทัศนียภาพ และด้านความมั่นคงของรัฐ อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นใน
พื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี พบว่าในระหว่างการดำเนินงานมีปัญหาด้านรถติดเป็นปัญหาหลัก 
ประกอบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมประเภทที่เป็นปัญหาสืบเนื่อง อาทิ สายสื่อสารหย่อนและอยู่ต่ำกว่า
มาตรฐาน สายตายบนเสาไฟฟ้า ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ และไม่มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนสายสื่อสารไว้
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ตามข้อกำหนดที่บังคับให้ต้องมีการทำสัญลักษณ์เพื่อให้สามารถติดต่อหาเจ้าของสายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการ  
ปัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจึงมักไม่ทำสัญลักษณ์บนสายสื่อสาร  

4.4.5 สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินกระบวนการในประเด็นการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. พิจารณาคัดเลือกเส้นทางตามแผนการดำเนินงานของ กฟน. และ 
กฟภ. อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานว่า สำนักงาน กสทช. ควรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเส้นทางวิฤต ของ กฟน. และ กฟภ. ให้มากยิ่ง โดยเฉพาะอาจมีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือก
เส้นทางความเหมาะสมด้านโทรคมนาคมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การตัดสินใจคัดเลือกเส้นทางให้มีความเป็นกลาง 
และมีความสมดุลมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพ่ิมเติม 

(2) การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ของสำนักงาน 
กสทช. เป นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งการทำงานจากส่วนกลาง และการกระจายความ
ร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ในเขตต่างๆ กับหน่วยงานในท้องที่อย่างไรก็ตามจากการติดตาม และ
ประเมินผล ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กสทช. ควรกระจายการสื่อสารกับภาคประชาชนต่อการทำงาน
ของภาครัฐให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ เพื่อให้ทราบถึงข้อคิดเห็นการดำเนินงานเพ่ือนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

(3) ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ใช้ระบบปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางที่เป็นระบบ E-doc เข้าช่วยใน
การปฏิบัติงานเรื่องการยื่นเอกสาร และการร้องขอเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ร้องขอด้วยตนเองตลอดการ
ดำเนินงาน ซึ่งจะเห็น ด้ว่าการเกิดขึ้นของระบบ E-doc เป นจุดเริ่มต้นของการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการในการยื่นขอสิทธิแห่งทางผ่านช่องทางออน ลน์ ด้ และสามาร ตอบโจทย์การดำเนินงาน
ของสำนักงาน กสทช.  ด้เป นอย่างดี แต่สำนักงาน กสทช. ยังคงต้องพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ง่าย
ต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

(4) จากการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. พบว่า สำนักงาน กสทช. มีการติดตาม ดำเนินงาน
ด้วยการประชุมร่วมกับคณะทำงานอย่างน้อย 1 ครั ้ง/เดือน อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเห็น 
เฉพาะกลุ่ม พบว่า การติดตามการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาได้อย่างจรงิจัง 
และตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิแห่งทาง ทั้งนี้ที่ปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะต่อการ
ดำเนินงานต่อบทบาทของ กสทช. ในการติดตามการดำเนินงานของผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร 
ภายหลังจากนี้ได้รับสิทธิแห่งทางในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดำเนินงานที่กำหนด รวมทั้งสามารถรับรู้ถึงปัญหา หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างท่อร้อย
สายสื่อสารได้อย่างทันท่วงที จำกัดผลกระทบไม่ให้ส่งผลเสียเป็นวงกว้าง และเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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4.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

 

รูปที่ 4-7: กรอบการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันใน 
 การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

4.5.1 ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานบูรณาการ ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลง
ใต้ดินของสำนักงาน กสทช. นั้น พบว่า สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินงานให้เกิดการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
ได้มากกว่าจำนวนเส้นทางที่กำหนดเป็นขั้นต่ำของการดำเนินงาน ในส่วนของการจัดระเบียบสายสื่อสารนั้น
เป็นไปได้น้อยกว่าแผนที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องมาจากการมี
แผนงานที่ไม่ได้พิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในส่วนของจำนวน
ตัวอย่างและเส้นทางที่ดำเนินงานที่ผ่านมา อธิบายดังนี้ 

จากผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง) ของ
สำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน พ.ศ. 2563 มีจำนวน 
10 เส้นทาง ระยะทางรวม 8.08 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ใน พ.ศ. 2562 
จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 2.16 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการถนนพระจันทร์ (ถนนหน้าพระธาตุ) โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และนนทบุรี (ถนน
ประชาราษฎร์) โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 1.15 
กิโลเมตร และโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 4.77 กิโลเมตร  
ในส่วนของเส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง 
Riser ได้ ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้สร้าง Riser และไม่สามารถดำเนินการได้ตลอดเส้นทางเนื่องจากติด
ปัญหาการขออนุญาตจาก กทม. มีจำนวน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 5.74 กิโลเมตร และเส้นทางที่เลื่อนไป
ดำเนินการในปี 2564 มีจำนวน 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 4.15 กิโลเมตร  

จากผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ของ
สำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในปี 2563 มีจำนวน 11 

ผลการด าเนินงาน:
เกิดการจัดระเบียบและน าสายสือ่สารลงใต้ดินบางสว่นตามแผนที่ก าหนด

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผลกระทบ:
มีผลกระทบที่ดี อย่าง รก็ตามอาจเพ่ิมการบริหารจัดการปญัหาเพ่ิมเติม

ด าเนินงานให้เกิดการน าสายสื่อสารลงใต้ดนิ  ด้มากกว่า
ที่ก าหนดเป นขั้นต่ า

จัดระเบียบสายสื่อสาร ด้น้อยกว่าแผนที่ก าหนด

การประเมินผลกระทบทัง้ 4 ด้าน สํานักงาน กสทช. ให้เป น
หน้าที่ของผู้มีสิทธิแห่งทางยื่นรายงานข้อเท็จจริง

การด าเนินงานที่เกิดข้ึน ในส่วนที่ ม่เป น ปตามแผนงาน
เนื่องจากศักยภาพของผู้ประกอบการที่ยัง ม่พร้อม และ
แผนงานที่ ม่สอดรับกับศักยภาพของผู้ประกอบการ

เร่งการดําเนินงานให้เป้าหมายในภาพรวมสําเร็จผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น

เกิดความเป นระเบียบ และความสวยงามจากการ
ด าเนินงานในพื้นที่ที่มีการด าเนินงาน 

รวบรวมปัญหา หรือผลกระทบท้ังหมดที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินงานต่อๆ  ป

สํานักงาน กสทช. จัดการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนการด าเนินงานเสมอ
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เส้นทาง ระยะทางรวม 26.36 กิโลเมตร และเส้นทางที ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลื่อนไปดำเนินการหักเสา  
ในเดือนมกราคม ปี 2564 มีจำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 5.6 กิโลเมตร 

4.5.2 ผลกระทบจากการดำเนินงาน 

สำหรับผลกระทบจากการดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานบูรณาการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. พบว่าเป็นการดำเนินงานที่ส่งผลดีต่อการสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของพื้นที่บริเวณต่างๆ โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานในระดับมาก  

ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาผลกระทบของการดำเนินงาน สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ผู้ดำเนินการ
สร้างท่อร้อยสายสื่อสารเป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายจากการก่อสร้าง
ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอแผนผังการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. ในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านทัศนียภาพ และด้านความม่ันคงของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้อง
ศึกษาผลกระทบครบทุกมิติ ให้เป็นการศึกษาเฉพาะเท่าที่จำเป็นและมีผลต่อการดำเนินงานและประชาชน  
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการให้อิสระของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการศึกษาผลกระทบต่างๆ ด้วยตนเอง  

4.5.3 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลลัพธ์ในประเด็นการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) ในส่วนผลของการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 ตาม
นโยบายของสำนักงาน กสทช. แสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารบางส่วนค่อนข้าง
ดำเนินการล่าช้า เมื่อเทียบกับแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของสำนักงาน กสทช. 
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างท่อร้อยสายค่อนข้างดำเนินการล่าช้า การประสานงานและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เห็นได้จากรายงาน อาทิ การขอนุญาตกับ
หน่วยงานที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและมีการ
รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ แต่โดยภาพรวมแล้วผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เป็น
อย่างดี ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 

นอกจากนี้ การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เห็นได้จากรายงาน อาทิ การขออนุญาตกับหน่วยงานที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ด้านข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ควรให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ แต่โดยภาพรวมแล้ว
ผลการดำเนินงานสามาร บรรลุเป้าหมายที่ตั ้ง ว้ ด้เป นอย่างดี ตามตัวชี้วัดที่ตั ้ง ว้ในแผนการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 
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(2) สำนักงาน กสทช. ควรมีการศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
พื้นที่ด้วยสำนักงาน กสทช. เองเพิ่มเติมด้วย เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนอาจเพิ่มการศึกษา ึงการจัดการผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หรือแนวทางในการจัด
ระเบียบสายสื่อสายสื่อสารหรือการนำสายลงดินที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพิ่มเติม  

(3) สำนักงาน กสทช. ควรมีการศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
พื้นที่ด้วยสำนักงาน กสทช. เองเพิ่มเติมด้วย เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
อาจเพิ่มการศึกษาถึงการจัดการผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หรือแนวทางในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารหรือการนำสายลงดินที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ิมเติม ตลอดจนการรวบรวมปัญหา 
หรือผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับโดยตรงทั้งจากหน่วยงานที่ดำเนินงานและจากภาคประชาชนเพ่ือนำไปสู่การสร้าง
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อนำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตาม
รูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเนินการวางแผนและการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมิน
สภาวะแวดล้อม มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การดำเนินงานตามนโยบาย แผน 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนความเป็นมหานครอาเซียน 3) การดำเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ 4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้ 

การดำเนินงานตามนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง  ซึ ่งมีนโยบาย แผน หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 2) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) และ 
3) แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะต่อการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทด้านแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณากรอบใน
การกำหนดการดำเนินงานด้านแผนหรือนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่มองแนว
ทางการดำเนินงานที่เกิดผลกระทบและผลเสียที่น้อยที่สุดในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ และหลังดำเนินการ อาทิ แนวทางการกำจัดขยะอุปกรณ์เสริมที่เกี ่ยวข้อง หรือการกำจัดสาย  
สื่อสารเดิมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  
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สำหรับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เป็นการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง
ร่างผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจะมีการประกาศอย่างชัดเจน 
ใน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงมีร่างแผนผังแสดง
โครงการกิจการสาธารณูปโภคต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นผังเมืองอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วยการ
ดำเนินงานหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) การปรับภูมิทัศน์พื้นที่ใจกลางเมือง และ (2) การเปลี่ยนระบบสายอากาศ
เป็นสายใต้ดิน โดยในส่วนของการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน นั้นทำให้เกิดแผนและการดำเนินงาน
นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินขึ้นมา ที่มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลักคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

การดำเนินงานเพื ่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน นำมาสู ่ความจำเป็นในการดำเนินงานเพ่ือ 
จัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ด ินนั ้น มีป ัญหาหลักคือเร ื ่องของความรกรุงร ังของ  
สายสื่อสาร และอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ดังที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีข้อเสนอแนะให้เกิดการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

ดังนั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน 
คือ สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สภาพภูมิทัศน์และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพ่ิมเติมในการเป็นผู้นำริเริ่มแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในมิติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการกับสายสื่อสารที่ไม่ ได้ใช้งานแล้วที่ยัง
ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดหรือยังไม่ปรากฏท่าทีในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวขึ้น 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการวางแผน
และการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ในภาพรวมที่ได้รับ
การประเมินในส่วนของปัจจัยนำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมแผนงานจาก กฟภ. และ 
กฟน. มาจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน ทั้งนี้รายละเอียดในการประเมินการ
ดำเนินงานในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน คณะที่ปรึกษาได้จำแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก 
ออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ 1) สำนักงาน กสทช. 2) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ  
3) ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จากที่ผ่านมา แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินงานจัดทำแผนงาน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในการ
กำหนดแผนและดำเนินงานในด้านต่างๆ มากกว่านี้ โดยการเป็นผู้นำประสานความร่วมมือเพ่ือจัดทำแผนงานที่
มีความเหมาะสมและคำนึงถึงศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน โดยอาจจัดเป็นการ
ระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) หรือการจัดตั้งเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมแผนที่มาจากผู้มีส่วน
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เกี ่ยวข้องเพื ่อจัดทำแผนงาน ซึ ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการสามารถขับเคลื ่อนไปได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามศักยภาพและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

การประเมินกระบวนการ การติดตามและประเมินผลฯ ในการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน  ในส่วนของการประเมิน
กระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การคัดเลือกเส้นทาง 2) การ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมในการดำเนินงาน 3) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนใน
การดำเนินงาน และ4) การติดตามการดำเนินงาน ทั้งนี้จากการพิจารณากระบวนการ พบว่าสำนักงาน กสทช. 
มีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนมี
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มแนวทางการกำหนด
เส้นทางด้วยเหตุผลของตนเองและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ จากการติดตามและประเมินผลกระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. พบว่า 
สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้วยรูปแบบการทำงานร่วมกัน
ที่ศูนย์กลางสำนักงานใหญ่และการกระจายความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ในเขตต่างๆ กับหน่วยงาน
ในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามสำนักงาน กสทช. ควรกระจายการสื่อสารกับภาคประชาชนต่อการทำงานของ
ภาครัฐให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และ
ผู้บริโภคในพื้นที่ โดยนำผลลัพธ์หรือข้อคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป 

สำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน กสทช. ได้ใช้ระบบปฏิบัติงานด้านสิทธิ
แห่งทาง ที่เป็นระบบ E-doc เข้าช่วยในการปฏิบัติงานเรื่องการยื่นเอกสาร และการร้องขอเรื่องต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องของผู้ร้องขอด้วยตนเองตลอดการดำเนินงาน การนำระบบดังกล่าวมาใช้ เป็นการพัฒนาระบบที่
สามารถช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากของการดำเนินงานและสามารถตอบโจทย์การดำเนินงานของสำนักงานได้
เป็นอย่างด ี

ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในส่วนของกระบวนการ กล่าวได้ว่า  สำนักงาน 
กสทช. ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย โดยมีข้อเสนอแนะให้
สำนักงาน กสทช. ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิแห่งทางร่วมกับ
ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกี ่ยวเนื่องต่างๆ ด้วยการบังคับใช้มาตรฐานการดำเนินงานที่
เข้มงวด 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ จากผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ของสำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ภายในปี 2563 มีจำนวน 11 เส้นทาง ระยะทางรวม 26.36 กิโลเมตร และเส้นทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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เลื่อนไปดำเนินการหักเสา ในเดือนมกราคม ปี 2564 มีจำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 5.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ 
เมื่อเทียบกับแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของสำนักงาน กสทช. แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการสร้างท่อร้อยสายค่อนข้างดำเนินการล่าช้า การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วผลการดำเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 

สำหรับผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2563 (ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง) ของ
สำนักงาน กสทช. เส้นทางที่ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน พ.ศ. 2563 มีจำนวน 
10 เส้นทาง ระยะทางรวม 8.08 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ ใน พ.ศ. 2562 
จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทางรวม 2.16 กิโลเมตร ในส่วนของเส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิด
ปัญหาต่าง ๆ เช่น บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง Riser ได้ ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้สร้าง Riser และไม่
สามารถดำเนินการได้ตลอดเส้นทางเนื ่องจากติดปัญหาการขออนุญาตจาก กทม. มีจำนวน 7 เส้นทาง 
ระยะทางรวม 5.74 กิโลเมตร และเส้นทางที่เลื่อนไปดำเนินการใน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 4.15 กิโลเมตร  

สำหรับผลกระทบจากการดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานบูรณาการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. พบว่าเป็นการดำเนินงานที่ส่งผลดีต่อการสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของพื้นที่บริเวณต่างๆ โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานในระดับมาก ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาผลกระทบของการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารเป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายจากการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
นำเสนอแผนผังการวางท่อร้อยสายสื่อสารต่อ กสทช. ในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรมี
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานทั้งในภาพรวมและในแต่ละพ้ืนที่ด้วยสำนักงาน กสทช. เองเพ่ิมเติมด้วย 
เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจเพิ่มการศึกษาถึงการจัดการ
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หรือแนวทางในการจัดระเบียบสายสื่อสารหรือการนำสายลงดินที่มี
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพิ่มเติม 
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5 การส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

การติดตามและประเมินผลฯ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกัน ของสำนักงาน กสทช. เป็นการติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการกำกับ
ดูแลการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร การให้สิทธิผู ้รับใบอนุญาตที่เกี ่ยวข้องกับการใช้บริ การท่อร้อยสายสื่อสาร 
แนวทางในการดำเนินงานตามประกาศของ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้าง 
ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560  
อาทิ กระบวนการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสาย การ
พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับท่อร้อยสายตามประกาศของ กสทช. รวมถึงการติดตามและประเมินผลฯ ผลการ
ดำเนินงานในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล จำนวนคู่สัญญาการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เป็นต้น การติดตามและ
ประเมินผลฯ ในบทนี้ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ 

5.1 ขอบเขตของการประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 

การดำเนินการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันของสำนักงาน กสทช. นั้นเป็นการสนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งนี้
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 มีขอบเขตของประเด็น
คำถามในการติดตามและประเมินผลฯ ที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ลักษณะของการกำกับดูแลการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารในการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิง การติดตามการทำสัญญา และการตรวจสอบสัญญาการเช่าท่อ
ร้อยสายสื่อสารเป นอย่าง ร และ 2) รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่อร้อยสายส่ือสารเป นอย่าง ร 

สำหรับกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ด้านการปฏิบัติงานจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกัน โดยยึดรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ที่ประกอบด้วยการพิจารณาการ
ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การติดตามและประเมินผลฯ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ของการดำเนินงาน (2) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (3) การประเมิน
กระบวนการการทำงาน และ (4) การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ
สะท้อนสภาพการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบและ
เสริมสร้างศักยภาพของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ใน
การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

สำหรับการดำเนินงานที ่ผ่านมาในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดินของ
สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานในการให้สิทธิในการสร้างท่อแก่ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสารและ
การจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน 
และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม  
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เพื่อควมคุมดูแลการทำงาน และมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของ
ผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ บันทึกข้อมูลสายสื่อสารในแต่ละ
เส้นทางในระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื ่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล อีกทั้งผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ได้ทำพิธีลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อย
สายสื่อสารใต้ดินระหว่างกัน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ภาพรวมผลสรุปของการติดตามและประเมินผลฯ ของ สำนักงาน กสทช. ในประเด็นการส่งเสริมให้
เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ด้วย
รูปแบบการประเมินซิปป์ พบว่าการดำเนินงานดังกล่าวมีจุดเด่นของการดำเนินงาน 4 ประการ ได้แก่ (1) มี
การปฏิบัติงานเป น ปตามแผน นโยบาย และกฎเกณ ์ที่กำหนด ด้อย่างชัดเจน ในการสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน (2) เป นผู้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่ออำนวยความสะดวก (3) มีกระบวนการในการทำงานที่ชัดเจนเป นระบบ และสามาร จัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ด้ และ (4) เป นการทำงานที่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงาน 
 ด้ตามเป้าหมายที่วาง ว้ สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลฯ การส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ของสำนักงาน กสทช. ด้วยรูปแบบการประเมินซิปป์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 5-1: กรอบในการประเมิน CIPP ในประเด็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

5.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินสภาวะแวดล้อม มีหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงกับแผน/นโยบาย ในการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย
ร่วมกัน และ (2) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน โดยมีรายละเอียดในการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

การประเมินปัจจัยน าเข้า

✓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานฯ
➢ สํานักงาน กสทช.
➢ กฟน. และ กฟภ.
➢ ผู้รับใบอนุญาตฯ

✓ เทคโนโลยีในการดําเนินงานฯ

การประเมินกระบวนการ

✓ การรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อย
สายฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ

✓ กระบวนการตรวจสอบข้อเสนอ
อ้างอิงฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ

✓ กระบวนการตรวจสอบสัญญาการขอ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

✓ การไกล่เกล่ียและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

การประเมินผลลัพธ์

✓ การเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงฯ ของผู้รับ
ใบอนุญาตฯ

✓ การร่วมมือระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ
✓ ผลลัพธ์ จ ากการรั บข้ อมู ล รายปี

เกี่ ยวกับ ท่อร้ อยสายฯ  ของผู้ รั บ
ใบอนุญาตฯ

การประเมินสภาวะแวดล้อม

✓ ความเชื่อมโยงกับแผน/นโยบายใน
การใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายร่วมกัน

✓ หลักเกณฑ์ในการดําเนินงานฯ
➢ ประกาศ กสทช . ในการให้สิทธิ
ผู้รับใบอนุญาตฯ ใช้ท่อร้อยสายฯ
➢ ประกาศ กสทช .  ในการจัดทํา
ข้อเสนออ้างอิงฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ

Input ProductProcessContext

1 2 3 4
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รูปที่ 5-2: กรอบการประเมินสภาวะแวดล้อม ในประเด็นการส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

5.2.1 ความเชื่อมโยงกับแผน/นโยบาย ในการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

จากแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566) นี้ มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากร
โทรคมนาคมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเปิดโครงข่าย 
(Open Access) ให้กับผู้ให้บริการรายอ่ืน สามาร ใช้โครงข่ายร่วมกัน ด้ เพื่อให้มีการใช้งานโครงข่ายที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอ่ืนสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม ทำให้ไม่
เกิดการผูกขาดตลาด และผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมกีารพัฒนาให้มีการกำกับดูแล
แบบประสานความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกความร่วมมือที่เอ้ือให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงาน
กำหนดนโยบายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

จากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
มีความสอดคล้องเป น ปตามพันธกิจของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ ในด้านการจัดสรรและส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและการส่งเสริมให้มีบริการ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง บนพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน  
อีกทั้งจากการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน
หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม อาทิ การให้สิทธิสร้างท่อแก่ผู ้รับ
ใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร การให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสารจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสาร และการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ เพื่อควมคุ มดูแลการ
ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลโดย
การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์

แผน/นโยบาย:
การด าเนินงานสอดคล้องตามนโยบายและแผนงานเป นอย่างดี

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

หลักเกณ ์การด าเนินงาน:
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดย ม่ก่อให้เกิดการลงทนุซ้ าซอ้น 

สํานักงาน กสทช. ด าเนินงานตามแนวทางการให้สทิธิฯ 
ผู้รับใบอนุญาต และการจัดท าข้อเสนออ้างอิง สํานักงาน กสทช. ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าข้อเสนออ้างอิงฯ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจน

สํานักงาน กสทช. มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ ด้เป นอย่างดี

สํานักงาน กสทช. ออกประกาศหลักเกณ ์ โดยก ากับดูแลผู้รับ
ใบอนุญาตฯ ในการใช้ท่อร้อยสายฯ ร่วมกันอย่างชัดเจน

สํานักงาน กสทช. ใหผู้้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายสามาร เข้า ึง
บริการในการใช้ท่อร้อยสายฯ  ด้อย่างเป นธรรม

ในส่วนของการพิจารณาข้อเสนออ้างอิง ด้านราคายังไม่มีเกณฑ์ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันใช้ สํานักงาน กสทช. ควรเร่งก าหนดมาตรฐานการ
ค านวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้แล้วเสร็จ

นอกจากการปฏิบัติงานตามแผนหรือนโยบายดังกล่าวแล้ว สํานักงาน 
กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มแนวทางการส่งเสริมในลักษณะอื่นเพื่อจูงใจ

ผู้ประกอบการให้ใช้ท่อร้อยสายฯ ร่วมกันเพิ่มเติม
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สาธารณะ รวมถึงการให้ผู้ให้บริการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน เพื่อให้
ผู้บริโภคได้ใช้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 

5.2.2 การกำหนดหลักเกณ ์ในการดำเนินการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

 สำนักงาน กสทช.  ด้มีการออกประกาศ หลักเกณ ์ในการดำเนินงานฯ  ตามแนวทางปฏิบัติในการ
ใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการ
โทรคมนาคม โดยมีการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตฯ ในการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันได้อย่างชัดเจน รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน 

สำนักงาน กสทช. มีการให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายส่ือสารทุกราย จัดทำข้อเสนออ้างอิงการ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อแสดงเจตจำนงเสนอการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่มีเงื่อน ขในเชิงพาณิชย์และ
เทคนิคที่ชัดเจน และต้องมีการจัดทำเอกสารหลักการและวิธีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร สำหรับผู้รับใบอนุญาตฯ ที่มีการเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเกินกว่าอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพ่ือควบคุมและตรวจสอบให้มีอัตราที่เป็นธรรมซึ่งกันและกัน 

โดยข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารต้องเป็นเอกสารแสดงเจตนาเสนอการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารที่มีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้41  

 

รูปที่ 5-3: เอกสารรายละเอียดการจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

 
41 สำนักงาน กสทช. (2560). ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/rights-of-way/ประกาศที่เกี่ยวข้อง/
29017.aspx 

เอกสารข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร
ประกอบ ปด้วย

รายละเอียด เงื่อน ข หลักเกณ ์ 
และข้อก าหนดในการใช้ท่อร้อยสายฯ

กระบวนการและวิธีการขอใช้ท่อ
ร้อยสายฯ มาตรฐานทางเทคนิค

ส าหรับการเดินสายในท่อร้อยสายฯ

อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้รับใบอนุญาตฯ และผู้รับ

ใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายฯ

หลักเกณ ์และวิธีการเรียกเก็บ    
การแบ่ง และการช าระค่าตอบแทนฯ

กระบวนการและระยะเวลาเจรจา
ข้อตกลงการใช้ท่อร้อยสายฯ

เงื่อน ขและขั้นตอนการร้องขอใช้
บริการใหม่ และการเปลี่ยนแปลง

การใช้ท่อร้อยสายฯ

บทลงโทษหรือค่าปรับ กรณีผิด
เงื่อน ขของสัญญา

ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อ
โต้แย้งกับผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่น

บุคคลและส านที่ที่ติดตอ่ ด้

1 3

2

5

4

108

97

6
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1) รายละเอียดของบริการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกําหนดในการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสาร 

2) กระบวนการและวิธีการขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเดินสายในท่อ
ร้อยสายสื่อสาร รวมทั้งจุดต่อเชื่อมที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่เสนอให้มีในการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร 

3) อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารและผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อ
ร้อยสายสื่อสารที่ให้ใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารของตนเอง 

5) หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการเรียกเก็บ การแบ่ง และการชําระค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร 

6) กระบวนการและระยะเวลาเจรจาข้อตกลงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

7) เงื่อนไขและข้ันตอนการร้องขอใช้บริการใหม่และการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

8) บทลงโทษหรือค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขของสัญญา 

9) ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งที่มีกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

10) บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ 

5.2.3 สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อมในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสาร
ร่วมกัน สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1)  สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการในการควบคุมดูแลการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ ใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป น
ธรรม สอดคล้องเป น ปตามยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้จากการติดตามและประเมนิผล
การดำเนินงานในด้านความเชื่อมโยงกับแผน/นโยบาย ในการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน นอกจาก
การปฏิบัติงานตามแผนหรือนโยบายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มแนวทางการส่งเสริมใน
ลักษณะอ่ืนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันเพิ่มเติม 

(2)   ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสารทุกราย จัดทำข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อแสดงรายละเอียดเชิงเทคนิคและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน อย่างไร  
ก็ตามเพื่อให้การจัดทำข้อเสนออ้างอิงเป็นไปบนมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน กสทช. ควร เร่งดำเนินงานใน
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เรื่องของการกำหนดมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้แล้วเสร็จ เพื่อ
กำกับดูแลให้มีมาตรฐานเดียวกันและเกิดความเท่าเทียมในการแข่งขัน 

5.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื ่อสารร่วมกัน ในการ 
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินปัจจัยนำเข้า มีหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ และ (2) การนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฯ โดยมีรายละเอียดในการประเมินปัจจัยนำเข้า ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 5-4: กรอบการประเมินปัจจยันำเข้า ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสือ่สารร่วมกัน 

5.3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ 

สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมให้เกิด
การใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน  ด้อย่างมีระบบและสร้างความร่วมมือ ด้อย่างดีเยี่ยม  ซึ่งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ มีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงาน กสทช. (2) การไฟฟ้า 
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ (3) ผู ้ร ับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) สำนักงาน กสทช. 

สำนักงาน กสทช. เป นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารร่วมกัน  
การพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารตามประกาศ กสทช. การไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นต้น ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินงานฯ ได้อย่างราบรื่น และทำหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานฯ เป็นไปได้อย่างดีต่อไป 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง:
ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานฯ อย่างมีระบบ

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

เทคโนโลยีในการด าเนินงานฯ:
มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้รับใบอนุญาตฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของส านักงาน กสทช  

สํานักงาน กสทช. เป นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน
การด าเนินงานฯ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร ช่วยสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการเข้า ึงข้อมูลเส้นทางท่อร้อยสายฯ สํานักงาน กสทช .  และ กฟน   กําลังน าระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานฯ

อาจพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยการวางแผน
ร่วมกันตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนการเพ่ือลดความซับซ้อน และ

สร้างความเข้าใจอันดีให้งานส าเร็จตามแผน

ควรมีการพัฒนาระบบ E-doc ใหเ้ป นปัจจุบันเสมอ
  ให้เข้าถึงง่ายและใช้วางแผนได้จริง ประกอบกับเร่ง

พัฒนาระบบ GIS ให้แล้วเสร็จ

สํานักงาน กสทช. สร้างระบบช่วยปฏิบัติงานด้าน
สิทธิแห่งทาง (e-doc) 
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(2) การ ฟฟ้านครหลวงและการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของการ ฟฟ้านครหลวง และการ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่
เป น ปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกในการเข้า ึงข้อมูลของเส้นทางที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตฯ อาทิ ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และการกำหนด
เส้นทางวิกฤตในการดำเนินงานฯ ในในเขตพ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวงและพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การจัดทำ
ระบบสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรับทราบเส้นทางที่มีการจัดทำท่อร้อยสายสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานฯ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
เป็นอย่างมาก 

(3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ผู้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานฯ ร่วมกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎเกณ ์ของสำนักงาน กสทช. อีกทั้งผู้รับใบอนุญาตฯ ยังมีการประสานความร่วมมือกันใน
การใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันตามแนวทางของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างดี รวมถึงร่วมมือกันเพ่ือ
สร้างโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทุกราย มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

5.3.2 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฯ 

ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่อร้อยสายสื ่อสารร่วมกัน สำหรับหน่วยงานหลักที ่เกี ่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญในการนำ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินงานฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
สำนักงาน กสทช. และการ ฟฟ้านครหลวง  ด้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้การ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคยัง ด้มีการจัดทำระบบ TAMS (PEA 
Telecommunication Asset Management System : TAMS) ขึ้นเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที ่เป็นระบบ
ของการพาดสายบนเสาไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและนำไปสู่การบริหารจัดการด้านข้อมูลและ
ทรัพยากรที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

จากการดำเนินงานฯ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. สามาร ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานฯ ด้วย
เทคโนโลยีที่มีอยู่และนำมาปรับใช้ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ด้เป นอย่างดี และสร้าง
การดำเนินงานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3.3 สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปัจจัยนำเข้าในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะได้ว่า  
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(1) สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 
กฟน. และ กฟภ. และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลใน
ด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เรื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยการวางแผนร่วมกันตั ้งแต่เริ ่มต้น
กระบวนการเพื่อลดความซับซ้อน และสร้างความเข้าใจอันดีให้งานสำเร็จตามแผน  

(2) สำนักงาน กสทช. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อความสะดวกในการ
ดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานฯ สำนักงาน 
กสทช. ควรมีการพัฒนาระบบให้เป นปัจจุบันเสมอ และเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องสามาร เข้า ึง ด้ง่ายและใช้
ประกอบการวางแผนในการดำเนินงานฯ  ด้จริง 

5.4 การประเมินกระบวนการ 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ในส่วนของ
การประเมินกระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การรับข้อมูลรายปี
เกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร (2) กระบวนการตรวจสอบข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ และ (3) การไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินงานฯ โดยมีรายละเอียดในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 5-5: กรอบการประเมินกระบวนการ ในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

5.4.1 การรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายส่ือสารของผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร 

สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
สร้างข้อตกลงร่วมกันที่สมเหตุสมผลอย่างเป นธรรม โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์จาก
ประกาศ กสทช. ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับ
โครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งให้ผู ้รับใบอนุญาตฯ ดำเนินงานฯ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้กับ

การรับข้อมูลรายปีท่อร้อยสายฯ:
มีการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความ

เข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอกรอบการดําเนนิงานที่ชดัเจน เช่น เวลา 
และแผนงาน เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบ:
มีการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงอย่าง ี่ ้วน

การ กล่เกลีย่ แก้ ขปัญหาทีเ่กิดขึ้น  
ยัง ม่มีแนวทางที่ชัดเจน

การแก้ไขปัญหาเป็นการรับฟัง
ความเห็นของสังคมท่ีช่วยให้เกิดความ
 ว้วางใจและสร้างความเป นธรรม

สามารถแก้ปัญหาด้านสัญญาผูกขาด
ที่สังคมให้ความสนใจได้อย่างมีเหตุผล

ควรเร่งด าเนินงานด้านการก าหนดราคา 
เพื่อให้เกิดการพิจารณาข้อเสนออ้างอิง

ในมาตรฐานเดียวกัน

มีการควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

มีการสร้างข้อตกลงร่วมกนัท่ี
สมเหตุสมผล อย่างเป็นธรรม

มีกระบวนการตรวจสอบข้อเสนอ
อ้างอิงอย่างถี่ถ้วน เป็นธรรม ตลอดจน
มีขั้นตอนชี้แจงการแก้ไขที่ชัดเจน

อาจพิจารณาสร้างแนวทางหรือ
ข้อตกลงที่ชัดเจนเพ่ือกํากับดูแลไม่ให้
ปัญหาเกิดขึ้น

อาจรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ดังการท างานที่ดใีน

ด้านโครงข่ายโทรคมนาคม

มีการพิจารณาตรวจสอบสัญญาขอ
เช่ า ใช้ท่ อร้ อยสายสื่ อสารอย่ าง
รอบคอบ
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ผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารรับทราบด้วยเช่นกัน และต้องมีมาตรการในการเก็บรักษา
ความลับได้เท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับ
ปริมาณความจุ (Capacity) ที่ใช้งานและที่เหลือของท่อร้อยสายสื่อสารในแต่ละเส้นทาง โดยต้องมีการรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้กับคณะกรรมการรับทราบทุกปี เพื่อตรวจสอบให้ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตฯ ที่มาขอเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทุกรายให้เกิดความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน กสทช. สามารถควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดำเนินการให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างเป็นระบบและสร้างการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ ร่วมกันได้เป็น
อย่างดี  

โดยกระบวนการและระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลในการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสาร มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้42  

 

รูปที่ 5-6: กระบวนการ และระยะเวลาในการจดัทำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

1) หากมีการร้องขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมจากผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องมีการจัดทำและแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าว ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

 2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารแก่คณะกรรมการรายปี โดยการแจ้งข้อมูลของ   
    ปีใด ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ของเดือนมกราคมในปีถัดไป  

3) หากผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสารประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ให้ยื่นข้อมูลที่
แก้ไขแล้วพร้อมเหตุผลการแก้ไขภายใน 45 วันนับจากวันที่ยื่นข้อมูลในครั้งแรก 

 
42 สำนักงาน กสทช. (2560). ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/rights-of-way/ประกาศที่เกี่ยวข้อง/
29017.aspx 

➢จัดท าและแจ้งข้อมลูให้กับ
ผู้รับใบอนุญาตฯ หากมีการ
ร้องขอข้อมูลที่จ าเป น
เพิ่มเติม

➢แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ท่ อ ร้ อ ย ส า ยสื่ อ ส า ร แ ก่ 
คณะกรรมการรายปี

➢ห า ก ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ฯ
ประสงค์ ขอแก้ ขข้อมูลใน
การใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

➢ โดยย่ืนข้อมูลที่แก้ ขแล้ว
พร้อมเหตุผลการแก้ ข

กระบวนการ และระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร

ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ ด้รับการร้องขอ

ภายใน 30 วัน 
ของเดือน ม ค  ในปี ัด ป

ภายใน 45 วัน 
นับจากวันที่ยื่นข้อมูลครั้งแรก
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5.4.2 กระบวนการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ 

สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตฯ ในเรื่องการจัดทำข้อเสนออ้างอิงการ
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ  ด้อย่างครอบคลุมและครบ ้วน เพื่อความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม และมีกระบวนการชี้แจงในการแก้ ขข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารดังกล่าวอย่างชัดเจน 
ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศเรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม โดยกระบวนการและระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้43 

 

รูปที่ 5-7: กระบวนการ และระยะเวลาในการจดัทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

1) การพิจารณาข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของคณะกรรมการต้องกระทําให้เสร็จสิ้น
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือนับแต่วันที่ได้รับ
การชี้แจง หรือได้รับข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่ได้ปรับปรุงหรือปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสาร 

2) ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสารต้องเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของคณะกรรมการ 

 
43 สำนักงาน กสทช. (2560). ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคม. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://www.nbtc.go.th/Business/commu/telecom/rights-of-way/ประกาศที่เกี่ยวข้อง/
29017.aspx 

ภายใน 
90 วัน

➢  คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออ้างอิงฯ ให้แล้วเสร็จ
o  นับแต่วันที่ ด้รับข้อเสนออ้างอิงฯ ที่ครบ ้วนสมบูรณ์ หรือ
o  นับแต่วัน ด้รับการชี้แจง หรือ
o  นับแต่วันที่ ด้ปรับปรุง / ปรับอัตราค่าตอบแทนฯ

ภายใน 
15 วัน

➢  ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องเปิดเผยข้อเสนออา้งอิงฯ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
o ผ่านทางเว็ป ซต์ของผู้รับใบอนุญาตฯ
o นับแต่วันที่ ด้รับค าสั่งของคณะกรรมการ
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5.4.3 การ กล่เกลี่ยและแก้ ขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานฯ 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในการร่วมมือประสานงานระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ ในการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปัญหาข้อ
ขัดแย้งที่อยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านคือ เหตุการณ์การที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของ
กรุงเทพ มหานคร (กทม.) ผู้ดำเนินโครงการโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินได้ลงนามในสัญญากับ บริษัท  
ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสัมปทานติดตั้งและทำการตลาดท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั้งหมด
ของ กทม. มูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีความ
กังวลต่อการผูกขาดในตลาด  

สำนักงาน กสทช. ได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวและได้รับการชี้แจงจาก บริษัท กรุงเทพ
ธนาคม ว่ามีเจตนารมณ์ให้การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการออกเอกสารเชิญชวนฯ เพ่ือสำรวจความต้องการเกี่ยวกับปริมาณความจุของท่อร้อย
สายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน แต่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข้าใจว่าการออกหนังสือเชิญชวนฯ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการผูกพันให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเข้าทำสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของทางบริษัท จึงเป็นเหตุ
ให้ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นแสดงความประสงค์ และอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื ่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะใน 
วงกว้างดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด พิจารณายกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมา 
และเริ่มดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวใหม่ โดยให้บริษัท กรุงเทพธนาคม มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาต
ทุกรายอีกครั้ง 

การดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สำนักงาน กสทช. สามาร แก้ ขปัญหาด้านสัญญาการ
ผูกขาดที่สังคมให้ความสนใจ ด้อย่างสมเหตุสมผล และสามาร สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฯ  ด้
อย่างดี ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็นของสังคมที่ช่วยให้เกิดความไว้วางใจและสร้าง
ความเป็นธรรม 

5.4.4 สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินกระบวนการในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) จากป ัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นจากการที่ บร ิษ ัท กร ุงเทพธนาคม จำก ัด  ได ้ลงนามในส ัญญากับ  
บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับสัมปทานติดตั้งและทำการตลาดท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน
ทั้งหมดของ กทม. ในระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อสาธารณชนและภาคอุตสาหกรรม
ในประเด็นการผูดขาดทางตลาด โดยสำนักงาน กสทช. ได้เข้ามามีบทบาทให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ยกเลิกสัมปทานดังกล่าวและส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดและข้อเสนอแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย
อีกครั้งหนึ่ง การดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ สำนักงาน กสทช. ใน 
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การไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่เป็นประเด็น
ทางสังคมได้ดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้ เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการไกล่เกลี่ยในระยะยาว สำนักงาน 
กสทช. ควรมีการพิจารณาสร้างแนวทางหรือข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ ที่
ชัดเจน เพื่อกำกับดูแล ม่ให้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น 

(2) สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ อย่างต่อเนื่อง และมี
การสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สมเหตุสมผลอย่างเป นธรรม จากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านการรับข้อมูล
รายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร ข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ ของ
ผู้รับใบอนุญาตฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังมีการรวบรวมและเผยแพร่ที่น้อยอยู่ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและ
สืบค้นข้อมูลในการดำเนินงานฯ ยังมีการเข้าถึงได้ยาก สำนักงาน กสทช. อาจมีการรวบรวมและจัดทำ
ฐานข้อมูลร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ดังการทำงานที่ดีในด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(3) สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับ
ใบอนุญาตฯ ในเรื่องการจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ ได้อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน อย่างไรก็ตามจากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านกระบวนการตรวจสอบข้อเสนออ้างอิงการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ เรื่องของอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. 
ควรเร่งดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทน เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เป น ปตามมาตรฐานเดียวกัน 

5.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

การติดตามและประเมินผลฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีหัวข้อสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู ้รับ
ใบอนุญาตฯ (2) การร่วมมือระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ (3) ผลลัพธ์จากการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสาย
สื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ และ (4) การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีรายละเอียด
ในการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 5-8: กรอบการประเมินผลลพัธ์หรือผลผลติ ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

การเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงฯ: 
สาธารณะ ด้รับทราบโดยทั่วกนั

ความร่วมมือระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ:
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมมืออย่างดี

ผลลัพธ์จากการรับข้อมูลรายปี:
มีมาตรการรักษาความลบัเป นอย่างดี

สํานักงาน กสทช .  มีค าสั่ ง ให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตฯ  เปิ ด เผยข้ อมู ลของ
ข้อเสนออ้างอิงฯ ออกสู่สาธารณะ

สามาร สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนด้วยกันเอง ในการใช้
งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ร่วมกัน มีมาตรการในการเก็บรักษา

ความลับท่ีจําเป็น

มีการแจ้งข้อมูลในการใช้ท่อฯให้กับ
ผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นรับทราบ
โดยทั่วกัน

ควรเร่งด าเนินการให้เกิดข้อเสนออ้างอิงที่ผ่าน
เกณ ์ที่ทางส านักงานก กสทช  ก าหนด และเร่ง
กวดขันให้เกิดการเผยแพร่เอกสารข้อเสนออ้างอิง
สูส่าธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้

ควรมพีื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรรค
ต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี

ควรมีการสร้างฐานข้อมูลที่มีระบบเพื่อ
การใช้งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนการทํางานร่วมกัน
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5.5.1 การเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ 

จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้จัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน ซึ่งจากการดำเนินงาน สำนักงาน 
กสทช. ได้ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เปิดเผยข้อมูลของข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารออกสู่สาธารณะเป็น
การทั่วไป โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งสำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานที่ช่วยให้
สาธารณชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  ด้มีการรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน และ
สร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานฯ ให้แก่สาธารณะ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ตัวแทนจากสำนักงาน กสทช. ทำให้ทราบว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้บริการรายใดที่จัดทำข้อเสนออ้างอิงผ่านตาม
เกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด และได้ให้นำกลับไปแก้ไข สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อไปในส่วน
ของการเผยแพร่ข้อเสนออ้างอิงที่ยังไม่มีการเปิดเผยหรือนำเสนอออกสู่สาธารณชน 

5.5.2 ความร่วมมือระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ 

จากกระบวนการในการทำงานของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องในการ  
ดำเนินงานฯ เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน โดยท้ายที่สุดสำนักงาน กสทช. 
สามาร สร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง ด้สำเร็จ ในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน อีกท้ังสำนักงาน กสทช. ยังมีส่วนช่วยและสนับสนุนให้ระหว่างภาคเอกชนได้มีการทำงาน
ร่วมมือกัน โดยมีการลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดิน อาทิ การลงนามสัญญา
บันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ของผู้ประกอบการ
กิจการโทรคมนาคม 11 ราย และการลงนามบันทึกความเข้าใจในการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารใต้ดินของ
ภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน  

5.5.3 ผลลัพธ์จากการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ 

จากกระบวนการในการทำงานของสำนักงาน กสทช. ในการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสาร
ของผู้รับใบอนุญาตฯ เพ่ือนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นรับทราบถึงกฎเกณฑ์การปฎิบัติให้เกิดการ
ดำเนินงานเป็นไปในแนวเดียวกัน และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งสำนักงาน กสทช.  ด้มีการ
ดำเนินงานและเป นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนในการแจ้งข้อมูลการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตฯ รายอื่นรับทราบโดยทั่วกัน อย่างเท่าเทียม และมีมาตรการในการรักษาความลับที่จำเป น ด้
เป นอย่างด ี

5.5.4 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลลัพธ์ในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะได้ว่า  
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(1) จากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านการเปิดเผยข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของ
ผู้รับใบอนุญาตฯ เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ยังไม่มีความชัดเจนของผู้รับใบอนุญาตฯ สำนักงาน กสทช. 
ควรเร่งติดตามกระบวนการแก้ ขข้อเสนออ้างอิงของผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จและเป น ปตามเกณ ์ที่
สำนักงานกำหนดก่อน จากนั้นจึงเร่งกวดขันให้เกิดการเผยแพร่เอกสารข้อเสนออ้างอิงสู่สาธารณะตามที่
กฎหมายกำหนด ว้ 

(2) สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งยัง
สนับสนุนให้เกิดการทำความร่วมมือในการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินขึ้น ผ่านการลงนามสัญญาบันทึกความ
ร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ จากการประเมินของที่ปรึกษา 
ในด้านความร่วมมือระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ ยังมีการดำเนินงานที่ห่างเหินระหว่างกันอยู่ และยังไม่มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด สำนักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานฯ ให้
เกิดความร่วมมือ ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการดำเนินงานต่างๆ ระหว่างกันให้
เพิ่มเติม 

(3) สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการในการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารเพ่ือนำมาข้อมูล
มาแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรคมนาคม รับทราบถึงกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เกิดการดำเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการรับข้อมูลรายปีเกี่ยวกับท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ สำนักงาน 
กสทช. อาจมีการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลออกให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ  ด้รับทราบ ึงความคืบหน้าในการดำเนินงานฯ เพื่อประโยชน์ในการวาง
แผนการดำเนินงานร่วมกัน 

5.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เพ่ือ
นำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม จากแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2566) นี้ 
มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ และประสานความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เปิดโครงข่าย (Open Access) ให้กับผู้ให้บริการรายอื่น สามารถใช้โครงข่ายร่วมกันได้ เพื่อให้มีการใช้งาน
โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการ ไม่เกิดการผูกขาด
ตลาด และเปดิโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม  

จากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานฯ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่อร้อย
สายสื่อสารร่วมกัน สอดคล้องเป็นไปตามพันธกิจของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฯ ในด้านการจัดสรรและ
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ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและการส่งเสริมให้มีบริการ
โทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง บนพื้นฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานใน
ด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันได้อย่างมีระบบและสร้างความร่วมมือได้
อย่างดี ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ มีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงาน กสทช. (2) 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ (3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็
ตาม จากการประเมินของที่ปรึกษา ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน  
เรื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โดยการวางแผนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเพื่อลดความซับซ้อน และสร้างความเข้าใจอันดีให้งานสำเร็จ
ตามแผน 

นอกจากนี้ ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในด้านการส่งเสริมให้
เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน สำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง ได้นำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื ่อมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจากการดำเนินงานฯ ที่
ผ่านมา สำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานฯ ด้วยเทคโนโลยีที่มี
อยู่และนำมาปรับใช้ เพ่ือสร้างความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และสร้างการดำเนินงานฯ ให้
ม ีประส ิทธ ิภาพมากยิ ่ งข ึ ้น นอกจากน ี ้การไฟฟ้าส ่วนภ ูม ิภาคยังได ้ม ีการจ ัดทำระบบ TAMS (PEA 
Telecommunication Asset Management System : TAMS) ขึ้นเพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบของการ
พาดสายบนเสาไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและนำไปสู่การบริหารจัดการด้านข้อมูลและ
ทรัพยากรที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การ
ดำเนินงานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน กสทช. ควรมีการพัฒนาระบบให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ และเปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประกอบการวางแผนในการดำเนินงานฯ 
ได้จริง 

การประเมินกระบวนการ สำนักงาน กสทช. มีการกำกับดูแลการดำเนินงานฯ ของผู้รับใบอนุญาตฯ 
อย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันที่สมเหตุสมผลอย่างเป็นธรรม  โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์จากประกาศ กสทช. ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งให้ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ดำเนินงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารรั บทราบด้วยเช่นกัน และต้องมี
มาตรการในการเก็บรักษาความลับได้เท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผล  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในการดำเนินงาน
ต่างๆ ของผู้รับใบอนุญาตฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังมีการรวบรวมและเผยแพร่ที่น้อยอยู่ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะ
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ศึกษาและสืบค้นข้อมูลในการดำเนินงานฯ ยังมีการเข้าถึงได้ยาก สำนักงาน กสทช. อาจมีการรวบรวมและ
จัดทำฐานข้อมูลร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ดังการทำงานที่ดีในด้านการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังมีกระบวนการตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตฯ ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอ
อ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของผู้รับใบอนุญาตฯ ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน เพ่ือความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และมีกระบวนการชี้แจงในการแก้ไขข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารดังกล่าวอย่างชัดเจน  
ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศเรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ควรมีการเร่งการดำเนินงานในด้านการกำหนดมาตรฐาน
การคำนวณอัตราค่าตอบแทนเพื ่อให้การพิจารณาข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสาร เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในการร่วมมือประสานงานระหว่างผู้รับใบอนุญาตฯ ในการใช้ทรัพยากร
ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน มีการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งและความเข้าใจผิดเกิดขึ้น อย่างในกรณีของการให้
สัมปทานของกรุงเทพธนาคม ในโครงการท่อร้อยสายสื ่อสารในเขตกรุงเทพมหานคร แก่ บริษัท ทรู  
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและกังวล
อย่างมากในประเด็นของการผูกขาดทางการตลาด โดยสำนักงาน กสทช. ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
และความกังวลดังกล่าวให้แก่สังคมได้อย่างดีโดยการให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานและให้กรุงเทพธนาคมส่ง
หนังสือชี้แจงแก่ผู้ให้บริการรายอื่นอีกครั้ง กล่าวได้ว่าสำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขปัญหาด้านสัญญาการ
ผูกขาดท่ีสังคมให้ความสนใจได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฯ ได้อย่างดี 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็นของสังคมที่ช่วยให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความ  
เป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดแนวทางในการจัดการข้อพิพาทหรือปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
สำนักงาน กสทช. ควรมีการพิจารณาสร้างแนวทางหรือข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ ที่
ชัดเจน เพ่ือกำกับดูแลหรือป้องกันไม่ให้มีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้จัดทำ
ข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงกระบวนการทำงานอย่างครบถ้วน 
ซึ่งจากการดำเนินงาน สำนักงาน กสทช. ได้ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เปิดเผยข้อมูลของข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อ 
ร้อยสายสื่อสารออกสู่สาธารณะเป็นการทั่วไป โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งสำนักงาน 
กสทช. มีการดำเนินงานที่ช่วยให้สาธารณชนหรือภาคส่วนอื่นๆ ได้มีการรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน  เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการทำงาน และสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานฯ ให้แก่สาธารณะ สำนักงาน กสทช. ควร
เร่งเข้าไปผลักดันให้กระบวนการแก้ไขข้อเสนออ้างอิงของผู้ประกอบการรายต่างๆ ที่ส่งเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีสำนักงาน กสทช. กำหนด สำเร็จและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้รวดเร็วขึ้น ก่อนนำไปสู่การกวดขัน
ให้เกิดการเผยแพร่เอกสารข้อเสนออ้างอิงสู่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 
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นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองได้สำเร็จ ใน
การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อีกทั้งสำนักงาน กสทช. ยังมีส่วนช่วยและสนับสนุนให้
ระหว่างภาคเอกชนได้มีการทำงานร่วมมือกัน โดยมีการลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดิน อาทิ การลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) ของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม 11 ราย และการลงนามบันทึกความเข้าใจในการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารใต้ดินของภาคเอกชน เป็นต้น เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารและการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงานฯ ให้เกิดความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการดำเนินงานต่างๆ 
ระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

อีกท้ังสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนในการแจ้งข้อมูลการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสารให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ รายอื่นรับทราบโดยทั่วกัน อย่างเท่าเทียม และมีมาตรการในการ
รกัษาความลับที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานฯ อันจะเป็นประโยชน์
เพ่ือการวางแผนการดำเนินรวมกันตลอดทั้งโครงการ 
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6 การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

6.1 ขอบเขตของการประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 

การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารของสำนักงาน กสทช. เป็นการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศของ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้าง
ท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม ที่ได้
ประกาศในราชกิจจนุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดย
ประกาศดังกล่าวเป็นแนวทางและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ การใช้ และการลงทุน รวมถึงการสร้าง
ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือโครงสร้างพ้ืนฐานหน่วยงานรัฐเพ่ือให้บริการโทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บนพื้นฐานการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง เป็นการ
แข่งขันอย่างเสรีที่เป็นธรรม เป็นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดการ
ลงทุนซ้ำซ้อน ที่สอดคล้องเป็นไปตามทิศทางของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ซ่ึงมุง่เน้นการจัดสรร
ทรัพยากรโทรคมนาคมให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ที่ครอบคลุม ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของกลไกตลาด และการวางรากฐานการกำกับดูแลที่เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองผู้ บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

 

 
รูปที่ 6-1: กรอบการติดตามและประเมินผล ในประเด็นการกำกับดูแลอัตราคา่ตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร 

สำหรับขอบเขตของของการติดตามและประเมินผลฯ ด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้
ท่อร้อยสายสื่อสาร มีคำถามสำคัญในการศึกษา คือ หลักการและวิธีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารสูงสุดเป นอย่าง ร ทั้งนี้ผลสรุปจากการประเมินการปฏิบัติงานในประเด็นดังกล่าวด้วยรูปแบบ
การประเมินซิปป์ (CIPP Model Evaluation) พบว่า การกำกับอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

การประเมินปัจจัยน าเข้า

✓ ผู้เกี่ยวข้องในการดาํเนินงาน: 
➢ สํานักงาน กสทช.   
➢ ผู้รับใบอนุญาตที่มที่อร้อยสาย

สื่อสาร
➢ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ฯลฯ
✓ ข้อมูลที่จําเป็นตอ่การคดิอัตรา

ค่าตอบแทน

การประเมินกระบวนการ

✓ การปฏิบัติงานตามแผนงาน
✓ การดําเนินงานในการพัฒนาการคิด

อัตราค่าตอบแทนฯ
✓ การติดตามข้อเสนอแนะของการ

ดําเนินงาน

การประเมินผลลัพธ์

✓ การเสนอประกาศราคาชั่วคราว
✓ การพัฒนาแนวทางการคํานวณเพื่อ

นําไปสู่การกํากับดูแลในอนาคต

การประเมินสภาวะแวดล้อม

✓ นโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง: 
➢แผนแม่บทกจิการโทรคมนาคม 

ฉบับที่ 2 
➢ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติการใช้ การลงทุนฯ 
➢นโยบายการปฏิบัตงิานของ กสทช.

✓ สภาพตลาดการให้บริการทอ่ร้อยสายฯ
✓ ประโยชน์ในการกาํกบัดูแลการแขง่ขนั

Input ProductProcessContext

1 2 3 4
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ของสำนักงาน กสทช. เป็นการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการคำนวณที่สมเหตุสมผลด้วยการ
พิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์และข้อมูลทางเทคนิคอย่างครอบคลุมและตามท่ีจำเป็นแก่การพิจารณาโดย
จากการดำเนินงานในปัจจุบันพบว่า สำนักงาน กสทช. กำลังพัฒนาการคำนวณแบบวิธีการคำนวณต้นทนุส่วน
เพิ่มระยะยาว (LRIC) ที่เป็นการคำนวณบนพื้นฐานต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาทดแทนการคำนวณแบบ
วิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด (FDC) ที่อาจเปิดโอกาสให้ทุกค่าใช้จ่ายมีโอกาสถูกนำมาคิดเป็นต้นทุนซึ่งอาจเป็น
การผลักภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้เช่าท่อร้อยสายสื่อสารที่มากเกินความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการคำนวณที่
ปรากฏออกมาเบื้องต้นยังอยู่ในส่วนของร่าง และเป็นตัวอย่างการคำนวณเฉพาะท่อแบบ Sub Duct 

ดังนั้นแล้วข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลฯ ในส่วนนี้จึงพิจารณาเสนอแนะให้ทาง
สำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการการพิจารณาวิธีการคิดคำนวณของท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Micro 
Duct ให้แล้วเสร็จเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีท่อร้อยสายสื่อสาร เป็น
ประเภท Micro Duct เข้ามาใช้เพิ่มเติมแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของราคาที่เป็นธรรมและปิด
ช่องว่างของการเอารัดเอาเปรียบหรือการผูกขาดราคาในอุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม 

6.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

 

รูปที่ 6-2: กรอบการประเมินสภาวะแวดล้อม ในประเด็นการส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

การประเมินสภาวะแวดล้อม ของการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วยการพิจารณาสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงาน 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) นโยบาย แผน หรือกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และ 2) สภาพตลาดการให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ 
สำหรับรายละเอียดของการประเมินสภาวะแวดล้อมแต่ละส่วน นำเสนอดังต่อไปนี้  

 

นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง:
การด าเนินงานสอดคล้องตามนโยบาย และแผน

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความเข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอ
กรอบการดําเนินงานที่ชดัเจน เช่น เวลา และแผนงาน เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการ:
การด าเนินงานเข้ากับลักษณะการให้บริการอย่างดี

การด าเนินงานเป น ปตามนโยบาย แผน 
หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้

แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 2

ปัจจุบัน พบผลการเผยแพร่การด าเนินงาน
เฉพาะท่อย่อย เท่านั้น

รองรับการบริการใช้เช่าใช้ท่อประเภทท่อย่อย (Sub-duct)

เร่งการดําเนินงานและเผยแพร่ในส่วนของ
ท่อ มโครดักท์รวม งึอุปกรณ์สว่นควบต่างๆ 

ประกาศ กสทช. เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติการใช้ การลงทุนฯ

นโยบายการปฏิบัติงานของ กสทช.: 
การเร่งนําสายสื่อสารลงใต้ดิน

รองรับการบริการให้เช่าใช้ท่อประเภท มโครดักท์ 
(Microduct)

เร่งการด าเนินงานตามแผน
ให้เกิดแนวทางการกํากับให้เป นรูปธรรม
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6.2.1 นโยบาย แผน หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วย 1) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2562-2566) 2) ประกาศของ กสทช. เรื ่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลุงทุน และการสร้างท่อร้อยสาย
สื่อสารลงใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และ 3) นโยบายการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทน
การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสอดคล้องและเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนต้องเร่งให้มีการกำหนดราคาขึ้น 

6.2.2 สภาพตลาดการให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ  

การพิจารณาสภาพตลาดการใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจถึง
ลักษณะของการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน ราคาของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมผู้มีบทบาทหลักต่างๆ ใน
ตลาดของอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู ่การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการกำกับดูแลอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 

ในภาพรวมเมื่อพิจารณาสภาพตลาดการให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ พบว่า การดำเนินงานของ 
กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็น
และเป็นเรื่องสำคัญเหมาะสมต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. อย่างยิ่ง  เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่าน
มาของ กทม. ที่ทอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เป็นผู้ดูแลโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใด้ดิน
ของ กทม. ซึ่งมีบริษัท ทรู คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าท่อหลักถึงร้อยละ 80 นั้น ทำให้เกิดความ
กังวลต่อการตั้งราคาที่เป็นธรรมตลอดจนความกังวลต่อโอกาสในการเข้าถึงการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวของผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งในการให้บริการของผู้ให้บริการเช่าท่อฯ รายอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศที่
ควรได้รับการจัดสรรและกำหนดเรื ่องราคาอย่างมีหลักการและเป็นที ่ยอมรับร่วมกันได้ขึ ้นมา ส ำหรับ
รายละเอียดของสภาพตลาดการให้บริการท่อร้อยสายสื่อสารฯ ในประเทศไทยอธิบายดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการใช้งานท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ ทย ประเทศไทยมีรูปแบบการใช้งานท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดินที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละผู้ให้บริการ และพื้นที่ที่ให้บริการ รวมถึงมีการ
ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ควบคู่กันไปตามแต่ละรูปแบบการบริการของประเภทธุรกิจและผู้
ให้บริการรายต่างๆ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลักได้แก่ ท่อแบบ Sub Duct ซึ่งได้รับการติดตั้งใว้ในท่อหลัก
ของ บมจ. ทีโอที (TOT) และ Micro Duct ที่เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่นำเสนอและจัดเตรียมให้บริการโดย
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) 

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนท่อร้อยสายสื่อสารในปัจจุบัน สำหรับอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารนั้นมีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เป็นอัตราขั้นสูงเฉพาะในส่วนของท่อร้อยสายสื่อสาร
ประเภท Sub Duct เท่านั้น  โดยท่อร้อยสายสื่อสารประเภทดังกล่าวมอัีตราค่าตอบแทนในปัจจุบันอยู่ที่ 9,650 
บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน โดยเป็นอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ ที่ได้รับการประกาศจาก มติคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ในส่วนของอัตรา
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ค่าตอบแทนท่อร้อยสายสื่อสารประเภท Micro Duct นั้น ไม่พบเกณฑ์กำหนดราคาใดๆ ที่ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชนในช่วงเวลาที่ทำการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ 

การเปลี ่ยนแปลงของสภาพตลาดที่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจ ทั้งนี ้เมื่อ
พิจารณาถึงการดำเนินงานของ  กทม. ที่มอบหมายให้วิสาหกิจในกำกับของ กทม. คือ บริษัทกรุงเทพธนาคม 
จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินของ กทม. ตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และได้ดำเนินการให้บริษัท ทรู คอปเปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าท่อในสัดส่วนหลักรวมทั้งสิ้นราว  
ร้อยละ 80 จึงทำให้เกิดข้อสังเกตในการดำเนินงาน และเกิดความกังวลในภาคธุรกิจและภาคประชาชนถึง
ความเป็นธรรมในการกำหนดราคาของบริษัท ทรูฯ ที่จะมีสิทธิ์เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าช่วงต่อ 
ตลอดจนอาจเป็นการตัดโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าไม่ถึงการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม
ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ต้อง
ดำเนินการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารขึ้น 

6.2.3 สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อมในประเด็นการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) หากพิจารณาในส่วนของสภาวะแวดล้อมที ่นำไปสู ่การดำเน ินงานแล้วน ั ้น กล ่าวได ้ว่า 
การดำเนินงานกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เป นการดำเนินงานที่มีสอดคล้อง
และมีความจำเป นอย่างเร่งด่วนที่ต้องเร่งให้มีการกำหนดราคาขึ้น เพื่อให้เป นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลด้านราคาขึ้น ด้อย่างทันท่วงทีของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่
ต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างรอบครอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(2) จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน ในส่วนของสภาพตลาดการให้บริการท่อร้อย
สายสื่อสาร กล่าวได้ว่า สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดที่
เกิดขึ้นและ ม่นิ่งนอนใจต่อความกังวลที่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีต่อการกำหนดราคาการเช่าใช้
บริการท่อร้อยสายสื่อสาร จึงได้ดำเนินการในส่วนของการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร ผ่านการดำเนินงานคิดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพื่อเป็นกรอบในการคิด
ราคาของผู้ให้บริการรายต่างๆ โดยได้ทำการการเผยแพร่ผลการศึกษาบางส่วนของเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
สาธารณะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
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6.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

 

รูปที่ 6-3: กรอบการประเมินปัจจยันำเข้า ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสือ่สารร่วมกัน 

การประเมินปัจจัยนำเข้า ของการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วยการพิจารณาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการดำเนินงาน 2 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และ 2) ข้อมูลด้านต้นทุนในการคำนวณอัตราค่าตอบแทน
การเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร โดยจากการประเมินปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมพบว่า เป็นการดำเนินงานที่อาศัยการ
ทำงานแบบบูรณาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครบวงจร ประกอบกับมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาสูตรการ
คำนวณที่เหมาะสมอย่างดีสำหรับรายละเอียดของการประเมินปัจจัยนำเข้าแต่ละส่วน นำเสนอดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ 

การพิจารณาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารของ สำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจถึงบทบาท ลักษณะการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้สามารถอธิบายได้ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์และความ
เหมาะสมในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนที่ถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลราคาฯ ดังกล่าว  

สำหรับรายละเอียดในการประเมินการดำเนินงานในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
คณะที่ปรึกษาได้จำแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สำนักงาน กสทช. 2) ผู้รับใบอนุญาต
และผู้ใช้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร และ 3) ภาคประชาชน โดยรายละเอียดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน อธิบายดังต่อไปนี้  

1) สำนักงาน กสทช. เป นหน่วยงานหลักที่เป นตัวกลางในการประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดิน และกำกับดูแล
อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อสร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และความเป็นธรรมแก่ผู้

การด าเนินงานแบบบูรณาการ:
การด าเนินงานอาศัยความร่วมมือ และผู้เช่ียวชาญ

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความเข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอ
กรอบการดําเนินงานที่ชดัเจน เช่น เวลา และแผนงาน เป็นต้น

การศึกษาข้อมูลแวดล้อม:
การศึกษาแนวทางต่างๆ ก่อนปรับปรุงสูตรเป น ปอย่างเหมาะสม รอบคอบ

การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นอย่างเหมาะสม ต่อไปนี้

สํานักงาน กสทช.: มีบทบาทเป็นคนกลาง 

ปัจจุบัน กําลังพิจารณา ใช้ Specific 
formula base on LRIC

เป นการด าเนินงานที่ ด้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานทีด่ี
มาก่อนล่วงหน้า 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการ: ผู้ให้ข้อมูลในอุตสาหกรรม

คณะท างานที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่ง

จากเอกสารปี      ใช้ FDC ที่เป นสูตรการค านวณที่
ค่อนข้างผลักภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่าท่อร้อยสาย 

พิจารณาเพ่ิมเติมเพื่อหารือกับเจ้าผู้เกี่ยวข้องสว่นอื่นๆ เช่น 
เจ้าของพื้นที่ที่วางท่อร้อยสายส่ือสาร เพื่อให้ทราบ ึงข้อมูลด้าน

ต้นทุนในประเด็นอื่นเพ่ิมเติม 

สํานักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างการมีส่วนร่วมใน
การศึกษาข้อมูลแวดล้อมส่วนนีร้่วมกบั Operator
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ประกอบกิจการโทรคมนาคม และสำนักงาน กสทช. สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาในการกำกับดูแลอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารนั้น ประกอบไปบทบาทการดำเนินงานต่อไปนี้44  

▪ บทบาทการเป นผู้ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเพื่อนำสู่สูตรการคำนวณที่จะสามาร ใช้
กำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื ่อสาร  ด้อย่างเป นธรรม โดยเป็น
การศึกษาแนวคิด และแนวทางการคำนวณ จากการดำเนินงานในโครงการ ศึกษามาตรฐาน
การคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ร่วมกับ บริษัท 
ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่เริ ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เรื ่อยมา ทั้งนี้การศึกษาใน
โครงการนี้ เป็นการศึกษาทำความเข้าใจแนวทางการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เริ ่มจาก
การศึกษาแนวคิดและแนวทางการศึกษาที่ดีและที่เป็นกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ก่อน
นำไปสู่การศึกษาสภาพตลาดและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึง
ศึกษาและรวบรวมต้นทุนจริงของการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยจำแนกตามการเช่าใช้ท่อร้อย
สายประเภท Sub Duct และ Micro Duct ทั้งนี้ในการดำเนินงาน45 มีแนวทางการพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบการคำนวณการคิดอัตราค่าตอบแทนการของใช้ท่อร้อยสายสื ่อสาร 
ระหว่างสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอ้างอิงแบบสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง (Fully Distributed Cost: FDC)  ซึ่งเป็นวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด และสูตรการ
คำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื ้นฐานโทรคมนาคมที ่สะท้อนต้นทุนที ่มี
ประสิทธิภาพ หรือวิธ ีการต้นทุนส่วนเพิ ่มระยะยาว (Long Run Inncrementel: LRIC) 
นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. มีการช่วยเหลือในการสนับสนุนค่าเช่าท่อร้อยสาย โดยมีการ
นำเสนอบอร์ดดีอี เพ่ือนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) มาสนับสนุนร้อยละ 50 เพื่อแบ่ง
เบาภาระให้ภาคเอกชนที่ต้องนำสายที่เคยพาดบนเสาไฟฟ้าลงใต้ดิน   

▪ บทบาทการสร้างการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและความพึงพอใจสูงสุดที่เป นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ด้ โดยทางสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินบทบาทดังกล่าวผ่านการเผยแพร่ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดย 
(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาในโครงการ ศึกษามาตรฐานการ
คำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ที่จะนำไปสู่การรับฟัง
ความเห็นชอบต่อสูตรการคำนวณและแนวโน้มราคาที่จะต้องใช้เพื่อการกำกับดูแลจริงต่อไป
ในอนาคตต  

 
44 ข้อมูลการดำเนินงานเฉพาะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น (สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564) 
45 เฉพาะในส่วนของการคิดราคาอัตราตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร ประเภท Sub Duct ที่เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ บน
เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น 
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2) ผู้รับใบอนุญาต สำหรับบทบาทของผู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ นั้นเป นลักษณะของ
ผู้ให้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงและความสามาร ในเชิงธุรกิจ ประกอบกับผลกระทบทางสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
จากผู้เชี่ยวชาญในการประกอบกิจการ เพื่อให้ทางสำนักงาน กสทช. สามารถนำข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อ
วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณของผู้รับใบอนุญาตไปใช้เพื่อการหาแนวทางในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการ
เช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

สำหรับผู้รับใบอนุญาต ในที่นี้คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และมีกรรมสิทธิ์ในท่อร้อยสายสื่อสารเป็นของตน โดยมีการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื ่อให้เช่าใช้ และเพื ่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service 
Provider) เช่น บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet) บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบสายและท่อร้อยสาย รวมถึงบริการ Internet of Things (IoT)  

ทั้งนีผู้้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สาม รวมถึงมีการกำหนดราคาค่าเช่าท่อร้อยสายในอัตราที่ สำนักงาน กสทช. กำหนดแนวทางไว้ เพื่อให้
สามารถเช่าได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครที่มีเป้าหมา ย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสาธารณะ  

จากมติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ได้พิจารณาแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโนบายของรัฐบาล ซึ่งเห็นชอบให้ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้มีราคาเป็น 9,650 บาท/ท่อ
ย่อย/เดือน/กิโลเมตร โดยเป็นราคาส่วนลดที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถแบกรับภาระได้ โดยอัตรา
ค่าเช่าใช้ดังกล่าว ใช้สำหรับแผนการดำเนินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร  

โดยมีบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการในด้านโทรคมนาคม และเป็นผู้รับภาระในการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสารใต้ดิน เพ่ือให้บริการแก่ภาคประชาชน อาทิ  

▪ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  
▪ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  
▪ บริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด 
▪ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
▪ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 
▪ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
▪ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  
▪ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 
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▪  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
▪ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
▪ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด  

ทั้งนี้ในการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเชิงธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการ
นำไปประกอบการพิจารณาสูตรการคิดคำนวณอันจะนำมาซึ่งการกำหนดอัตราสูงสุดของการให้บริการเช่าท่อ
ร้อยสายสื่อสารอย่างเป็นกลางและเป็นไปตามความเป็นจริงในสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมมากท่ีสุด  

3) ภาคประชาชน บทบาทของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตรา
ค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. นั้น เป็นลักษณะของผู้สังเกตการณ์และผู้สะท้อนความ
คิดเห็นด้านผลกระทบในเรื่องของราคาของสินค้าหรือบริการที่เป็นส่วนหนึ่งจากผลกระทบของการกำหนด
ราคาอัตราการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด ที่อาจคาบเกี่ยวถึงคุณภาพและลักษณะของสินค้าหรือบริการ
ด้านโทรคมนาคมที่จะได้รับรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษามีข้อสังเกตต่อการดำเนินงานในการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนว่า จากการสืบค้นหลักฐานการดำเนินงานและข้อสรุปความคิดเห็นที ่มาจากภาค
ประชาชนนั้นยัง ม่พบการรายงานข้อสรุปสรุปความคิดเห็นรวม ึงข้อสรุปต่างๆ ที ่เป นแนวทางทาง
ความคิดและข้อเท็จจริงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อันจะนำ ปประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในแหล่งเผยแพร่ใดๆ  ทั้งนี้ทางสำนักงาน กสทช. อาจพิจารณา
เผยแพร่การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพื่อเป็นการรายงานความ
คืบหน้าในเชิงประจักษ์ก่อนนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ในเชิงประจักษณ์ เพ่ือ
ประโยชน์ในเชิงของการพิจารณาเปรียบเทียบการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
ข้อคิดเห็นจากภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานด้านภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. 
เอง ให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างน่าเชื่อถือ โปร่งใส และสร้างศรัทธาต่อ
ประชาชน 

6.3.2 ข้อมูลด้านต้นทุนในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร  

การพิจารณาถึง ข้อมูลด้านต้นทุนในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื ่อสาร 
ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของ 
สำนักงาน กสทช. เพ่ือประโยชน์ในการทำความเข้าใจและความสมเหตุสมผลของลักษณะการกำหนดหลักการ
การคิดคำนวณอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงภายใต้รูปแบบการดำเนินงานและ
เงื่อนไขของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการให้บริการการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศไทยเอง 

สำนักงาน กสทช. ได้มีการคิดคำนวณด้านต้นทุนในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร โดยพัฒนาแบบจำลองต้นทุนกลางสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ (Modern Efficient 
Operator: MEO) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีพของบริการท่อร้อยสาย ผลการคำนวณอัตราอ้างอิง
ค่าตอบแทนเฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 ดังนี้ 
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วิธีที่ 1) วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) เป็นต้นทุนในปัจจุบัน (Current Cost) โดย
แปลงจากสูตรการคำนวณท่อร้อยสื่อสารจากประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และ
การสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินฯ พ.ศ. 2560 

วิธีที ่ 2) วิธีการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) (ไม่สอดคล้องกับประกาศฯ) สรุปผลการ
คำนวณทั้ง 2 วิธี พบว่าวิธีการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) พบว่าผลการคำนวณต้นทุนส่วนเพ่ิม
ระยะยาวต่ำกว่าผลการคำนวณจากวิธีการคำนวณเดิมจากสูตรของประกาศ กสทช.ฯ เนื่องจากที่ปรึกษาเลือก
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเลือกปัจจัยน้าเข้า (Input) ที่เกี ่ยวข้องกับโครงข่ายมาคำนวณ ผลการ
คำนวณอัตราค่าตอบแทนอ้างอิง วิธีที ่ 1) วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) ตามประกาศ           
กสทช.ฯ อัตราค่าตอบแทนอ้างอิงเฉลี่ย 7 ,788 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน และวิธีที่ 2) วิธีการคำนวณ
ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) อัตราค่าตอบแทนอ้างอิงเฉลี่ย 5,035 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน 

6.3.3 สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปัจจัยนำเข้าในประเด็นการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร ในภาพรวมที่ได้รับการประเมินในส่วนของปัจจัยนำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้รับใบอนุญาต ซึ่ง ือเป นผู้ที่จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในระยะยาวเป นอย่างดี โดยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อวิพากษ์ต่างๆ เพื่อ
นำมาประกอบและปรับปรุงกระบวนการในการคำนวณสูตรคิดต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความ
คิดเห็นของฝ่ายผู้ประกอบการที่ต้องใช้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารรายต่างๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นได้จากการเปิดรับฟังข้อมูล สภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และข้อเสนอแนะการ
คำนวณ รวมถึงให้ข้อมูลด้านต้นทุนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการคิดคำนวณประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเผยแพร่ข้อสรุปทางความคิดเห็นของภาค
ประชาชนที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ต่อการดำเนินงานขององค์กร 

(2) สำนักงาน กสทช. มีการศึกษาและทำความเข้าใจในความสมเหตุสมผลของหลักการคำนวณที่
ใช้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายส่ือสารสูงสุด เพื่อให้ ด้มาซึ่งหลักการคำนวณที่เหมาะสมกับ
การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
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6.4 การประเมินกระบวนการ 

 

รูปที่ 6-4: กรอบการประเมินกระบวนการ ในประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วยการพิจารณากระบวนการปฏิบัติที่สำคัญในการดำเนินงาน 4 ส่วนหลัก 
ได้แก่ (1) การปฏิบัติการตามแผนงาน (2) การดำเนินงานพัฒนาแนวทางคำนวณ และ (3) การติดตาม
ข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน สำหรับรายละเอียดของการประเมินกระบวนการทำงานแต่ละส่วน นำเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

6.4.1 การปฏิบัติการตามแผนงาน  

การพิจารณาการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาห้วง
เวลาในการดำเนินงานเพื่อศึกษาแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามแผนงานด้วย
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า การปฏิบัติงานตามแผนงานของ กสทช. เกี่ยวกับการริเริ่มใช้
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ซึ่งในที่นี้คือท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันนั้น เริ่มมาตั้งแต่ช่วง เมษายน พ.ศ. 
2560 เรื่อยมากระทั่ง พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งสิ้ประมาณเกือบ 3 ปี  

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.  ม่ ด้เพิกเฉยต่อประเด็นการดำเนินงานและมีการดำเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อคิดหาแนวทางการกำหนดราคาการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเป็น
ธรรมในการกำหนดราคาตลอดจนสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยให้เท่าเทียม
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยได้มีการดำเนินงานในช่วง ปี 2561 ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ไทม์ คอนซัลติ้ง 
จำกัด ในโครงการศึกษามาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ตลอดจนได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องใน ปี 2562 ผ่านโครงการการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื ่อสารโทรคมนาคมและสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวข้อง อย่าง รก็ตามเพื ่อกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเสริมรายละเอียดด้านกรอบเวลาในการดำเนินงาน
เพิ่มเติมในแผนกรดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อสร้างความไว้วางใจและ

การปฏิบัติงานตามแผนงาน:
การปฏิบัติงานเกิดขึ้นทันท่วงที และด าเนินเรื่อยมา

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความ

เข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอกรอบการดําเนนิงานที่ชดัเจน เช่น เวลา 
และแผนงาน เป็นต้น

การด าเนินงานพัฒนาแนวทางค านวณ:
แนวทางค านวณสะท้อนต้นทุนที่มีประสทิธิภาพ

การติดตามข้อเสนอแนะการด าเนินงาน:
การปฏิบัติงานค านึง ึงผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งอย่างดี

การด าเนินงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อม
กับการออกประกาศสนับสนุนให้เกิดการใช้
ท่อร้อยสายฯ ร่วมกัน

การรับฟังความคิดเห็นมีเอกสาร
ชี้แจงที่ง่ายต่อความเข้าใจ

การดําเนินงานค านึง ึงความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตาม พ ร บ  
องค์กรฯ ม  28 

การรับฟังความคิดเห็นมรีะยะเวลา
และช่องทางที่เหมาะสมการด าเนินงานด าเนินเร่ือยมาตั้งแต่การ

ประกาศจัดจ้างในปี 2560 เพ่ือต้องการ
พัฒนาสูตรที่ดีทีสุ่ด

เร่งการด าเนินงานและประชาสัมพนัธ์การ
ดําเนินงานในแต่ละช่วงอย่างสม่ าเสมอ

ควรพิจารณาเปิดเผยผลสรุปจาก
การรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม

แบบที่ใช้ในปัจจุบัน: FDC ซึ่งเป็นการ
คํานวณที่ยังไม่เหมาะสมต่อลักษณะ
การให้บริการเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร

ควรมีแนวทางในการเก็บข้อมูลและสร้างความ
ร่วมมือกับ Operator เพ่ือให้ได้ขอ้มลูเพ่ือใช้

คํานวณที่ตรงกบัความเป นจริงมากทีสุ่ด

แบบท่ีกําลังศึกษา: LRIC ท่ีเป็นการคํานวณท่ี
เหมาะสมกับลักษณะการให้บริการท่อร้อย
สายสื่อสารด้วยการสะท้อนต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
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ความเชื่อถือในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เอง ตลอดจนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ลุล่วง
ภายในกรอบระยะเวลาที่มีกำหนดแน่ชัดมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อการร่วมใช้ท่อร้อย
สายสื่อสารโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามการ
สนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ( Infrastructure Sharing) อันสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ที่ประสงค์ให้เกิดความเรียบร้อยจากการนำสายสื่อสารลงดินตาม
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการมหานครแห่งอาเซียน 
โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น  

นอกจากนีต้ามท่ีสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อย
สายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การ
ลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้า งพื ้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื ่อให้บริการ
โทรคมนาคม ที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 นั้น พบว่าตั้งแต่ห้วงเวลาดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบันได้
มีการเริ่มดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเรื่อยมา  

การดำเนินงานเรื่อยมาดังกล่าว เป็นการสร้างและกำหนดแผนการให้บริการด้านท่อร้อยสายสื่อสาร
โทรคมนาคมจำนวนมาก เช่น การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่สำคัญใน
จังหวัดของภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เก่ียวข้องของผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม ทั้งนี้ในการร่วมใช้งานท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกันนั้นหนึ่งใน
ปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานคือ เรื่องราคาการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่เป็นธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่
นายสุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการและเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สทค.) ได้ส่งหนังสือสอบถามคณะกรรมการ กสทช. ต่อการพิจารณากำหนดอัตราอ้างอิง ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื ่อสาร และมาตราการช่วยเหลือผู ้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในการนำสายสื่อสารลงดินตามนโยบายของรัฐและท้องถิ่น รวมถึงการปรับลดค่าธรรมเนียมและ
บูรณาการแผนการนำสายสื่อสารลงดินเฉพาะเท่าท่ีจำเป็น (ปี 2562)46  

เมื่อสืบค้นย้อนไปพบว่าสำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการ
ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา มาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับการออกประกาศ ของ
สำนักงาน กสทช. เอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับ
โครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยการดำเนินงาน
ในโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ไทม์ คอลซัลติ้ง จำกัด และได้รับการเผยแพร่เพื่อรับฟัง

 
46 การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินของ กทม. โดย สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           185 

 

ความคิดเห็นสาธารณะผ่าน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพ่ือเป็นการกำหนดราคาชั่วคราว
ไปพลางก่อน ทั่วประเทศ  

6.4.2 การดำเนินงานพัฒนาแนวทางคำนวณ 

การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นลักษณะของการประเมินผลการพัฒนาหลักหรือแนวทางใน
การคิดคำนวณที่ทางสำนักงาน กสทช. พิจารณาใช้เพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานในส่วนนี้ อธิบายดังต่อไปนี้ 

สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ศึกษาแนวคิดมาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทน
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เปรียบเทียบการคำนวณการคิดอัตราค่าตอบแทนการของใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร ระหว่างสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอ้างอิงแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
(Fully Distributed Cost: FDC) และสูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ที่สะท้อนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Long Run Inncrementel: LRIC) โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อ
ร้อยสายสื่อสารเป็นแบบท่อย่อย (Sub duct) เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
และสอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโทรคมนาคม 
เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการใข้บริการเพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะ รวมถึง
สอดรับกับเป้าประสงค์ ในด้านการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นการพัฒนาการคิดสูตรการคำนวณที่สะท้อนถึงความใส่ใจในสภาพตลาด
ปัจจุบันและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยแสดงออกผ่านการดำเนินงานที่ใช้การพิจาณาทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ืนๆ ประกอบในการคำนวณมากกว่าการใช้การพิจารณาจากแนวทางการศึกษา
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้พบว่าในการดำเนินงานมีการติดต่อขอข้อมูล ความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
บริษัทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพ่ือมาใช้ในการพิจารณาการคำนวณการคิดอัตรา
ค่าตอบแทนการของใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

6.4.3 การติดตามข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน  

การดำเนินงานการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ได้
มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด ตามท่ีสำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดย
ให้นำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ 
สำนักงาน กสทช. ในการดำเนินงานที่ดี รับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำความ
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คิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด ให้
ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ตกหล่นและเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  

6.4.4 สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินกระบวนการในประเด็นการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
สรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. มิได้นิ ่งนอนใจ และมีการ
เตรียมพร้อมในการดำเนินงานอย่างทันท่วงที หากแต่ สำนักงาน กสทช.  ม่  ด้ดำเนินการสื ่อสาร
ส านะปัจจุบันของการดำเนินงานให้กับสาธารณชนหรือภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง จึงทำให้เกิดการรับรู ้ใน
ลักษณะของการทำงานเชิงรับอย่าง ม่ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นแล้วสำนักงาน กสทช. อาจ
พิจารณาดำเนินการสื่อสารหรือจัดตั้งคณะสื่อสารพิเศษของการดำเนินงานที่มีความสำคัญ ที่มีผลกระทบ
ในวงกว้างทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือรายงานสถานะการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

(2) การพัฒนาแนวทางการคำนวณนั้นเป นสูตรการคำนวณที่สามาร สะท้อน ึงการให้ความสำคัญ
ต่อสภาพตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ ทย โดยการพัฒนาแนวทางการคำนวณมีทั้งการศึกษา
ข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ รวมถึงมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรวบรวบข้อมูลที่จำเป็น
ต่อการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับปัญหาและสภาพการดำเนินงาน
เฉพาะของประเทศไทย 

(3) สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
ต่อ ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด จำนวน 1 ครั้ง แต่ยังมิได้มีการ
นำเสนอประเด็นทางคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. อาจ
พิจารณาเพิ่มเติมการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวกับสาธารณะชน สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณานำเสนอ
ประเด็นสำคัญท่ีเป นข้อสรุปเชิงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่จะนำ ปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน
หรือประกาศดังกล่าวแก่สาธารณะชนรับทราบเพิ่มเติม  

 
6.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

จากการดำเนินงานในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน 
กสทช. พบว่า การกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารนั้น ยังอยู ่ในส่วนของการ
ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางเลือกที่ดีที ่สุด โดยมีการนำเสนอประกาศอัตราค่าตอบแทน
อ้างอิงที่เป น ปในแนวทางเดียวกับมติคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดิจิทัล ปพลางก่อน  โดย
ระหว่างนั ้นได้ดำเนินการพัฒนาสูตรการคิดคำนวณที ่เหมาะสมด้วยการอาศัยแนวทางการศึกษาจาก
ต่างประเทศและข้อมูลในสภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย สำหรับผลลัพธ์จากการดำเนินงาน มีรายละเอียด
ที่เกี ่ยวข้องในการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนาแนวทางการคำนวณที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และ  
2) แนวทางการคำนวณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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รูปที่ 6-5: กรอบการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 

6.5.1 การพัฒนาแนวทางการคำนวณที่อยู่ระหว่างการคำนวณ 

ในปัจจุบันการดำเนินงานในส่วนนี้ สำนักงาน กสทช. ได้คำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสารออกมาเฉพาะในส่วนของท่อประเภทท่อย่อย (Sub Duct) โดยเป็นการอ้างอิงตัวอย่างการคำนวณ
เฉพาะของท่อ บมจ. ทีโอที (TOT) ก่อนในเบื้องต้น ซึ่งในปัจจุบันบมจ. ทีโอทีได้ควบรวมกับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  โดยผลการคำนวณ
อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2564 คือ 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน ซึ่งราคาดังกล่าว 
สอดรับกับราคาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศให้ใช้เป็นราคาชั่วคราวของท่อร้อยสาย
สื่อสารที่เป็นเจ้าของโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นั่นคืออัตราค่าตอบแทนอ้างอิงที่ 9,650 บาท/ท่อย่อย/
กิโลเมตร/เดือน นอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำโดย สมาคมโทรคมนาคมฯ และผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวน 11 ราย ร่วมลงนามกับ TOT ในเวลานั้น เพื่อร่วมกันเช่าท่อร้อยสายของ 
บมจ.ทีโอที ทั้งใน กทม.และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยอัตราค่าใช้บริการท่อร้อยสายใต้ดินที่ บมจ.ทีโอที 
กำหนดเอาไว้อยู่ที่ 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน เป็นอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ 
กสทช.กำหนด ซึ่งทาง บมจ.ทีโอที ก็พร้อมยินดีนำปริมาณการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินที่มีการใช้อยู่เดิมและ
ที่ใช้ใหม่ รวมถึงระยะเวลาการใช้งานของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาพิจารณาส่วนลด (Volume 
Discount) จากอัตรามาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถนำสายสื่อสารลงใต้
ดินได้และไม่เป็นภาระต่อประชาชน47 

6.5.2 แนวทางการคำนวณ  

สำนักงาน กสทช. ได้รับแนวทางจากการศึกษาเปรียบเทียบสูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสาร ระหว่างสูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอ้างอิงแบบสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง (Fully Distributed Cost; FDC) และสูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง

 
47 https://www.tot.co.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/2020/01/16/MOU_TCT 

ผลผลิต (Output):
การพัฒนาแนวทางค านวณอยู่ระหว่างด าเนินงาน

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความเข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอกรอบการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เช่น เวลา และแผนงาน เป็นต้น

ผลลัพธ์ (Outcome):
แนวทางค านวณ ด้รับความเห็นชอบ

อัตราการคํานวณที่เผยแพร่ มีเฉพาะของ
ท่อย่อย (Sub Duct) เท่านั้น

การก าหนดราคาช่ัวคราว จากกระทรวงดีอี
เอส ใช้เฉพาะกับท่อย่อย ของ TOT เท่านั้น

แนวทางคํานวณใช้วิธี LRIC ท่ีสะท้อนต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ และน ามาสู่ราคาเช่าท่อที่ลดลง

วิธีคํานวณแบบ LRIC  ด้รับการยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมีผู้ให้บริการบาง
รายท่ียังมีความกังวลกับการคํานวณดังกล่าว 

เร่งการคํานวณและเผยแพร่ราคาที่
ครอบคลุมท่อย่อยและท่อ มโครดักท์

หาแนวทางสร้างความเข้าใจให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเกิด
ความเข้าใจและยอมรับต่อการคํานวณดังกล่าวร่วมกัน
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พื้นฐานโทรคมนาคมที่สะท้อนต้นทุนที ่มีประสิทธิภาพ (Long Run Inncrementel Cost; LRIC) โดยผล
การศึกษาพบว่า การใช้สมมติฐานภายใต้การคำนวณแบบ LRIC จะสามารถสะท้อนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการใช้กำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารมากกว่า เนื่องด้วยบริการท่อร้อยสาย
สื่อสารมีลักษณะค่อนข้างผูกขาด ดังนั้นการกำหนดเพดานอัตราค่าตอบแทนด้วยการใช้วิธีคำนวณ LRIC จะ
ช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนสูงต่อผู้ใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสาร ทั้งนีภ้ายใตค้ำนวณแบบ LRIC ผลการคำนวณ
อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเฉลี่ย (พ.ศ. 2562-2564) ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
เท่ากับ 9,519 บาท/ท่อย่อย/เดือน/กิโลเมตร โดยผลการคำนวณดังกล่าวคำนวณภายใต้อายุการใช้งานท่อร้อย
สายสื่อสารเท่ากับ 35 ปี และท่อร้อยสายสื่อสารมีแนวโน้มราคาเฉลี่ยร้อยละ 3  

ทั้งนี้การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนกลางสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ (Modern Efficient 
Operator: MEO) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีพของบริการท่อร้อยสาย โดยมีผลการคำนวณอัตรา
อ้างอิงค่าตอบแทนเฉลี่ย 2 วิธี คือ 1) วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) เป็นต้นทุนในปัจจุบัน 
(Current Cost) โดยแปลงจากสูตรการคำนวณท่อร้อยสื่อสารจากประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินฯ 2) วิธีการคำนวณต้นทุนส่วนเพ่ิมระยะยาว (LRIC) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับประกาศฯ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) มีผลการคำนวณ
ต่ำกว่าผลการคำนวณจากวิธีการคำนวณเดิมจากสูตรของประกาศ กสทช.ฯ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ผลการคำนวณ วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) อัตราค่าตอบแทนอ้างอิงเฉลี่ย 7,788 บาท/ท่อ
ย่อย/กิโลเมตร/เดือน ส่วนวิธีการคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC) อัตราค่าตอบแทนอ้างอิงเฉลี่ย 5035 
บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. นำเสนออัตราค่าตอบแทนอ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ผ่านมาเกี่ยวกับราคาชั่วคราวทั่วประเทศ ในอัตรา 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/
เดือน ซึ่งอัตรานี้ใช้เฉพาะท่อร้อยสายท่อย่อย (Sub duct) สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประก อบ
กิจการโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงใต้ดินและลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (อย่างไรก็
ตามยังไม่มีการประกาศราคาชั่วคราวดังกล่าวจาก สำนักงาน กสทช. ออกมา) 

6.5.3 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลลัพธ์ในประเด็นการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะได้ว่า  

 (1) ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช.  ด้คำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารออกมา
เฉพาะในส่วนของท่อประเภทท่อย่อย (Sub Duct) โดยเป นการอ้างอิงตัวอย่างการคำนวณเฉพาะของ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ก่อนในเบื้องต้นโดยราคาดังกล่าวสอดรับกับราคาที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมประกาศให้ใช้เป็นราคาชั่วคราวของท่อร้อยสายสื่อสารที่เป็นเจ้าของโดย บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งคือ 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน  
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 (2) จากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร ที่ปรึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยดี เกิดความ
คืบหน้าในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอแนะมี
ดังนี้   

▪ การคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในปัจจุบันยังมีเพียงอัตรา
ค่าตอบแทนสำหรับท่อย่อย (Sub Duct) แต่ยังไม่มีการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่า
ใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสำหรับท่อไมโครดักท์  (Microduct) ดังนั้น หากสำนักงาน กสทช. 
สามาร เร่งดำเนินประกาศอัตราค่าเช่าของทั้งท่อย่อยและท่อ มโครดักท์ ด้โดยเร็ว 
จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามาร วางแผนการดำเนินธุรกิจล่วงหน้า ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ในปัจจุบัน ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าที ่ต้องนำสายสื ่อสารลงใต้ดินตาม
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสรลงใต้ดิน และในอนาคตผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมมีแนวโน้มต้องนำสายสื่อสารลงใต้ดินมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมต้องแบกรับภาระค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารที่จะเกิดขึ้น ซึ่งภาระ
ต้นทุนดังกล่าวอาจกระทบต่อระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรม กล่าวคือผู้ประกอบการ
รายกลางและรายเล็กจะมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่มากขึ้น ดังนั้น สำนักงาน กสทช. 
จึงควรเร่งการดำเนินงานด้านการพัฒนาแนวทางการคำนวณหรือมาตรฐานการ
คำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 

6.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื่องการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพ่ือ
นำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม นโยบาย แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกำกับดูแล
อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วย 1) แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) 2) ประกาศของ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลุงทุน 
และการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารลงใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื ้นฐานหน่ วยงานของรัฐ เพื ่อให้บริการ
โทรคมนาคม และ 3) นโยบายการปฏิบัติงานของ กสทช. หากพิจารณาในส่วนของสภาวะแวดล้อมที่นำไปสู่
การดำเนินงานนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินงานที่มีสอดคล้องและเป็นความจำเป็น
อย่างเร่งด่วนที่ต้องเร่งให้มีการกำหนดราคาขึ้นทั้งเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและ
เพื ่อให้เกิดการกำกับดูแลด้านราคาขึ ้นได้อย่างทันท่วงทีของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที ่ต้องอาศัยการ
ดำเนินงานอย่างรอบครอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตลอดจนยังคงต้องเป็นการดำเนินงานอย่าง
รวดเร็วทันท่วงที 
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นอกจากนี้ จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน ในส่วนของสภาพตลาดการให้บริการ
ท่อร้อยสายสื่อสารฯ กล่าวได้ว่า สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ตลาดที่เกิดขึ้นและไม่นิ่งนอนใจต่อความกังวลที่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีต่อการกำหนดราคาการเช่ าใช้
บริการท่อร้อยสายสื่อสารจึงได้ดำเนินการในส่วนของการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสาร ผ่านการดำเนินงานคิดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด เพื่อเป็นกรอบในการคิด
ราคาของผู้ให้บริการรายต่างๆ โดยได้รับการเผยแพร่บางส่วนของการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
สาธารณะในช่วง กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำหรับการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลราคาการ
เช่าท่อร้อยสายสื่อสารฯ ในภาพรวมที่ได้รับการประเมินในส่วนของปัจจัยนำเข้า พบว่า สำนักงาน กสทช. ให้
ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นผู้ที่จะต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะยาวด้วยการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อวิพากษ์ต่ างๆ เพื่อนำมา
ประกอบและปรับปรุงกระบวนการในการคำนวณสูตรคิดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเผยแพร่ข้อสรุปทางความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสู งสุด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความ
โปร่งใส ต่อการดำเนินงานขององค์กร 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงข้อมูลด้านต้นทุนในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร ประกอบการประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารของ สำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและความสมเหตุสมผลของลักษณะการ
กำหนดหลักการการคิดคำนวณราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่ ปรากฏตามข้อเท็จภายใต้รูปแบบการ
ดำเนินงานและเงื่อนไขของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการให้บริการการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ
ไทย โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการคิดคำนวณด้านต้นทุนในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร โดยพัฒนาแบบจำลองต้นทุนกลางสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ (Modern Efficient 
Operator: MEO) ได้แก่ 1) วิธีการคำนวณโดยเฉพาะ (Specific Formula) และ 2) วิธีการคำนวณต้นทุนส่วน
เพิ่มระยะยาว (LRIC) (ไม่สอดคล้องกับประกาศฯ) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สำนักงาน กสทช. มีการทำความเข้าใจ
ในความสมเหตุสมผลของลักษณะการกำหนดหลักการการคิดคำนวณราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุดที่
ปรากฏตามข้อเท็จภายใต้รูปแบบการดำเนินงานและเงื่อนไขของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในการให้บริการการ
เช่าท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศไทย 

การประเมินกระบวนการ หากพิจารณาการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาห้วงเวลาในการดำเนินงานเพ่ือศึกษาแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตามแผนงานด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า การปฏิบัติงานตามแผนงานของ กสทช. นั้น 
เมื่อพิจารณาจากการริเริ่มใช้โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมซึ่งในที่นี้คือ ท่อร้อยสายสื่อสาร ร่วมกัน ที่เริ่ม
มาตั้งแต่ช่วง เมษยน 2560 เรื่อยมากระทั่งปี 2563 เป็นระยะเวลาโดยประมาณทั้งสิ้นเกือบ 3 ปี  
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นอกจากนี้ตามท่ีสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อย
สายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การ
ลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื ้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื ่อให้บริการ
โทรคมนาคม ที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 และเมื่อสืบค้นย้อนไปพบว่าสำนักงาน กสทช. มีการ
ดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา มาตรฐานการ
คำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2560 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับการออกประกาศ ของสำนักงาน กสทช. เอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ 
การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการ
โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ดังนั้น  

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเห็นได้ว ่า สำนักงาน กสทช. มิได้นิ ่งนอนใจ และมีการ
เตรียมพร้อมในการดำเนินงานอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาดำเนินการสื่อสาร
หรือจัดตั้งคณะสื่อสารพิเศษของการดำเนินงานที่มีความสำคัญ มีผลกระทบในวงกว้างทั้งเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม  

อีกท้ัง หากพิจารณาการดำเนินงานการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร ของ
สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น
สาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด จำนวน 1 ครั้ง แต่
ยังมิได้มีการนำเสนอประเด็นทางคิดเห็นที่เป็นข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งนี้สำนักงาน 
กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มเติมการสื่อสารในประเด็นดังกล่าวกับสาธารณะชน สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณา
นำเสนอประเด็นสำคัญที่เป็นข้อสรุปเชิงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่จะนำไปประกอบการปรับปรุงการ
ดำเนินงานหรือประกาศดังกล่าวแก่สาธารณะชนรับทราบเพ่ิมเติม 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ การดำเนินงานเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลได้อย่างทันท่วงทีสอดรับ
กับการประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับ
โครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม ที่ ได้ประกาศไว้ ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2560 
และทำให้มีการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายส่วนเรื่อยมาแล้วนั้น สำนักงาน กสทช. อาจ
พิจารณาเร่งการดำเนินงานและกำหนดกรอบการทำงานที่มีระยะเวลาที่กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ควรพิจารณาเพิ่มเติมการสื่อสารสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

สำหรับแนวทางการคำนวณ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ความสำคัญและสนใจด้าน
การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
ประสงค์ท่ีจะนำสายสื่อสารลงดินเป็นปริมาณท่ีค่อนข้างมาก ซึ่งในอนาคตผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่อาจ
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แบกรับภาระค่าเช ่าท ่อร ้อยสายสื ่อสารที ่จะเก ิดข ึ ้นได ้ และกระทบถึงการแข่งข ันในอุตสาหกรรม  
ที่ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดในการแข่งขันได้ และเป็นการจำกัดการแข่งขันใน
ที่สุด สำนักงาน กสทช. จึงควรพิจารณาและปรับปรุงประกาศ อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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7 การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ 

7.1 ขอบเขตของการประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 

การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ จาก
การดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. เพื่อรับทราบถึง
แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติรับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการจัดการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนของสำนักงาน กสทช. ว่ามีทิศทางการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางอย่างไร สามารถจัดการและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ โดยมีขอบเขตของประเด็นคำถามในการติดตามและประเมินผลฯ ที่สำคัญ 
3 ข้อ ได้แก่ 1) ผลกระทบจากการดำเนินงาน 2) การรับรู้ ึงโครงการดำเนินงาน และ 3) ความพึงพอใจใน
การดำเนินงาน 

สำหรับกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการปฏิบัติงานจัด
ระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต ้ด ิน ในประเด ็นการประเม ินผลกระทบที ่ เก ิดขึ ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื ้นที่  โดยยึดรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP 
Evaluation Model) ที่ประกอบด้วยการพิจารณาการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การติดตามและประเมินผลฯ  
4 ส่วน ได้แก่ (1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน (2) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (3) การประเมินกระบวนการการทำงาน และ (4) การประเมินผลผลิต
หรือผลลัพธ์ของการดำเนินงาน เพื่อทำให้โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเกิดการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคประชาชน อาทิ ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงาน ได้อย่างครบถ้วน 

สำหรับการดำเนินงานที ่ผ่านมาในการจัดระเบียบสายสื ่อสารและนำสายสื ่อสารลงใต้ดินของ
สำนักงาน กสทช. ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ สำนักงาน กสทช. ได้มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานครอบคลุมทุก
ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ และด้านความม่ันคงของรัฐ รวมถึงได้มีการกำหนด
แนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายของผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามประกาศของสำนักงาน กสทช. โดยได้
มีกลยุทธ์ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องได้เป็นอย่างดี อาทิ ได้มีการจ ัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง และร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งสำนักงาน กสทช. 
ยังมีการประชุมติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด และมีช่องทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและศูนย์รับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบต่อภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุม ส่วนในด้านของภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบที่
เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นปัญหาในการดำเนินงานในทุกวันนี้ คือเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ค่อนข้าง
สูง ทำให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรวมถึงผู้รับบริการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสำนักงาน 
กสทช. ได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนจากผู้รับใบอนุญาตฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศ เพ่ือนำมาพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพรวมผลสรุปของการติดตามและประเมินผลฯ ของ สำนักงาน กสทช. ในประเด็นการประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ด้วยรูปแบบการประเมินซิปป์ พบว่าการดำเนินงานดังกล่าวมีจุดเด่น
ของการดำเนินงาน 4 ประการ ได้แก่ (1) มีการดำเนินงานเพื่อจัดการประเมินผลกระทบตามประกาศฯ ที่
กำหนด ด้อย่างครอบคลุม (2) มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมมือกันและมีการจัดตั ้งคณะทำงานที่
เชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบกับกลยุทธ์การติดตามผลกระทบต่างๆ เป นอย่างดี (3) มีกระบวนการกำกับดูแล
และบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนอย่าง
ครบ ้วน และ (4) การดำเนินงานช่วยสร้างแนวทางการลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาชน อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลฯ การประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่  ของสำนักงาน กสทช. ด้วย
รูปแบบการประเมินซิปป์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 7-1: การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

7.2 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

การติดตามและประเมินผลฯ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
และประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) แผนการดำเนินงานจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และ (2) ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ์การประเมินสภาวะแวดล้อม

Input ProductProcessContext

1 2 3 4

❑ แผนการดําเนินงานฯ

❑ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน

❑ คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้อง ❑ การดําเนินงานเพื่อการกํากับดูแล
ด้านราคา

❑ การดํ า เนิน ง าน เพื่ อประ เมินผล
กระทบท่ีเกิดขึ้น

❑ ลักษณะการจัดการผลกระทบด้านราคา

➢ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม
➢ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อภาคประชาชน 

➢ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
➢ ประกาศแนวทางปฏิบัติฯ

➢ สํานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
➢ กพส.
➢ ผู้รับใบอนุญาตฯ 

❑ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

➢ การจัดประชุมติดตามผลกระทบ
➢ การรับฟังเรื่องร้องเรียน
➢ การบูรณาการดําเนินงานร่วมกัน

❑ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน

➢ การรับรู้ถึงการดําเนินงาน
➢ ความพึงพอใจจากการดําเนินงาน
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แผนการด าเนินงาน:
ส านักงาน กสทช  ปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบอย่างครอบคลุม

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
สํานักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มการด าเนินงานในลักษณะ

ที่เป นการด าเนินงานเชิงรุกดว้ยการจัดการผลกระทบ
ด้วยหน่วยงานของตนร่วมด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน:
ส านักงาน กสทช  ให้ความส าคัญทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน

ประกาศฯ เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และ
การสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร

ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณ ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสายฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การพิจารณาค าขอใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

➢ ปัญหาด้านราคา การลงทุน

ผลกระทบต่อภาคประชาชน

➢ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
➢ ปัญหาด้านสุขอนามัย
➢ ปัญหาทัศนียภาพ
➢ ปัญหาด้านความมั่นคงของรัฐ

สํานักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างความร่วมมือโดยตรงกับ
ท้อง ิ่นเพื่อรับทราบปัญหาที่เกดิขึ้นดว้ยข้อมูลจากประชาชน

เอง และน าปัญหาที่ ดร้่วมแลกเปลี่ยนกบัผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-2: กรอบการประเมินสภาวะแวดล้อม ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค         
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

7.2.1 แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

สำนักงาน กสทช. ได้มีการคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนในการ
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยในภาพรวมสำนักงาน กสทช. สามาร ปฏิบัติตาม
แนวทางเพื่อวิเคราะห์ ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามาร รับมือแก้ ขต่อปัญหา ด้อย่างครอบคลุม  โดยได้มี
การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ ในด้านของการพิจารณาคำ
ขอใช้สิทธิ โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบการกำกับดูแล (Regulatory Impact Analysis: RIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา
กระบวนการในการกำหนดกฎกติกาในการกำกับดูแลของภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของ
ภาครัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ผลกระทบการกำกับดูแล (RIA) เป็นการประเมินผลกระทบทาง
กฎหมาย เครื่องมือและกลไลที่ใช้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่เป็นประโยชน์ใน
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน  

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลกระทบสภาพแวดล้อม (Environmental Impact Analysis: EIA) ซึ่ง
เป็นการประเมินผลกระทบจากโครงการที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและ
ทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อ
ธรรมชาติ โดยเป็นกระบวนการในการบ่งชี้ ทำนาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สัง คม 
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีต่อข้อเสนอใดๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ลงมือดำเนินได้ อาทิ ด้านราคา
ทรัพย์สิน วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมาย เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม และ
สามารถหาแนวทางป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะเกิดข้ึนให้เกิดน้อยที่สุด อีกท้ังได้มีการจัดทำประกาศแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ การลงทุนฯ ในด้านการลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร โดยสำนักงาน กสทช. สามารถ
บูรณาการความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตฯ จัดทำแผน และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
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อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ และด้านความมั่นคงของรัฐ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสาธารณะ ก่อนการปฏิบัติและดำเนินงานฯ 
ได้เป็นอย่างด ี

7.2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

จากการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มทำให้ทราบว่าในปัจจุบันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจัดระเบียบสายสื่อสารต่อภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วน
ของการจัดระเบียบสายสื่อสารอากาศที่มักเป็นการดำเนินงานด้วยความเร่งรีบจากประกาศและนโยบายต่างๆ 
ของรัฐที่ออกมาในปัจจุบัน ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นลักษณะของการตอบโจทย์ปัจจุบันมากกว่าอนาคต ที่จะ
นำไปสู่ปัญหาของการต้องกลับมาทำการจัดระเบียบสายสื่อสารซ้ำอีกครั้ง ตลอดจนการดำเนินงานยังไม่มี
มาตรฐานกลางทางวิศวกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวมารองรับการทำงานจึงทำให้ต่อไปในอนาคตหากต้องมีการ
ทำงานร่วมกันหรือต้องมีการแก้ไขค่าใช้จ่ายจะเป็นสิ ่งที ่ไม่สามารถวางแผนได้โดยงานและต้องเกิดการ
ดำเนินงานที่ยุ่งยากซ้ำซ้อน นอกจากนี้การเช่าท่อร้อยสายสื่อสารที่มีราคาค่อนข้างสูง ยังทำให้ผู้รับใบอนุญาตฯ 
รวมถึงผู้รับบริการ (End User) ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการผลักภาระออกไปให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตฯ ไปโดยปริยาย ส่วนในด้านของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคประชาชนในปัจจุบัน ปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือด้านความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนและทรัพย์สิน ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ
จากสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงด้านทัศนียภาพที่ไม่มีความสวยงาม  

7.2.3 สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินสภาวะแวดล้อมในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคประชาชน สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมและข้อเสนอแนะได้ว่า  

 (1) จากการประเมินของที่ปรึกษา สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน ผ่านการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบการ
กำกับดูแล และการวิเคราะห์ผลกระทบสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาดำเนินงานเชิงรุกด้านการประเมินผลกระทบเพิ่มเติมประกอบกับการ
ดำเนินงานเดิมในปัจจุบัน 

 (2) จากการประเมินของที่ปรึกษา การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเรื่อง
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างความร่วมมือโดยตรงกับท้อง ิ่นเพื่อ
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลจากประชาชนเอง และนำปัญหาที่ ด้นำมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวม ึงมีการบูรณาการนำความรู้ด้านส ิติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ การเก็บรวบรวม
สถิติของพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร หรือพื้นที่ที่มีสายสื่อสารเกินมาตราฐานมากที่สุด เพื่อนำข้อมูล
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เหล่านี้มาใช้ในการคัดเลือกเส้นทางวิกฤต เพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และสามารถเร่งแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกจุดและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

7.3 การประเมินปัจจัยนำเข้า 

การติดตามและประเมินผลฯ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
และประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการ
ประเมินปัจจัยนำเข้า หัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานฯ และ (2) กลยุทธ์ในการดำเนินงานฯ ทั้งนี้จากการพิจารณากระบวนการทั้ง 2 หัวข้อ โดยมี
รายละเอียดในการประเมินปัจจัยนำเข้า ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 7-3: กรอบการประเมินปัจจยันำเข้า ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกดิขึ้นกับภาคอตุสาหกรรมและภาคประชาชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

7.3.1 คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ  

สำนักงาน กสทช. มีการร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันในการจัดการกับปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น สามารถใช้บุคคลากรที่มีความสามารถได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงาน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานหลักที่มีบทบาทความร่วมมือในการดำเนินงานเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่ (1) สำนักงาน กสทช. (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง และ  
(3) ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) สำนักงาน กสทช. 

สำนักงาน กสทช. ถือเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการดำเนินงานฯ ของทุกหน่วยงาน ให้
สามารถมีการปฏิบัติอย่างราบรื่น และควบคุมผู้รับใบอนุญาตฯ ในการดำเนินงานต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย
สำนักงาน กสทช. สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ในการร่วมกันใช้ความรู้
ความสามาร ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการ
ดำเนินงานด้านลบที่อาจเกิดขึ ้นได้เป็นอย่างดี อาทิ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง และผู ้รับ
ใบอนุญาตรวมถึงมีการดำเนินงานตามประกาศในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมต่อ

คณะท างานที่เกี่ยวข้อง:
มีการบูรณาการร่วมกันในการจัดการปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบที่เกดิขึ้น

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
สํานักงาน กสทช. อาจเพิ่มการจัดตั้งคณะท างานร่วม (Joint Committee) 

เพื่อปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบัตติอ่ปัญหาทีเ่กดิขึน้เกิดอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน:
น ากลยุทธ์หรือกระบวนการตา่งๆ มาใช้ ด้อย่างครอบคลุม

สํานักงาน กสทช. อาจใหทุ้กหน่วยงานหารือก่อนด าเนินงานเพ่ือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด และลดเวลารับเร่ืองร้องเรียน 

เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ด้เป นอย่างดี ต่อไปนี้

ส านักงาน กสทช : มีคณะทํางานเฉพาะท่ีดําเนินงานตาม
ประกาศในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

มีช่องทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและศูนย์รับแจ้ง
เร่ืองร้องเรียน แต่การดําเนินงานยังใช้เวลาอยู่มาก

ประสานความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตฯ ในการวิเคราะห์
 ึงผลกระทบที่เกิดข้ึน แต่ยังคงเป็นไปอย่างไม่เป็นรูปธรรม

กพส : วิเคราะห์ผลกระทบการกํากับดูแล (RIA)
และผลกระทบสภาพแวดล้อม (EIA) 

ประชุมติดตามผลกระทบจากการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น 
อย่างน้อย 1 ครั้ง เดือน

ผู้รับใบอนุญาตฯ: วิเคราะห์และจัดทําแผนแนวทาง
การแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
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ผลกระทบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ และด้านความมั่นคงของรัฐ 
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ในปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติและดำเนินการ
อย่างชัดเจน ส่งผลให้การควบคุมต่อผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา ยังไม่มีมาตรการการกำกับดูแลที่
เป็นมาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรเร่งแก้ไขและดำเนินการออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

(2) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเกิดจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดย กพส. มีส่วนเข้า
มาช่วยเหลือในด้านการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ผลกระทบการกำกับดูแลและ
สภาพแวดล้อม (Regulatory Impact Analysis: RIA) และ (Environmental Impact Analysis: EIA) 
ซ่ึงได้มีการกำหนดหลักการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและแนวทางการป้องกันด้านลบต่อการดำเนินงาน รวมทั้ง
ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้
เกิดความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่ง
ทาง สามารถปฏิบัติตามแผนและนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ กสทช. ได้เป็นอย่าง
ดี อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

(3) ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร 

จากการดำเนินงานตามประกาศของ กสทช. ได้มีการกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดทำแผนการ
วิเคราะห์ ึงผลกระทบจากการดำเนินงาน แนวทางการแก้ ขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบที่อาจตามมาจากการดำเนินงานต่อสาธารณะ ซึ่งถือว่าสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานกลาง ที่มี
การกระจายการดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาด เนื่องจากการที่ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นผู้ที่รับทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน ที่สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้สำนักงาน 
กสทช. รับทราบถึงปัญหา และสามารถเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้มีสว่น
ได้เสียในการดำเนินงาน รวมทั้งภาคประชาชนยังไม่ได้รับการทราบถึงแนวทางการกำกับดูแลด้านผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสำนักงาน กสทช. รวมถึงผู้รับใบอนุญาตฯ ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่
ถึงแนวทางการแก้ไขต่อผลกระทบต่อสาธารณะให้ชัดเจนและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 

7.3.2 กลยุทธ์ในการดำเนินงานฯ 

สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาต ในการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นจากหัวข้อที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะ
กลุ่มพบว่าแม้จะมีการประสานความร่วมมือแต่การประสานความร่วมมือดังกล่าวยังไม่ลงไปถึงในส่วนของการ
ร่วมกันสร้างแนวทางการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาต่อสาธารณะ  

นอกจากการดำเนินงานประสานความร่วมมือดังกล่าวนั้น จากการสัมภาษณ์ตัวแทนสำนักงาน กสทช. 
พบว่ามีการประชุมติดตามผลกระทบจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและ
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ภูมิภาคต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าการประชุมดังกล่าวยังไม่ใช่การประชุมที่ช่วยสร้าง
แนวทางในการดำเนินงานและยังไม่ช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้มากอย่างที่คาดหวังไว้  

สำหรับในภาคประชาชน มีการดำเนงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การ
ประชุมกลุ่มย่อย ในพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในหลายจังหวัดทั่วประเทศ 
อีกท้ังยังมีช่องทางศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน call center 1200 ทีค่รอบคลุมทุกเรื่อง เพ่ือสร้างการเข้าถึง
และความอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและทุกหน่วยงานในการแจ้งเรื่องร้องเรียน อย่างไรก็ตามในส่วน
ของการร้องเรียนผ่านช่องทาง 1200 พบว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานและการพิจารณาเรื่องว่า
เกี่ยวข้องกับงานโทรคมนาคมก่อนหรือไม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมากพอสมควร  

7.3.3 สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปัจจัยนำเข้าในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนสรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้าและข้อเสนอแนะได้ว่า  

 (1) จากการประเมินของที ่ปรึกษา การประเมินผลกระทบที ่เกิดขึ ้นกับภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ใน
ด้านของคณะทำงานที่เก่ียวข้องในการดำเนินงานฯ สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาเพิ่มการจัดตั้งคณะทำงาน
ร่วม (Joint Committee) เพื่อปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอย่างเหมาะสม  
โดยมีการร่วมมือในการปฏิบัติและระดมความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
ก่อนการดำเนินงาน เพ่ือให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

 (2) สำนักงาน กสทช. ควรให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันหารือก่อนดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ ด้มากที่สุดอย่างเป นรูปธรรม ตั้งแต่ก่อนการเริ่มงาน ระหว่างเริ ่มงาน และหลัง
ดำเนินงาน โดย สำนักงาน กสทช. เป็นผู้เข้าไปมีส่วนร่วมและเร่งให้การดำเนินงานต่างๆ เกิดขึ้นได้จริงใน
ระยะเวลาที่รววเร็วขึ้น ตลอดจนเร่งระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 1200 ให้มีระยะเวลาที่
สั้นลงในขั้นตอนการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนร่วมด้วย 

7.4 การประเมินกระบวนการ 

การติดตามและประเมินผลฯ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
และประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การดำเนินงานเพื่อกำกับ
ดูแลด้านราคา และ 2) การดำเนินงานเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดในการประเมิน
กระบวนการดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 7-4: กรอบการประเมินกระบวนการ ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกดิขึ้นกับภาคอตุสาหกรรมและภาคประชาชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

7.4.1 การดำเนินงานเพื่อการกำกับดูแลด้านราคา 

สำนักงาน กสทช. สนับสนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทุกรายให้เกิดการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนตามแผนและนโยบายของ
ภาครัฐ โดยการดำเนินงานดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนจากผู้รับใบอนุญาตฯ และมีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำร่างประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด โดยนำ
ข้อคิดเห็นและข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการคำนวณ
อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสำนักงาน กสทช. และ
ทีมงานที่ปรึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสูตรการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อย
สายสื ่อสาร ร ูปแบบสะท้อนต้นทุนที ่แท ้จร ิง (Fully Distributed Cost: FDC) สูตรการคำนวณอัตรา
ค่าตอบแทนการใช ้โครงสร ้างพ ื ้นฐานโทรคมนาคมที ่สะท ้อนต้นทุนท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ ( Long Run 
Inncremental Cost: LRIC) เพื ่อหาแนวทางการคำนวณที ่เหมาะสมกับบริการท่อร้อยสายสื่ อสาร และ
สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร
สูงสุดที ่ประกาศใช้ในปัจจุบันยังเป็นเพียงราคาชั่วคราวเท่านั้น โดยปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ยังอยู ่ใน
กระบวนการดำเนินงานศึกษาและคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่จะใช้กำดูแลเพื่อให้ได้
ราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

7.4.2 การดำเนินงานเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชาญฉลาด 
โดยมีความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตฯ ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนการดำเนินการ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นผู้จัดทำแผนและวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานใน 4 ด้านตามที่ประกาศ กสทช. ได้มีการกำหนดไว้ ได้แก่ ด้าน

การด าเนินงานในการก ากับดูแลดา้นราคา:
พัฒนาแนวทางในการค านวณราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
สํานักงาน กสทช. ควรมมีาตรการสนับสนุนค่าเช่า

ท่อร้อยสื่อสารเพ่ิมเติม เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ end-user 

การด าเนินงานประเมินผลกระทบที่เกดิขึ้น:
สามาร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการด าเนนิงาน ดอ้ย่างชาญฉลาด

สํานักงาน กสทช. ควรมีบทบาทในการด าเนินงาน 
และมีกระบวนการในการจัดการดว้ยตนเองเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ เร่ือง อัตราค่าตอบแทน
การใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด

สํานักงาน กสทช. มีการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนจากผู้รับใบอนุญาตฯ 
เพ่ือนํามาพัฒนาแนวทางในการคํานวณอัตราค่าตอบแทนฯ

สํานักงาน กสทช. บูรณาการความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตฯ 
ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดเ้ป็นอย่างดี 

มีการให้ ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าแนวทางการแก้ ขปัญหาตอ่
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามแนวทางการดําเนินงานในประกาศท้ัง 
2 ฉบับ อย่างครบถ้วน
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สิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้านทัศนียภาพ และด้านความม่ันคงของรัฐ โดยผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นผู้ที่รับทราบ
ถึงปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ อย่างแท้จริง ทำให้สำนักงาน กสทช. ทราบถึงปัญหาสำคัญในการดำเนินงาน
เป็นอันดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 
ร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบเบื ้องต้นทั ้งในด้านการกำกับดูแลและด้านสภาพแวดล้อม เพื ่อหลีกเลี ่ยงและลด
ผลกระทบด้านลบให้ได้มากที่สุด ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การ
ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานั้น ยังไม่มีความชัดเจน หรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ประกาศออกสู่สาธารณะ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อย 

7.4.3 สรุปผลการประเมินกระบวนการนำเข้าและข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินกระบวนการในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนสรุปผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) จากการประเมินของที่ปรึกษา ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเรื่อง
ของการดำเนินงานในการกำกับดูแลด้านราคา สำนักงาน กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนค่า 
เช่าท่อร้อยสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการหรือประชาชน (End-user) รวมถึงควรมี
การเร่งประกาศอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด โดยสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วย
ผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความสนใจและเกิดความร่วมมือในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นไป
ได้อย่างราบรื่นและเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(2) จากการประเมินของที่ปรึกษา ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเรื่อง
ของการดำเนินงานเพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึน สำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มบทบาทในการดำเนินงาน และ
มีกลยุทธ์และกระบวนการในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งควรเพิ่ม
บทบาทเป นผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมในการแก้ ขปัญหา และเร่งดำเนินงานในการ
กำกับดูแลด้านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื ่อสารสู งสุด และด้านมาตรฐานการ
ดำเนินงานทางวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ จะส่งผลให้ผลกระทบด้านลบระหว่างหรือหลังการ
ปฏิบัติงานลดน้อยลง เนื่องจากมีการกำกับดูแลหรือควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่แรก 

(3) สำนักงาน กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนค่าเช่าท่อร้อยสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการหรือประชาชน (End-user) รวมถึงควรมีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนฯ ให้มี
ความเป็นมาตรฐานกับทุกรายในราคาท่ีเป็นธรรม  

(4) สำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มบทบาทเป นผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา และเร่งดำเนินงานในการกำกับดูแลด้านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร  
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(5) สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณากำหนดด้านมาตรฐานการดำเนินงานทางวิศวกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุของการดำเนินงานทางเทคนิคที่มักไม่มีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน และเพ่ือให้การ
ดำเนินงานระยะยาวสามารถปรับการทำงานเข้าร่วมกันได้ด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมเดียวกันหากมีความ
จำเป็น อาทิ การเชื่อมต่อโครงสร้าง การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน หรือการทำงานร่วมกันในส่วนต่างๆ  

7.5 การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

การติดตามและประเมินผลฯ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน
และประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ มีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การจัดการผลกระทบใน
ภาคอุตสาหกรรม และ 2) การกำกับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบภาคประชาชน โดยมีรายละเอียดในการ
ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ 

รูปที่ 7-5: กรอบการประเมินกระบวนการ ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกดิขึ้นกับภาคอตุสาหกรรมและภาค 
            ประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

7.5.1 การจัดการผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม 

ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อย
สายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนการคำนวณในรูปแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
(Fully Distributed Cost: FDC) เป็นรูปแบบ สูตรการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่สะท้อนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Long Run Inncrementel Cost: LRIC) ซึ่งเป็นวิธีการที่
เหมาะสมกับการกำกับดูแลบริการที่มีลักษณะผูกขาดอย่างบริการท่อร้อยสายสื่อสาร โดยการพัฒนารูปแบบ
การคำนวณในรูปแบบดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนสูงต่อผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจากประเด็น
ดังกล่าวจะส่งผลทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และป้องกันไม่ให้เกิดการผลักภาระ
ต้นทุนไปยังผู้ใช้บริการ (End User) ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการคำนวณดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการเผยแพร่ผลเบื้องต้น และกำลังดำเนินงานให้แล้วเสร็จต่อไป  

การจัดการผลกระทบภาคอุตสาหกรรม:
ส านักงาน กสทช  พัฒนาแนวทางในการก ากับดแูลราคาที่มปีระสิทธิภาพ

การประเมินผล
การด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ดําเนินงานมาอยา่งต่อเนื่อง แต่ขาดการสร้างความเข้าใจต่อสังคม ดังนั้นอาจพิจารณําเสนอกรอบ
การดําเนินงานที่ชดัเจน เช่น เวลา และแผนงาน เป็นต้น

การก ากับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบภาคประชาชน:
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจัดการผลกรทบในระดับมาก

เกิดการพัฒนาการค านวณอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร 
จากเดิมที่เป นแบบ FDC มาสู่การค านวณแบบ LRIC บน
พื้นฐานของต้นทุนส่วนเพ่ิมระยะยาว

การพัฒนาการคํานวณดังกล่าว อยู่ระหว่างเผยแพร่ผล
เบื้องต้น และก าลังเร่งด าเนินงานให้แล้วเสร็จ

การก ากับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบภาคประชาชนของ 
ส านักงาน กสทช  ท้ัง 3 ส่วน ได้แก่ 

➢ ก่อนการดําเนินงาน
➢ ระหว่างการดําเนินงาน
➢ หลังการดําเนินงาน
 ด้รับความพึงพอใจของประชาชนในระดับมาก

อย่างไรก็ตามในส่วนของการรับรู้ต่อโครงการและการแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนนั้น ประชาชนยังมีการรับรู้ในระดับน้อย

สํานักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ของ

ประชาชน ที่จะทําให้เกิดความร่วมมือตามมาเพิ่มเติม

สํานักงาน กสทช. ควรเร่งด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลราคา
เพ่ือลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมี

แนวทางอื่นเพิ่มเติมเพ่ือช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
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7.5.2 ผลกระทบต่อการดำเนินงานการกำกับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบภาคประชาชน 

สำนักงาน กสทช. เห็นความสำคัญต่อภาคประชาชนในด้านผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินงาน โดยมีการรับฟังเสียงของประชาชนจากการเก็บแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่ที ่มีการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดย
ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของประชาชน ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของการรับรู้ต่อโครงการในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รวมถึงการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนนั้น ประชาชนยังมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์จากข้อมูลที่รวบรวมมานั้น สำนักงาน 
กสทช. ไม่ได้เพิกเฉยต่อผลที่เกิดขึ้น และจะมีการนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ครอบคลุมต่อการหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านตามประกาศของ กสทช. อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัย ด้าน
ทัศนียภาพ และด้านความมั่นคงของรัฐ ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป  

7.5.3 สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลลัพธ์ในประเด็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชน สรุปผลการประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะได้ว่า  

(1) จากการประเมินของที่ปรึกษา ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในด้าน
การจัดการผลกระทบในภาคอุตสาหกรรม สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินงานด้านการกำกับดูแลราคาเพื่อ
ลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมีแนวทางอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้
มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นที่นอกเหนือจากการออกนโยบายในการจูงใจเพื่อให้เกิดความต้องการในการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน โดยสามารถลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO   อาทิ การขอเงินงบประมาณการส่งเสริมการลงทุน
จากภาครัฐเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีการพิจารณาในการจัดหาหน่วยงานกลางในการดูแลด้านการลงทุนสร้าง
ท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อกำกับดูแลโดยเฉพาะ 

(2) จากการประเมินของที่ปรึกษา ในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ จากการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในด้าน
ผลกระทบต่อการดำเนินงานการกำกับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบภาคประชาชน สำนักงาน กสทช. ควร
เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ข อง
ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนและทุกหน่วยงานอื่นๆ ตามมาเพ่ิมเติม 

7.6 สรุปการประเมินผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดำเนินงาน เรื ่องการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาชนและประชาชนในพื้นที่  เพื ่อนำมาประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินตามรูปแบบการ
ประเมินผลโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลัพธ์สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ ในด้านของการพิจารณาคำขอใช้สิทธิ โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง ในการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบการกำกับดูแล 
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(Regulatory Impact Analysis: RIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากระบวนการในการกำหนดกฎกติกาใน
การกำกบัดูแลของภาครัฐ และปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จากการ
พิจารณากระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า สำนักงาน กสทช. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที ่เก ิดข ึ ้นได้อย่างครอบคลุม โดยการดำเนินงานเป็นการคำนึงผลกระทบที ่สำคัญทั ้ งต่อ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า ในปัจจุบันผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมี
ผลกระทบเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม คือด้านการลงทุนและการเช่า
ท่อร้อยสายสื่อสาร ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยในปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
ทำให้ผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงผู้รับบริการ (End user) แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก โดยสำนักงาน 
กสทช. ยังมีการกำกับดูแลและควบคุมด้านราคายังไม่มีความชัดเจนในด้านการช่วยเหลือและสนับสนุน ซึ่งเป็น
การผลักภาระออกไปให้แก่ผู้รับใบอนุญาตฯ ไปโดยปริยาย ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ของผู้ประกอบกิจการรายกลางและรายเล็ก ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ นำไปสู่การจำกัดการ
แข่งขันไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาสร้างความร่วมมือโดยตรงกับท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลจากประชาชนเอง และนำปัญหาที่ได้นำมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมี
การบูรณาการนำความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน อาทิ การเก็บรวบรวมสถิติของพื้นที่ที ่มี
อุบัติเหตุจากสายสื่อสาร หรือพ้ืนที่ที่มีสายสื่อสารเกินมาตราฐานมากที่สุด 

การประเมินปัจจัยนำเข้า สำนักงาน กสทช. มีการร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันในการจัดการกับ
ปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สามารถใช้บุคคลากรที่มีความสามารถได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและ
ทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานหลักที่มีบทบาทความร่วมมือในการดำเนินงานเพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่ (1) สำนักงาน กสทช. (2) คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง และ (3) ผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร ดังนั้น จากการติดตามและประเมินผลที่
การดำเนินการดังกล่าวพบว่า สำนักงาน กสทช. มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมมือและมีการจัดตั้ ง
คณะทำงานที่เชี ่ยวชาญเฉพาะ ประกอบกับมีกลยุทธ์การติดตามผลกระทบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง
สำนักงาน กสทช. ยังมีการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือเพ่ือ
ติดตามผลกระทบในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการกำกับดูแลและพิจารณาการบริหารจัดการต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Committee) 
เพ่ือปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอย่างเหมาะสม โดยมีการร่วมมือในการปฏิบัติและ
ระดมความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันก่อนการดำเนินงาน เพื่อให้ปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประเมินกระบวนการ สำนักงาน กสทช. สนับสนุนผู้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายให้เกิดการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนตามแผนและนโยบายของ
ภาครัฐ โดยการดำเนินงานดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนจากผู้รับใบอนุญาตฯ และมีการเปิดรับฟัง
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ความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำร่างประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด โดยนำ
ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการคำนวณอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยสำนักงาน กสทช. และทีมงานที่
ปรึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์สูตรการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และลดภาระต้นทุนต่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ดังนั้น จากการพิจารณากระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า สำนักงาน กสทช. มีกระบวนการกำกับ
ดูแลและบริหารจัดการผลกระทบในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม มีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จากการ
รวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางในการช่วยเหลือด้านราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร อีกทั้ง
ยังมีการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. อย่างครบถ้วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ภาคประชาชนได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินงานด้านการกำกับดูแลราคาเพื่อลดผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมีแนวทางอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความคืบหน้ามาก
ยิ่งขึ้น และควรเพิ่มบทบาทในการดำเนินงาน และมีกลยุทธ์และกระบวนการในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยตนเองเพ่ิมเติมให้มากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแล
อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนการคำนวณใน
รูปแบบสะท้อนต้นทุนที ่แท้จร ิง (Fully Distributed Cost: FDC) เป็นรูปแบบ สูตรการคำนวณอัตรา
ค่าตอบแทนการใช ้โครงสร ้างพ ื ้นฐานโทรคมนาคมที ่ส ะท ้อนต้นทุนท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ (Long Run 
Inncrementel Cost: LRIC) ซ่ึงเหมาะสมกับการใช้เพ่ือกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการท่อร้อยสายสื่อสาร
ที่มีลักษณะผูกขาดมากกว่าวิธีการ FDC อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการคำนวณดังกล่า ยังอยู่ระหว่างการ
เผยแพร่ผลเบื้องต้น และกำลังดำเนินงานให้แล้วเสร็จต่อไป ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเร่งดำเนินงานด้าน
การกำกับดูแลราคาเพื ่อลดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาจมีแนวทางอื่นเพิ ่มเติมเพื ่อช่วย
สนับสนุนการดำเนินงานให้มีความคืบหน้ามากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังเล็งเห็นความสำคัญต่อภาคประชาชนในด้านผลกระทบด้านลบที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน โดยมีการรับฟังเสียงของประชาชนจากการเก็บแบบสอบถามของประชาชนในพ้ืนที่
ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์
ผลลัพธ์ โดยระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของประชาชน ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับรู้ต่อโครงการในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
รวมถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียนนั้น ประชาชนยังมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ของประชาชนให้มาก
ยิ่งขึ้น ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนและทุกหน่วยงานอ่ืนๆ ตามมาเพ่ิมเติม 
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8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานจัดระเบียบสายสือ่สารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ผ่านประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้ง 4 ประเด็นที่ผ่านมา นำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่ดี 

 สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำเสนอที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอแนะที่มุ่งนำเสนอ
กระบวนทัศน์และกระบวนงานแบบองค์รวม (Holistic) โดยอาศัยการทำงานแบบบูรณาการของสำนักงาน 
กสทช. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตั้งแต่การกำหนดแผนงาน การปฏิบัติงาน  
การติดตามผลลัพธ์ และการกำหนดแนวทางของการดำเนินงานในอนาคตเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 5 ประการ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สำนักงาน กสทช.  
2) การปรับลักษณะของแผนงาน 3) การศึกษาและจัดทำแนวทางการลดผลกระทบต่างๆ 4) มาตรการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม และ 5) การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็ว รายละเอียด
ของข้อเสนอแนะแต่ละประการนำเสนอดังต่อไปนี้ 

8.1 การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สำนักงาน กสทช.  

 สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาปรับบทบาทของตนเองจากการเป นผู้รวบรวมแผนงาน ปสู่การ
เป นผู้นำในการประสานความร่วมมือ ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. มีบทบาทของการ
ดำเนินงานในลักษณะของผู้รวบรวมแผนงานของ กฟภ. และ กฟน. ที่จะมีการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟฟ้า
หรือนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่หนึ่งๆ แล้วนำแผนงานดังกล่าวไปกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมเร่ง
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับการดำเนินงานของ กฟน. และ กฟภ.  อย่างไร 
ก็ตามจากการรับฟังความคิดเห็นพาะกลุ่มพบว่า การดำเนินงานในบทบาทเดิมของสำนักงาน กสทช. ยัง
สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ไม่มาก เนื่องจากแผนที่นำมาใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพการ
ดำเนินงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน ความพร้อมด้านการลงทุน ตลอดจนการพิจารณาถึงความสำคัญในแต่ละพื้นที่ ของการดำเนินงาน 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้เสนอแนะให้สำนักงาน กสทช. ปรับบทบาทตนเองจากเดิมที่เป็นผู้
รวบรวมแผนงานไปสู่การเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ  

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวจะนำสู่การสร้างความร่วมมือและแผนเชิงปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ตามแผนงานได้จริง โดยบทบาทของผู้นำในการประสานความร่วมมือ ควรเริ่มจาก (1) การดำเนินงาน
ตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อมาร่วมระดมความคิดเห็นและระบุถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน จากนั้นจึง (2) ร่วมระบุพื้นที่ในการดำเนินงานร่วมกันทั้งในส่วน
ของพื้นที่ที่ต้องการจัดระเบียบสายสื่อสารและพื้นที่ที่ต้องการนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้ชัดเจนเพื่อลดความ
ซ้ำซ้อนในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการกำหนดว่าพื้นที่หนึ่งๆ จะใช้การจัดระเบียบสาย
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สื่อสารหรือนำสายสื่อสารลงใต้ดินควรพิจารณาจากความจำเป็นและความเหมาะสมในมิติต่างๆ อาทิ ความเป็น
เมืองเศรษฐกิจ จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ความคุ้มค่าและผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ทั้งต่อการลงทุนของผู ้ประกอบการและผู ้บริโภค เป็นต้น หลังจากนั้นจึง (3) การกำหนดช่วงเวลาในการ
ดำเนินงานที่ทุกฝ่ายจะสามารถดำเนินงานได้อย่างพร้อมเพรียงกันมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่
รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างชัดเจน ก่อนนำไปสู่การกำหนด
เป็นแผนการดำเนินงานในแต่ละปีร่วมกัน ทั้งนี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงบทบาทดังกล่าวจะทำให้สำนักงาน 
กสทช. เป็นผู้กำหนดการดำเนินงานของทุกฝ่ายร่วมกัน มากกว่าการรับบาทเป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานที่
รวบรวมมาได้ ซึ ่งสอดคล้องไปกับลักษณะการกำกับดูแลของต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
สิงคโปร์ ที่หน่วยงานกำกับดูแลทำหน้าที่เป็นผู้นำในการกำกับดูแลหรือควบคุมการดำเนินงานที่มีความสำคัญ
ด้านโทรคมนาคม 

 นอกจากนี้แม้สำนักงาน กสทช. จะมีการประชุมติดตามการดำเนินงานร่วมกับผู ้รับใบอนุญาต
โทรคมนาคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะว่านอกจากการรับฟังประเด็น
ปัญหาต่างๆ แล้วสำนักงาน กสทช. ควรเพิ่มบทบาทเป นผู้ให้ความช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมในการแก้ ข
ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกและอยู่ในระบะเวลาของแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิแห่งทาง ที่สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาตีความบทบาทของตนเองตาม
มาตรา 39 ให้สามารถมีสิทธิในการช่วยแก้ปัญหาด้านสิทธิแห่งทางได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาหลักดังกล่าวนี้ได้จะ
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินให้เกิดข้ึนเร็วมากยิ่งขึ้น 

8.2 การปรับลักษณะของแผนงาน 

 สำนักงาน กสทช. ควรปรับลักษณะของแผนงานให้เป นแผนการดำเนินงานแบบระยะยาว 
และมีความชัดเจนของแผนงานที่นำ ปสู่การปฏิบัติ ด้จริง ในส่วนของการปรับลักษณะแผนงานของการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาปรับการกำหนด
ลักษณะของแผนงานให้เป็น (1) แผนการดำเนินงานในระยะยาว กล่าวคือ ด้วยลักษณะของการดำเนินงาน
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นงานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้แบบฉับพลันทันใด เพราะ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์และคำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นงานที่มีระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน
ที่สูง ดังนั้นนอกจากลักษณะของแผนงานที่จัดทำขึ้นประจำในแต่ละปีที่ยังไม่ใช่การกำหนดแผนในระยะยาว
สำนักงาน กสทช. ยังควรพิจารณาจัดทำแผนที่เป็นแผนหลักระดับชาติขึ ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นแผนแบบ
ภาพรวม และมองเห็นการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงการ โดยมีการพิจารณาจัดทำแผนงานที่คำนึงถึง
ความคุ้มค่าในระยะยาว  นอกจากนี้ในการจัดทำแผนในระยะยาวยังควรเป็นแผนการดำเนินงานที่มีการ
เทียบเคียงการดำเนินงานให้ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การไฟฟ้านครหลวงร่วมด้วย 
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 นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังควร (2) กำหนดลักษณะของแผนงานให้มีความชัดเจนของ
การดำเนินงานในแต่ละเส้นทางว่าจะใช้การจัดระเบียบสายสื่อสาร หรือการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยใช้การ
พิจารณาของวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ เช่น หากพ้ืนใดเป็นพ้ืนที่ในบริเวณรอบนอกและไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดจนมีจำนวนประชากรหรือผู้บริโภคไม่หนาแน่นและต้องการการดำเนินงานเพ่ือความ
เรียบร้อยของสายสื่อสารอาจพิจารณาใช้การจัดระเบียบสายสื่อสารมากกว่าการกำหนดเป็นการดำเนินงานนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน เป็นต้น การดำเนินงานดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการลดการลงทุนซ้ำซ้อนที่ต้องมารื้อถอน
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดระเบียบสายสื่อสารไปสู่การนำลงใต้ดินที่อาจเกิดขึ้นนตามมาจากการ
พิจารณากำหนดการดำเนินงานไม่ถี่ถ้วนโดยไม่จำเป็น ตลอดจนเป็นการคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึง
บริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร กล่าวคือ หากพื้นที่ต่างๆ ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่าจะใช้การ
ดำเนินงานลักษณะใด และมุ่งประเด็นไปเฉพาะในส่วนของความต้องการสร้างความสวยงามของพ้ืนที่โดยอาศัย
การดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะเป็นการสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายต่อผู้ประกอบการและกระทบมาต่อ
ภาระด้านค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้นหลายเท่าตัวต่อประชาชนหรือผู้รับบริการ 

8.3 การศึกษาและจัดทำแนวทางการลดผลกระทบต่างๆ  

 การศึกษาและจัดทำแนวทางลดผลกระทบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า และ
เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานทั้งในส่วนของการลงทุน และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สำหรับการศึกษาและ
จัดทำแนวทางลดผลกระทบที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม มีเรื่องที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 การทดลองเพ่ือหามาตรฐานการจัดระเบียบสายสื่อสารที่คุ้มค่ามากที่สุด ส่วนที่ 2 การกำจัดสายตาย 
และ ส่วนที่ 3 การดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนหรือรื้อถอนโครงสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในอนาคตหากเกิด
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องดำเนินงาน 
 ส่วนที่ 1 การทดลองเพื่อหามาตรฐานการจัดระเบียบสายสื ่อสารที่คุ ้มค่ามากที่สุด  เป็นการ
ดำเนินงานเพื่อทดลองหารูปแบบการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อความ
คุ้มค่าในการดำเนินงาน ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าพื้นที่หนึ่งๆ ควรใช้การจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการศึกษา
ทดลองดังกล่าวจะช่วยเข้ามาทดแทนการรื้อ การตัด หรือการผูดมัดรูปแบบเดิมที่อาจไม่ได้มาตรฐาน และไม่
เป็นไปตามแนวปฏฺบัติเดียวกัน จนนำมาสู่ปัญหาสายรกรุงรังที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และต้องเสียเวลาและเงินลงทุนใน
การแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อน 
 ส่วนที่ 2 การกำจัดสายตาย สำนักงาน กสทช. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนถึงแนวทางในการกำจัด
สายตาย ทั้งในส่วนของผู้รับผิดชอบหลัก และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำจัดหรือบริหารจัดการ
ซากสายตายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบนเสาไฟฟ้าเพื ่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาที่ผู้
มีส่วนเกี ่ยวข้องยอมรับและเข้าใจร่วมกันดีว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไขเพราะด้วยลักษณะการ
ดำเนินงานของกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศตั้งแต่อดีตเรื่อยมาไม่ได้พิจารณาถึงการจัดการสาย
สื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานมาก่อน และเพ่ิงเกิดการตระหนักในการดำเนินงานส่วนนี้ อย่างไรก็ตามแม้จะเข้าใจว่าควร
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เป็นการดำเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจและควรเร่งหาแนวทางในการจัดการซากสาย
สื่อสารดังกล่าว 
 ส่วนที่ 3 การดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนหรือรื้อ อนโครงสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในอนาคต
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือมีเหตุจำเป นให้ต้องดำเนินงาน จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่านอกจากการพิจาณาถึงมูลค่าของการลงทุนแล้ว สำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาศึกษา
เพิ ่มเติมในเรื ่องของการรื ้อถอนโครงสร้างท่อร้อยสายสื ่อสารหากเกิดความจำเป็นหรือในอนาคตอาจมี
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เข้ามาทดแทน และอาจจัดทำแนวทางเลือกต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อคาดการณ์รูปแบบ
การดำเนินงานในอนาคต การลงทุน และแผนงานที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนตามไป เพ่ือให้เป็นการมองอย่างรอบ
ด้านต่อการลงทุนที่มูลค่าสูงที่จะเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าวนี้ 

8.4 มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมนั้น สำนักงาน กสทช. อาจ
พิจารณาสนับสนุนหรือชักจูงให้เกิดความต้องการนำสายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้และมีความพร้อมของ
ท่อร้อยสายสื่อสารอยู่แล้วให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน “สำนักงาน กสทช. ชี้แจงว่า 
มีการออกนโยบายจูงใจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการนำสายสื่อสารลงใต้ดินมาลดหย่อน
ค่าธรรมเนียม USO ได้ไม่เกิน 60% ของรายได้และไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี เช่น ค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารใต้
ดิน ค่าแรงติดตั้ง”48 อย่างไรก็ตามนอกจากการมีส่วนลดในการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเห็นว่าสำนักงาน กสทช. อาจพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรืออาจเป็นการพิจารณาร่วมลงทุน หรือจัดหาหน่วยงานกลางในการลงทุน
สร้างท่อร้อยสายสื่อสารและเปิดให้เกิดการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในราคาที่ลดลงและใช้การสนับสนุนจาก
ภาครัฐเสริมเพิ่มเติม หรือหารือให้เกิดการลงทุนโดยหน่วยงานกลางของรัฐเพื่อจัดสร้างอุโมงค์ในการนำ
โครงข่ายพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภค โทรคมนาคมทั้งหมดลงไปสู่ชั้นใต้ดินร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และให้ผู้ให้
บริการเจ้าต่างๆ มาเช่าใช้อุปกรณ์ได้ดิน โดยภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้รัฐเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบา
ภาระ นอกจากนี้หากพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในอังกฤษ และสิงคโปร์ จะพบว่ามีการตั้งบริษัทที่
ดำเนินงานด้านท่อร้อยสายสื่อสารึ้นมาเฉพาะเพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านท่อร้อย
สายสื่อสาร  

8.5 การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

 ในประเด็นของการกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วนั้น สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำกับดูแลที่
ชัดเจนและรวดเร็วของการดำเนินงานใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วด้านการ
กำหนดอัตราราคาการเช่าท่อร้อยสายสื ่อสาร และ ส่วนที ่ 2 การกำกับดูแลที ่ชัดเจนด้านมาตรฐานการ
ดำเนินงานทางวิศวกรรม  

 
48ที่มา: เดลินิวส์ 19 มิถุนายน 2563 (ออนไลน์, https://www.dailynews.co.th/bangkok/780663) 
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 ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วด้านการกำหนดอัตราราคาการเช่าท่อร้อยสาย
สื่อสาร จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะต่อประเด็นการกำกับดูแล
ด้านราคาที่ สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาจัดทำและนำเสนอแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจนและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาแม้จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารสูงสุด   
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏการประกาศหรือกำหนดราคาที่ชัดเจนออกมาเพ่ือ
บังคับใช้ ทั้งนี้หากพิจารณาจากการศึกษาต่างประเทศพบว่าทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศสิงคโปร์มี
การกำกับดูแลราคาเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารอย่างเปิดเผย และเป็นปัจจุบันแล้ว ด้วยการคำนวณแบบพิจารณา
ถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับต้นทุนของลักษณะการดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม 

 
รูปที่ 8-1: การเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของไทยและต่างประเทศ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าราคา 9,650 บาท/เดือน/ก.ม. ที่
มีอยู่เฉพาะในส่วนของท่อประเภท Sub Duct ที่เป็นการคำนวณเบื้องต้นจากท่อของ TOT นั้น พบว่าเป็นอัตรา
ราคาที่มีราคาสูงกว่าในประเทศกรณีศึกษาคือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 283 บาท/เดือน/sub duct/ก.ม.  ในขณะ
ทีมี่ราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยของท่อ Sub duct ทั้ง 3 ประเภท  ด้แก่ ท่อ Sub duct single bore ท่อ Sub 
duct 2 bores และท่อ Sub duct 3 bores ของสหราชอาณาจักร อยู่ที่ราว 12.32 เท่า (หรือคิดเป็นราคา
ที่มากกว่าอยู่ที่ 8,863 บาท/เดือน/sub duct/ก.ม.) ซึ่งราคาที่สูงกว่ามากดังกล่าวนี้ สำนักงาน กสทช. อาจมี
การพิจารณาสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผลเพื่อสร้างการยอมรับต่อราคาดังกล่าวในประเทศไทย เนื่องจาก
การดำเนินงานและต้นทุนการดำเนินงานของในแต่ละประเทศอาจต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละ
ประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง 

 

การเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของประเทศ ทยและต่างประเทศ
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แลกเปลี่ยนมาเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันได้
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 ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลที่ชัดเจนด้านมาตรฐานการดำเนินงานทางวิศวกรรม  ในส่วนของการ
ดำเนินงานที่เป็นปัญหาด้านวิศวกรรมที่สำคัญที่ทำให้เกิดข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลที่ชัดเจนด้านมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมนั้นประกอบด้วย 1) มาตรฐานของการเชื่อมต่อท่อร้อยสายสื่อสารของผู้ให้บริการท่อร้อยสายที่
แตกต่างกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยในการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของการ
เชื่อมต่อและสนับสนุนให้เกิดการใช้และเชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกัน และ 2) มาตรฐานของการจัดระเบียบสาย
สื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันข้อกำหนดในการดำเนินงานพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า
ของ กฟภ. กฟน. มีมาตรฐานการดำเนินงานที่แตกต่างกันและส่งผลต่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวข้องต่างๆ 
ของผู้ให้บริการที่กระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงาน และสร้างความสับสนและความไม่เป็นระเบียบเดียวกัน
ของการดำเนินงาน 
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9 ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลแบบสอบ ามในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตภูมิภาค 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ร่วมกับสำนักงาน กสทช.  และ
คณะที่ปรึกษา ในการเปิดรับการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ โดยการสำรวจความคิดเห็นใน
รูปแบบการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือรวบรวมและนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 800 ชุด โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ในเขตภูมิภาคจำนวนเฉลี่ยเท่าๆ กัน โดยรายละเอียดข้อมูลของผลสรุป
แบบสอบถาม ประกอบด้วยการนำเสนอใน 2 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสำรวจความคิดเห็น และ (2) ผลการสำรวจ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9.1.1 แบบสำรวจความคิดเห็น 
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                     รูปที่ 9-1: ภาพแบบสำรวจความคิดเห็น 
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9.1.2 ผลการสำรวจข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค 

การนำเสนอผลสำรวจข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค แบ่งการนำเสนอผลเป็น 5 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) การรับรู้ต่อการดำเนินงานฯ 3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
ดำเนินงาน และ 4) ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน โดยผลสรุป
จากแบบสอบถามในแต่ละส่วนนำแสดงแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อมูลทั่ว ปของผู้ตอบแบบสอบ าม 

 
รูปที่ 9-2: เพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กสทช. เป็นการสำรวจความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 1,122 คน โดยเป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 5 ภาค  ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

• เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม: เมื่อจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ (Gender) พบว่ามี
ผู้ตอบแบบสอบ ามเพศหญิง จำนวน 696 คน หรือคิดเป นร้อยละ 62 ในขณะที่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศชาย จำนวน 426 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 

• อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม: เมื่อจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ พบว่ามีสัดส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามในช่วงอายุต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

➢ ช่วงอายุ 21-30 ปี: จำนวน 373 คน หรือคิดเป นร้อยละ 32.3 

➢ ช่วงอายุ 31-40 ปี: จำนวน 230 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.9 

➢ ช่วงอายุ 41-50 ปี: จำนวน 217 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 

➢ ช่วงอายุ 15-20 ปี: จำนวน 131 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 

หญิง
62%

ชาย
38% 21-30 31-40 41-50 15-20 51-60 61 ขึ้น ป

4.6%11.3%12.9%19%19.9%32.3%

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด = 1122

เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามสัดส่วนหลัก 
62% เป็นเพศหญิง

อายุ

อาย:ุ

ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 21-30 ปี 
ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 32.3% 
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➢ ช่วงอายุ 51-60 ปี: จำนวน 123 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 

➢ ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป: จำนวน 48 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 

 
รูปที่ 9-3: ระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• ระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถาม: เมื ่อจำแนกผู ้ตอบแบบสอบถามตามระดับ
การศึกษาพบว่า มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

➢ ปริญญาตรี: จำนวน 487 คน หรือคิดเป นร้อยละ 43.3 

➢ มัธยมศึกษาตอนปลาย: จำนวน 195 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 

➢ มัธยมศึกษาตอนต้น: จำนวน 104 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 

➢ อนุปริญญา: จำนวน 103 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 

➢ ประถมศึกษา: จำนวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6 

➢ สูงกว่าปริญญาตรี: จำนวน 58 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 

➢ ต่ำกว่าประถมศึกษา: จำนวน 12 คน หรือคิดเปน็ร้อยละ 1.1 

• อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม: เมื่อจำแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอาชีพพบว่า มีสัดส่วน
ของผู้ตอบแบบสอบถามในอาชีพต่างๆ ดังนี้ 

➢ นักศึกษา/นักเรียน: จำนวน 280 คน หรือคิดเป นร้อยละ 25 

➢ รับจ้าง: จำนวน 227 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 

➢ พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน: จำนวน 159 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 

➢ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ: จำนวน 129 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 

➢ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย: จำนวน 126 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 
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➢ อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์จำนวน 79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 

➢ เกษตรกร: จำนวน 62 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 

➢ อ่ืนๆ: จำนวน 60 คน หรือคิดเปน็ร้อยละ 5.3 

 

(2) การรับรู้ต่อการดำเนินงานฯ 

 
รูปที่ 9-4: ภาพระดับการรับรู้ที่มตีอ่การดำเนินงานฯ 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในด้านการรับรู้ต่อการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานทุกด้านด้วยความพึง
พอใจในระดับน้อย มีเพียงประเด็นการรู้ถึงผลกระทบจากการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน ในพ้ืนที่ของ
ท่าน ที่มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญอยู่ 5 ข้อ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นรายข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1. รู้ว่ามีการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเขต กทม. และปริมณฑลมาก่อน : ได้รับ
คะแนน 2.6 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 

2. รู้ว่ามีการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน ต่างจังหวัดทั่วประเทศ มาก่อน : ได้รับคะแนน 
2.47 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 

3. รู้ถึงเส้นทางและระยะเวลาของการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน ในพื้นที่ท่าน : ได้รับ
คะแนน 2.56 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 

4. รู้ถึงผลกระทบจากการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน ในพื้นที่ของท่าน : ได้รับคะแนน 
2.62 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 

รู้ว่ามีการ
ดําเนินงาน
ใน ตจว.

รู้ว่ามีการ
ดําเนินงาน
ใน กทม.

รู้ถึงเส้นทาง
และ

ระยะเวลา

รู้ถึงผลกระทบ
ของการ

ดําเนินงาน

รู้ว่าสามารถ
ร้องเรียนที่ 
1200 ได้

N= 1122

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย

การแปลความหมายของระดับคะแนน
มากที่สุด = 4.21 - 5.00
มาก  = 3.41 – 4.20
ปานกลาง = 2.61 – 3.40
น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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5. รู้ว่าสามารถแจ้งปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังได้ที ่ สายด่วนสำนักงาน กสทช. 1200 : ได้รับ
คะแนน 2.19 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับน้อย 

(3) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานฯ 

 

รูปที่ 9-5: ภาพระดับความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานฯ 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในด้านระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานทุกด้านด้วยความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญอยู่ 4 ข้อ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นรายข้อดังต่อไปนี้ 

1. เห็นด้วยว่าในพ้ืนที่ของท่านมีสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง: ได้รับคะแนน 3.83 มีระดับ
การรับรู้อยู่ในระดับมาก 

2. เห็นว่าการดำเนินงานจะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน : ได้รับคะแนน 
3.83 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

3. เห็นด้วยว่าการดำเนินงานจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดินช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี: ได้รับคะแนน 3.62 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

4. เห็นด้วยว่าการดำเนินงานจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงดิน เป็นสิ่งที่เหมาะสม : ได้รับ
คะแนน 3.65 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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(4) ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน 

 

รูปที่ 9-6: ภาพระดับความพึงพอใจ (ช่วงก่อนการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงานจดัระเบียบสายสือ่สารและนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ (ช่วงก่อนการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงานจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจกับการ
ดำเนินงานทุกด้านด้วยความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญอยู่ 4 ข้อ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น
รายข้อดังต่อไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของเส้นทางที่คัดเลือก: ได้รับคะแนน 3.51 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
2. การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแต่ละเส้นทางมีความเหมาะสม: ได้รับคะแนน 3.41 มีระดับ

การรับรู้อยู่ในระดับมาก 
3. การกำหนด ช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงดำเนินงาน: ได้รับคะแนน 3.7 มีระดับการรับรู้อยู่ใน

ระดับมาก 
4. มีการประสานความร่วมมือและแจ้งว่าจะมีการดำเนินงานล่วงหน้า : ได้รับคะแนน 3.65 มี

ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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รูปที่ 9-7: ภาพระดับความพึงพอใจ (ช่วงระหว่างการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ (ช่วงระหว่างการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงาน
จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจกับการ
ดำเนินงานทุกด้านด้วยความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญอยู่ 4 ข้อ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น
รายข้อดังต่อไปนี้ 

1. การดำเนินงานเฉพาะเวลางกลางคืน: ได้รับคะแนน 3.69 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
2. การประสานความร่วมมือแจ้งปิดเส้นทางก่อนดำเนินงาน: ได้รับคะแนน 3.57 มีระดับการรับ

รู้อยู่ในระดับมาก 
3. การอำนวยความสะดวกเม่ือมีการปิดถนน: ได้รับคะแนน 3.5 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
4. การดูแลความเรียบร้อยของการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตราย : ได้รับคะแนน 3.45 

มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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การแปลความหมายของระดับคะแนน
มากที่สุด = 4.21 - 5.00
มาก  = 3.41 – 4.20
ปานกลาง = 2.61 – 3.40
น้อย = 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด = 1.00 – 1.80
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รูปที่ 9-8: ภาพระดับความพึงพอใจ (ช่วงหลังการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงานจดัระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดิน 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจ (ช่วงหลังการดำเนินงาน) ที่มีต่อการดำเนินงานจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจกับการ
ดำเนินงานทุกด้านด้วยความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีหัวข้อประเด็นสำคัญอยู่ 6 ข้อ ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น
รายข้อดังต่อไปนี้ 

1. รู้สึกว่าบริเวณทางสัญจร ไม่มีสายไฟรกรุงรัง: ได้รับคะแนน 3.73 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก 

2. รู้สึกว่าบริเวณทางเท้าสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น: ได้รับคะแนน 3.7 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก 

3. รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น: ได้รับคะแนน 3.67 มีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก 

4. รู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่งดงาม: ได้รับคะแนน 3.62 มีระดับการ
รับรู้อยู่ในระดับมาก 

5. รู้สึกว่าการดำเนินงานดังกล่าวช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี : ได้รับคะแนน 
3.52 มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

6. รู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในบริเวณของท่านดีขึ้น: ได้รับคะแนน 3.41 มี
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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9.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงาน กสทช. ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 การสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ครั้งที่ 2 การ
สัมภาษณ์กับตัวแทนคณะทำงานจากสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) สำนักงาน กสทช. 
สาระสำคัญของการสัมภาษณ์แต่ละครั้งนำเสนอดังนี้ 

9.2.1 สรุปการสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

วันที ่ วันอังคาร ท่ี 22 ธันวาคม 2563 
ส านที ่ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนเิคชั่น จำกัด (มหาชน) 
เวลา  ช่วงบ่าย 

 

ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
ประเด็นที่ 1 

การวางแผนและการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน  

1.1 บทบาทของ กสทช. ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
▪ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ม่ใช่

หน้าที่โดยตรงของ กสทช. แต่เป นหน้าที่และอำนาจของ
เจ้าของสิทธิแห่งทาง 
▪ พ.ร.บ. โทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477 มาตรา 39 

กำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของสิทธิแห่ง
ทางได้ โดยที่ กสทช. ถูกจำกัดอำนาจในด้านสิทธิแห่ง
ทาง แสดงว่าเจ้าของสิทธิแห่งทางเป็นผู้มีอำนาจ
มากกว่าในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย
สื่อสารลงใต้ดิน 

▪ กสทช. มีบทบาทแค่อนุญาต แต่สุดท้ายอำนาจที่แท้จริง
เป็นของเจ้าของสิทธิแห่งทาง 
▪ กฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่พยายามออกมา ไม่ได้

แสดงความเป็นเจ้าของสิทธิแห่งทาง แต่ออก
ประกาศ/แสดงจุดยืนผ่านการอ้างอิงเจ้าของ
สิทธิแห่งทางอ่ืน เช่น กฟน. กฟภ. 

▪ บทบาทหลักของ กสทช. คือ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและผู้ประกอบการ 
▪ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นระเบียบ 
▪ ระบุปัญหาต่าง ๆ  
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
▪ ออกมาตรการช่วยเหลือ (เช่น ช่วยเหลือผู้สร้างท่อด้วย

กองทุน USO)  
▪ ประสานแผนการดำเนินงานจากหลายหน่วยงาน

เจ้าของสิทธิแห่งทาง 
▪ จัดประชุมกับเจ้าของสิทธิแห่งทางเดือนละครั้ง 

/ ปีละครั้ง ฯลฯ และประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและผู้ประกอบการ เช่น การจัด
ประชุมเป็นรายเดือน ประมาณ 2 – 3 ครั้ง/ปี 

▪ กสทช. จัดทำแผนการดำเนินงาน และเขียน
แผนแม่บทต่าง ๆ แต่แผนดังกล่าวก็ยังไม่
สามารถบอกรายละเอียด เช่น เป้าหมาย 
ระยะเวลา ที่มา ได้อย่างชัดเจน และมีเส้นทาง
ซ้อนทับกับแผนของเจ้าของสิทธิแห่งทาง 

1.2 เป้าหมายและการคัดเลือกเส้นทางเพื่อดำเนินงานในแต่ละปี 
▪ กรอบระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารและ

นำสายสื่อสารลงใต้ดินในทุกเส้นทาง ควรมีการกำหนดเป็น 
Appropriate time มากกว่าการกำหนด Deadline เหมือน
ในปัจจุบัน 

▪ SYMC เสนอว่าการนำสายลงดินควรพิจารณาถึงปัจจัย 
▪ 1) ความจำเป็นพิเศษ 

▪ เช่น เสาล้มตลอดเส้นทาง/พ้ืนที่วิกฤตจริง/การ
นำสายลงดินมีต้นทุนต่ำกว่าการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร เช่น การจัดระเบียบสายสื่อสารใน
ถนนนาคนิวาส 

▪ ถ้าหากไม่มีความจำเป็น หรือสายสื่อสารยัง
สามารถใช้งานอยู่ SYMC ไม่เห็นความจำเป็น
ในการนำสายลงดิน 

▪ หากความต้องการใช้บริการระบบสื่อสาร
เพ่ิมข้ึนในอนาคต การพาดสายจะสะดวกกว่า 

▪ ระบบ GIS หรือ TAMS ไม่แม่นยำในบางครั้ง 
ทำให้ชี้แนะพ้ืนที่ดำเนินนโยบายคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
▪ 2) การรับรู้ของหน่วยงานเจ้าของสิทธิแห่งทาง 

1.3 รูปแบบการติดตามและประเมินผลกระทบในการดำเนิน 
▪ การก่อสร้างทางท่อไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมโดย

ชัดเจน 
▪ การมีระบบเจ้าของสิทธิแห่งทาง เช่น กฟน. กฟภ. ไม่ได้

ตรวจสอบ/กำกับได้ดี ประกอบกับผู้ที่พาดสายสื่อสาร
มากที่สุดในตอนนี้ คือ TOT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ 
(หน่วยงานภาครัฐจะสามารถตรวจสอบกันเองอย่างมี
ประสิทธิภาพได้หรือไม่) 

▪ การนำสายลงดิน มีปัญหาทางเทคนิคหลายประการ 
(1) ทำยังไงให้ท่อมันไปถึงลูกค้า 

▪ Riser ในไทยมีทางออกในจำนวนจำกัด ดังนั้น ถ้า
ไม่สามารถทำท่อให้ถึงลูกค้าได้โดยตรงก็จะไม่มี
ประโยชน์ในการเช่าท่อร้อยสาย (ถ้าไม่ทำท่อถึง
ลูกค้า ก็ควรมีการตั้งตู้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าหน้าตึก 
เช่น MDF) 

(2) การนำสายลงดินเสี่ยงต่อ Physical Attack (เผาสาย ปิด
ระบบ) มากกว่าการพาดสายทีแ่ก้ไขง่ายกว่า 

(3) ระบบสายใต้ดิน ไม่ค่อยต่างกับระบบการพาดสาย 
▪ ระบบสายใต้ดินในปัจจุบัน จะเกิดปัญหาในด้าน

การขยายการให้บริการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อีกในการก่อสร้างใหม่ 

 

ประเด็น 2 

การส่งเสริมให้ใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกันของ กสทช. 

▪ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายรายก็มีการร่วมมือกันเพ่ือพูดคุย
ปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ  

▪ ในปัจจุบัน TOT ขาดทุนอย่างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการสร้าง
ท่อ ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในปริมาณมาก ดังนั้น ในอนาคต TOT 
อาจไม่มีแรงจูงใจในการสร้างท่อได้ 
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
ประเด็นที่ 3 

แนวทางการกำกับดูแลอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อย
สายสื่อสาร 

▪ ต้นทุนของการนำสายลงดิน คือ เงินลงทุนใหม่ ค่าเช่าท่อ 
▪ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนสูงสุดของ กสทช. 

o ในด้านของอัตราค่าเช่าท่อ กสทช. ควรคำนึงถึงการ 
Survey ผู้ประกอบการที่เช่าท่อ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะกำหนดอัตราค่าเช่าท่อ 

o กสทช. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้
ผู้ประกอบการทราบเลย (ลองไปถาม TIME 
Consulting ดูนะ) 

o กสทช. พยายามจ้าง TIME Consulting เพ่ือเป็นที่
ปรึกษาด้านการคำนวณอัตราค่าตอบแทน แต่ต้อง
ยอมรับความจริงว่า TOT CAT หรือ กทม. เป็นคน
กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่แท้จริง 
▪ ควรมีการเทียบตัวเลขกับฐานราคา end-user 

price เพราะเป็นผู้จ่ายตัวจริง 
▪ ราคาไม่ควรมี Margin สูงมาก แต่เหมาะกับ 

Long run project (payback period ไม่ควร
ต่ำกว่า 10 ปี) 

▪ คดีการฟ้องร้องของ CAT ต่อ SYMC น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างที่
กำหนดค่าเช่าท่อที่ 8,000 บาท/กิโลเมตร 
o CAT (รวมถึง TOT) เคยคิดราคาเช่าท่อที่ 8,000 บาท/

Sub-Duct/กิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงก่อสร้างจริงมากท่ีสุด 
แล้วก็ปรับเป็น 34K 48K 54K บาท/กิโลเมตร 
โดยประมาณ และถ้าเปลี่ยน Spec สายได้ แต่คิดค่าเช่า
ตามจำนวน Core ที่เพ่ิม 

o ผลจากการฟ้องร้อง (แพ่ง) คือ ศาลตัดสินให้อัตราค่า
เช่าท่อ 8,000 บาท/กิโลเมตร  

o แต่เนื่องจากเป็นคดีภายใต้ศาลแพ่ง ไม่ใช่ศาลปกครอง 
ดังนั้นผลการตัดสินจึงสามารถใช้ได้กับราคาค่าเช่าต่อ
ระหว่าง CAT และ SYMC ที่เป็นคู่ความเท่านั้น 

▪ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีการรวมตัวกัน 7 – 8 ราย เพ่ือ
ต่อรองราคาค่าเช่า Volume Discount ของ TOT (มีการเซ็น 
MOU) (ตอนแรกมีทรูด้วย แต่ทรูออกไปแล้ว) 
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o จะเกิดประเด็นปัญหาขึ้น ถ้าหากมีบริษัทที่ไม่ได้เซ็น 

MOU เนื่องจากในทางปฏิบัติไม่ควรมีการลดราคาให้ 
(ต้นทุนจะต่ำกว่า) แต่ถ้าหากเลือกปฏิบัติจะผิดกฎหมาย
เรื่องความไม่เป็นธรรม เท่าเทียม 

o จึงสนับสนุนไม่ให้ กสทช. ออกใบอนุญาตเพ่ิมเติม 
o ราคาเช่าท่อ TOT ที่ SYMC ตกลงจะจ่าย มีราคาต่ำกว่า 

2,000 กว่าบาท (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อ Micro-
duct 

▪ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ TOT 
o TOT ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลท่อ 100% ให้ทราบ 

นอกจากยืนยันปากเปล่า 
▪ ทำให้ SYMC ไม่ม่ันใจถึงคุณภาพและการมีอยู่

ของท่อร้อยสาย 
▪ กสทช. ควรจะเข้ามายืนยันข้อมูลในส่วนนี้ด้วย 

(การเปิดเผยข้อมูลเรื่องปริมาณความจุท่อหรือ
ทรัพย์สินที่ผู้รับใบอนุญาตถือ) 

o ประเด็นเรื่องการควบรวม TOT CAT = NT วันที่ 7 
มกรา 64 โดยที่ไม่มีระเบียบแจ้งมาอย่างชัดเจน 
▪ SYMC ซึ่งเป็นลูกหนี้ ยังไม่รู้เลยว่าต้องแจ้ง

เจ้าหนี้ไปที่ใคร 
ประเด็นที่ 4 

การประเมินผลกระทบใน
การดำเนินงาน 

▪ SYMC  ด้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างรุนแรง เพราะมีแต่โครงข่าย (ไม่มี
คลื่น) 

▪ ปัญหาส่วนมากเกิดจากเจ้าของสิทธิแห่งทาง 
▪ นโยบายมีความขัดแย้งกัน ไม่บูรณาการร่วมกัน 

กฎหมายทุกหน่วยงานใหญ่เท่ากันหมดและไม่มี
กฎหมายแม่บทมาครอบหรือกำกับการเป็นเอกภาพของ
กฎระเบียบเหล่านี้ เช่น พ.ร.บ. 
▪ ระเบียบของ กฟน. 2563 (13 มกราคม และ 

10 สิงหาคม) กำหนดค่าปรับหากพาดสายผิด
ระเบียบตามมาตรฐานของ กฟน. ที 50,000 
บาท (จาก 0 บาท) (SYMC มองว่าเป็น
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มาตรการเชิงบังคับมากกว่าการชดใช้
ค่าเสียหาย และ กฟน. จะได้เงินเยอะมาก) 
▪ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ กฟน. ไม่ได้

ต้องการให้อ้างอิงประกาศนี้ 100% 
เพราะกลัว ผู้ประกอบการล้ม เสี่ยงต่อ
การที่เศรษฐกิจจะล้มด้วย 

▪ นโยบาย Single Last Mile ซึง่ห้าม
พาดสายกระจาย ตั้งแต่ปี 2558 ทำ
ให้ผู้ประกอบการมีความลำบากและ
อาจเสียค่าปรับการพาดสายผิด
มาตรฐานของการไฟฟ้า ทั้งที่เมื่อก่อน
ไม่ต้องมีการขออนุญาตในการพาด
สาย 

▪ นโยบายของการไฟฟ้านครหลวงที่
ปรับการพาดสายผิดมาตรฐานของ 
กฟน. เป็นการต่อต้านการพัฒนา 5G 
หรือนโยบายระดับประเทศอย่างมาก 

▪ เจ้าของสิทธิแห่งทางบางรายไม่ได้มองว่าสาย
สื่อสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (เช่น 
ผู้ว่า กฟน. ไม่สนใจผู้ประกอบการและเสา
ไฟฟ้า) 
▪ SYMC มองว่าการพัฒนาระบบ

พลังงานและระบบสื่อสารทางสายมี
ความสำคัญอย่างมาก ตาม
จุดประสงค์หลักของการจัดระเบียบ
สายในแผน DE เพ่ือการสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย 

▪ กรมทางหลวง มีความคิดที่จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมการพาดสาย ซึ่งซ้ำซ้อนกับ กฟภ. 
(ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2 ครั้ง) 
▪ คล้ายกับกรณีท่ี กทม. ขอเรียกเก็บ

ค่าปรับการพาดสายสื่อสารผิด
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มาตรฐานของ กฟน. ในพื้นที่ของ 
กฟน. 

▪ นโยบายนี้สร้างปัญหารุนแรงให้ผู้ประกอบการ
ในด้าน (1) กฎหมาย (2) ค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทบ
ต้นทุนของผู้ประกอบการมาก 
▪ SYMC มีงบประมาณเพ่ิมข้ึนประมาณ 

10 – 20 ล้านบาท (บริษัทขนาดเล็ก) 
▪ SYMC เชื่อว่า วิสัยทัศน์ของรัฐในนโยบายการจัดระเบียบสาย

สื่อสาร คือ ปัญหาสายสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการ (ซึ่ง SYMC ไม่เห็นด้วย ผู้รับผิดชอบควรเป็น
เจ้าของสิทธิแห่งทางมากกว่า) 
▪ SYMC มองว่าผู้ที่รับผิดชอบควรเป็นผู้ที่พาดสายมาก

ที่สุด 
▪ (1) รัฐวิสาหกิจ คือ TOT CAT 
▪ (2) บริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่ได้สัมปทานจาก

ภาครัฐ 
▪ (3) ผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. 

▪ ปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสาร/นำสายสื่อสารลงใต้ดิน เป็น
ปัญหาที่สะสมมานานหลายสิบปี และไม่ได้รับการแก้ไข โดยมี
หลายปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
▪ 1) โครงข่ายควรเป็น Fiber (Non-Metallic) ทั้งหมด 

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้อย 
▪ ถ้าสามารถกำกับให้ผู้ประกอบการทุกราย

เปลี่ยนจากสาย Copper (Metallic) มาเป็น 
Purely fiber (Non-Metallic) เหมือนกัน 
ปัญหาน่าจะลดลงมาก 

▪ ปัญหาในการจัดระเบียบสายส่วนมากเป็น
ปัญหาจากภาครัฐ เช่น TOT ซึ่งมีสาย 
Copper เป็นส่วนใหญ่ 

▪ 2) ผู้ประกอบการในไทยมีจำนวนมากเกินไป (Case: 
Japan มีผู้ประกอบการน้อยราย ทำให้การสายที่พาดมี
จำนวนน้อย เช่น NTT) 
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▪ กสทช. ออกใบอนุญาตมากเกินไป ด้วยเหตุผล

ที่ว่า Free & Fair แต่ว่ามันทำให้การ
ดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ (และยังมีกรณี
ตัวอย่างในการออกใบอนุญาตในด้านอ่ืนด้วย ที่
แสดงให้เห็นว่า มีผู้ได้รับอนุญาตเพียงไม่ก่ีราย
เท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้) 

▪ 3) SYMC ยังไม่เห็นความจำเป็นของการนำสายลงดิน
แทนการพาดสายสื่อสาร เนื่องจากการพาดสายสื่อสาร 
รวมถึงสายไฟฟ้า ก็สามารถทำให้ประเทศพัฒนามา
ได้มาอย่างยาวนาน 

▪ SYMC แนะนำว่าการแก้ปัญหาที่สั่งสมมาหลายปีด้วยมาตรการ
ในระยะเวลาไม่ก่ีปีอาจไม่เหมาะสม เช่น การกำหนด Deadline 
ในการดำเนินงานเป็น มิถุนายน 2563 หรือสิ้นปี 2564 เช่นใน
ปัจจุบัน 

▪ SYMC มองว่าทุกฝ่ายควรต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะ 4 ฝ่ายหลัก  
▪ 1) ผู้ประกอบการ 
▪ 2) เจ้าของสิทธิแห่งทาง (โดยเฉพาะ กฟภ. ซึ่งเป็น

เจ้าของสิทธิแห่งทางมากที่สุดในไทย) 
▪ 3) หน่วยงานกำกับ (NBTC) และกระทรวง DE 
▪ 4) ครม. 

▪ ปัญหาการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการ 
▪ SYMC เคยขอพาดสายข้ามสะพาน (เหนือน้ำ) แต่

เจ้าของสิทธิแห่งทางยังไม่อนุญาต ให้แค่พวก
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น 

▪ ปัญหา คือ ตลาดในเมืองไทยเป็นแบบ Oligopoly 
▪ ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มจากปัญหาทางเทคนิคซึ่งก่อให้เกิดปัญหา

ทางการเงิน 
▪ เช่น การจัดระเบียบในเส้นทางถนนนาคนิวาส ซึ่งผล

การดำเนินงานดี ปลอดภัย แต่ผลกระทบระหว่างการ
ดำเนินงานสูงมาก 
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▪ ปัญหาหลัก คือ สายรกรุงรังมาก จัดระเบียบ

ยาก ต้องมีการรื้อสายสื่อสารเก่าออกหมดเลย
แล้วจึงค่อยติดตั้งสายสื่อสารใหม่ (SYMC มอง
ว่ามีการดำเนินงานที่รีบร้อนเกินไป แทนที่จะ
ใช้สายสื่อสารที่น่าจะยังใช้งานได้อีกจนถึง 20 
ปีข้างหน้า แต่เลือกท่ีจะทิ้งทรัพย์สินในส่วนนี้
ออกทันที) 

▪ ต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายจึงเยอะมาก 
ได้แก่ 
▪ รื้อถอนสาย 
▪ ตัดทิ้งทรัพย์สิน (Write-Off) 
▪ ติดตั้งสายสื่อสารใหม่ (รื้อสายตาย มัด

รวบสายดิน) 
▪ เวลาและต้นทุนที่เสียไปจากการ

ให้บริการลูกค้าล่าช้า (ถ้าเป็น
ผู้ประกอบการรายอ่ืนอาจสามารถ
รับรู้ต้นทุนในส่วนนี้ได้ แต่ SYMC เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงรับไม่ได้) 

▪ แสดงว่าต้นทุนในการจัดระเบียบสายสื่อสารก็
สูง และใกล้เคียงกับการนำสายลงดินอยู่ดี 

▪ ถ้าหากมีลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการใช้บริการ ก็
ต้องสร้างสายสื่อสารใหม่ และปลดสายลงใหม่ 
ค่อยจัดระเบียบอีกรอบหนึ่ง 

▪ นอกจากนี้ การพาดสายสื่อสารจะมีรูเพ่ือให้
สายสื่อสารเป็นระเบียบอยู่ 11 รู แสดงว่า
ผู้ประกอบการที่ได้จัดระเบียบสายก่อนจะมี
สิทธิได้ผูกขาดการเข้ารูนี้ แสดงว่าการจัด
ระเบียบสายสื่อสารไม่ได้สะท้อน free & fair 
ที่แท้จริง 
▪ หากผู้ที่เข้าตลาดรายใหม่ต้องการพาด

สายเพ่ิมเติม แสดงว่าผู้ประกอบการ
ทุกรายก็ต้องมาจัดระเบียบสายใหม่
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อยู่ดี เนื่องจากรูที่ทำให้สายเป็น
ระเบยีบมีแค่ 11 รูเท่านั้น 

▪ ประกอบกับที่ยังไม่มีการกำหนด
กฎระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบสายในอนาคตด้วย 

 

9.2.2 สรุปการสัมภาษณ์ตัวแทนคณะทำงานจากสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)  

ข้อมูลทั่ว ป 
วันที ่ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 
ส านที ่ Zoom meeting 
เวลา  10.00 - 11.00 น. 

 

สรุปข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์ 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

ประเด็นที่ 1 

การวางแผนและการ
ดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน  

- ในภาพรวม สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินงาน 
ดูแลด้านการกำกับดูแล และการกำหนดแนวนโยบายหรือแผนการ
ดำเนินงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ  

- ในการวางแผนหรือดำเนินงานมีคณะทำงานเฉพาะที่ดูบริหารจัดการ
งานร่วมกับ กฟน. กฟภ. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างๆ (Operator) 
โดยในการดำเนินงานและการวางแผนงานเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันไปเพ่ือผล
ในเชิงการปฏิบัติงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดแผนงานในการ
ดำเนินงาน อาทิ ในปี 2563-2564 เผยแพร่ออกมาในช่วงเดือน 
กรกฎาคม 2563 

- ทั้งนี้ในการวางแผนงานนั้น เป็นลักษณะการเดินงานตามการ
ดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน. กฟภ. ( เช่น หากทาง กฟภ. 
แจ้งแผนหักเสา ว่าจะดำเนินการในช่วง กรกฎาคม ทางสำนักงาน กสทช. 
ก็จะวางแผนและแจ้ง Operator ให้เตรียมการดำเนินงานนำสายสื่อสาร
ลงดินในพื้นที่ดังกล่าวตามการดำเนินงานของ กฟภ. ตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน) 
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- กลา่วได้ว่า แผนการดำเนินงานจัดระเบียบละนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ของ กสทช. นั้น เป็นแผนงานที่ล้อไปตามแผนงานของโครงการนำ
สายไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน. และ กฟภ. ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าแผนการ
ดำเนินงานจะต่อเนื่องเรื่อยไปกระทั่ง พ.ศ. 2566 หรือ 2567 

- ในการดำเนินงาน กสทช. ใช้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ โดยถ้าเป็นในต่างจังหวัด จะใช้การมีส่วนร่วมของ กสทช. เขตลง
พ้ืนที่ร่วมกับ กฟภ. และ Operator 

- สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละเส้นทางนั้น ไม่มี
ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพราะเป็นลักษณะการทำงานที่
เกิดข้ึนและดำเนินงานตลอดเวลาจึงยากต่อการกำหนดกรอบเวลาที่
ชัดเจน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีการติดตามการดำเนินงานในแต่ละ
เดือนอย่างใกล้ชิด และหากเส้นทางใดมีปัญหา หรือพบอุปสรรคในการ
ดำเนินงานก็จะเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินงานของเส้นทาง
นั้นๆ ออกไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ และทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้
ชัดเจนด้วยส่วนหนึ่ง 

- แผนการดำเนินงานของ กฟน. ในปัจจุบันคือ การสร้างเมืองให้เป็นมหา
นครอาเซียน ที่มีการดำเนินงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินอยู่หลายโครงการ 
ที่จะมีการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาต่างๆ กัน ตั้ง พ.ศ. 2564 
2565 2566 และ 2567  

- แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กฟภ. ในปัจจุบัน คือ 1 จังหวัด 1 
ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยสำนักงาน กสทช. จะนำเส้นทางที่ดำเนินการ
เสร็จแล้วในปีนั้นๆ ของ กฟภ. มาพิจารณาจัดระเบียบและนำสายสื่อสาร
ลงดินในเส้นทางนั้นๆ 

- สำหรับบทบาทของ Operator ในการจัดทำแผนและการดำเนินงาน
บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน คือ การ
เตรียมความพร้อมในการนำสายลงดิน โดยเฉพาะอย่างเรื่องของ
งบประมาณ โดยที่สำนักงาน กสทช. จะประกาศแผการดำเนินงาน
เพ่ือให้ Operator รับทราบและเตรียมดำเนินงาน อย่างไรก็ตามหาก
ประเมินว่าไม่มีความไม่ว่าจะในส่วนของการลงท่อ การตัดสาย หรือสร้าง
ท่อไม่ทัน หรือมีความไม่พร้อมอ่ืนๆ สามารถแจ้งกลับไปทางสำนักงาน 
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กสทช. เพื่อชี้แจง และเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงานออกไปได้ตาม
ความเหมาะสม 

- สำหรับการติดตามการดำเนินงานนั้น สำนักงาน กสทช. มีการติดตาม
และร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ร่วมกับ กฟน. กฟภ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ประจำทุกเดือนทั้งที่ กทม. 
และ ต่างจังหวัด อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/
เดือน ทั้งนี้หากเป็นในส่วนของต่างจังหวัด สำนักงาน กสทช. จาก
ส่วนกลางอาจไม่ได้ร่วมประชุมแต่จะใช้การประสานงานเข้าร่วมประชุม
โดย กสทช. ในแต่ละเขตแทน 

- ในภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ปรากฏข่าวการมีส่วนร่วมของ 
DE นั้น เป็นการดำเนินงานตามมติ ครม. เพื่อรวบรวมแผนและการ
ดำเนินงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเข้าร่วมมีส่วนร่วมของ DE 
แต่การดำเนินงานด้านการกำหนดแผน หรือแนวทางการดำเนินงาน
ต่างๆ ยังคงเป็นหน้าที่หลักของ กสทช. 

ประเด็น 2 

การส่งเสริมให้ใช้ท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกันของ กสทช. 

- ปัจจุบัน ทางผู้รับใบอนุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร ต้องจัดทำข้อเสนอ 
  อ้างอิง เพ่ือยื่นให้ทางสำนักงาน กสทช. พิจารณาตามกฎหมาย  

- อย่างไรก็ตามข้อเสนออ้างอิง จะถูกเผยแพร่เฉพาะในส่วนของ
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจะเช่าและผู้ให้เช่า ไม่ได้บังคับเผยแพร่สู่สาธารณะ 

- ในส่วนของข้อเสนอแนะอ้างอิงนั้น ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะต้องปรับแก้ตามท่ีกำหนด โดยเรื่องท่ีมักไม่ผ่านคือ ราคา ที่สูงเกิน
ความเหมาะสม ทั้งนี้ในการพิจารณาจะเป็นการพิจารณาโดยบอร์ด
คณะกรรมการที่มีความรู้ และประสบการณ์ โดยพิจารณาจาก
แนวทางปฏฺบัติและความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ (ราคาท่ีสูงเกินไป เป็นลักษณะหลักหมื่น) 

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานกำหนดราคาอ้างอิงที่เป็นอัตราที่
กำหนดเพดาน โดยการดำเนินงานอยู่นี้เป็นการพิจารณาความเหมาะสม
ของราคาโดยแนวทางปฏิบัติและความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา 

- ในส่วนของการทำสัญญา สำนักงาน กสทช. จะให้ส่งสำเนาสัญญาให้
ทางสำนักงาน กสทช. อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าว สำนักงาน กสทช. 
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ไม่ได้มีหน้าที่พิจารณารายละเอียดใดๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากสัญญาต้อง
เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อเสนอแนะอ้างอิงที่ กสทช. กำกับดูแลมา
ตั้งแต่ในส่วนแรกแล้ว 

- ในส่วนของ แรงจูงใจที่จะสนับสนุน Operator ให้นำนำสายสื่อสารลง
ใต้ดินรวดเร็วขึ้นนั้น ทางสำนักงาน กสทช. ให้สามารถนำค่าเช่าท่อร้อย
สายสื่อสารมาหักค่าลดค่าธรรมเนียมกับกองทุน USO ได้ โดยมีเพดาน
ราคาอยู่ไม่เกินร้อยละ 60 ของรายได้ ส่วนของค่าแรงนั้นสามารถนำมา
หักลดได้ร้อยละ 15  (อย่างไรก็ตามแม้จะมีหรือไม่มีการสร้างแรงจูงใจ
หรือมาตรการสนับสนุน ทาง Operator จำเป็นต้องนำสายสื่อสารลงดิน) 

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานส่วนนี้คือ การเข้าถึงพ้ืนที่ที่
เจ้าของพ้ืนที่อาจไม่ให้ความร่วมมือได้ รวมถึงการกำจัดสายสื่อสารที่ไม่ได้
ใช้งาน 

- นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิแห่งทาง ที่จำเป็นต้องขอสิทธิแห่งทางใหม่
เพ่ือนำสายลงดิน (จากเดิมที่เป็นการพาดสาย) โดยเป็นการตัดสินใจของ 
Operator เอง เพราะการนำสายสื่อสารลงดินมีค่าใช้จ่ายสูง บาง 
Operator อาจคิดว่าไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน  

ประเด็นที่ 3 

แนวทางการกำกับดูแลอัตรา
ค่าตอบแทนการเช่าท่อร้อย
สายสื่อสาร 

- ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการดำเนินงานและรอประกาศ
อัตราคา่ตอบแทน  

- ที่ผ่านใช้สูตรการคำนวณแบบ FDC ที่ค่อนข้างไม่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง จึงได้มีการปรับสูตรคำนวณมาเป็น LRIC  

- FDC คิดคำนวณจากต้นทุนตั้งแต่อดีต ไม่ใช่ต้นทุนปัจจุบัน ทำให้เพดาน
ราคาสูง และค่าต่างๆ ที่เป้นองค์ประกอบ ทำให้ราคาค่อนข้างสูง ส่วน
การคำนวณแบบ LRIC จะสะท้อนต้นทุนจริงในปัจจุบัน และทำให้อัตรา
การคำนวณลดต่ำลงกว่าการคำนวณแบบ FDC ด้วย 

- ทั้งนี้การคำนวณราคาในปัจจุบัน ที่ประกาศผ่าน ร่างฯ เป็นราคาที่มา
จากการคำนวณเทียบเคียงกับท่อประเภท Sub Duct ของ TOT อย่างไร
ก็ตามคาดว่าภายในการดำเนินงานปีนี้การคำนวณราคาทั้งหมดทั้ง Sub 
Duct และ Micro Duct จะเสร็จสิ้นด้วยการคำนวณแบบ LRIC และ
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ได้รับการดำเนินงานต่อทั้งในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการต่อไป 

- สำหรับความเห็นชอบต่อ ร่างประกาศฯ ฉบับปัจจุบันนั้น ยังไม่มีการ
เผยแพร่ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงาน 

- จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน 
พบว่า การคำนวณแบบ LRIC กับท่อประเภท Sub Duct นั้นมักได้รับ
ความเห็นชอบจาก Operator เนื่องจากราคาท่ีลดลง อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของท่อประเภท Micro Duct นั้น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และ
มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อผู้รับใบอณุญาตที่มีท่อร้อยสายสื่อสาร 
ทั้งนี้ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้นำความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับ
พัฒนาหลักสูตรอยู่ 

- สำหรับการประกาศราคาเช่าท่อสื่อสารร้อยสายที่ราคา 9,650 บาท 
จาก DE นั้น เป็นราคากำหนดออกมาเฉพาะในส่วนของ Sub Duct ของ 
TOT โดยในส่วนของเจ้าอ่ืนๆ ไม่ได้มีการประกาศราคาอ้างอิงแต่อย่างใด  

 

ประเด็นที่ 4 

การประเมินผลกระทบในการ
ดำเนินงาน 

- ปัญหาหลักคือ ประชาชนไม่เข้าใจการดำเนินงานที่เกิดข้ึน ตระหนักกับ
ปัญหาระหว่างดำเนินงาน เช่น อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สายที่รกรุงรังใน
พ้ืนที่ดำเนินงาน  

- อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน และอธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

- ทั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. ใช้ทั้งการประชาสัมพันธ์
เอง กับการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากสำนักงาน อาจไม่มีกำลังเพียง
พอที่จะดำเนินงานด้วยตนเองทั้งหมด 

- การประเมินผลกระทบ สำนักงาน กสทช. ไม่ต้องดำเนินงาน ด้วยว่า
เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนงานของ กฟภ. กฟน. ที่หากมีการ
ดำเนินการหักเสาในที่ใด สำนักงาน กสทช. ก็จะดำเนินงานตามการ
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ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
ดำเนินงานดังกล่าวของ กฟภ. และ กฟน. สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่ใน
ลักษณะที่ดำเนินงานควบคู่ไปกับแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเท่านั้น 

- ในส่วนของการร้องเรียนนั้น สามารถติดต่อได้ที่ 1200 โดยมีประชาชน
ติดต่อมา และเรื่องที่ติดต่อมามีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินงานต่อในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม และในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ
ประสานงานต่อให้ 

- ปัญหาอื่นๆ ในการดำเนินงาน ด้วยความเท่าเทียมของศักดิ์ของ
กฎหมายของเจ้าของสิทธิในแต่ลพื้นที่ ทำให้ สำนักงาน กสทช. เองก็ไม่
สามารถบังคับให้เกิดการดำเนินงานได้หากเจ้าของพ้ืนที่ไม่ยินยอม 

- กฎหมายของ กสทช. ไม่ได้อนุญาตให้สำนักงาน กสทช. นำเงินของ
สำนักงานไปช่วยในส่วนของการนำสายลงดิน การจ่ายค่าเช่า การช่วย
สร้างท่อร้อยสายสื่อสาร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจสนับสนุนการทำงานได้
ดีนัก ตลอดจนไม่มีงบประมาณเพ่ือการกำจัดซากสายสื่อสาร 

- ในส่วนของซากสายสื่อสารนั้น สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการต่างๆ คิดหานวัตกรรมหรือการกำจัดซากสายสื่อสาร
ดังกล่าว แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการขนส่ง ทำให้ปัจจุบันไม่ได้มีการ
ดำเนินงานใดกับสายสื่อสาร และมักถูกนำไปกองไว้ในพ้ืนที่ของ TOT  
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9.2.3 สรุปการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ ทย ในพระบรมราชูป ัมป์  

ข้อมูลทั่ว ป 
วันที ่ วันอังคาร ท่ี 16 มีนาคม 2564 
ส านที ่ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ อาคารเบญจจินดา 
เวลา  10.00 - 11.00 น. 

 

สรุปข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์ 
ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 

สาเหตุของการดำเนินงาน
ด้านการจัดระเบียบสาย
สื่อสารและการนำสายส่ือสาร
ลงดินที่ ม่มีความชัดเจน  ม่
เป นระบบและมีความล่าช้า 

- สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ที่สัมพันธ์ดันมาตั้งแต่การดำเนินงานตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย ที่ไม่ได้มีการวางแผนระยะยาวในการจัดเก็บ
สายที่ไม่ได้ใช้งาน และการเตรียมการรองรับสายที่จะเพ่ิมขึ้น หรือรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 

แนวทางการจัดระเบียบสาย
สื่อสาร 

-  ม่นำลงดิน อาทิ การตัดรื้อ การมัดรวบ เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าการนำสานสื่อสารลงใต้ดิน แต่ยังไม่มีผู้ที่กำหนดมาตรฐานการ
ดำเนินงานทางวิศวกรรมที่เป็นแบบเดียวกันทั้งเสาของการไฟฟ้า 
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีความกังวลต่อการดำเนินงานที่
มักออกมาคนละรูปแบบ และมีผลต่อการบำรุงรักษา การปรับแก้ไขที่
แตกต่างและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนต่างกันไป 
- การนำสายส่ือสารลงดิน เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปัจจุบัน ทาง
สำนักงาน กสทช. ยังไม่มีการประกาศอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสาร
อย่างเป็นทางการ 

ผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ในปัจจุบนั 

- ด้วยความไม่ชัดเจนของแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารทำให้ 
สามารถพบเห็นว่าถนนบางเส้นทางมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่ใน
ขณะเดียวกันยังคงต้องเดินสายอากาศเพ่ือให้บริการ 
- การทุบอาคารพาณิชย์ ทำให้สายสื่อสารไม่มีที่ยึด 
- มีบริเวณท่ีสายสื่อสารใต้ดินไม่สามารถนำขึ้นมาเพ่ือการให้บริการได้ 
- มีการย้ายแนวเสาแต่สายไปด้วยไม่ได้ 
- มีท่อร้อยสายสื่อสารทั้งของ กสท. TOT และ KT อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
- รปูแบบมาตรฐานและความเข้าใจในการดำเนินงานไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           239 

 

ประเด็นสำคัญ รายละเอียด 
สรุปสาเหตุของปัญหาสาย
สื่อสารที่ยัง ม่เรียบร้อยอยู่
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

- ขาดนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ชัดเจน 
- การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 
- การลงทุนซำ้ซ้อน 
- กฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
- การแข่งขันสูง ค่าบริการถูกลง 
- ค่าดำเนินการที่สูงมาก อาทิ 200,000 – 300,000 บาท/กม. บนเสา
ไฟฟ้า หรือ 2,800,000 บาท สำหรับการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
- ค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารต่อเดือนมีราคาสูงมาก 
- ขาดความพร้อมในการดำเนินงาน 

สรุปแนวทางการแก้ ขปัญหา
การจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

- หนึ่ง แก้ปัญหาสายเก่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
- สอง แก้ไขปัญหาการเดินสายสื่อสารใหม่ ให้เกิดความเรียบร้อย 
- สาม สร้างกลไกส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหาการขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม
ระยะยาว 
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9.3 สรุปผลการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาค 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน
ของ กสทช. ในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร 
ลงใต้ดิน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ของการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลทั้งสิ้น 2 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดสุโขทัย และ (2) 
จังหวัดอุดรธานี และอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดินโดยเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

9.3.1 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะที่ปรึกษาได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในจังหวัดสุโขทัย โดยพื้นที่ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำ
สายสื่อสารลงใต้ดิน ได้แก่ เส้นทางถนนสิงหวัฒน์ และถนนจรดวิถีถ่อง ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย  
บริเวณสี่แยกคลองโพธิ์ไปจนถึงบริเวณสี่แยกโตโยต้า รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร และบริเวณโดยรอบหน้าศาลปู่
ผาดำ ไปจนถึงหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในตำบลเมืองเก่า ซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดี  
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รูปที่ 9-9: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคจังหวัดสโุขทัยในการจดัระเบียบและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
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9.3.2 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช . (กตป.) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะที่ปรึกษาได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานในการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในจังหวัดอุดรธานี โดยพื้นที่ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและ
นำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีการกำหนดเส้นทางดำเนินงานไว้ 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 บนถนนอุดรดุษฎี ช่วง
ระหว่างวงเวียนน้ำพุ ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังเตรียมที่จะ
ดำเนินการบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ต่อเนื ่องจากระยะที่ 2 ช่วงอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ ถึงหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อีก 700 เมตร ซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9-10: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีในการจดัระเบียบและนำสายสื่อสารลงใตด้ิน 
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9.3.3 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ได้มีการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 
และติดตามการดำเนินงานเพิ่มเติมในการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจสอบการทำงานและดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยพื้นที่ที่มีการดำเนินงาน 
เส้นทางในการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองหนองคายและพื้นที่โดยรอบ
ใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-11: ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีในการจดัระเบียบและนำสายสื่อสารลงใตด้ิน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           244 

 

9.4 รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ ่ม เพื ่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการ
บริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ประกอบไปด้วยการจัด
กิจกรรมทั้งสิ้น 3 ครั้งในจังหวัดดังต่อไปนี้ 

(1) จังหวัดสุโขทัย 

(2) จังหวัดอุดรธานี 

(3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 โดยรายละเอียดข้อมูลการจัดงานในแต่ละครั้งที่เรียบเรียงไว้ในส่วนของภาคผนวก ประกอบด้ วยการ
นำเสนอใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) การเตรียมการจัดประชุม (2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (3) กำหนดการประชุม (4) 
ภาพบรรยากาศของกิจกรรม และ (5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม 

9.4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม จังหวัดสุโขทัย 

ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มในจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น วันศุกร์ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อนำไป
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างครอบคลุม 

(1) การเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช . 
(กตป.) และสำนักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในหัวข้อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และได้เลือกสถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท 
จังหวัดสุโขทัย สำหรับการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความ
สะดวกสบายของทุกฝ่ายทั้งในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม รวมถึงการจัดเตรียมห้องประชุมและ
อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการหรือประชาชนโดยตรง และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ (1) 
ประชาชนทั่วไป (2) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. (กตป.) (4) กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และ (5) หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งความหลากหลายของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมส่งผลให้เกิดความคิดเห็นมีความครอบคลุมและเชื่อมโยงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้สว่น
เสียในทุกภาคส่วน เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดำเนินการต่อไป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                                                                                                           245 

 

 (2) รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ที่ปรึกษาได้ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) และ
สำนักงาน กสทช. ในการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าร่วมประชุม จำนวนไม่ต่ำกว่า 40 ท่าน 
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 (3) กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 

 

กำหนดการประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
“โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.  

 ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน” 

    วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

เวลา กำหนดการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวเปิดการประชุมโดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. นำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย

สื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. วิธีการดำเนินการประชุม และประเด็นหารือที่
เกี่ยวข้อง โดย ผศ. ดร.วศินี  หนุนภักดี หัวหน้าโครงการ คณะที่ปรึกษาฯ 
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ดำเนินการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัด

ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และปิดการประชุม 
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน 
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 (4) ภาพบรรยากาศของกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
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(5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี ด้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 จากข้อคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม สามารถสรุปประเด็นที่เป็นความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งสิ้นจำนวน 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ (1) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้
ดิน และ (2) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสาร
ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณา
การร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการศึกษาถึงการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจากต่างประเทศเป็น
กรณีศึกษาเพิ่มเติม และนำมาปรับใช้กับประเทศไทยเรา โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมต่างๆ อาทิ สภาพภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ซึ่งแต่ละประเทศมีลักษณะที่
เฉพาะ จึงต้องปรับใช้อย่างเหมาะสม 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนในการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุมและมีความต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตฯ อย่างใกล้ชิดและควบคุมใบอนุญาตฯ ให้มี
จำนวนที่เหมาะสม เนื่องจากการแข่งขันอย่างเสรีทำให้มีจำนวนผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ทำให้สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีปริมาณที่เกินมาตรฐาน 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนและมีการดำเนินงานในรูปแบบ Pilot Project ทดลองการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำผลลัพธ์ด้านต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีมากยิ่งข้ึนในการดำเนินงานครั้งถัดไป 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในการวาง
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยพิจารณาสร้างเครื่องมือหรือ Platform 
ในการใช้งาน 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตฯ เช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารเป็นเจ้าของท่อราย
เดียวไปเลย เพ่ือลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการเดินสายสื่อสารใหม่ในท่อนั้นๆ อีกท้ังยังเป็นการลดการ
ลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
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9.4.2 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม จังหวัดอุดรธานี 

ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มในจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นวันอังคารที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อนำไป
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างครอบคลุม 

(1) การเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช . 
(กตป.) และสำนักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในหัวข้อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และได้เลือกสถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี สำหรับการจัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ
ความสะดวกสบายของทุกฝ่ายทั้งในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม รวมถึงการจัดเตรียมห้องประชุม
และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการหรือประชาชนโดยตรง และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ (1) 
ประชาชนทั่วไป (2) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. (กตป.) (4) กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และ (5) หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งความหลากหลายของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมส่งผลให้เกิดความคิดเห็นมีความครอบคลุมและเชื่อมโยงข้อเสนอแนะของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกภาคส่วน เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดำเนินการต่อไป 

 (2) รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ที่ปรึกษาได้ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) และ
สำนักงาน กสทช. ในการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าร่วมประชุม จำนวนไม่ต่ำกว่า 40 ท่าน 
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(3) กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 

 

กำหนดการประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
“โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.  

 ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน” 

  วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

เวลา กำหนดการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวเปิดการประชุมโดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. นำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย

สื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. วิธีการดำเนินการประชุม และประเด็นหารือที่
เกี่ยวข้อง โดย ผศ. ดร.วศินี  หนุนภักดี หัวหน้าโครงการ คณะที่ปรึกษาฯ 
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ดำเนินการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัด

ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และปิดการประชุม 
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน 
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(4) ภาพบรรยากาศของกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
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(5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี ด้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 จากข้อคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม สามารถสรุปประเด็นที่เป็นความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ (1) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้
ดิน (2) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
และ (3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
โดยมีรายละเอียดของข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณา
การร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการควบคุมออกกฎเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เป็นเจ้าของสายตาย
หรือสายชำรุด รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการ
รับแจ้งปัญหาและประสานงานถึงผู้รับใบอนุญาตฯ แต่ละราย 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 
รวมถึงร่วมมือทำงานกับภาคประชาชนในพื้นที่ในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสาร เพื่อให้
สามารถเข้าถึงการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนและกำหนดการพาดสายสื่อสารให้มีความเหมาะสม ตาม
ปริมาณและขนาดที่กำหนดไว้ และดำเนินการนำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกเป็นอันดับ
แรก ก่อนมีการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย

สื่อสารร่วมกัน 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการวางแผนและกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ในแต่ละราย มีการใช้
สายสื่อสารร่วมกันเส้นเดียว หรือที่เรียกว่า Single Last Mine เพ่ือลดปริมาณสายสื่อสารบน
เสาไฟฟ้า ให้ดูมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 

• สำนักงาน กสทช. ควรพิจาณาถึงการสร้าง Platform เพิ ่มเติม ในด้านการรับแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียน และสร้าง Platform ในด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินงานได้ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการคำนึงถึงปัญหาด้านผลกระทบจากการดำเนินงานที่ตามมามาก
ยิ่งขึ้น และช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่
เกิดข้ึนเพิ่มเติม  

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดย
มีการสร้างช่องทางการร้องเรียนและการเข้าถึงของประชาชนให้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 
เพื ่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีและให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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9.4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นวัน
จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อนำไป
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างครอบคลุม 

(1) การเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช . 
(กตป.) และสำนักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในหัวข้อการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ในการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และได้เลือกสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจู
รี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำหรับการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความ
สะดวกสบายของทุกฝ่ายทั้งในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม รวมถึงการจัดเตรียมห้องประชุมและ
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นเพื่อให้การประชุมดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ (1) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) (3) กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และ 
(4) กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินผล และต่อต้านการทุจริต ซึ่งความ
หลากหลายของผู้เข้าร่วมการประชุมส่งผลให้เกิดความคิดเห็นมีความครอบคลุมและเชื่อมโยงข้อเสนอแนะของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดำเนินการต่อไป 

 (2) รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ที่ปรึกษาได้ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) และ
สำนักงาน กสทช. ในการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ท่าน 
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 (3) กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 

 

กำหนดการประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) 
“โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.  

 ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน” 

  วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องแซฟ ฟร์ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

เวลา กำหนดการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวเปิดการประชุมโดย พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. นำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสาย

สื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. วิธีการดำเนินการประชุม และประเด็นหารือที่
เกี่ยวข้อง โดย ผศ. ดร.วศินี  หนุนภักดี หัวหน้าโครงการ คณะที่ปรึกษาฯ 
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๐ น. ดำเนินการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัด

ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินของ กสทช. 
๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และปิดการประชุม 
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน 
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 (4) ภาพบรรยากาศของกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
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(5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี ด้รับจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 

 จากข้อคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม สามารถสรุปประเด็นที่เป็นความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ (1) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้
ดิน (2) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน 
และ (3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร 
โดยมีรายละเอียดของข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวางแผนและการดำเนินงานบูรณา
การร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• ในปัจจุบันจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีจำนวนผู้รับใบอนุญาตฯ รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
มาก การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้มีจำนวนสาย
สื่อสารที่เกินมาตรฐานและเกิดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังตามมา ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควร
มีการควบคุมผู้รับใบอนุญาตฯ ให้มีจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงควรพิจารณาออกนโยบายให้
ผู้รับใบอนุญาตฯ มีการใช้สายสื่อสารที่มีอยู่เดิมร่วมกัน  

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการหารือกับผู้รับใบอนุญาตฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวางแผน
นโยบายร่วมกัน เพื่อรับทราบถึงผลกระทบและปัญหาอย่างแท้จริ ง ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
จากการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้มาก
ที่สุด 

• สำนักงาน กสทช. ควรคำนึงถึงเรื่องการรื้อถอนสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า และการกำจัด
ทิ้งเพิ่มเติมเป็นสำคัญ โดยอาจมีการกำหนดแผนการดำเนินงานดังกล่าวเพ่ิมเติม เพื่อให้มี
แนวทางปฏิบัติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำสายสื่อสารที่
กำจัดทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ให้เกิดการใช้ค่าเสื่อมราคาอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

• แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานรายปีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำหนดเป็นแผนระยะยาวอย่างน้อย 5-10 ปี ให้เป็นแผน
นโยบายระดับชาติ เพื่อจะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานระยะยาวได้
อย่างครอบคลุม และให้สามารถเกิดการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความเป็นมาตรฐานทั้งเรื่องการ
กำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารและเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมในการวางท่อร้อยสาย
สื ่อสารหรือการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ตั ้งแต่ต้นก่อนการดำเนินงาน เพื ่อให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตฯ ทุกรายปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการกำหนดเส้นทางวิกฤตในการดำเนินงานในเส้นทางที่มีผลกระทบ
และเกิดปัญหาต่อประชาชนหรือสภาพแวดล้อมมากที่สุด โดยอาจมีการนำความรู้ด้านสถิติ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงเส้นทางที่เกิดผลกระทบและเป็นอันตราย
ต่อทรัพย์สินและชีวิตอย่างแท้จริง โดยอาจดำเนินงานในพ้ืนที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอันดับแรก 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการศึกษาถึงการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินของต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่อร้อยสาย
สื่อสารร่วมกัน 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้า การ
ประปา ในการขุดเจาะหรือนำระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินพร้อมกันทั้งหมดในอนาคต เพ่ือ
ลดการลงทุนและการทำงานซ้ำซ้อน และให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงานมากที่สุด 

• สำนักงาน กสทช. นอกเหนือจากการเป็นตัวกลางในการกำกับดูแลแล้ว ควรมีการยื่นมือลงมา
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือร่วมกันให้เกิดการปฏิบัติจริง
รวมถึงควบคุมดูแล ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทุกรายมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

• สำนักงาน กสทช. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ เจ้าของอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ในการสร้างระบบการเดินสายสื่อสารใต้ดิน ไว้รองรับการดำเนินงานในอนาคต 
เพ่ือให้มีความพร้อม และร่วมใช้ระบบต่างๆ ร่วมกัน 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการควบคุมการดำเนินงานให้ผู ้รับใบอนุญาตฯ มีการเช่าใช้สาย 
Single Last Mine ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการลดการพาดสายสื่อสารที่ซ้ำซ้อน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้ 

• สำนักงาน กสทช. ควรเร่งการพัฒนาในการคำนวณการคิดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อย
สายสื่อสาร เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาให้เกิดราคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการพิจารณากำหนดการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารให้มีขนาดที่ลดลง 
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทั้งผู้รับใบอนุญาตฯ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

• สำนักงาน กสทช. ควรมีการพิจารณาถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านการลงทุน 
อาทิ กองทุน USO โดยยื่นพิจารณางบประมาณช่วยเหลือในการลงทุน หรือการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน 

 

 

 


