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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีเนนการพัฒนา

ประเทศจากภาคเกษตรกรรมสูการผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3  จากการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนทําใหเกิดการโยกยายฐานการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง 
และสิงคโปร มาสูประเทศไทยมากข้ึน เศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมเขาสูภาวะเศรษฐกิจเฟองฟู 
ภาคธุรกิจตาง ๆ เรงลงทุนเพื่อขยายกิจการ สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในป 
2537 – 2538 อยูในระดับสูงถึงรอยละ 8.9 และรอยละ 9.2 ตามลําดับ ในขณะท่ีดุลการคาของ
ประเทศขาดดุล ในป 2537 ถึง 8.7 พันลานดอลลาร สรอ. และมีแนวโนมขาดดุลการคาเพิ่มข้ึนในป 
2538 – 2539 ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงติดลบอยางตอเนื่องในป 2537 เทากับ -7.8 
พันลานดอลลาร สรอ. และในป 2538 ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 69.2 ดังตารางท่ี 
1.1 สาเหตุจากการนําเขาสินคาทุน วัตถุดิบข้ันกลาง เทคโนโลยี เพื่อนํามาผลิตสินคาอุตสาหกรรม 
และการไหลเขาของเงินทุนระยะส้ันจากตางประเทศในรูปของหน้ีภาคเอกชน การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ตามเงินทุนเหลานั้นสวนใหญไดถูกนําไปลงทุนในกิจกรรมที่มีความเส่ียงและ
ใหผลตอบแทนสูงในระยะส้ัน โดยไมกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวมจึงนําไปสูปญหา
ปริมาณอสังหาริมทรัพยมีมากเกินความตองการ ราคาหุนสูงเกินกวาพื้นฐานท่ีควรจะเปน และการ
เพิ่มข้ึนของการบริโภคสินคาฟุมเฟอยในภาคเอกชน สงผลใหประเทศไทยมีหนี้ตางประเทศคงคาง
อยูในระดับสูงอยางตอเนื่องติดตอกันหลายป ในป 2537 เทากับ 64.8 พันลานดอลลาร สรอ. และ
เพิ่มข้ึนป 2538 รอยละ 55.6 เทากับ 100.8 พันลานดอลลาร สรอ. และป 2539 เทากับ 108.7 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ดังตารางท่ี 1.1  

 จนกระท่ังปญหาดังกลาวไดขยายไปสูภาคการเงินของประเทศและความมีเสถียรภาพของ
คาเงิน กองทุน Hedge Fund จึงเขาโจมตีคาเงินบาท แตดวยความไมยืดหยุนในการดําเนินนโยบาย
อัตราแลกเปล่ียนประทศไทยจึงทําใหสูญเสียทุนสํารองระหวางประเทศไปเกือบหมด จากการขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อรักษาระดับคาเงินบาทไมใหออนคา จึงไมมีทุนสํารองปลอดภาระ
เหลือเพื่อการรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทอีกตอไป ดังนั้นชวงป 2540 – 2541 นั้นนับเปนวิกฤติ
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ทางการเงินของประเทศไทยซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในชวงตํ่าสุด และสะทอน
มายังตัวเลขเศรษฐกิจดังนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เร่ิมติดลบในป 2540 ถึงรอย
ละ 1.4 และมีแนวโนมติดลบเพิ่มมากข้ึนในป 2541 ถึงรอยละ10.5 สวนหนี้ตางประเทศคงคางยังคง
ทรงตัวในระดับสูงถึง 109.2 พันลานดอลลาร สรอ. และ 105.0 พันลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ ดัง
ตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 เคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกิจมหภาคของไทยในป 2537 – 2541 
 

รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รอยละ) 8.9 9.2 5.8 -1.4 -10.5 

ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 
-8.7 -14.7 -16.1 -4.6 12.2 

 (-69.0) (-9.5) (71.4) (365.2) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.) 
-7.8 -13.2 -14.3 -3.1 14.3 

 (-69.2) (-8.3) (78.3) (561.3) 

หน้ีตางประเทศคงคางทั้งสิ้น (พันลานดอลลาร สรอ.) 
64.8 100.8 108.7 109.2 105 

 (55.6) (7.8) (0.5) (-3.8) 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2552) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปล่ียนแปลง 

 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลไดมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาวิกฤตเศรษฐกจิโดย

การดําเนินนโยบายท้ังการเงินและการคลังหลายรูปแบบ เร่ิมต้ังแตรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได
ประกาศใชมาตรการสรางความม่ันคงในสถาบันการเงิน และขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ(IMF) โดยการขอกู เ งินจาก IMF ซ่ึงรัฐบาลจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอเสนอแนะของ IMF โดยการปลอยลอยตัวคาเงินบาทในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ทําใหการดําเนิน
นโยบายดังกลาวเปนการซํ้าเติมเศรษฐกิจของประเทศ  

ตอมาในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2540 บริหารประเทศโดยรัฐบาลพรรคประชาธิปตยนําดวย                    
นายชวน หลีกภัย มีแนวทางการบริหารโดยดําเนินมาตรการตามการส่ังการของกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ในการตรึงอัตราดอกเบ้ียในอัตราสูงมีผลทําใหภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาก
ยิ่งข้ึน ตอมาจึงไดยกเลิกมาตรการดังกลาวไป และมีการส่ังปดไฟแนนท 56 แหง เพื่อแกไขวิกฤติ
ทางการเงินของสถาบันการเงินตามแผนฟนฟูสถาบันการเงิน เนนเพิ่มเงินกองทุนใหไดตาม
มาตรฐานการกําหนดอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสําหรับธนาคารพาณิชย (BIS) นอกจากนี้ยัง
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ไดดําเนินนโยบายการคลังโดยการขายพันธบัตรใหประชาชนเพื่อเพิ่มทุนใหธนาคารพาณิชยของรัฐ 
กูเงินจากญ่ีปุนตามแผน “มิยาซาวา”  53,000 ลานบาท และใชมาตรการลดภาษี VAT จาก 10 % 
เหลือ 7 % ลดภาษีน้ํามัน เปนเงิน 23,800 ลานบาท ปรับลดอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
เพื่อสงออก นอกจากนั้นยังมีโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

จากวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวการดําเนินนโยบายในการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกจิดาํเนนิมา
อยางตอเนื่องเพื่อหวังผลการพลิกฟนภาวะเศรษฐกิจ จนกระทั้งป 2544 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไดมีแผนการดําเนินนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในเชิงนโยบายสวัสดิการ โดยโครงการ
สวนใหญมุงเนนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชน ในรูปแบบจัดสรรสูระดับ
จุลภาคหรือการบริโภคระดับยอยมีการใชนโยบายเศรษฐกิจ 2 ทาง คือ การกระตุนอุปสงค 
(Demand) และการกระตุนอุปทาน(Supply) การกระตุนเศรษฐกิจดานอุปสงคไดมีการกระตุนการ
บริโภคภายในประเทศลดการพึ่งพาตางประเทศ โดยผานโครงการของรัฐบาล เชนโครงการพัก
ชําระหนี้ของเกษตรกร โครงการธนาคารประชาชน โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน โครงการกองทุนหมูบาน สวนการกระตุนเศรษฐกิจดานอุปทาน โดยใชนโยบาย
กระตุนใหเกิดการจางงาน เชนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โครงการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากน้ียังมีการใชนโยบายดานมหภาคไมวาจะเปนการเปด
เสรีทางการคา(FTA) กับตางประเทศ นโยบายแปรรูปวิสาหกิจเพื่อนําเขาตลาดหุน และการดําเนิน
นโยบายทางดานสวัสดิการของประชาชนเก่ียวกับการลดรายจาย เชนโครงการ 30 บาท รักษาทุก
โรค การแกปญหาหนี้นอกระบบ และการปรับโครงสรางหนี้เกษตรกร 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลหลังวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมาในการกระตุน
เศรษฐกิจท้ังรูปแบบการใชนโยบายจุลภาค และนโยบายมหภาค สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดใน
ระดับหนึ่ง ทําใหเศรษฐกิจไทยปรับตัวสูสภาวะการณท่ีดีข้ึน โดยอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดต้ังแตป 2543 – 2549  ซ่ึงทรงตัวอยูใน
ระดับสูงกวารอยละ 4.0 ข้ึนไป สําหรับดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุล ยกเวนป 
2548 ท่ีขาดดุลการคาถึง 8.2 พันลานดอลลาร สรอ. และขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.6 พันลานดอลลาร 
สรอ. เนื่องจากการนําเขาสินคาตางประเทศมีอัตราขยายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งมูลคาการนําเขาน้ํามัน
ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากจากราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน สวนหนี้ตางประเทศลดลงอยาง
ตอเนื่อง ในป 2543 เทากับ 79.7 พันลานดอลลาร สรอ. และยังคงทยอยลดลงเร่ือย ๆ ไปจนถึงป 
2547 จนกระท่ังทรงตัวอยูในระดับตํ่ากวา 60.0 พันลานดอลลาร  ในป 2545 – 2549 รายละเอียดใน
ตารางท่ี 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 เคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกิจมหภาคของไทยในป 2543 – 2549 
 

รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ(รอยละ) 

4.8 2.2 5.3 7.1 6.3 4.6 5.2 

ดุลการคา  
(พันลานดอลลาร สรอ.) 

5.5 2.4 2.7 3.7 1.4 -8.2 0.9 

  (-56.4) (12.5) (37.0) (-62.2) (-685.7) (111.0) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด  
(พันลานดอลลาร สรอ.) 

9.3 5.1 4.6 4.7 2.7 -7.6 2.3 

  (-45.2) (-9.8) (2.2) (-42.6) (-381.5) (130.3) 

หน้ีตางประเทศคงคางทั้งสิ้น  
(พันลานดอลลาร สรอ.) 

79.7 67.5 59.5 51.8 51.3 52 59.6 

  (-15.3) (-11.9) (-12.9) (-1.0) (1.4) (14.6) 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2552) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปล่ียนแปลง 

 
หลังจากท่ีมีการปฏิรูปการปกครองโดยคณะปฏิวัติ ไดมีการเลือกต้ังรัฐบาลใหมบริหาร

ประเทศโดยพรรคไทยรักไทย นําโดยนายสมัคร สุนทรเวช ไดสืบทอดแนวทางในการบริหาร
ประเทศบางนโยบายของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และเม่ือ
วันท่ี 15 ก.ค. 2551 คณะรัฐมนตรีภายใตการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ไดมีมติ
อนุมัตินโยบายกระตุนเศรษฐกิจฉบับเรงดวน   “6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน” 
โดยนโยบายน้ีเร่ิมใชต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดใน
แตละมาตรการดังตอไปนี้ คือ 

1) มาตรการชะลอการปรับขึ้นราคากาซหุงตมภาคครัวเรือน ไปอีก 6 เดือน เพื่อลด

คาใชจายของประชาชนท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนหลังจากท่ีจะมีการปรับราคากาซหุงตมเปน 2 โครงสราง จาก

การที่รัฐมีนโยบายกําหนดราคากาซหุงตมภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรม ท่ีสูงกวาภาคครัวเรือน 

2) มาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือน โดยยกเวนจัดเก็บคาน้ําประปา

ครัวเรือนท่ีใชไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ครอบคลุมผูใชน้ําท้ังประเทศ ประมาณ 3.2 ลานราย 

โดยรัฐบาลตองในงบประมาณในการจายคาน้ําประปาแทนครัวเรือนประมาณ 3,930 ลานบาท ซ่ึง

มาตรการดังกลาวทําใหครัวเรือนประหยัดคาใชจายน้ําประปาเฉล่ียเดือนละประมาณ 213 บาท ใน

เขตพ้ืนท่ีการประปานครหลวง และครัวเรือนท่ีใชน้ําประปาในเขตการประปาสวนภูมิภาคจะ

ประหยัดคาใชจายน้ําประปาเฉล่ียเดือนละประมาณ 176 บาท  
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3) มาตรการลดคาใชจายดานไฟฟา โดยงดเก็บคาไฟสําหรับผูท่ีใชไฟฟาไมเกิน 80 หนวย

ตอเดือน โดยภาครัฐจะรับภาระคาใชจายใหท้ังหมด สวนครอบครัวท่ีใชไฟฟาเกินกวา 80 หนวยตอ

เดือน แตไมเกิน 150 หนวยตอเดือน ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายใหครึ่งหนึ่งของคาไฟฟาท้ังหมด  

4) มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ใหบริการโดยรถไฟช้ัน 3 ไมปรับอากาศ

ฟรีท่ัวประเทศ ซ่ึงครอบคลุมผูใชบริการเฉล่ียประมาณ 16 ลานคน  

5) มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจําทาง โดยจัดรถโดยสารประจําทางของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีเปนรถโดยสารธรรมดา หรือ รถรอน จํานวน 800 คัน 

จาก 1,600 คน ใน 73 เสนทาง เพื่อใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยไมเสีย

คาใชจาย  

6) มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน ซ่ึงจะทําใหราคาน้ํามันถูกลง โดยมีการปรับ

ลดภาษีสรรพสามิตลงลิตรละ 3.30 บาท เหลือลิตรละ 0.0165 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบตอตนทุน

ของภาคการชนสงในระยะส้ัน 

ตอมาเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลใหมเปนรัฐบาลพรรคประชาธิปตย นําโดยนายอภิสิทธ์ิ      
เวชชาชีวะ ไดดําเนินนโยบายดังกลาวตอไปอีก 6 เดือน ซ่ึงเรียกวา “5 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤต
เพื่อคนไทยทุกคน” เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 โดยไดมีการ
ปรับเปล่ียนแผนการดําเนินมาตรการในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช บางมาตรการ 
และยกเลิกมาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน (ตาราง 1.3) รายละเอียดดังนี้ 

1) มาตรการชะลอการปรับข้ึนราคากาซหุงตมภาคครัวเรือน (LPG) โดยชะลอการปรับข้ึน

ราคากาซหุงตมภาคครัวเรือน ไปอีก 6 เดือน เชนเดียวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช 

2) มาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือน ปรับเปล่ียนแผนการดําเนินมาตรการ

จากเดิม(สมัยรัฐบาลนายยกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช) งดเก็บคาน้ําประปาครัวเรือนท่ีใชไมเกิน 50 

ลูกบาศกเมตรตอเดือน เปน 30 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ซ่ึงจะครอบคลุมผูใชน้ําประปาท้ังในเขตการ

ประปานครหลวง และ เขตการประปาสวนภูมิภาค  

3) มาตรการลดคาใชจายดานไฟฟา ปรับเปล่ียนแผนการดําเนินมาตรการจากเดิม(สมัย    

รัฐบาลนายยกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช) งดเก็บคาไฟสําหรับผูใชไฟฟาไมเกิน 80 หนวยตอเดือน 

เปน 90 หนวยตอเดือน โดยภาครัฐจะรับภาระคาใชจายใหท้ังหมด สวนครอบครัวท่ีใชไฟฟาเกินกวา 
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90 หนวยตอเดือนแตไมเกิน 150 หนวยตอเดือน ภาครัฐจะรับภาระคาใชจายใหคร่ึงหนึ่งของคา

ไฟฟาท้ังหมด  

4) มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ซ่ึงจะมีการจัดรถไฟช้ัน 3 เชิงสังคม 

จํานวน 164 ขบวน และรถไฟช้ัน 3 เชิงพาณิชย เชนเดียวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช 

5) มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจําทาง ไดจัดรถโดยสารประจําทางของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)จะใหบริการรถเมลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ฟรี 800 คัน 73 เสนทาง เชนเดียวกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช 

 

ตารางท่ี 1.3 เปรียบเทียบนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช กับ รัฐบาลอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ 

 

รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.มาตรการชะลอการปรับข้ึนราคา
กาซหุงตมภาคครัวเรือน (LPG) 
ไปอีก 6 เดือน   

1.มาตรการชะลอการปรับข้ึนราคา
กาซหุงตมภาคครัวเรือน (LPG) 
ไปอีก 6 เดือน 

กระทรวงพลังงาน 

2.มาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของครัวเรือน 

2.มาตรการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาของครัวเรือน 

กระทรวงมหาดไทย  

3.มาตรการลดคาใชจายดานไฟฟา 3.มาตรการลดคาใชจายดานไฟฟา กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงมหาดไทย 

4.มาตรการลดคาใชจายเดินทาง
โดยรถไฟช้ัน 3 

4.มาตรการลดคาใชจายเดินทาง
โดยรถไฟช้ัน 3 

กระทรวงคมนาคม  

5.มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถ
โดยสารประจําทาง 

5.มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถ
โดยสารประจําทาง 

กระทรวงคมนาคม  

6.มาตรการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ํามัน 

 กระทรวงพลังงาน 

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/Menu6/TradingHour/tabid/86/newsid480/60712/ Default.aspx  
www.thaigov.go.th  
http://www.mof.go.th 
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มาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาของครัวเรือนเปนมาตรการทางการคลัง ในการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล วัตถุประสงคเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือผูมีรายไดนอย โดยการ
กระจายเงินอุดหนุนรัฐบาลเขาไปสูระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย แบงเปน 2 หนวยงานคือ การประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค 
โดยมีหลักเกณฑสําหรับผูไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา ดังนี้ 

1) ลูกคาประเภทท่ีอยูอาศัย 

1.1) มีอัตราการใชน้ําไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตรหรือไมเกิน 50,000 ลิตร/เดือน ในสมัย
รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และมีอัตราการใชน้ําไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร หรือไมเกิน 30,000 ลิตร/
เดือน ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

1.2) ตองมีใบแจงหนี้หรือใบเสร็จคาน้ําประปาในรอบการจัดเก็บเดือน ส.ค.2551 และ

ส้ินสุดในเดือน  ม.ค.2552 ในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และตองมีใบแจงหนี้หรือใบเสร็จคา

น้ําประปาในรอบการจัดเก็บเดือน ก.พ.2552 และส้ินสุดในเดือน  ก.ค.2552 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ 

1.3)  เปนบานพักอาศัยท่ีมีเจาหนาท่ีไปอานมาตรท่ีบานและไดรับใบแจงหนี้ตามปกติ 
โดยในใบแจงหนี้จะพิมพขอความวา รัฐบาลรับภาระ   เพื่อใหลูกคาสามารถติดตามตรวจสอบ
ปริมาณนํ้าท่ีใชอยางตอเนื่อง  

2)  ลูกคาประเภทอาคารชุดหรือหองเชา 
2.1)  นิติบุคคลหรือผูประกอบการซ่ึงใหเชาอาคารชุดหรือหองเชาท่ีมีระดับราคาคาเชา

ไมเกิน 3,000 บาท/หอง/เดือน   
2.2)  มีอัตราการใชน้ําไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร หรือไมเกิน 50,000 ลิตร/เดือน ในสมัย

รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และมีอัตราการใชน้ําไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร หรือไมเกิน 30,000 ลิตร/
เดือน ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

การประปาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจกอต้ังข้ึนมาต้ังแตป 2522 มีเขตพื้นท่ีใน
การใหบริการน้ําประปาแกประชาชนครอบคลุม 73 จังหวัดท่ัวทุกภูมิภาค (ยกเวนกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีสํานักงานประปาท้ังส้ิน 228 สาขา กระจายอยูท่ัวทุกภาคในประเทศ 
เขตพื้นท่ีใหบริการ 8,068 ตารางกิโลเมตร จากสถิติของการประสวนภูมิภาคพบวาจํานวนผูใช
น้ําประปาท่ัวประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ในป 2549 เพิ่มข้ึนรอยละ 7.71 ป 2550 เพิ่มข้ึนรอย
ละ 6.28 ป 2551 เพิ่มข้ึนรอยละ 5.75 ในสวนปริมาณนํ้าผลิต ปริมาณนํ้าผลิตจาย และปริมาณน้ํา
จําหนายมีอัตราการเพ่ิมข้ึนทุกปเชนกัน ซ่ึงปริมาณนํ้าผลิตในท่ีนี้หมายถึงน้ําดิบท่ีทําการขุดเจาะ
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ข้ึนมาเพื่อทําการผลิตเปนน้ําประปา สวนน้ําท่ีจายออกไปตามทอสงประปาของการประปาสวน
ภูมิภาคที่เรียกวา ปริมาณนํ้าผลิตจาย  และปริมาณนํ้าจําหนาย หมายถึงน้ําประปาท่ีจําหนายออกไป
ถึงครัวเรือน ดังแสดงในตารางท่ี 1.4 
 
ตารางท่ี 1.4 จํานวนผูใชน้ําประปา และปริมาณนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ป 

2548 – 2551 
 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 
จํานวนผูใชนํ้าทั้งหมด(ราย) 2,268,636 

 
2,443,587 

(7.71) 
2,597,083 

(6.28) 
2,746,525 

(5.75) 
ปริมาณนํ้าผลิต (ลาน ลบม.) 79,990,704 86,675,348 

(8.36) 
94,158,248 

(8.63) 
98,973,420 

(5.11) 
ปริมาณนํ้าผลิตจาย (ลาน ลบม.) 77,015,498 83,797,386 

(8.81) 
91,227,701 

(8.87) 
95,920,619 

(8.87) 
ปริมาณนํ้าจําหนาย (ลาน ลบม.) 57,212,681 61,855,898 

(8.12) 
67,157,154 

(8.57) 
70,163,094 

(8.57) 
ที่มา : สํานักงานประปาสวนภูมิภาค (2552) 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราการเปล่ียนแปลง 

  
จังหวัดเชียงใหมต้ังอยูในเขตภาคเหนือของประเทศมีพื้นท่ีกวางเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ 

และเปนอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 20,107.06 ตารางกิโลเมตร จํานวน
ประชากร 1,658,298 คน และมีครัวเรือนอาศัยอยูจํานวน 829,400 ครัวเรือน โดยมีสํานักงานประปา
สวนภูมิภาคเขต 9 เปนหนวยงานรับผิดชอบในการใหบริการดานน้ําประปา ซ่ึงสํานักงานประปา
จังหวัดเชียงใหมเปนหนึ่งในหนวยงานสังกัดของสํานักงานประปาสวนภูมิภาคเขต 9 ใหบริการ
น้ําประปาแกประชาชนครอบคลุมพื้นท่ี 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอแมวาง จากสถิติท่ีผานมา
พบวาครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปากับสํานักงานประปาเชียงใหมมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ใน
เดือนสิงหาคม 2551 มีผูใชน้ําประปาเทากับ 66,077 ครัวเรือน ตามตัวเลขทางสถิติของสํานักงาน
ประปาเชียงใหม ณ เดือนกรกฎาคม 2552 มีผูใชน้ําเพิ่มข้ึนเปน 69,849 ครัวเรือน ปริมาณนํ้าประปา
ท่ีใช 1,914,629 ลูกบาศกเมตร และทางสํานักงานประปาสามารถจัดเก็บรายไดจากการจําหนาย
น้ําประปาไดถึง 32,894,344 บาท  โดยในจํานวนดังกลาวสามารถแบงผูใชน้ําประปาออกเปน 3 
กลุม ดังนี้ 
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1.  ผูใชน้ําประปาประเภทท่ี 1 หมายถึง ผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย หรืออาคารชุด คิด
เปนรอยละ 72.6 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด  

2. ผูใชน้ําประปาประเภทที่ 2 หมายถึง ผูใชน้ําประปาที่เปนหนวยงานราชการและ
ธุรกิจขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 17.8 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด 

3. ผูใชน้ําประปาประเภทท่ี 3 หมายถึง ผูใชน้ําประปาที่เปนรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม 
และธุรกิจขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 9.6 ของผูใชน้ําประปาท้ังหมด 

ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมผูใชน้ําประปาจะเปนผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัยสวนใหญ 
การดําเนินมาตรการการลดคาใชจายน้ําประปาครัวเรือนตามแผนนโยบายของรัฐบาลจึงใหสิทธ์ิ
ยกเวนคาน้ําประปาใหกับกลุมผูใชน้ําประปาท่ีเปนครัวเรือนหรือผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย
ซ่ึงเปนคนกลุมใหญของสังคม ตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนด คือ ครัวเรือนดังกลาวตองใชน้ําประปา
ไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา
ไมเกิน 30 ลูกบาศกเมตร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เพื่อแกปญหาเร่ืองคาครอง
ชีพของประชาชนผูมีรายไดนอย ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา 
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม โดยศึกษาจากกลุมผูใชน้ําประปาในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานประปาเชียงใหม ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง อําเภอหางดง และอําเภอสารภี เกี่ยวกับพฤติกรรม
การใชน้ําประปาในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไดแก อาบน้ํา รดน้ําตนไม ลางรถ ซักผา 
ใชในการทําครัว และใชในการพาณิชย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชอุปกรณ
เกี่ยวกับการประปา พฤติกรรมการใชน้ําประปารวมกับแหลงน้ําอ่ืน  และผลกระทบของมาตรการ
การลดคาใชจายน้ําประปาครัวเรือนตอกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับการยกเวนคาน้ําประปา และกลุม
ผูใชน้ําท่ีไมไดรับการยกเวนคาน้ําประปาท้ังในดานรายได คาใชจาย และพฤติกรรมการใช
น้ําประปาหลังดําเนินมาตรการ  รวมท้ังความคิดเห็นและความพอใจในการดําเนินมาตรการดังกลาว
ของผูใชน้ําประปา โดยจําแนกการศึกษาเปนกลุมผูใชน้ําประปาท่ีไดรับสิทธ์ิยกเวนคาน้ําประปา 
และผูใชน้ําประปาท่ีไมไดรับสิทธยกเวนคาน้ําประปา เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชปรับปรุง 
แกไขในการจัดต้ังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานประปา

เชียงใหม 

2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีสํานักงาน

ประปาเชียงใหม 

3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชน้ําประปาตอมาตรการลดคาใชจายดานน้ําประปาในเขต

พื้นท่ีสํานักงานประปาเชียงใหม 
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ

มาตรการลดคาใชจายน้ําประปา รวมถึงการประปาสวนภูมิภาค ในการนําผลการศึกษาไปเปน
ขอเสนอแนะในการวางแผนนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในคร้ังตอไป เพื่อใหสามารถดําเนินการได
บรรลุตามเปาหมายตอไป 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดานน้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม ชวงการดําเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ คือ เดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2552 เปนการศึกษาในเขตความรับผิดของสํานักงาน
ประปาเชียงใหม ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอแมวาง 
 

 


