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4.8 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา 
 กองสารสนเทศแผนที่ระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง 

 
 1) ความเปนมา 

 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา (GIS/AM/FM) เปนโครงการที่
มีการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใช แนวคิดนี้เร่ิมตนขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 
2532-33 หนวยงานของรัฐหาหนวยงาน คือ กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง องคการโทรศพัท 
กรมที่ดิน และ การไฟฟานครหลวง ไดรวมกันจัดโครงการ Bangkok Land Information System ข้ึน 
เปนโครงการตนแบบเพื่อทดลองสรางและใชแผนที่ GIS ข้ึน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศให
ความรู โดยโครงการนั้นมีเปาหมายที่จะพัฒนาแผนที่ฐาน (Land base map) ข้ึนเพื่อใชรวมกัน
ระหวางหนวยงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของภาครัฐ อยางไรก็ดี โครงการนั้นไมไดรับการสานตอ 
สาเหตุอาจเปนเพราะหนวยงานตางๆ ยังไมมีความพรอม หรือ ไมมีความจําเปนที่จะลงทุนในดานนี้ 
เพราะ ตนทุนสูงมาก  

 จากการประเมินการดําเนินงานของการไฟฟานครหลวงที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากอยาง
ตอเนื่อง จนทําใหหนวยงาน ไมสามารถปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับแผนที่การใชไฟฟาไดทันกับความ
ตองการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การไฟฟานครหลวงไดตัดสินใจลงทุนเพื่อสรางแผนที่ฐานเพื่อใชในการ
บริหารจัดการภายใน และ เพื่อบริการประชาชนทั่วไป ในป 2539 โดยไดวาจางบริษัท ESRI ทําการ
เก็บขอมูลออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆ ข้ึนสําหรับใชงาน โดยอาศัยการ
นําเขาขอมูลที่เปนขอมูลแผนที่ฐานจากภาพถายทางอากาศมาตรฐาน 1: 1000 และขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบจําหนายไฟฟาที่ไดมาจากการสํารวจขอมูลภาคสนามรวมทั้งขอมูลจากหนวยงานตางๆในการ
ไฟฟานครหลวงที่มีการจัดเก็บในรูปของเอกสารประกอบ  
 
 2) วัตถุประสงคของโครงการ 
 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความสะดวก ความถูกตองในการนําขอมูลที่ไดจากแผนที่ระบบใหมนี้ไปใชในการวางแผนและ
ออกแบบกอสราง บํารุงรักษา จนสามารถจําหนายกระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได
มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆ เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีการจัดเก็บในฐานขอมูลไปใชงานที่
เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ใหมากที่สุด  
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 3) รูปแบบการใหบรกิารและผูรับบริการ 
 การไฟฟานครหลวงสามารถประยุกตใชระบบแผนที่และขอสาระสนเทศระบบจําหนายไฟฟา
ในการทํางาน โดยแบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลักๆ ดังนี้ 
1. AM Application (Automated Mapping Application) ประกอบดวย Power Tools เปนชุด
โปรแกรมที่ชวยในการสราง แกไข แสดง และผลิตแผนที ่7 ประเภท คือ 

- แผนที่ฐาน (Base Map) 
- แผนที่เครื่องวดัไฟฟา (Meter Map) 
- แผนที่สายอากาศ (Overhead Line Map) 
- แผนที่สายใตดิน (Underground cable Map) 
- แผนที่แนวทอรอยสายใตดิน (Duct Route Map) 
- แผนที่ไฟฟาสาธารณะ (Public Light Map) 
- แผนที่สายปอน (Feeder Map) 
นอกจากนี้ยังเปนโปรแกรมที่ใชในการ update ขอมูลบนแผนที่ฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน

การใหบริการตางๆแกประชาชนแลว โปรแกรมนี้มีการใชงานอยูในฝายแผนที่และอุปกรณจําหนาย 
และแผนกบริการเครื่องวัดของการไฟฟาเขต  
2. FM Application (Facilities Management Application) ประกอบดวยโปรแกรมประยกุตส่ีชุด คือ 
 1) JP/DE (Job Planning/Design Environment) เปนโปรแกรมที่ชวยในการออกแบบ 
สําหรับการทําประมาณการ การออก W/O และการประเมินคาใชจายในการติดตั้ง-ร้ือถอน อุปกรณ
ระบบจําหนายไฟฟา รวมทั้งชวยในการวางแผนการขยาย และปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา โดยการ
ทํางานของ Application JP/DE สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
    คัดลอกขอมูลใน   ออกแบบลงบน   คํานวณคาใชจาย 
   บริเวณที่ตองการ   แบบที่คัดลอก 
 
 
จัดเก็บในฐานขอมูล   อนุมัติและดําเนิน  พิมพแผนผังและ   
     AS-Built                             การกอสราง         รายงาน                                           
 โปรแกรมนี้ทําใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการประชาชน และทําใหเกิดความถูกตองใน
การการออกแบบ และการประมาณคาใชจาย จึงชวยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เดิมมีการจัดทํา
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แผนที่ดวยมือ การ update แผนที่ทําไดยากตองใชเวลานานกวาจะสามารถทําใหเปนปจจุบันได 
กลาวคือ ตองสงเจาหนาที่ออกไปสเกตซภาพแผนที่ตามจริงซึ่งตองใชเวลา 2-3 วันแลวจึงนํามาลง
สเกล รางแบบแลวจึงออกแบบ (ในกรณีประชาชนมาขอใชไฟฟา) แลวประเมินราคา ซึ่งในขั้นตอนนี้
ถาการรางแบบมีความผิดพลาดก็จะสงผลใหการประมาณราคามีความผิดพลาดตามไปดวย แตเมื่อ
มีโปรแกรม JP/DE ที่ใชในการออกแบบและประมาณราคาคาใชจายสงผลใหการทํางานในขั้นตอน
ดังกลาวมีความถูกตองเพิ่มมากขึ้น โปรแกรมนี้มีการใชงานอยูในหนวยงานที่มีการออกแบบระบบ 
เชน แผนกออกแบบและประมาณราคาของทุกการไฟฟาเขต และฝายออกแบบดานไฟฟาและงาน
วิศวกรรมโยธา เปนตน  
 2) TOR โปรแกรมนี้มีการใชงานที่หองเวรแกไฟฟาขัดของของทุกการไฟฟาเขต เปนโปรแกรม
ที่ชวยในการใหบริการแกปญหาไฟฟาขัดของ และสามารถนําขอมูลเหตุการณที่จัดเก็บมาทําการ
วิเคราะหหาผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะหความนาเชื่อถือของระบบ ดังภาพ
แสดงการทํางานของ Application TOR (Trouble call Outage Reliability) 
 
รับแจงเหต ุ   คนหาหมายเลขผูใช  บันทกึหมายเลขผูใชไฟ 
 
 
จายรถและพนักงานซอม   แสดงตําแหนงอุปกรณ   วิเคราะหหาอปุกรณ 
    ยังสถานที่เกิดเหตุ                          ที่ตองสงสัย                                 ที่ตองสงสยั 
 
   
 3) Distops (Distribution Operating System)  เปนโปรแกรมที่ชวยในการประเมิน
ความสามารถและประสิทธิภาพของระบบจําหนายไฟฟา รวมทั้งสามารถวิเคราะหคาตางๆทางไฟฟา 
เชน Voltage Drop, Load Flow ของระบบจําหนายไฟฟาไดโดยสามารถนําขอมูลระบบไฟฟามาทํา
การวิเคราะหตามลักษณะงานไดทั้ง 2 แรงดัน คือ 

- ระดับแรงดันกลาง (12/24 kV) 
- ระดับแรงดันต่ํา (380/220 v) 

 นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังใชในการวางแผนในเชิงวิศวกรรมในการวางแผนระบบไฟฟา ซึ่งจะ
ทราบความหนาแนนของประชากรและปริมาณการใชไฟฟามากอยูตรงบริเวณใด ซึ่งขอมูลในสวนนี้
ชวยใหการไฟฟาสามารถวางแผนประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในอนาคตไดเหมาะสมกับ
สถานการณ จึงชวยประหยัดคาใชจายในการลงทุน ไมใหเกิดการลงทุน ซ้ําซอน เพราะมีขอมูลที่



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

         

 4 - 100

ถูกตองสามารถนําไปใชคาดการณปริมาณการใชไฟฟาในอนาคตได นอกจากนี้ ยังเปนการประหยัด
คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลเพื่อมาใชในการวางแผนการลงทุนจากเดิมตองใชประชาชนไปเก็บ
ขอมูลดวยมือแลวจึงนํามาใชวางแผนการขยายไฟฟาตอไป ซึ่งจะไดเฉพาะพื้นที่ในเขตเล็กๆ แต
ปจจุบันการวางแผนสามารถทําไดดีข้ึนเพราะใชขอมูลแผนที่จาก GIS มาใช  
 4) Locator Tools หรือ IMS (Internet Map Serving)   เปนโปรแกรมที่ใชในการคนหา และ
แสดงตําแหนงขอมูลทางภูมิศาสตร เชน ขอมูลแผนที่ฐาน ขอมูลเครื่องวัดไฟฟา ขอมูลเสา-สาย เปน
ตน โดยใชภาษา Avenue ของโปรแกรม ArcView GIS ฐานขอมูล และโปรแกรมประยุกตการใชงาน
ของโปรแกรมจะถูกออกแบบใหอยูในรูป GUI (Graphic User Interface) เพื่อใหผูใชงานสามารถใช
งานไดงาย โปรแกรม Locator Tools ในปจจุบันไดติดตั้งและใชงานจริงในงานบริการสําหรับ
ประชาชนที่มาขอติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาตามการไฟฟาเขตตางๆโดยสามารถคนหาตําแหนงสถานที่ขอ
ใชไฟฟา ตรวจสอบขอมูลแนวเสา-สายเบื้องตน และจัดพิมพแผนที่ประกอบแบบคําขอใชไฟฟาได
ทันทีจากระบบ ทําใหสามารถบริการประชาชนที่มาติดตอไดรวดเร็วมากขึ้น 
 
การนาํระบบ GIS มาประยุกตใชในการใหบริการ 
• แผนกบริการ 
 มีการใช Locator Tool ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนเครื่อง PC เพื่อประโยชนในการคนหา
และพิมพแผนที่แสดงตําแหนงการขอใชไฟฟาในขณะที่ลูกคามาติดตอขอรับบริการที่เคานเตอรของ
แผนก นอกจากนี้โปรแกรมนี้สามารถชวยพิจารณาลักษณะงานวาสามารถดําเนินการไดโดยทันที
หรือตองมีการออกแบบและประมาณราคากอนในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม 
• แผนกออกแบบและประมาณราคา 
 มีการใชโปรแกรม Application JP/DE ในการออกแบบและประมาณราคา ซึ่งจะมีการ
ประยุกตและปรับปรุงรูปแบบการนําไปใชใหเหมาะสมกับการทํางานของแตละเขตมากขึ้น 
• กองบริการผูใชไฟฟาและกองบริการการจําหนายของการไฟฟาเขต 
 มีการใชโปรแกรม Location Tool ชวยในงานการตัด-ตอเคร่ืองวัดไฟฟา ซึ่งชวยใหสามารถ
จัดพิมพแผนที่เพื่อแสดงตําแหนงของผูใชไฟฟามาประกอบใบสั่งงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานได
รวดเร็วและมีการใชงาน Application PowerTools เพื่อใชในการ Update ขอมูลเครื่องวัดไฟฟาใน
ฐานขอมูลใหมีความถูกตอง และทันตอการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลเครื่องวัดไฟฟาในแตละวัน 
 เนื่องจากผลผลิตที่สืบเนื่องจากการลงทุนดาน GIS เหลานี้หลายอยางเปนสิ่งที่ไมสามารถ
ผลิตไดหากปราศจากการนําระบบ GIS/AM/FM เขามาประยุกตใชในการทํางานของหนวยงานตางๆ 
ภายในการไฟฟานครหลวง โดยหนวยงานตางๆไดรับผลประโยชนจากการใชงานในโครงการดังกลาว
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เปนอันมาก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียระหวางการนําระบบ GIS มาใชกับวิธีการทํางาน
แบบเดิมของหนวยงานตางๆของการไฟฟานครหลวงไดดังแสดงในตารางที่ที่ 4.8.1 และตารางที่ที่ 4.8.2 
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ตาราง 4.8.1 : การเปรียบเทียบระหวางการทาํงานแบบเดิมกับการนําระบบ GIS มาประยุกตใชในการทาํงานของหนวยงานตางๆของการไฟฟานครหลวง 

เปรียบเทยีบระหวางวิธกีารทํางานแบบเดมิกับการนําระบบ GIS มาประยุกตใชในการทํางาน หนวยงาน 
การทาํงานแบบเดิม การนาํระบบ GIS มาประยกุตใช 

• หนวยงานภายในการไฟฟานครหลวง 
     1. การจัดทําแผนที่ - ตําแหนงของวัตถุอาจจะไมตรงกับคาพิกัดจริง 

- ขอมูลอาจมีไมครบหรือไมทันสมัย 
- ขอมูลบนแผนที่กระดาษไมสามารถนําไปแสดงใน
รูปแบบอื่นไดโดยงาย 
- ไมสามารถแสดงรายละเอียดของขอมูลโดยละเอียดลง
บนแผนที่กระดาษได 
- การแกไขขอมูลบนแผนที่กระดาษทําไดยากและอาจทํา
ใหตนฉบับเสียหายได 

- ชวยระบุตําแหนงของวัตถุที่ถูกตอง หรือใกลเคียงตําแหนงจริงได
มากขึ้น 
- ชวยใหขอมูลมีความทันสมัยและใชประโยชนไดมากขึ้น 
- ขอมูลบนแผนที่สามารถนํามาแสดงไดหลายรูปแบบ 
- สามารถแสดงรายละเอียดตางๆของขอมูลลงบนแผนที่ได 
- สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหไดอยางสะดวก 
- การแกไขขอมูลทําไดบอยครั้งตามที่ตองการ โดยไมทําให
ตนฉบับเกิดความเสียหาย 

      2. แผนกบริการของการไฟฟาเขตตางๆ ในการ
ใหบริการลูกคากรณีขอใชไฟฟา 

- ลูกคาที่มาติดตอตองวาดแผนที่แสดงตําแหนงที่ขอใช
ไฟฟาบางรายไมสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง
ที่ชัดเจนได 
- ลูกคาตองรอใหเจาหนาที่ของ การไฟฟานครหลวง
ออกไปตรวจสอบขอมูลระบบไฟฟาในบริเวณหนางาน
จริงเพื่อพิจารณาวาสามารถดําเนินการไดหรือไม 

- โปรแกรมสามารถจัดพิมพแผนที่แสดงตําแหนงของผูใชไฟฟาได
ทันที 
- สามารถตรวจสอบขอมูลระบบไฟฟาเบื้องตนจากหนาจอไดทันที 
จึงชวยลดขั้นตอนในการสงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบขอมูลหนา
งาน 
- สามารถใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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เปรียบเทยีบระหวางวิธกีารทํางานแบบเดมิกับการนําระบบ GIS มาประยุกตใชในการทํางาน หนวยงาน 
การทาํงานแบบเดิม การนาํระบบ GIS มาประยกุตใช 

     3. งานออกแบบและประมาณราคาการขอใชไฟฟา - ตองสงเจาหนาที่ออกสํารวจหนางานทุกครั้ง เพื่อดู
ระบบจําหนายไฟฟาที่มีการติดตั้งอยู 
- การทําผังแสดงแผนที่ฐานและแผนที่ระบบจําหนาย
ไฟฟาที่มีการติดตั้งอยูแลวในสนามตองใชมือเขียนขอมูล
ทุกครั้ง 
- การประมาณราคาคาใชจายทําโดยใชระบบ Ex-Linc 
ซึ่งเปนระบบ Mainframe ของการไฟฟานครหลวง ซึ่งมี
ผูใชงานอยูเปนจํานวนมาก และระบบ Network ยังไมเร็ว
เทาที่ควร 
- การปรับปรุง/แกไขฐานขอมูลแผนที่ระบบจําหนาย
ไฟฟาทําบนแผนที่ที่เปนกระดาษดวยการใชมือแกไข โดย
สงใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการปรับปรุงแผนที่ เปน
ผูดําเนินการแกไข 

- ลดขั้นตอนในการคนหาตําแหนงที่จะดําเนินการ เนื่องจากมีการ
พิมพแผนที่โดยสังเขปมาจากแผนกบริการโดย Locator Tool 
- ลดขั้นตอนในการเขียนผัง Existing ดวยมือ เนื่องจากสามารถ
พิมพขอมูลจากฐานขอมูลไดเลย 
- ลดขั้นตอนในการออกสํารวจขอมูล Existing ในสนาม 
- สามารถดําเนินการออกแบบและประเมินราคาไดพรอมกัน โดย
ไมตองประมาณราคาบนระบบ Mainframe อีกครั้ง ชวยให
สามารถแจงคาใชจายใหลูกคาทราบไดเร็วขึ้น 
- การปรับปรุงฐานขอมูลสามารถดําเนินการโดยการไฟฟาเขตได
ทันทีที่หนวยงานสนามดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยไมตองสง
ขอมูลไปใหอีกหนวยงานทําการปรับปรุงขอมูลอีกครั้ง ซึ่งเปนการ
ลดเวลาและความเสียหายของงานที่สงใหตางหนวยงานทําการ
ปรับปรุงแกไขขอมูล 
- เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

ที่มา : สรุปจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกองสารสนเทศและแผนที่ระบบไฟฟา และ จากเอกสารฝายพัฒนาธุรกิจและพลังไฟฟา 
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ตารางที่ 4.8.2  การประยุกตใชระบบ GISในการทํางานของหนวยงานตางๆ ของการไฟฟานครหลวง และหนวยงานภายนอกการไฟฟานครหลวง 

หนวยงาน การนาํระบบ GIS มาประยกุตใช 
• หนวยงานภายในการไฟฟานครหลวง 
      1. ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Call Center) - ชวยใหเจาหนาที่สามารถคนหาตําแหนงของผูใชไฟฟา หรือจุดเกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว 

- สามารถประสานงานกับหองเวรแกไฟฟาขัดของในการจายงานออกไปแกไขปญหาตางๆไดรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      2. ฝายกอสราง - ชวยในการวิเคราะหวางแผนในการดําเนินงานกอสราง และวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนาได 
- ชวยใหการปฏิบัติงานจริงเปนไปอยางรวดเร็ว 
- ชวยลดเวลา และคาใชจายที่ตองสูญเสียไปกับการออกสํารวจขอมูลในภาคสนาม 

      3. ฝายออกแบบดานไฟฟาและงานวิศวกรรมโยธา - ชวยในการออกแบบดานระบบไฟฟาตางๆสําหรับโครงการขนาดใหญ 
- ทราบถึงตําแหนงของอุปกรณตางๆไดลวงหนา 

      4. ฝายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา - สามารถวิเคราะหและพยากรณความตองการใชไฟฟา (Load Forecast) 
- ชวยใหการวางแผนและการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนไปอยางชัดเจนและแมนยํามากขึ้น 

      5. ฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟา - สามารถนําขอมูลตําแหนงเสาจากระบบ GIS มาชวยในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการวางแนวสาย Fiber 
Optic ซึ่งจะชวยใหการบํารุงรักษาระบบในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เปนฐานขอมูลที่ใชในการวางแผนงานการขยายระบบตอไปในอนาคต 

      6. ฝายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟา - การทดสอบรับ-สงสัญญาณของเครื่องวัด Automatic Meter Reading (AMR) ชนิดแรงต่ํา 
ใชประกอบในการหาตําแหนงติดตั้งอุปกรณรวบรวมขอมูลความเร็วสูง (Concentrator) ที่เหมาะสม 
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หนวยงาน การนาํระบบ GIS มาประยกุตใช 
      7. หองเวรแกไฟฟาขัดของ - ชวยคนหาตําแหนงไฟฟาที่ขัดของไดและสามารถจัดสงเจาหนาที่ไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง

รวดเร็ว 
- สามารถจัดเก็บรายละเอียด และประวัติการเกิดปญหาเหตุไฟฟาขัดของ ไวสําหรับการวิเคราะหหา
สาเหตุและแนวทางแกไขเพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงระบบการจายไฟฟาในอนาคต 

• หนวยงานภายนอกการไฟฟานครหลวง 
     1. กรุงเทพมหานคร (กทม.) - กทม.ไดนําแผนที่ฐานเชิงรหัสไปใชในงานการจัดเก็บภาษี งานใหบริการขอมูลเชิงบริหารสําหรับ

ผูบริหารกรุงเทพฯ งานดานสารสนเทศภูมิศาสตรดานการระบายน้ําของสํานักการระบายน้ํา และงาน
การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะของสํานักงานเขตทวีวัฒนา 

     2. การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) - ใชขอมูลเกี่ยวกับแนวเสาไฟฟา แนวเสนกึ่งกลางถนน เสนขอบถนน เพื่อการวางโครงทอของ กสท.ได
อยางรวดเร็วถูกตองและประหยัดคาใชจายซ้ําซอนจากการสํารวจ 

     3. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)  - นําขอมูลไปใชในการวางแผนดานเครือขายสายโทรศัพท 
     4. กรมที่ดิน - สามารถนําขอมูลไปใชประกอบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยในเขต กทม. 
    5. การประปา - นําขอมูลไปใชในการวางแผนการวางโครงทอประปา 
ที่มา : เหมือนตารางที่ 4.8.1 
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 4) ตนทุนของโครงการ 

 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟามุงที่จะใหบริการดานไฟฟาแก
ประชาชนเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล โดยไดแบงการดําเนินการออกเปนระยะๆ โดย
แบงตามพื้นที่เขตจําหนายของการไฟฟานครหลวง ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการแลวเสร็จ 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 มีพื้นที่ดําเนินการ 2 เขต คือ เขตวัดเลียบ และเขตคลองเตย พื้นที่รวมประมาณ 40 
ตารางที่กิโลเมตร 

ระยะที่ 2 มีพื้นที่ดําเนินการ 3 เขต คือ เขตราษฎรบูรณะ เขตสามเสน และเขตธนบุรี พื้นที่
รวมประมาณ 500 ตารางที่กิโลเมตร 

 ระยะที่ 3 มีพื้นที่ดําเนินการ 5 เขต คือ เขตยานนาวา เขตบางกะป เขตบางเขน เขตบางขุน
เทียน  และเขตมีนบุรี พื้นที่รวมประมาณ 1,000 ตารางที่กิโลเมตร และไดมีการ
จัดทําขอมูลแผนที่ฐานใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก 170 ตารางที่
กิโลเมตร 

ระยะที่ 4 มีพื้นที่ดําเนินการ 2 เขต คือ เขตนนทบุรี และเขตสมุทรปราการ พื้นที่รวมประมาณ 
500 ตารางที่กิโลเมตร 

 ขณะนี้การไฟฟานครหลวงกําลังดําเนินการโครงการในระยะที่ 5 ซึ่งประกอบดวยพื้นที่
ดังตอไปนี้ 
 ระยะที่ 5 มีพื้นที่ดําเนินการ 2 เขต คือ เขตบางพลี และเขตบางใหญ พื้นที่รวมประมาณ 

1,000 ตารางที่กิโลเมตร 
 โครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาใชงบประมาณในการลงทุน
ทั้งหมดตามระยะเวลาตางๆ ดังนี้ 

• ป 2539 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 189,800,000 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 26,000,000 บาท 
- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 74,000,000 บาท 
- งบลงทุนในการกอสรางสถานที่ที่ใชในโครงการนี้ 6,800,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 83,000,000 บาท 

•  ป 2540 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 101,000,000 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 21,000,000 บาท 
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- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 7,500,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 72,500,000 บาท 

•  ป 2541 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 140,500,000 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 27,000,000 บาท 
- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 7,500,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 106,000,000 บาท 

•  ป 2542 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 287,800,000 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 22,300,000 บาท 
- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 14,500,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 251,000,000 บาท 

•  ป 2543 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 424,600,000 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 10,000,000 บาท 
- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 5,100,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 409,500,000 บาท 

•  ป 2545 ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 102,166,338.54 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost 67,100,000 บาท และ Operating Cost 35,066,338.54 บาท ซึ่ง
ประกอบดวย 
การลงทุนดาน Investment Cost ประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 5,600,000 บาท 
- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 17,500,000 บาท 
- งบลงทุนดานการเก็บขอมูลเพื่อทําแผนที่ฐาน 44,000,000 บาท 

 
การลงทุนดาน Operating Cost ประกอบดวย 

- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน(เงินเดือน, คาจาง) 23,600,000 บาท 
- คาอบรมและดูงาน 11,180.37 บาท 
- คาใชจายในการประชุม 4,000 บาท 
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- คาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ 251,158.17 บาท 
- คาบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร 11,200,000 บาท 

  
 จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวาการลงทุนดานตางๆ ของการไฟฟานครหลวง ในชวงการ
เก็บขอมูลเพื่อสรางแผนที่ฐาน และ การออกแบบโปรแกรมตางๆ ตนทุนสวนใหญจะอยูในลักษณะ
ของ Hardware (อุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย) และ คาจัดทําขอมูล เนื่องจากลักษณะ
ของการเก็บขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลฐานตามพิกัดเชิงภูมิศาสตรกอน ซึ่งขั้นตอนนี้มักจะใชเวลา
ประมาณหนึ่งถึงสองป จากนั้นหนวยงานจึงจะไดรับมอบแผนที่ฐานนั้นมาใชงาน ส่ิงที่หนวยงานตอง
ทําเพิ่มเติมคือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ตางๆ เชน ที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นใหม อุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมในชวงที่ยังไมไดรับแผนที่ เปนตน การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู
เสมอจึงเปนสิ่งที่หนวยงานตองทําอยางตอเนื่อง และ งานในสวนนี้เปนหนาที่ของกองสารสนเทศแผน
ที่ระบบไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

จากขอคิดเห็นนี้ ทําใหคณะวิจัยทําการประเมินตนทุนของโครงการทั้งหมดเพื่อประมาณ 
“ตนทุนของโครงการในป 2545” ในกรณีที่เปนการลงทุนที่อายุโครงการจนถึงป 2545 ไมเกิน 5 ป (ป 
2541 – 2545) จะเฉลี่ยตนทุนที่ตกในป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 20 ของคาใชจายในการลงทุน 
และในกรณีที่เปนการลงทุนที่มีอายุของโครงการจนถึงป 2545 เปน 6 – 10 ป (ป 2536 – 2540) จะ
เฉลี่ยตนทุนที่ตกในป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 10 ของคาใชจายในการลงทุน สวนการลงทุนที่มี
อายุเกิน 10 ป (กอนป 2536) จะถือวามีตนทุนที่ตกในป 2545 เปนศูนย (โปรดดูวิธีการคํานวณในบท
ที่ 3) 
 โครงการนี้มีตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 รวม 212,400,020 บาท1 และตนทุนในการ
ดําเนินงานรวม 35,066,338.54 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีตนทุนโดยรวมที่ตกในป 2545 เปน 
247,466,338.54 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1.3 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ในการคํานวณตนทุนการลงทุนของโครงการนี้ที่ตกในป 2545 ไมรวมงบลงทุนในการกอสรางสถานที่ที่ใชใน
โครงการนี้ จํานวน 6,800,000 บาท ในป 2539 
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ตารางที่ 4.8.3 ตนทุนโครงการจัดทําระบบแผนที่และขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาในป 2545 

(หนวย : บาท) 
ประเภท 2545 

1. คาใชจายในการลงทนุ  212,400,000.00 
1.1 คาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 17,680,000.00
      - ลงทนุในป 2539 – 40 จํานวน 47,000,000 บาท  
 (คํานวณคาเสือ่มราคา 10% ของการลงทนุนี้)  

4,700,000.00

     - ลงทุนในป 2541 – 45 จํานวน 64,900,000 บาท 
  (คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 

12,980,000.00

1.2 คาระบบคอมพิวเตอร 17,070,000.00
     - ลงทุนในป 2539 – 40 จํานวน 81,500,000 บาท 
  (คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการลงทุนนี้) 

8,150,000.00

     - ลงทุนในป 2541 – 45 จํานวน 44,600,000 บาท 
  (คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้)  

8,920,000.00

1.3 คาจัดทาํขอมูล 177,650,000.00
     - ลงทุนในป 2539 – 40 จํานวน 155,500,000 บาท 
 (คํานวณคาเสือ่มราคา 10% ของการลงทนุนี้) 

15,550,000.00

     - ลงทุนในป 2541 – 45 จํานวน 810,500,000 บาท 
 (คํานวณคาเสือ่มราคา 20% ของการลงทนุนี้)  

162,100,000.00

2. คาใชจายในการดาํเนนิงาน  35,066,338.54 
2.1 คาแรง (Labor Cost) 23,615,180.37
     - คาใชจายเกี่ยวกับพนกังาน 23,600,000.00
     - คาอบรมและดูงาน 11,180.37
     - คาใชจายในการประชมุ 4,000.00
2.2 คาวัสดุคอมพิวเตอรและคาอุปกรณตางๆ 251,158.17 
2.3 คาบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร 11,200,000.00
รวม 247,466,338.54

      ที่มา : คํานวณจากขอมูลที่อธิบายขางตน 
 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

 
         

 4 - 110 
 

 5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

 ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
 5.1) การประเมินผลประโยชนที่เกิดขึน้กับหนวยงาน  

 ผลที่ไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการแสดงในตารางที่ 4.8.4 
โดยที่ผูใหบริการเห็นวาโครงการนี้มีสวนชวยใหการใหบริการไดรวดเร็วขึ้นไดมากที่สุด รองลงมา 
ไดแก การทําใหพนักงานทํางานไดสะดวกมากขึ้น และชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.8.4 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 

  คะแนน อันดับ 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 123 1 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 109 2 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 59 3 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 55 4 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 54 5 
ลดตนทุนในการใหบริการ 37 6 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 17 7 

     ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถาม จะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน, 
  อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 76 ชุด 
 
 โดยทั่วไปแลวประโยชนจาก GIS (รวมถึงการลงทุนดาน IT อ่ืนๆ ดวย) มักจะอยูในรูปของ
ผลิตภาพที่ดีข้ึน (productivity improvements) และ การประหยัดตนทุนโดยระบบ GIS มาใช2 การ
ประหยัดตนทุนนั้นมักจะมองในรูปของ “ตนทุนที่สามารถเลี่ยงได” (Avoided costs) คือเปนการ
เปรียบเทียบการผลิต “ผลผลิต” หนึ่งๆ ดวยระบบ GIS กับระบบเดิมที่ทําดวยระบบ Manual หรือ 
อ่ืนๆ ที่ไมใช GIS โดยดูวาหากจะดํารงไวซึ่งผลผลิตระดับที่ทําดวย GIS แตใชระบบการบริการ
                                                 
2 อยางไรก็ดี การประเมินในมุมมองนี้จะพบวาเปนการประเมินผลประโยชนที่ตกแกหนวยงานที่ทําการลงทุนเปน
หลัก (หรือ Agency benefits นั่นเอง กรุณาดูแนวคิดของ NOIE, 2003) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะประเมินผลประโยชนที่
ตกแกผูรับบริการดวย 
 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

 
         

 4 - 111 
 

แบบเดิมนั้น จะมีตนทุนเกิดขึ้นเทาไร ความแตกตางระหวางตนทุนสองสวนนี้เองที่เรียกวา “ตนทุนที่
สามารถเลี่ยงได”  
 อยางไรก็ดี เนื่องจากโปรแกรมประยุกตทาง GIS นั้นสามารถสราง “โอกาส” ที่จะวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีใหมๆ ที่ไมสามารถทําไดดวยระบบเดิมที่ไมมี GIS (Without GIS) เชนการผลิตแผนที่ที่
แสดงถึงสถานที่ของผู รับบริการไดและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสามารถปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีลงบนขอมูลแผนที่อิเล็คทรอนิคส ซึ่งหนวยงานอื่นๆ สามารถนําผลการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไปวิเคราะหไดทันทีวาจะมีผลกระทบตอปริมาณความตองการไฟฟาโดยรวมหรือไม 
เปนตน ตัวอยางนี้เห็นไดชัดเจนวาไมสามารถเปรียบเทียบสถานการณทํางาน “กอน” การลงทุน (การ
ทํางานดวยระบบเดิม) กับ “หลัง” จากการลงทุนดาน GIS ได เนื่องจาก ส่ิงเหลานี้ไมสามารถทําไดใน
ระบบเกา  
 เพื่อแกไขปญหานี้ คณะวิจัยจะทําการประเมินโดยประยุกตใชหลักการที่วรรณกรรมในอดีต 
เชน งานของ Gillespie (2000) และ McInnis and Blundell (1998) ที่เสนอวิธีการแยกแยะ
ผลประโยชนจากการลงทุนดาน GIS ออกเปนสองประเภทคือ ประโยชนเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency 
benefits) และ ประโยชนเชิงประสิทธิผล (Effectiveness benefits) โดยที่ 
 ประโยชนเชิงประสิทธิภาพเกิดเมื่อ GIS ถูกใชในการทํางานที่เคยทําไดโดยปราศจาก GIS 
โดยมีคุณภาพงานเทากันแตทําไดดวยตนทุนที่ถูกกวา เชน การใหบริการติดตั้งเครื่องวัดใหม สามารถ
ทําไดแมไมมี GIS แตเมื่อมี GIS แลวทําไดเร็วกวาเดิม ตนทุนตอการใหบริการหนึ่งครั้งถูกลงกวาเดิม 
เพราะไมตองสงคนออกไปสํารวจพื้นที่ ไมตองสิ้นเปลืองวัสดุเชนกระดาษสําหรับทําแผนที่ หรือลด
งานของคนแกไขแผนที่ เปนตน  
 ประโยชนเชิงประสิทธิผลเกิดขึ้นเมื่อ GIS ถูกนํามาประยุกตใชในการทํางานบางประเภทที่
เคยทําไดแตสามารถทําไดดวยคุณภาพที่ดีกวา เชน การเขียนแผนที่ดวยมือมีความไมเที่ยงตรง
เทากับการใชแผนที่แบบ GIS เปนตน หรือ งานที่ไมสามารถทําไดถาไมมีระบบ GIS คือดวยระบบเกา
ไมสามารถทํางานประเภทเหลานี้ได เชน การผลิตแผนที่ไดงาย รวดเร็ว และ แมนยํา และสามารถทํา
การประเมินรายจายที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางไดทันทีเปนตน สวนใหญแลวมักจะเปนประโยชนที่
ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินไดเพราะไมสามารถเทียบกับกรณีกอนมี GIS ได หรือ อาจจะพิจารณา
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จาก “มูลคา” ของผลผลิตที่ไดจาก GIS เชน แผนที่ในระบบ GIS มีมูลคาเพิ่มมากกวาแผนที่ในระบบ
เดิมหรือไม3  
 การวัดผลประโยชนจากการใชโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่คํานวณจากฐานขอมูล GIS จึง
สามารถวัดไดโดยเปรียบเทียบ ตนทุนการผลิต “ผลผลิต” ดวยระบบ GIS กับ ระบบเดิม และ โดย
เปรียบเทียบมูลคาของ “ผลผลิต” ที่ผลิตขึ้นจาก GIS กับ ระบบเดิม (Non-GIS) หรือเขียนเปนสมการ
งายๆ ไดวา 
Benefits of GIS = (CostNon-GIS – CostGIS) + (Value of outputGIS – Value of outputNon-GIS) 
 จากสมการนี้สามารถแสดงกรณีพิเศษสองกรณีได  กรณีแรกคือมีแตประโยชนเชิง
ประสิทธิภาพ (Pure efficiency benefits) ซึ่งเกิดเมื่อที่มูลคาของ “ผลผลิต” มีคาเทาเดิมไมวาจะใช 
GIS หรือไม (Value of outputGIS = Value of outputNon-GIS) อีกกรณีหนึ่งคือมีแตประโยชนเชิง
ประสิทธิผล (Pure effectiveness benefits) คือ ตนทุนการผลิตเทาเดิมเมื่อมีและไมมี GIS (CostNon-

GIS = CostGIS) สมการที่แสดงอยูนี้เห็นไดชัดเจนวาเหตุใดการประเมินผลประโยชนเปนตัวเงินทําได
ยาก โดยเฉพาะกรณีที่ทําการประเมินเพื่อตัดสินวาโครงการใดมีความเหมาะสมในการลงทุน (กอน
การลงทุนจริง) เพราะวาตนทุนของการมี GIS นั้นตองทําโดยการทดลอง (Pilot test) หลายครั้ง ซึ่ง
การประเมินวาประโยชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร จะตกแกใครเพิ่มข้ึนหรือไม บางกรณีอาจมี
ผูใชใหม (Potential users) เกิดขึ้นหลังจากการมี GIS ก็ได ดวยเหตุผลประการตางๆ เหลานี้จึงทําให
มีงานวิจัยเชิงประจักษในแขนงนี้นอยมาก  
 ในสวนผลประโยชนแกหนวยงาน  คณะวิจัยจะปรับใชแนวคิดเรื่องการแบงประโยชน
ออกเปนสองประเภทดังที่กลาวขางตน โดยการประเมินประโยชนในรูปตัวเงินจากการลงทุนดาน GIS 
ที่เกิดแกหนวยงานนั้นจะทําโดยการรวมระดมสมองกับบุคลากรของหนวยงาน และอาศัยขอมูลที่
หนวยงานมีการเก็บรวบรวมไว โดยเฉพาะเรื่องประโยชนเชิงประสิทธิภาพ เพราะหนวยงานสวนใหญ
จะมีการเก็บขอมูลเร่ืองการใหบริการประชาชนไวทั้งกอนมีการใช GIS และหลังมี GIS ในสวนของ
ประโยชนเชิงประสิทธิผลนั้นนอกจากการระดมสมองแลวยังจะมีการใชแบบสอบถามถามเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเพื่อใหประเมินถึงผลของการใช GIS ดวย 
 ดังที่ไดกลาวแลวกอนหนานี้ ในการประเมินประโยชนเชิงประสิทธิภาพจะตองพิจารณาวา
หนวยงานมี “ผลผลิต” อะไรบาง “ผลผลิต” ในที่นี้คือบริการตางๆ ที่ใหแกประชาชนและหนวยงาน

                                                 
3 กลาวคือ หากหนวยงานสามารถหารายไดเพิ่มขึ้นจากการขายแผนที่ GIS นี้ก็ถือวาเปนประโยชนเชิงประสิทธิผล
ตัวหนึ่งเชนกัน แนวคิดนี้สอดคลองกับงานของ NOIE (1993) ที่เสนอวา ประโยชนที่หนวยงานสามารถไดรับอาจอยู
ในรูปของ “รายรับที่เพิ่มขึ้น” (Increased revenue) 
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ตัวเอง (ดูตาราง 4.8.5) จากการสัมภาษณกับเจาหนาที่ของการไฟฟานครหลวง พบวา “ผลผลิต” 
หลักๆ ที่การไฟฟานครหลวงใหแกประชาชน คือ การใหบริการติดตั้งมิเตอรใหม4 (กรณีขอใชไฟฟา
ใหม) นอกจากนี้ยังมีงานภายในที่การไฟฟานครหลวงตองทําคือ การตรวจสอบการเดินสาย และ การ
ประมาณราคา ซึ่งงานทั้งสามประเภทนี้เปนงานที่แผนที่ GIS มีสวนชวยในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางมาก ดังนั้นในการประเมินประโยชนที่เกิดกับหนวยงานและเกิดกับผูรับบริการ 
คณะวิจัยจะทําการประเมินจากการใหบริการสามประเภทนี้เปนหลัก 
 ในการพิจารณาวาเมื่อมี GIS แลว การไฟฟานครหลวงสามารถใหบริการไดดวยตนทุนที่ถูก
ลงเทาไร โดยจะเปรียบเทียบวาถาบริการประเภทดังกลาวนี้ยังคงทําดวยระบบเดิมจะตองใชตนทุน
เทาไร โดยกําหนดให output นั้นๆ คงที่ ณ ปที่การศึกษานี้สนใจคือป 2545 (คือปริมาณงานเทากับที่
ทําอยูดวย GIS) สวนตางนี้คือ ผลประโยชนจากการมี GIS จากการสัมภาษณ การใหบริการขอไฟ
ใหมแกประชาชน มีตนทุนที่เกิดแกการไฟฟานครหลวงสามประเภท คือ  

1) คาใชจายในการออกสํารวจภาคสนาม 
2) คาใชจายในการเขียนผงัแสดงขอมูลเพื่อไปตรวจสอบ 
3) คาใชจายในการประมาณราคา ประกอบดวยสองงานยอยๆ คือ  

  3.1 การเขียนผังประมาณราคา และ 
  3.2 การออกสาํรวจเพื่อประมาณราคา 
 ดังนั้นในการประเมินประโยชนเชิงประสิทธิภาพนี้สามารถทําไดโดยเปรียบเทียบวา เมื่อนํา
ระบบ GIS มาใชแลวการไฟฟานครหลวงสามารถเลี่ยงคาใชจายแตละประเภทที่จะตองเกิดขึ้นหาก
ทํางานดวยระบบเกา (Without GIS) เทาไร การวัดผลประโยชนรวมคือนําเอาคาใชจายที่ลดลงนี้คูณ
กับความถี่ของการใหบริการที่เกิดขึ้นในแตละปนั้น ประโยชนเชิงประสิทธิภาพนี้จะถูกนํามารวมกัน
เพื่อคํานวณเปนผลตอบแทนในรูปตัวเงิน  
 จากเอกสารของการไฟฟานครหลวงและจากการสัมภาษณพบวา เมื่อทํางานดวยระบบ GIS 
แลว การไฟฟานครหลวงสามารถประหยัดคาใชจายในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ในดานงานคําขอใชใหม การไฟฟานครหลวงสามารถลดปริมาณงานออกสํารวจขอมูล
ภาคสนามตามคําขอไฟใหมลงได รอยละ 60 จากปริมาณงานคําขอทัง้หมด 

                                                 
4 ในความเปนจริงแลว บริการอีกประเภทหนึ่งที่การไฟฟานครหลวงใหแกประชาชนคือการรับแจงและแกไขปญหา
ไฟฟาขัดของ อยางไรก็ดี บริการนี้เปนบริการที่มีรูปแบบการใหบริการที่ไมเฉพาะเจาะจงกับประชาชนรายใดราย
หนึ่ง เพราะ ไฟฟาดับเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณหนึ่งๆ แมวา GIS จะชวยใหการไฟฟานครหลวงใหบริการนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตการคํานวณผลประโยชนในรูปตัวเงินทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนที่ประชาชน 
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 2. ในดานการเขียนผังเพื่อตรวจสอบการเดินสาย สามารถลดเวลาการเขียนผังแสดงขอมูลที่
ไปตรวจสอบลง 20 นาทีตองานตรวจสอบ 
 3. ในดานการประมาณราคา การไฟฟานครหลวงสามารถ 
  3.1 ลดเวลาการเขียนผังออกแบบและประมาณราคาลง 30 นาทีตองาน 
  3.2 ลดปริมาณงานออกสํารวจภาคสนามเพื่อประมาณราคาไดรอยละ 80 ของงาน
ประมาณราคาทั้งหมด 
 สําหรับปริมาณงานทั้งสามประเภทที่การไฟฟานครหลวงใหบริการแสดงในตารางที่ 4.8.5 
 
ตารางที่ 4.8.5 ปริมาณงานดานตางๆของการไฟฟาเขต 14 เขต ในป 2545 

เดือน งานคําขอ การตรวจสอบเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟา งานประมาณราคา 
ม.ค.       9,844                                                              10,517                   3,654
ก.พ.       9,542                                                              10,860                   3,628
มี.ค.     10,821                                                              11,249                   3,610
เม.ย.     11,258                                                              12,233                   3,738
พ.ค.     11,068                                                              13,572                   3,780
มิ.ย.     11,675                                                              12,911                   4,194
ก.ค.     10,734                                                              11,852                   3,909
ส.ค.     13,013                                                              13,544                   4,196
ก.ย.     11,676                                                              12,204                   4,377
ต.ค.     10,739                                                              12,268                   4,128
พ.ย.     11,933                                                              12,203                   4,119
ธ.ค.     11,521                                                              11,345                   3,599
รวม  133,824                                                144,758              46,932

   ที่มา : การไฟฟานครหลวง 
  
 สําหรับการประมาณรายจายที่ลดลงไดนั้น ทางการไฟฟานครหลวงไดมีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายเพื่อการทํางานแตละประเภทในป 2545 ไวดังนี้ 
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• คาใชจายในการออกสํารวจขอมูลภาคสนามตอรายมีคาเทากับ 371.34 บาท5 
• เวลาในการเขยีนผงัแสดงขอมูลที่ไปตรวจสอบลดลงเฉลี่ย 20 นาทีตองาน คิดเปนเงนิ 88 

บาทตองาน 
• เวลาที่ใชในการเขียนผงัออกแบบประมาณราคาลดลงเฉลี่ย 30 นาทตีองาน คิดเปนเงนิ 133 

บาทตองาน 
• คาใชจายในการออกสํารวจเพื่อประมาณราคาตอรายมีคาเทากับ 1,001 บาทตอราย6  
• ลดเวลาในการออกสํารวจเพื่อประมาณราคาไดรายละ 45 นาที คิดเปนเงิน 107.75 บาทตอราย  

 ดังนั้น การประเมินประโยชนที่เกิดขึ้นจากการนําแผนที่ GIS มาใชสามารถทําไดโดยนํา
จํานวนการใหบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในป 2545 (ในตารางที่ 4.8.5) มาคูณกับคาใชจายที่สามารถ
เลี่ยงไดขางตน และ นํามารวมกับรายรับที่เพิ่มข้ึนจากการขายแผนที่ฐานแกหนวยงานอื่นๆ ที่การ
ไฟฟานครหลวงไดรับในป 2545 ซึ่งรายละเอียดของรายไดนี้แสดงในตารางที่ 4.8.6 ผลการคํานวณ
ประโยชนที่เปนตัวเงินที่การไฟฟานครหลวงไดรับจากการลงทุนดาน GIS คิดเปนเงินประมาณ 110 
ลานบาท (ดูตารางที่ 4.8.7)   
 

ตารางที่ 4.8.6 รายไดจากการใหบริการขอมูลแผนที่ (ป 2543 ถึง 2545) 

(หนวย : บาท) 
หนวยงาน 2543 2544 2545 

กรมควบคุมมลพิษ         1,500,000  
การประปานครหลวง   12,000,000    10,000,000    10,000,000  
กรุงเทพมหานคร   12,000,000    12,000,000    12,000,000  
รวม  24,000,000   22,000,000   23,500,000  
ที่มา : การไฟฟานครหลวง 
 

                                                 
5 คิดจาก ฐานคาใชจายของพนักงานตอวัน 1856.73 บาท และ ในหนึ่งวันสามารถออกภาคสนามได 5 ราย ดังนั้น 
คาใชจายตอรายมีคาเทากับ 1856.73/5 = 371.34 บาท 
6 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง คิดจากคาใชจายเฉพาะคาแรงชางเทคนิคที่ออกสํารวจ
ประมาณราคาเฉลี่ยรายละหนึ่งวัน  
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ตารางที่ 4.8.7 การคํานวณผลประโยชนที่ตกแกการไฟฟานครหลวง  

                (หนวย : บาท) 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการ 

1. ลดคาใชจายในการออกสํารวจขอมลูภาคสนาม  
  จํานวนงานคาํขอที่ลดการออกสํารวจได (133,824*0.6)            80,294
  คาใชจายในการออกสํารวจ/ราย                 371
รวม     29,821,340
2.ลดคาใชจายในการเขยีนผังแสดงขอมูลที่ไปตรวจสอบ  
  ปริมาณงานตรวจสอบการเดินสาย          144,758
  คาใชจายที่ลดลงในการเขียนผงัตองาน                   88
รวม     12,800,743
3. ลดคาใชจายในการเขยีนผังประมาณราคา  
 3.1 ลดคาใชจายในการเขยีนผัง  
   จํานวนงานประมาณราคา (1)            46,932
 คาใชจายที่ลดลงในการเขียนผัง/งาน                 133
 รวม       6,225,195
 3.2 ลดคาใชจายในการออกสํารวจลูกคา  
   จํานวนงานประมาณราคาทีต่องออกสํารวจ (20% ของ (1))              9,386
   คาใชจายที่ลดลงในการออกสํารวจลูกคา/ราย                 108.
 รวม       1,011,385
 3.3 ลดคาใชจายทีไ่มตองออกสํารวจ  
   จํานวนงานประมาณราคาทีไ่มตองออกสํารวจ (80% ของ (1))           37,545.6
   คาใชจายในการออกสํารวจ/ราย              1,001
 รวม     44,819,725
4. รายไดจากการขายขอมูลแผนที่ ป 2545     23,500,000
รวมผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการในป 2545  110,941,808

         ที่มา : จากการคํานวณ 
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 5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ  
 สําหรับประโยชนที่ตกแกประชาชนที่เกิดเนื่องจากโครงการนี้จะเห็นไดวาเปนการไดรับ
บริการที่ดีข้ึน ชวยลดคาใชจายในการติดตอการไฟฟาเขตเพื่อขอใชไฟ หรือ แจงไฟฟาขัดของ ดังนั้น
การประเมินผลประโยชนที่ประชาชนได รับจึงจะมาจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม  (ดู
แบบสอบถามสําหรับผูใชบริการของ การไฟฟานครหลวง) โดยอาศัยแนวคิดการประเมินจาก NOIE 
(2003) โดยที่การวิเคราะหจะอาศัยผลสํารวจที่ไดมาวามีผูตอบจํานวนเงินของการประหยัดรายจาย
ในแตละชวงที่กําหนดเทาไร7 คณะวิจัยไดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากประชาชนผูมาขอรับ
บริการใชไฟใหมจากการไฟฟาเขตสี่เขต ประกอบดวย วัดเลียบ ราษฎรบูรณะ สมุทรปราการ และ 
บางขุนเทียน เนื่องจากจํานวนผูขอไฟใหมตอวันมีจํานวนไมมากนัก จํานวนแบบสอบถามที่สามารถ
รวบรวมไดจากสี่เขตนี้ทั้งสิ้น 63 ราย และ มูลคาของผลประโยชนจากการที่การไฟฟานครหลวงนํา
แผนที่ระบบ GIS มาใหบริการพบวามีคาเฉลี่ยประมาณ 301 บาทตอคําขอใชไฟใหมหนึ่งราย  
 

ตารางที่ 4.8.8 ผลประโยชนที่ผูรับบริการขอใชไฟใหมไดรับจากการใชแผนที ่GIS 

มูลคาผลประโยชน 
(บาท) 

ความถี ่
 

เปอรเซ็นต 
 

คากลาง 
 

มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 
(บาท) 

0 7 11.11 0 0.00
1-100 21 33.33 50.5 16.83
101-500 28 44.44 300.5 133.56
501-1,000 2 3.17 750.5 23.83
1,001-1,500 2 3.17 1,250.5 39.70
1,501-2,000 2 3.17 1,750.5 55.57
มากกวา 2,000 1 1.59 2,000 31.75
รวม 63 100.00  301.23

         ที่มา :  วิจัยดวยแบบสอบถามผูรับบริการจํานวน 63 คน 
 
 จากผลการวิจัยขางตน ประชาชนสวนใหญตอบวาสามารถไดรับประโยชน (ในรูปของ
คาใชจายที่ลดลง และ การประหยัดเวลา) จากการใหบริการใหมนี้ในชวง 101-500 และ มีจํานวนไม
นอยที่เห็นวาไมไดรับประโยชนเลยจากการใชแผนที่ GIS จากการสัมภาษณผูใชบริการในกลุมนี้ 
                                                 
7 ชวงของจํานวนเงินที่ประหยัดไดนี้จะไดมาจากการระดมสมองกับผูเชี่ยวชาญของ การไฟฟานครหลวง 
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คณะวิจัยพบวาอาจเกิดจากสาเหตุที่ขอมูลในแผนที่ GIS ของพื้นที่ที่ใหบริการนั้นๆ ยังไมสมบูรณ 
(เขตสมุทรปราการ) ขอมูลจะทําการ update ไดเฉพาะในกรณีที่มีบุคคลมาติดตอขอใชไฟฟาใหม 
กลาวคือ ไมไดมีการออกสํารวจพื้นที่เพื่อมาทําแผนที่กอน ดังนั้นในกรณีที่มีบานใหมเกิดขึ้นและ
เจาของบานมาติดตอขอใชไฟใหม ผูรับบริการรายนั้นยังคงตองวาดแผนที่อยู อยางไรก็ดีในหลายๆ 
กรณีที่บานที่เกิดใหมสรางใกลเคียงกับผูที่เคยมาขอไฟฟาแลว เจาหนาที่สามารถ print แผนที่ GIS 
ใหไดถาผูมาติดตอสามารถบอกเลขมิเตอรที่ใกลเคียง หรือชื่อถนนได และใหเจาของบานชี้ตําแหนง
บานของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ผูมาติดตอไมตองวาดแผนที่8  อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนมองไม
เห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีไอทีมาใชในโครงการตางๆ เทาที่ควรคือ ขอจํากัดของเจาหนาที่ที่
ใหบริการที่ยังไมมีความชํานาญในระบบงานที่ใช สงผลใหผูรับบริการประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้น
เปนตัวเงนิไดยาก  
 อยางไรก็ดี มีประชาชนจํานวนมากที่เขาใจและสามารถประเมินประโยชนในรูปของรายจาย
ที่ลดลงได กรณีตัวอยางหนึ่งที่สามารถสะทอนผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการได คือ มี
ผูรับบริการรายหนึ่งมาติดตอขอยายหมอแปลงไฟฟา แตไมไดนําเอกสารสําคัญ (ใบชําระเงินคา
ไฟฟา) มาดวยจึงไมทราบเลขหมอแปลงไฟฟาของตนเอง แตเมื่อเขาบอกตําแหนงของที่ต้ังของบาน
ตนเองไดวาอยูถนนใด เจาหนาที่จึงสามารถคนที่ต้ังบาน และหมายเลขหมอแปลงไฟฟาไดจากระบบ
แผนที่ GIS ทําใหสามารถระบุแผนที่ที่จะดําเนินการไดทันที นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอีกกรณีหนึ่งที่
ตอบแบบสอบถามวาสามารถประหยัดคาใชจายไดประมาณ 10,000 บาท เนื่องจากเขาเปนเจาของ
หมูบานจัดสรรจึงไมตองเสียเวลามาติดตอขอไฟฟาใหมหลายครั้ง9  
 จากตารางที่ 4.8.5 ปริมาณคําขอใชไฟใหมในป 2545 มีทั้งสิ้น 133,824 ราย เมื่อนํามาคูณ
กับคาเฉลี่ยที่ไดรับจากแบบสอบถามคือ 301.23 บาท ก็จะไดประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งสิ้น
เทากับ 133,824 x 301.23 = 40,311,824.76 บาท (ตาราง 4.8.9) 
 
 
 
 
 
                                                 
8 ในกรณีที่ผูมาติดตอขอเพิ่มไฟฟาก็ไมตองวาดแผนที่เพราะมีขอมูลเดิมอยูแลว เจาหนาที่สามารถพิมพแผนที่ให
ลูกคาไดทันที 
9 อยางไรก็ดี จากการประชุมรวมกับเจาหนาที่ของ การไฟฟานครหลวง มีความเห็นวารายนี้นาจะถือเปนกรณีพิเศษ 
จึงเห็นวาการประมาณคาควรใชคากลางที่ 2,000 บาทเปนตัวประเมินแทน 
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ตาราง 4.8.9 ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 
         (หนวย : บาท) 

ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 
การประหยัดคาใชจายจากการขอรับบริการจากการไฟฟานครหลวง 
จํานวนคาํขอป 2545 133,824
คาใชจายที่ประหยัดได/ราย 301.23
รวม 40,311,824.76

       ที่มา : คํานวณจากตาราง 4.8.5 และ 4.8.8 
 
 ผลการวิจัยดวยแบบสอบถามจากผูรับบริการ พบวา ผูรับบริการไดรับประโยชนในดานการ
ประหยัดเวลามากที่สุด รองลงมาคือ ไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น และ ลําดับที่สามคือประหยัดคา
เดินทางและชวยลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน (ตารางที่ 4.8.10) 
 
ตารางที่ 4.8.10 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ประชาชนไดรบั 

  คะแนน อันดับ 
ประหยัดเวลา 115 1 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 98 2 
ประหยัดคาเดนิทาง 56 3 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 56 3 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 36 4 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 17 5 

             ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
                         อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 63 ชุด 
  

5.3) ผลประโยชนตอสังคมโดยรวม 

 จากผลการวิจัยพบวาทั้งผูใหบริการและผู รับบริการมีความเห็นสอดคลองกันในดาน
ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม กลาวคือ ผูใหบริการมีความเห็นวาโครงการนี้กอใหเกิด
ผลประโยชนแกประชาชนโดยทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือ ผลประโยชนในดานการทําใหระดับ
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ความรูของประเทศเพิ่มข้ึน  ในสวนของผูรับบริการมีความเห็นวาโครงการเปนประโยชนตอประชาชน
ทั่วไปมากที่สุดเชนเดียวกัน  รองลงมาคือ ประโยชนแกภาคธุรกิจและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ดังตารางที่ 4.8.11, 4.8.12 และแผนภูมิ 4.8.1, 4.8.2 การที่ประชาชนเห็นวาประโยชนของ
โครงการนี้ตกแกประชาชนมากที่สุด เนื่องจากระบบไอทีสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูมา
ติดตอขอไฟฟาใหมไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับขอมูลในตารางที่ 4.8.4 และ 4.8.10 
 

ตารางที่ 4.8.11 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

44 29 3 0 76 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(57.89%) (38.16%) (3.95%) (0.00%) (100.00%)

26 46 4 0 76 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(34.21%) (60.53%) (5.26%) (0.00%) (100.00%)

32 38 6 0 76 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(42.11%) (50.00%) (7.89%) (0.00%) (100.00%)

28 34 12 2 76 ธรรมาภิบาล 
(36.84%) (44.74%) (15.79%) (2.63%) (100.00%)

   ที่มา : จากแบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 76 คน  
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แผนภูมิที่ 4.8.1  ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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        ที่มา : ตาราง 4.8.11 

 

ตารางที ่4.8.12 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองของผูรับบริการ 

รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 
47 13 1 2 63 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

(74.60%) (20.63%) (1.59%) (3.17%) (100.00%) 
38 15 3 7 63 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 

(60.32%) (23.81%) (4.76%) (11.11%) (100.00%) 
22 21 2 18 63 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 

(34.92%) (33.33%) (3.17%) (28.57%) (100.00%) 
37 14 3 9 63 ธรรมาภิบาล 

(58.73%) (22.22%) (4.76%) (14.29%) (100.00%) 
ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 63 คน 
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แผนภูมิที่ 4.8.2  ผลประโยชนที่เกิดแกสงัคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ
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  ที่มา : ตาราง 4.8.12 

 

 6) สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

 จากการประเมินตนทุนและผลประโยชนที่เปนตัวเงินดังที่รายงานขางตน ตนทุนของโครงการ
นี้ในป 2545 ทั้งสิ้นมีคาเทากับ 247,466,338.54 บาท (ดูตารางที่ 4.8.3) ในขณะที่ประโยชนรวมที่
เกิดในป 2545 ทั้งสิ้นมีคาเทากับ 151,253,632.76 บาท ประกอบดวยผลประโยชนที่เกิดแก
หนวยงาน 110,941,808 บาท (ดูตารางที่ 4.8.7) และ ประโยชนแกประชาชน  40,311,824.76 บาท 
(ดูตารางที่ 4.8.9) ทําใหไดคาสัดสวนผลประโยชนตอการลงทุนดานไอทีของโครงการนี้ในป 2545 มี
คาเทากับ 0.61 ดังแสดงใน ตารางที่ 4.8.13 
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ตารางที่ 4.8.13 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
ผลประโยชนทีเ่กิดขึ้นรวม (บาท) 151,253,632.76
ตนทนุที่ตกในป 2545 (บาท) 247,466,338.54
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 0.61

   ที่มา : ขอมูลจากการไฟฟานครหลวงและจากการวิจัยภาคสนาม  

  

 7) สรุปการวิเคราะหโครงการ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสะดวก ความถูกตองในการนําขอมูลที่ไดจากแผน
ที่ระบบใหมนี้ ไปใชในการวางแผนและออกแบบกอสราง  บํารุงรักษา  จนสามารถจําหนาย
กระแสไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ และโครงการนี้ไดมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตางๆเพื่อให
สามารถนําขอมูลที่มีการจัดเก็บในฐานขอมูลไปใชงานที่เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆใหมากที่สุด 
 จากการประเมินสัดสวนผลตอบแทน(ที่ประเมินเปนตัวเงินได)ตอตนทุนของโครงการนี้ในป 
2545 จะเห็นไดวาครอบคลุมเพียงการใหบริการประชาชนดานการขอใชไฟฟาใหมเทานั้น เนื่องจาก
เปนบริการหลักของการไฟฟานครหลวง ที่ใหแกประชาชน ซึ่งนับถึงปจจุบันนี้ โครงการนี้ดําเนินการ
อยูในระยะที่หา ซึ่งจะทําใหการไฟฟานครหลวง มีแผนที่ขอสนเทศระบบจําหนายไฟฟาครอบคลุม
พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเปนพื้นที่รวม 3,210 ตารางกิโลเมตร   จากการศึกษานี้พบวา
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการนี้ในป 2545 มีคาเทากับ 0.61 กลาวคือ ผลตอบแทนที่
สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้มีคานอยกวาตนทุน การที่สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคา
นอยไมไดสะทอนวาโครงการนี้ไมมีความคุมทุน เนื่องจากขอจํากัดของการศึกษานี้ที่ไมสามารถ
ประเมินประโยชนเชิงประสิทธิผล (Effectiveness benefits) หรือ ประโยชนที่วัดเปนตัวเงินไดยาก
ออกมาได เชน ในสวนของประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกผูรับบริการ นอกจากจะไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งดานการขอใชไฟฟา และ การแกไขปญหาไฟฟาขัดของ ยังไดประโยชนที่วัดเปนตัว
เงินไดยากในดานตางๆ ตอไปนี้อีกดวย   

• ประชาชนไดรับการบริการในราคาที่เปนธรรมมากขึ้น เนื่องจากระบบสามารถคํานวณ
ราคา คาวัสดุตางๆ ไดอยางถูกตองแมนยํา มากกวาระบบเกาที่ทําการประเมินคาใชจาย
ดวยแรงงานคน  
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• ประชาชนจะไดรับการบริการจากระบบจําหนวยไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความ
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ประโยชนที่เกิดแกการทํางานของหนวยงานของการไฟฟานครหลวงเองก็มีหลาย
สวนที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินได ดังแสดงในตารางที่ 4.8.1 และ 4.8.2 ตัวอยางเชน เมื่อมีปญหา
ไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวงสามารถใชระบบแผนที่ใหมนี้ในการประเมินสาเหตุเบื้องตนกอน 
และ สามารถจายรถพรอมอุปกรณที่จําเปนตองใชออกไปแกไข โดยไมตองเสียคาใชจายในการ
สํารวจกอน นอกจากนี้ การที่การไฟฟานครหลวงมีแผนที่ระบบนี้ ทําใหสามารถวางแผนการใชไฟฟา
ตางๆ ในภาพรวมไดดีข้ึน ซึ่งคุณภาพการวางแผนที่ดีข้ึนนี้จะมีผลใหการลงทุนของการไฟฟานคร
หลวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ คุณภาพการใหบริการดีข้ึน (ซึ่งก็หมายความวาโอกาสไฟฟา
ขัดของจะนอยลง) เหลานี้เปนตัวอยางของผลประโยชนที่ไมอาจตีคาออกมาได ซึ่งหากมีการศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องเหลานี้ สัดสวนผลประโยชนของโครงการนี้อาจจะมีคาเพิ่มมากข้ึนก็เปนได ตัวอยาง
ของผลประโยชนที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินได เชน 

• แผนที่ที่จัดทําเปนแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงถึง 1:1000 จัดเปนแผนที่ที่สมบูรณที่สุด
สําหรับการบริหาร โดยชวยใหผูบริหารทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบและสอบถาม
ขอมูลไดดวยตนเอง เพื่อนําขอมูลนั้นๆไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจายไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสวนของการบริการชวยให
เจาหนาที่สามารถกําหนดระยะเวลาการใหบริการตางๆ เชน การติดตั้งเครื่องวัดไฟฟา 
การแกไขระบบไฟฟาขัดของ ฯลฯ ตลอดจนสามารถควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงานไดทัน
ตามเวลาที่กําหนด 

• สามารถปรับปรุง แกไขขอมูลแผนที่และผลิตแผนที่ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหการออกแบบระบบจายพลังไฟฟาใหผูใชไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวงเปนไปอยางรวดเร็ว และสามารถทราบขอมูลของอุปกรณทุกชั้นที่มีในระบบ 
ทําใหการวางแผนและบํารุงรักษาการจายไฟใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บในระบบมาทําการพยากรณความตองการใชไฟฟา (Load 
Forecast) ซึ่งจะชวยใหการวางแผนและการปรับปรุงระบบจําหนายของ การไฟฟานคร
หลวง เปนไปอยางชัดเจนและแมนยํามากยิ่งขึ้น  

สําหรับประโยชนที่เกิดแกหนวยงานอื่นๆ ที่สามารถไดประโยชนจากการใชขอมูลรวมกัน เชน  
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• หนวยงานสาธารณูปโภคตางๆ  เชน  การประปานครหลวง  กรุงเทพมหานคร 
องคการโทรศัพทฯ สามารถนําขอมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ไปใชงานรวมกันได ซึ่งจะ
ชวยลดขั้นตอนในการออกสํารวจหนางานของงานตางๆ 

• ใชในการวางแผนขยายระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพราะสามารถทราบตําแหนงของ
อุปกรณตางๆ ที่อยูใตดินไดลวงหนา เพื่อใชในการวางแผนปฏิบัติงานกอนทําการขุด
เจาะถนนหรือทางเทา ทําใหสามารถทําการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
ทั้งยังชวยลดปญหาการจราจรไดอีกดวย 

• หนวยงานราชการอื่นๆ สามารถรวมใชขอมูลแผนที่ฐานในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เชน หนวยงานดานการรักษาความปลอดภัย และกรมสรรพากรสามารถ
นําขอมูลไปใชในการวางแผนวิเคราะหเพื่อการจัดเก็บภาษีในแตละพื้นที่ 

 โดยสรุปแลวการที่การไฟฟานครหลวงมีแผนที่ระบบใหมนี้มีสวนชวยสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เนื่องจากเปนบริการโครงสรางพื้นฐานที่อํานวยความ
สะดวกแกประชาชน และ ชวยลดตนทุนการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งยังมีสวนชวยใหการ
ตัดสินใจในระดับบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
  
 
 


