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รายงานสรุปการประชุมหน่วยงานกาํกบัดูแลระดับโลกคร้ังที ่13  

(Global Symposium for Regulators – GSR-13) 

ระหว่างวนัที ่3 – 5 กรกฎาคม 2556 

โดย ส่วนงาน กสทช.ธวชัชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ 

การประชุม GSR คร้ังท่ี 13 เป็นการประชุมภายใตห้วัขอ้หลกัคือ 4 th Generation Regulation: 

Driving Digital Communications Ahead โดยมีการอภิปรายในหวัขอ้สาํคญั 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ Opening Debate: 

Building the Future Digital Society, Looking for Spectrum?, Are standards the crux of ICT business in today’s 

digital world?, Financial debate: infrastructure 4.0 and beyond: how to attract investments and secure funds?, 

Maximizing the potential of Universal Service Funds through successful administration and management-

Addressing the missing link, Digital transactions in today’s smart society , A world of data: the need for more 

IP address, Moving to the next level” New apps and new delivery platforms., 4th generation regulation และ 

National Broadband interconnection charging (โปรดดูเพิ่มเติมในกาํหนดการตามเอกสารแนบ) 

ในรายงานฉบบัน้ีสรุปสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลในยคุท่ีเรียกวา่ 4thGeneration และ ยา่น

ความถ่ีวา่งในกิจการโทรทศัน์ หรือ TV White Spaces  ซ่ึงเป็นหวัขอ้หลกัท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม ก่อนจะกล่าวถึงการกาํกบัดูแลใน 4th Generation หากยอ้นพิจารณากลบัไป

ท่ีสามยคุแรกของการกาํกบักิจการดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร จะเห็นไดว้า่ ในยคุแรกนั้นเนน้ไปท่ีเร่ืองของ

การสนบัสนุนใหมี้การพฒันาในเร่ืองประสิทธิภาพ การบริการ และการแข่งขนัโดยเฉพาะในส่วนโครงสร้าง

พื้นฐานเน่ืองจากกิจการมีลกัษณะถูกผกูขาดโดยรัฐหรือเอกชน ขณะท่ียคุท่ีสอง เป็นยคุของการแปรรูปมาสู่

ภาคเอกชนและการใหใ้บอนุญาตเพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัมากข้ึน เม่ือกา้วเขา้สู่ยคุท่ีสามนั้นเป็นการเคล่ือนขยบัไปสู่

การแข่งขนัดา้นการบริการมากกวา่โครงสรพื้นฐาน การกาํกบัดูแลในยคุน้ีมุ่งไปท่ีการคุม้ครองใหเ้กิดการแข่งขนั

อยา่งย ัง่ยนืในบริการต่าง ๆ ตลอดจนคาํนึงถึงเร่ืองความเป็นกลางในการใชเ้ครือข่าย ( Net neutrality) และ ความ

จาํเป็นในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  ส่วนการกาํกบัดูแลในยคุท่ีส่ีท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เกิดข้ึนท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีกาํลงั

เปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลย ีเครือข่าย ซพัพลายเออร์ และการบริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผูบ้ริโภค 

พื้นท่ีหลกัของการเปล่ียนแปลง ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใตร้ะบบนิเวศน์ยคุดิจิตอล ( Digital ecosystem) 

จะมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึนทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ หน่วยงานดา้นการกาํกบั
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ดูแลจาํเป็นตอ้งสนบัสนุนใหเ้กิดการการกาํกบัดูแลกนัเอง และการกาํกบัดูแลร่วมเพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีจะเกิด

กบัผูบ้ริโภค ดงักรอบอธิบายดา้นล่างน้ี0

1 

 

 

 

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง การกาํกบัดูแลในยคุท่ีส่ีมีอยา่งนอ้ย 6 ดา้นท่ีเป็นความทา้ทายของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ การแข่งขนัและการบริการ (Competition and Services), ความเป็นกลางในการใช้

เครือข่าย ( Net neutrality), การออกใบอนุญาตและการมอบอาํนาจ ( Licensing and Authorizations), การ

เช่ือมต่อโครงข่าย ( Interconnection), ประสิทธิภาพในเชิงสถาบนั ( Institutional efficiencies), และการบริการ

เครือข่ายในยคุหลอมรวม ( Convergence Networks Services) ดงันั้นบทบาทขององคก์รกาํกบัดูแลจึงคาํนึงถึง

ภารกิจดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ , การคุม้ครองผูบ้ริโภค , การจดัการคล่ืนความถ่ี , 

การสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายในยคุหลอมรวมเพื่อใหมี้กระบวนการ

และมาตรฐานท่ีคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานในการ

คุม้ครองอาชญากรรมระหวา่งประเทศ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วน

                                                           
1

อา้งจากhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/Presentation_Session_8_Horne.pdf 
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ผูป้ระกอบการและงานของผูบ้ริโภค นอกเหนือจากน้ีบทบาทสาํคญัขององคก์รกาํกบัดูแลในยคุหลอมรวม  

ควรตระหนกัในการเปิดช่องทางการส่ือสารผา่นการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในรูปแบบท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเน่ืองจากระบบนิเวศน์ในยคุดิจิตอลมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน กระบวนการ

ปรึกษาหารือน้ีไม่ใช่เป็นการปรึกษาเฉพาะกบัผูป้ระกอบการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ

นิเวศน์น้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริโภค กระบวนการปรึกษาหารือเช่นน้ีจะช่วยการผลกัดนันโยบายหรือการ

ตดัสินใจในการดาํเนินการใด ๆ ขององคก์รกาํกบัดูในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกนัก็เป็น

การลดขอ้โตแ้ยง้และความทา้ทายท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา นอกจากน้ีองคก์รกาํกบัดูแลยงัมีความทา้ทายท่ีสาํคญั

ในการกาํกบัดูแลท่ีตอ้งคาํนึงถึงความสมดุล  เช่น ณ จุดใดท่ีควรเขา้ไปแทรกแซงก่อนปัญหาจะเกิด (ex-ante 

regulation) การวางแนวทางในการทาํงานร่วมกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเพื่อสนบัสนุนใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการ

พฒันาแนวทางปฏิบติัเพื่อความร่วมมือหรือการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ หรือท่ีเรียกวา่ self - regulation หรือ co-

regulation เพื่อใหเ้กิดการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

 

ในท่ีประชุมไดมี้การแลกเปล่ียนพดูคุยถึงบทบาทสาํคญัของผูก้าํกบัดูแลในยคุท่ีส่ีภายใตร้ะบบนิเวศน์ดา้นดิจิตอล

ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง โดยมีการหยบิยกประเด็นสาํคญัท่ีอยูร่ะหวา่งการถกเถียง เช่น บทบาทการกาํกบัดูแลจะขยบั

ไปสู่รูปแบบการกาํกบัดูแลบนฐานการแสวงหาความร่วมมือแบบปรึกษาหารือและในลกัษณะของความเป็น

หุน้ส่วนอยา่งไร ( Consultation and Partnership) , ผูก้าํกบัดูแลควรจะสร้างความสมดุลอยา่งไร ในเร่ือง

ประสิทธิภาพ, ความเป็นธรรมและ การทาํใหต้น้ทุนลดลง เพื่อเตรียมสาํหรับ digital cloud ecosystem  หรือโจทย์

ท่ีผูก้าํกบัดูแลตอ้งทบทวนวา่ การแสวงหาความร่วมมือในกลุ่มผูก้าํกบัดูแลดว้ยกนัเองอาจเป็นส่ิงท่ีไม่เพียงพอใน
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ยคุปัจจุบนั ทั้งน้ีเน่ืองจากในยคุถดัจากน้ีไปพฒันาการใหม่ ๆ ไดเ้ช่ือมโยงบริการอินเทอร์เน็ตกบัการบริหารดา้น

การเงิน เครือข่ายทางสังคมกบับริการบรอดแบนด ์โดยในระดบัประเทศ รัฐบาลมีบทบาทอยา่งสาํคญัในแผนบ

รอดแบนดแ์ละการเขา้ถึงซ่ึงถือเป็นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานกาํกบัดูแล แต่นโยบายระดบัชาติเหล่าน้ีกาํลงั

เป็นเร่ืองท่ีขอ้ตกลงและทิศทางของนานาชาติและภูมิภาคเขา้มามีส่วนกาํหนดทิศทางดว้ยดงันั้นผูก้าํกบัดูแลในยคุ

ท่ีส่ีตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดหลกัประกนัการเขา้ถึงบรอดแบนดข์องประชาชน ซ่ึงกลไกในการสนบัสนุนกองทุนเพื่อ

การเขา้ถึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากอุตสาหกรรม  ในส่วนการสร้างความสมดุลระหวา่งการเปิดเผยขอ้มูลและ

ความคิดในโลกอินเทอร์เน็ตกบัการกาํกบัโลกกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมนั้น ผูก้าํกบัดูแลควรคาํนึงถึง

มาตรการกาํกบัดูแลกนัเองและกาํกบัร่วมในการคุม้ครองผูบ้ริโภคและคุณภาพการบริการทั้งน้ีเพื่อให้

ผูป้ระกอบการมีเสรีภาพในการประดิษฐคิ์ดคน้และส่งเสริมการแข่งขนั นอกจากน้ีในบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ส่ือสารในยคุท่ีส่ีจะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริโภคกาํลงัคาดหวงัการดูหนงัฟังเพลงและการใชเ้ครือข่ายทางสังคมผา่น

โทรศพัทมื์อถือทุกท่ีทุกเวลา  ดงันั้นการบริการท่ีไม่ถูกรบกวนและเขา้ถึงไดจึ้งเป็นความตอ้งการท่ีสาํคญัและ

ขณะเดียวกนัท่ามกลางการบริการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ ผูบ้ริโภคก็ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัจากหน่วยงาน

กาํกบัดูแล เช่น การเกิดข้ึนของกิจกรรมหลอกลวง ขอ้ความท่ีไม่เหมาะสมและการล่อลวงในการขายสินคา้ รวมถึง

การคุม้ครองผลประโยชน์สาธารณะ เช่น สุขภาพ ความปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบุคคล และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทางสังคม

และส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดข้ึนจากบริการต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ยคุดิจิตอล 

นอกเหนือจากสาระในเร่ืองการกาํกบัดูแลในยคุท่ีส่ีแลว้ อีกหน่ึงประเด็นท่ีน่าสนใจไดแ้ก่เร่ือง

ยา่นความถ่ีวา่งในกิจการโทรทศัน์ (TV White Spaces) ผูแ้ทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) ได้

วเิคราะห์ขอ้มูล World ICT Indicators โดยช้ีใหเ้ห็นวา่จากการท่ีมีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในโลกเพิ่มจาํนวน

ข้ึนอยา่งรวดเร็วในรอบสิบปีท่ีผา่นมาจนคาดวา่มีอตัราการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Penetration) 

ประมาณร้อยละ 96 ในปัจจุบนั กอปรกบัปริมาณการใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มข้ึนหลายเท่าทวคูีณ ทาํใหค้วามนิยม

ใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์พกพา (Mobile Internet) สูงข้ึนตามอยา่งรวดเร็ว คาดวา่มีอตัราการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์พกพา (Mobile-Broadband Penetration) ประมาณร้อยละ 30 หรือเกือบ 2,000 ลา้นรายใน

ปัจจุบนั ซ่ึงสูงกวา่อตัราการใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่นสาย (Fixed-Broadband Penetration) ถึง 3 เท่า โดยหาก

พิจารณาเฉพาะพื้นท่ีเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมทวปีอเมริกา) จะมีผูใ้ชบ้ริการดงักล่าวถึง 900 ลา้นรายท่ีมีอตัราการใช้

งานฯประมาณร้อยละ 22 โดยเติบโตสะสมร้อยละ 46 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ผูแ้ทน ITU ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่จากการเติบโตของการใชง้านอินเทอร์เน็ตทัว่โลกขา้งตน้ ทาํใหเ้กิด

ขอ้เสนอใหพ้ิจารณานาํเอาคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรทศัน์ไปใชป้ระโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมท่ีน่าจะเกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดม้ากกวา่ โดยไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสถานะของยา่นความถ่ีวา่งในกิจการโทรทศัน์ (TV White 

Spaces - TVWS) วา่คล่ืนความถ่ีดงักล่าวโดยเฉพาะยา่นความถ่ีสูงมาก (UHF) ถูกมองวา่เป็นทรัพยากรปริมาณ

จาํกดัท่ีมีมูลค่าสูงมาก เน่ืองจากสามารถใชแ้พร่สัญญาณไดไ้กลโดยค่าใชจ่้ายไม่สูงนกั และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
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กิจการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Broadband) มากกวา่กิจการกระจายเสียง เน่ืองจากคุณสมบติัของคล่ืนยา่นน้ี

ถูกมองวา่เป็นคล่ืนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในความถ่ีทุกยา่น (Sweet Spot of Spectrums) ซ่ึงหากใชก้าํลงัส่งไม่สูงนกั จะ

สามารถรับ-ส่งสัญญาณสู่พื้นท่ีเฉพาะแบบกิจการโทรคมนาคมไดเ้หมาะสมกวา่เพื่อการแพร่สัญญาณสู่พื้นท่ี

ทัว่ๆไปแบบกิจการกระจายเสียงฯ โดยไดมี้การทดลองและการใหบ้ริการเชิงพาณิชยบ์า้งแลว้ รวมทั้งกาํลงัมีการ

พิจารณากาํหนดใหเ้ป็นยา่นความถ่ีท่ีไม่ตอ้งรับอนุญาต (Unlicensed Spectrum) โดยจะตอ้งไม่รบกวนกิจการกระจาย

เสียงฯ  

อนัเป็นกิจการหลกัในคล่ืนความถ่ีขา้งเคียงบนยา่นความถ่ีเดียวกนัเน่ืองจากกิจการโทรทศัน์ในยา่นความถ่ี UHF 

ถูกกาํหนดใหเ้ป็น “กิจการหลกั” (Primary Service) ในแทบทุกภูมิภาคของโลก ตามท่ี International Radio 

Regulations ไดก้าํหนดไวใ้นตารางคล่ืนความถ่ี (International Table of Frequency Allocations) ไว ้ซ่ึงรายละเอียด

หลกัเกณฑก์ารใชง้านจะข้ึนกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลของแต่ละประเทศจะกาํหนด 

คล่ืนความถ่ี TVWS ยงัเป็นผลพวงมาจากผลตอบแทนจากการเปล่ียนผา่นสู่ระบบดิจิตอล 

(Digital Dividend) ซ่ึงมกัเกิดจากการใชง้านโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลท่ีวางโครงข่ายแบบความถ่ีเด่ียว (Single 

Frequency Network – SFN) ซ่ึงจะใชง้านคล่ืนความถ่ีปริมาณนอ้ยกวา่การวางโครงข่ายแบบหลายความถ่ี (Multi - 

Frequency Network – MFN) หรืออาจเป็นผลมาจากปริมาณการใชง้านคล่ืนความถ่ีโทรทศัน์ปริมาณไม่มากนกัใน

พื้นท่ีท่ีประชากรหนาแน่นตํ่า หรือพื้นท่ีดงักล่าวมีความนิยมแพร่ภาพโทรทศัน์ในช่องทางอ่ืนมากกวา่ เช่น เคเบิล

ทีว ีไฟเบอร์ออพติก IPTV ดาวเทียม เป็นตน้ 

เทคโนโลยท่ีีอาจนาํมาใชง้านบนยา่นความถ่ี TVWS มีอยู ่ 2 เทคโนโลยหีลกั คือ Wireless 

Regional Area Network (WRAN) ซ่ึงคลา้ยเทคโนโลย ี WiFi แต่สาํหรับใหบ้ริการในพื้นท่ีห่างไกล และ

เทคโนโลย ี Machine-to-Machine Communications (M2M) สาํหรับการส่ือสารแบบไร้สายระหวา่งอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามเร็วสูงนกั เช่น ระหวา่งเคร่ืองรับโทรทศัน์และเคร่ืองเล่น DVD ระบบ

มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การจดัสรรคล่ืนความถ่ี TVWS จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน อนั

ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเพิ่มข้ึนในการกาํกบัดูแลการใชง้านคล่ืนความถ่ี TVWS และใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย

ดงักล่าว การประสานงานคล่ืนความถ่ีชายแดนท่ีอาจซบัซอ้นข้ึน การเลือกใชเ้ทคโนโลย ีบริการโทรคมนาคมท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน และการพิจารณาควบคู่ไปกบัการปรับเปล่ียนระบบการรับส่งวทิยโุทรทศัน์ในระบบดิจิตอล เป็น

ตน้ 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีผูส้นบัสนุนใหน้าํ TVWS มาใชง้านในกิจการโทรคมนาคม แต่ผูผ้ลิต

อุปกรณ์โทรคมนาคมบางรายกลบัไม่เห็นดว้ยนกั และสนบัสนุนใหข้ยายการใชง้านในยา่นความถ่ีท่ีสูงข้ึนไป

เร่ือยๆ หากเป็นเพียงเพื่อการแกไ้ขปัญหาคล่ืนความถ่ีไม่พอเพียงในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา

เทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใหบ้ริการในความถ่ี TVWS จะพบวา่ไม่มีเหตุผลมากพอท่ีจะตอ้งทุ่มเททรัพยากรในทุกดา้น
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เพื่อใหส้ามารถนาํคล่ืนความถ่ีในยา่นดงักล่าวมาใชง้านได ้ซ่ึงหากจะใหบ้ริการ WRAN หรือ M2M ก็สามารถ

นาํไปใชง้านบนคล่ืนความถ่ีในยา่น Super-High Frequency (SHF) ได ้โดยเฉพาะความถ่ียา่น 5 GHz ประเภท

Unlicensed Band หรือสูงกวา่นั้น ซ่ึงยงัคงมีอยูเ่หลือเฟือ จนกระทัง่เม่ือถึงเวลาท่ีความถ่ีไม่เพียงพอจริงๆ จึงอาจจะ

ลองหนักลบัมาพิจารณาคล่ืนความถ่ี TVWS ในอนาคตก็ไม่สายเกินไป 

เม่ือพิจารณาต่อเน่ืองถึงกรณีประเทศไทย ยา่นความถ่ี TVWS เป็นส่วนหน่ึงของยา่นความถ่ี

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลท่ี กสท. กาํลงัดาํเนินการ ซ่ึงเป็นการใชง้านคล่ืนความถ่ีเตม็แถบคล่ืนในช่วง 510 – 790  

MHzจาํนวนรวม 280 MHz โดยเวน้วา่งไวเ้พียงช่องความถ่ีท่ี 60 (782 – 790 MHz) และช่องความถ่ีท่ียงัถูกใชง้าน

ในกิจการโทรทศัน์ในระบบอนาล็อกเท่านั้น ฉะนั้น สถานะของยา่นความถ่ี TVWS ของประเทศไทยในปัจจุบนั 

ยงัไม่สามารถถูกจดัสรรเพื่อนาํไปใชใ้นกิจการโทรคมนาคมได ้จนกวา่จะมีการพิจารณาออกแบบโครงข่าย

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลใหม่ท่ีใชแ้ถบความถ่ีรวมไม่เกิน 228 MHz โดยมียา่นความถ่ีไม่สูงเกินกวา่ 698 MHz 

ตามท่ี ITU นาํเสนอ อนัจะส่งผลใหเ้กิด Digital Dividend ท่ีสามารถนาํคล่ืนความถ่ียา่น 700 MHz และยา่น 

TVWS ท่ีจะวา่งลง ไปใชป้ระโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมไดต้่อไปในอนาคต ซ่ึง กสท. จาํเป็นตอ้งดาํเนินการวาง

แผนการใชง้านคล่ืนความถ่ีในระยะยาวโดยการกาํหนดไวใ้นแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ีต่อไป... 
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