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สรุปการเข	าร
วมบรรยายและสัมมนาในงาน Global Symposium for Regulators 2015 (GSR 2015) 
โดย สหภาพโทรคมนาคมระหว
างประเทศ (ITU) 

ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง 
__________________________________________ 

1. การดําเนินงาน  

 ประธาน กสท. เข�าร วมบรรยายและสัมมนาในงาน Global Symposium for Regulators (GSR) 
ครั้งท่ี 15 ณ เมืองลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง ระหว างวันท่ี 8–13 มิถุนายน 2558   

 

2. วัตถุประสงค$ 

2.1 เพ่ือเปนการเผยแพร ความรู�เก่ียวกับองคNกรและนโยบายการกํากับดูแลของประเทศไทยให�กับ
หน วยงานท่ีมีหน�าท่ีกําหนดนโยบาย และผู�ท่ีเก่ียวข�องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNในระดับ
นานาชาติ 

2.2 เพ่ือเสริมสร�างกระบวนการมีส วนร วมและยกระดับความสัมพันธNในเครือข ายความร วมมือของ
องคNกรกํากับดูแล อันจะก อให�เกิดประสิทธิภาพต อวงการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNในระดับ
สากล 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณNการดําเนินงาน ตลอดจนรับทราบความคืบหน�า อุปสรรค 
และแนวทางการแก�ไขปQญหาในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNขององคNกรกํากับดูแลท่ี
เข�าร วมงานสัมมนา ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จะเปนประโยชนNต อการวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตรNในการดําเนินงาน
ด�านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนNของประเทศไทยต อไปในอนาคต 

 

3. รายช่ือผู	เข	าร
วมการสัมมนา 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตนN   ประธาน กสท และรองประธาน กสทช. 
3.2 น.ส.นงลักษณN วัชระเกียรติพงษN  เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 
3.3 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการสํานักงาน กสทช. /

ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศนN 

3.4 นายพสุ ศรีหิรัญ                       ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจาย 
       เสียงและโทรทัศนN 
 
 



 

 

4. สรุปผลการดําเนินงาน 

4.1 การบรรยายของประธาน กสท
strategies: What’s new?”  

Global Symposium for Regulators (GSR) 
ประเทศ (ITU) โดยมีการจัดเปนประจําทุกปZ มีเป[าหมายเพ่ือให�หน วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมของแต ละประเทศได�มีโอกาสมาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณN
ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง 
กํากับดูแลแต ละประเทศจะได�เรียนรู�ประสบการณNของประเทศต างๆท่ัวโลก เพ่ือนําไปปรับใช�ให�เข�ากับบริบท
ของประเทศตนเอง 

ในงานประชุมครั้งนี้ ITU ได�เชิญประธาน กสท
กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ 
“กลยุทธNการลงทุนเพ่ือให�เกิดนวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนNและกิจการโทรคมนาคม
ในการร วมเสวนานั้น ประธาน กสท
อย างมากภายใต�บริบทของการเปลี่ยนแปลงทาง
มีความจําเปนท่ีจะต�องปรับตัวให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา
เปนการลงทุนให�เกิดนวัตกรรมท่ีสามารถ

ภาพท่ี 1และ 2: พันเอก ดร
นวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บรรยายของประธาน กสท. ในประเด็นหัวข	อเรื่อง “Innovative investment 

Global Symposium for Regulators (GSR) เปนงานท่ีจัดข้ึนโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว าง
โดยมีการจัดเปนประจําทุกปZ มีเป[าหมายเพ่ือให�หน วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมของแต ละประเทศได�มีโอกาสมาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณN
ในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง ITU 
กํากับดูแลแต ละประเทศจะได�เรียนรู�ประสบการณNของประเทศต างๆท่ัวโลก เพ่ือนําไปปรับใช�ให�เข�ากับบริบท

ได�เชิญประธาน กสท. ซ่ึงเปนผู�แทนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (กสทช.) มาร วมแลกเปลี่ยนประสบการณNในหัวข�อ

ลงทุนเพ่ือให�เกิดนวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนNและกิจการโทรคมนาคม
ประธาน กสท. เน�นย้ําว า นวัตกรรม หรือ Innovation ถือได�ว าเป

อย างมากภายใต�บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้น หน วยงานกํากับดูแล
ปรับตัวให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา เพ่ือให�การลงทุนในแต ละครั้ง

สามารถรองรับกับการเจริญเติบโตของกิจการของตนได� 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน$ ประธาน กสท. บรรยายในหัวข	อเร่ือง“กลยุทธ$การลงทุนเพ่ือให	เกิด
นวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม
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Innovative investment 

สหภาพโทรคมนาคมระหว าง
โดยมีการจัดเปนประจําทุกปZ มีเป[าหมายเพ่ือให�หน วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมของแต ละประเทศได�มีโอกาสมาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณN
ITU หวังว าหน วยงาน

กํากับดูแลแต ละประเทศจะได�เรียนรู�ประสบการณNของประเทศต างๆท่ัวโลก เพ่ือนําไปปรับใช�ให�เข�ากับบริบท

ผู�แทนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
มาร วมแลกเปลี่ยนประสบการณNในหัวข�อเรื่อง  

ลงทุนเพ่ือให�เกิดนวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนNและกิจการโทรคมนาคม” โดย
ได�ว าเปนปQจจัยท่ีสําคัญเปน

หน วยงานกํากับดูแลและผู�ประกอบการ จึง
ให�การลงทุนในแต ละครั้ง

 

กลยุทธ$การลงทุนเพ่ือให	เกิด
นวัตกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม” 
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ประธาน กสท. ยังกล าวว า การลงทุนถือได�ว าเปนความเสี่ยงอย างหนึ่ง ดังนั้น การลงทุนในแต ละครั้ง
จําเปนท่ีจะต�องอาศัยวิสัยทัศนNและข�อมูลท่ีครบถ�วน โดยเฉพาะอย างยิ่งการลงทุนในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว ดังนั้น ผู�ประกอบการเองจึงจําเปน
ท่ีจะต�องเข�าใจถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะนําไปสู ความเสี่ยง และอาศัยการมีวิสัยทัศนNท่ีดีเพียงพอก อนการ
ตัดสินใจลงทุน ส วนในด�านของหน วยงานกํากับดูแลเอง ก็จําเปนท่ีจะต�องมีความเข�าใจอย างลึกซ้ึงถึงกิจการท่ี
กํากับดูแลเช นกัน โดยต�องตระหนักและเข�าใจว า นโยบายและกฎระเบียบต างๆท่ีออกมาเพ่ือใช�กํากับดูแล
นอกจากจะต�องไม เปนอุปสรรคต อการลงทุนของผู�ประกอบการแล�ว ยังจะต�องเปนนโยบายและกฎระเบียบท่ี
สามารถกระตุ�นให�เกิดการลงทุนในนวัตกรรมได�อีกด�วย 

กฎระเบียบและนโยบายท่ีออกจากหน วยงานกํากับดูแลนั้น นอกจากจะต�องเปนการกําหนดกฎเกณฑN
ให�ผู�ประกอบการปฏิบัติตามเพ่ือให�เกิดการแข งขันท่ีมีประสิทธิภาพอันจะนําประโยชนNสูงสุดต อผู�ใช�บริการแล�ว 
ยังต�องมีส วนสําคัญต อการออกแบบโครงสร�างของอุตสาหกรรมอีกด�วย ในแง นี้ โครงสร�างอุตสาหกรรมท่ีดีจะ
นํามาซ่ึงการแข งขันท่ีเท าเทียมและเปนธรรม รวมถึงยังเปนการส งเสริมให�เกิดการลงทุนท่ีเปนนวัตกรรมอีกด�วย 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNของประเทศไทยเพ่ิงจะเริ่มมีการกํากับดูแลท่ีเปนรูปธรรมใน
ช วงเวลา 3 ปZท่ีผ านมา โดยกฎระเบียบแรกท่ีออกมาบังคับใช�ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนN คือ 
การกําหนดลักษณะและประเภทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนN ซ่ึงถือได�ว าเปนประกาศท่ีเปนการ
จัดโครงสร�างของอุตสาหกรรมให�สอดคล�องกับห วงโซ ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNในระบบ
ดิจิตอล เป[าหมายประการสําคัญของการจัดโครงสร�างดังกล าว ก็เพ่ือเปนการส งเสริมให�เกิดนวัตกรรมในการ
ลงทุนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNของประเทศไทย 

ในประกาศฯ ดังกล าวได�กําหนดรูปแบบของใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนN
ให�สอดคล�องกับกิจกรรมการประกอบกิจการเปนหลัก  โดยกําหนดให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศนNมี 4 ลักษณะ คือ 1) ใบอนุญาตบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนN หรือ ผู�ท่ีทําช องรายการ 2)
ใบอนุญาตบริการโครงข ายกระจายเสียงหรือโทรทัศนN หรือผู�ท่ีรวบรวมช องรายการเข�าไว�ด�วยกันโดยทําหน�าท่ี
ในการจัดเรียงช องรายการให�กับประชาชน 3) ใบอนุญาตสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนN หรือผู�ท่ีให�บริการเสา สาย ในการส งสัญญาณไปสู ประชาชน และ 4) ใบอนุญาตบริการแบบประยุกตN 
หรือผู�ให�บริการเสริมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนN 

ด�วยลักษณะใบอนุญาตท้ัง 4 ประเภท ถือเปนการปรับโครงสร�างของอุตสาหกรรมให�มีความสอดคล�อง
กับการประกอบกิจการในระบบดิจิตอล ซ่ึงจะเปนฐานรากท่ีสําคัญต อการเปลี่ยนผ านโทรทัศนNสู ระบบดิจิตอล 
รวมถึงการแบ งลักษณะใบอนุญาตเปน 4 ประเภท เปนการแบ งตามกิจกรรมในการให�บริการตามห วงโซ การ
ประกอบการกิจการ ซ่ึงต างจากโครงสร�างใบอนุญาตแบบเดิมท่ียึดติดกับเทคโนโลยี  

จุดเด นประการสําคัญของการแบ งลักษณะใบอนุญาตตามกิจกรรมการให�บริการตามห วงโซ การ
ประกอบกิจการคือ การทําให�ใบอนุญาตประกอบกิจการสามารถอยู ได�อย างถาวรโดยไม ผูกติดกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น ไม ว าในอนาคตเทคโนโลยีในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเช นใด แต 
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หากกิจกรรมในการให�บริการยังคงเหมือนเดิม รูปแบบของใบอนุญาตก็ยังคงสามารถใช�ได�อยู เสมอ ยกตัวอย าง
เช น ใบอนุญาตโครงข ายฯ ซ่ึงก็คือผู�ท่ีทําหน�าท่ีในการรวบรวมช องรายการเข�าไว�ด�วยกัน ก อนส งผ านไปยัง
ผู�บริโภค ดังนั้นไม ว าผู�ประกอบการจะใช�เทคโนโลยีอะไรก็ตามในการรวบรวมช องรายการ ก็จะต�องขอรับ
ใบอนุญาตโครงข ายฯ ซ่ึงหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม ๆท่ีใช�รวบรวมช องรายการ ก็ไม จําเปนท่ีต�องกําหนด
ลักษณะใบอนุญาตใหม  เช น หากผู�ประกอบการได�รับใบอนุญาตโครงข ายไปแล�วก็จะสามารถให�บริการรวบรวม
ช องรายการก อนใช�เทคโนโลยีอะไรก็ได� (ไม ว าจะเปน ดาวเทียม สายเคเบ้ิล หรืออินเทอรNเน็ต รวมถึงเทคโนโลยี
อะไรก็ตามท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต) เพ่ือส งไปยังผู�บริโภค 

แต ในทางกลับกัน หากนําระบบใบอนุญาตไปผูกติดกับกับเทคโนโลยีเหมือนเช นในอดีต หน วยงาน
กํากับดูแลก็จําเปนท่ีจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างใบอนุญาตอยู ตลอดเวลา ซ่ึงจะไม เปนผลดีต อการ
ลงทุนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนN ยกตัวอย างเช น ใบอนุญาตโครงข ายดาวเทียม ซ่ึงมีหน�าท่ีเปน
ผู�รวบรวมช องรายการโดยใช�เทคโนโลยีดาวเทียมเพ่ือส งผ านไปยังผู�บริโภค ซ่ึงหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม ท่ี
ไม ใช ดาวเทียมในการให�บริการ หน วยงานกํากับดูแลก็จําเปนท่ีจะต�องมีการกําหนดลักษณะใบอนุญาตประเภท
ใหม ให�สอดคล�องกับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม ในอนาคต 

ดังนั้น การกําหนดลักษณะใบอนุญาตให�สอดคล�องกับกิจกรรมในการให�บริการตามท่ีกล าวมาข�างต�น 
จึงถือเปนนโยบายของหน วยงานกํากับดูแลท่ีเปนการส งเสริมให�เกิดนวัตกรรมในการลงทุนได�อย างดี เพราะจะ
ส งผลให�ผู�ประกอบการมีความคล องตัวในการประกอบกิจการ ดังนั้น ผู�ประกอบการจึงสามารถท่ีจะคิดค�น
เทคโนโลยีในการให�บริการแก ผู�บริโภคได�อย างเต็มท่ี โดยไม ถูกจํากัดโดยข�อกําหนดของใบอนุญาต 

นอกจากนั้นแล�ว การแบ งใบอนุญาตตามห วงโซ การประกอบกิจการยังเปนการส งเสริมหลักการทาง
เศรษฐศาสตรNในการแบ งงานกันทํา (Division of Labor) ซ่ึงทําให�ผู�ประกอบการแต ละรายประกอบกิจการ
เฉพาะในส วนท่ีตนเองมีความเชี่ยวชาญ (Specialization) ในส วนท่ีไม มีความเชี่ยวชาญนั้น ก็สามารถ
ดําเนินการมอบหมายให�ผู�มีความเชี่ยวชาญดําเนินการให�ได� เช น ผู�ประกอบการท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านเนื้อหา
รายการ ก็สามารถขอรับเพียงใบอนุญาตบริการฯ เพ่ือดําเนินการจัดทํารายการออกอากาศ ในส วนของการ
เผยแพร รายการของตนเอง ก็ไปเช าโครงข ายจากผู�รับใบอนุญาตโครงข ายฯ เพ่ือส งไปยังผู�บริโภคต อไป เปนต�น  

หลักการแบ งงานกันทําดังกล าวนี้ นอกจากจะเปนการยกระดับคุณภาพการให�บริการท้ังห วงโซ การ
ประกอบกิจการแล�ว ยังเปนการส งเสริมให�เกิดนวัตกรรมในการลงทุนในแต ละห วงโซ ของประกอบกิจการอีก
ด�วย เนื่องจากผู�ประกอบการในแต ละห วงโซ ไม จําเปนท่ีจะต�องลงทุนในส วนอ่ืนๆของห วงโซ ท่ีตนเองไม มีความ
เชี่ยวชาญ ดังนั้น ก็จะมีงบประมาณเหลือเพียงพอเพ่ือนํามาลงทุนพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข�องกับห วงโซ ท่ี
ตนเองประกอบกิจการอยู  

การกําหนดลักษณะประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนNของประเทศไทยท่ีกล าวมา
ข�างต�น ยังเปนการส งเสริมและสนับสนุนให�มีการใช�โครงข ายร วมกันอีกด�วย แม�ว าโดยหลักการแล�ว การใช�
โครงข ายร วมกันจะเปนการลดภาระการลงทุนซํ้าซ�อนแต ด�วยการแข งขันท่ีสูงอาจจะทําให�การเจรจาการใช�
โครงข ายร วมกันเปนประเด็นท่ียากท่ีจะหาข�อสรุปได� โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมนั้นได�ประสบปQญหา
อย างมากในการส งเสริมให�ผู�ประกอบการใช�โครงข ายร วมกัน ผู�ประกอบการต างคนต างสร�างโครงข ายซ่ึงส งผล
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ให�เกิดปQญหาตามมาอย างมากมาย เช น การลงทุนซํ้าซ�อนกันในบางพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงจนไม มี
งบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะเปนลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีไม มีศักยภาพ และปQญหาทัศนะอุจารของเสาสัญญาณท่ีมาก
เกินไป  ดังนั้น ประเด็นเรื่องการใช�โครงข ายร วมกันจึงเปนประเด็นปQญหาท่ีหน วยงานกํากับดูแลท่ัวโลกต างให�
ความสําคัญ แต ก็ยังไม สามารถท่ีจะแก�ไขหรือส งเสริมให�มีการใช�โครงข ายร วมกันได�อย างมีประสิทธิภาพ  

แต อย างไรก็ตาม ด�วยแนวคิดการให�ใบอนุญาตตามห วงโซ การประกอบกิจการท่ีมีการกําหนด
ใบอนุญาตการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกแยกออกมาจากใบอนุญาตโครงข าย รวมถึงใบอนุญาตบริการท่ี
แยกออกมาจากใบอนุญาตโครงข ายนั้น ได�ก อให�เกิดโครงสร�างของใบอนุญาตท่ีแยกแต ละห วงโซ ออกจากกัน
อย างชัดเจน จึงเปนการจัดโครงสร�างอุตสาหกรรมท่ีสามารถส งเสริมให�มีการใช�โครงข ายหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกร วมกันโดยปริยาย ดังนั้น จึงไม จําเปนท่ีจะต�องออกกฎเกณฑNใดๆเพ่ิมเติมเพ่ือส งเสริมให�เกิดการใช�
โครงข ายร วมกันในอนาคต ซ่ึงถือได�ว าเปนนวัตกรรมของกฎระเบียบของหน วยงานกํากับดูแล   
 

4.2 การเข	าร
วมงานสัมมนา Global Symposium for Regulators 2015 (GSR 2015) 

ประเด็นหลักท่ีมีการกล าวถึงในเกือบทุกหัวข�อการสัมมนาในงาน GSR 2015 คือ ประเด็นการส งเสริม
ให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตได�อย างท่ัวถึงและเปนธรรม ซ่ึงประเด็นดังกล าวนี้เปนประเด็นท่ี
มีการหารือในการเวทีการสัมมนา GSR มาแล�วหลายครั้ง ซ่ึงท่ีผ านมาอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตของ
ประเทศต างๆท่ัวโลกมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย างต อเนื่อง แต อย างไรก็ตาม ในบางพ้ืนท่ี เช น พ้ืนท่ีท่ีไม มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม มีแรงจูงใจเพียงพอท่ีจะสร�างโครงข ายเพ่ือเข�าไปให�บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเหล านั้น ซ่ึงประเด็นปQญหานี้ได�กลายเปนประเด็นปQญหาร วมกันของกลุ มประเทศกําลังพัฒนา 
ดังนั้น จึงได�มีการหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นในการหารือในงานสัมมนาครั้งนี้ 

ทางสหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศ หรือ ITU ได�มีการมอบหมายให�ท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางเพ่ือ
ส งเสริมให�เกิดการขยายโครงข ายเพ่ือให�บริการอินเทอรNเน็ตไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยท่ี
ปรึกษาได�นําเสนอรูปแบบการส งเสริมให�เกิดการขยายโครงข าย โดยแบ งเปน 2 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบท่ี 1: Public-Private Partnerships (PPP) คือ การร วมลงทุนระหว างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนเพ่ือขยายโครงข ายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ภายใต�การร วมลงทุนประเภทนี้ยังมี
รูปแบบย อยอีก 4 รูปแบบ คือ 

o Private Design Build and Operate คือ การท่ีภาครัฐให�อนุญาตภาคเอกชนเปนผู�สร�าง
โครงข าย และดําเนินการให�บริการอินเทอรNเน็ต 

o Public Outsourcing คือ การท่ีภาคเอกชนเปนผู�ดําเนินการให�บริการอินเทอรNเน็ต และ/
หรือ/รวมถึงการสร�างโครงข าย ภายใต�งบประมาณของภาครัฐ 

o Joint Venture คือ การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนมาเฉพาะเพ่ือเปนผู�ดําเนินการสร�างโครงข าย
และให�บริการอินเทอรNเน็ต 

o Public Design Build and Operate คือ การท่ีภาครัฐเปนผู�ดําเนินการเองท้ังหมด 
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ส วนใหญ แล�ว การดําเนินแบบ PPP นี้จะเน�นไปท่ีการสร�างโครงข ายหลักหรือ Core Network 
ยกตัวอย างเช น การสร�าง National ICT Broadband Backboneในประเทศแทนซาเนีย หรือการสร�าง
Johannesburg Broadband Network Project ในประเทศแอฟริกาใต� เปนต�น แต ปQจจุบัน ในกลุ มประเทศ
ท่ีพัฒนาแล�ว เริ่มมีการใช�รูปแบบการลงทุนแบบ PPP ในการส งเสริมให�เกิดการขยายโครงข ายในระดับของการ
เข�าถึง หรือ Last Mile มากข้ึน อาทิเช น Metroweb ในประเทศอิตาลี เปนต�น  

รูปแบบท่ี 2: Alternative approaches คือ การท่ีผู�ประกอบการ website รายใหญ  (ท่ีมีปริมาณ
การใช�ทราฟฟyก (Traffic) ในโครงข ายอินเทอรNเน็ตสูง เช น Google Facebook เปนต�น) เปนผู�ลงทุนสร�าง
โครงข ายเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงอินเทอรNเน็ตได�มากข้ึน ซ่ึงการลงทุนดังกล าวก็จะเปนประโยชนN
โดยตรงกับผู�ประกอบการ Website ท่ีลงทุนด�วย เนื่องจากยิ่งมีผู�ใช�อินเทอรNเน็ตมากข้ึนเท าใด ก็หมายถึงฐาน
ของเข�าถึง website มากข้ึน อันจะนํามาซ่ึงรายได�จากการโฆษณาของ website ท่ีเพ่ิมข้ึนด�วย การลงทุน
ประเภทนี้เริ่มเปนรูปเปนร างแล�วในหลายประเทศ เช น Google Fibre ในประเทศอูกานดา และ Google 
Fibre ในประเทศเยอรมนี เปนต�น  

นอกจากนั้นแล�ว ท่ีปรึกษายังได�เสนอว าหน วยงานกํากับดูแลยังสามารถท่ีช วยให�เกิดการขยาย
โครงข ายในพ้ืนท่ีท่ีไม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจได� โดยการกําหนดหลักเกณฑNหรือเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให�มีการเปyดโครงข ายเพ่ือให�ผู�ประกอบการรายอ่ืนเช าใช�ด�วยเง่ือนไขท่ีเปนธรรม หรือสร�าง
แรงจูงใจด�วยการลดหย อนค าธรรมเนียมใบอนุญาตในกรณีท่ีผู�ประกอบการต�องการเข�าไปลงทุนในพ้ืนท่ี
เหล านั้น หรือการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีพิเศษเพ่ือให�ผู�ประกอบการใช�ในพ้ืนท่ีเหล านั้น เปนต�น  

นอกจากจะมีการกล าวถึงอุปสรรคด�านการเข�าถึงโครงข ายโทรคมนาคมดังกล าวข�างต�นแล�ว ยังมีการ
พูดคุยถึงเรื่องปQญหาด�านอุปกรณNของผู�บริโภคท่ีใช�ในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ต เช น โทรศัพทNเคลื่อนท่ีท่ี
สามารถเข�าถึงอินเทอรNเน็ตได� (Smart Phone) ซ่ึงเรื่องดังกล าวสามารถนําไปสู ปQญหาการเข�าถึงบริการ
อินเทอรNเน็ตได�เช นกัน กล าวคือ เพราะถึงแม�ว าโครงข ายจะขยายไปถึงแล�ว แต หากประชาชนไม มีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะจัดหาอุปกรณNเพ่ือการเข�าถึงมาใช� การขยายโครงข ายก็คงจะไม มีประสิทธิภาพและไร�ผล 

ในการสัมมนาครั้งนี้ สหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศจะมีการนําเสนอถึงผลกระทบของภาระ
ภาษีของอุปกรณNในการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตต อการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตของประชาชน ผู�วิจัยได�
ทําการศึกษาความสัมพันธNระหว างอัตราภาษีของโทรศัพทNเคลื่อนท่ีซ่ึงเปนเครื่องมือหลักในการเข�าถึง
อินเทอรNเน็ตกับอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตของประชาชนในกลุ มประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา 
(ภาพท่ี 3)  

ผลการศึกษาชี้ชัดว า ในประเทศกลุ มท่ีมีอัตราภาษีท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตสูง (ซ่ึง
ในท่ีนี้คือโทรศัพทNเคลื่อนท่ีระบบ 3G) จะส งผลให�อัตราในการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตตํ่า และในทางกลับกัน หาก
อัตราภาษีต่ําก็จะทําให�อัตราในการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตสูง นอกจากนั้นแล�ว ผู�วิจัยยังได�ทําการศึกษาน้ําหนักของ
ปQจจัยภาษีมูลค าเพ่ิมในการให�บริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูงผ านโครงข ายโทรศัพทNประจําท่ีท่ีมีต ออัตราการ
เข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตของประเทศในทวีปต างๆ โดยอาศัยข�อมูลในปZ 2013 ดังนี้ (ภาพท่ี 4) 



 

 

ภาพท่ี 3 : ภาระภาษีต
อการเข	าถึงบริการอินเทอร$เน็ตของประชาชนในทวีปยุโรปและอเมริกา

ภาพท่ี 4: ผลกระทบของราคาท่ีลดลงต
อ

ผลการศึกษาพบถึงความสัมพันธNทางตรงระหว างการลดภาษีมูลค าเพ่ิมในการให�บริการอินเทอรNเน็ต
ความเร็วสูงผ านโครงข ายโทรศัพทNประจําท่ีกับอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง กล าวคือ
ของประเทศในทวีปเอเชียพบว า หากภาษีลดลงร�อยละ 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 2.3 และถ�าหากลดอัตราภาษีลงถึงร�อยละ 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 4.6 เปนต�น  

จากผลการศึกษานี้ยังพบว า
ภาษีของอุปกรณNในการเข�าถึงหรือภาษีมูลค าเพ่ิมในค าบริการ มีผลกระทบอย างมีนัยสําคัญต อการเข�าถึงบริการ
อินเทอรNเน็ตความเร็วสูง และหากพิจารณาต อไปถึงผลกระทบการอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตคว

ภาระภาษีต
อการเข	าถึงบริการอินเทอร$เน็ตของประชาชนในทวีปยุโรปและอเมริกา

 

ราคาท่ีลดลงต
อการเข	าถึงอินเทอร$เน็ตความเร็วสูงผ
านโครงข
ายโทรศัพท$ประจําท่ี

ผลการศึกษาพบถึงความสัมพันธNทางตรงระหว างการลดภาษีมูลค าเพ่ิมในการให�บริการอินเทอรNเน็ต
ความเร็วสูงผ านโครงข ายโทรศัพทNประจําท่ีกับอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง กล าวคือ

หากภาษีลดลงร�อยละ 5 จะทําให�อัตราการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง
และถ�าหากลดอัตราภาษีลงถึงร�อยละ 10 จะทําให�อัตราการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง

พบว า นโยบายด�านภาษีท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการอินเทอรNเน็ตไม ว าจะเปน
ภาษีของอุปกรณNในการเข�าถึงหรือภาษีมูลค าเพ่ิมในค าบริการ มีผลกระทบอย างมีนัยสําคัญต อการเข�าถึงบริการ

หากพิจารณาต อไปถึงผลกระทบการอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตคว
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ภาระภาษีต
อการเข	าถึงบริการอินเทอร$เน็ตของประชาชนในทวีปยุโรปและอเมริกา 

 

อินเทอร$เน็ตความเร็วสูงผ
านโครงข
ายโทรศัพท$ประจําท่ี 

 

ผลการศึกษาพบถึงความสัมพันธNทางตรงระหว างการลดภาษีมูลค าเพ่ิมในการให�บริการอินเทอรNเน็ต
ความเร็วสูงผ านโครงข ายโทรศัพทNประจําท่ีกับอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง กล าวคือ ในกรณี

งอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง
ทําให�อัตราการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง

นโยบายด�านภาษีท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการอินเทอรNเน็ตไม ว าจะเปน
ภาษีของอุปกรณNในการเข�าถึงหรือภาษีมูลค าเพ่ิมในค าบริการ มีผลกระทบอย างมีนัยสําคัญต อการเข�าถึงบริการ

หากพิจารณาต อไปถึงผลกระทบการอัตราการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็ว



 

 

สูงต อเศรษฐกิจในภาพรวม ก็จะเห็นได�ว า 
ได�นั้น ย อมจะเปนการยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทางหนึ่ง

ภาพท่ี 5: วัฏจักรผลกระทบของการลดภาษีของอุปกรณ$ในการเข	าถึงอินเทอร$เน็ต

จึงสรุปได�ว า นอกจากท่ีภาครัฐจะ
บริการอินเทอรNเน็ตได�มากข้ึนผ านโครงการต างๆแล�ว ภาครัฐจําเปนท่ีจะต�องมีนโยบายด�
ส งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตด�วย เพราะท่ีผ านมา
ความสําคัญต อผลกระทบของนโยบายภาษีท่ีเก่ียวข�องกับ
มากนัก ซ่ึงผู�วิจัยหวังว า ผลการวิจัยนี้จะเปนส 
ภาษีให�สอดคล�องกับนโยบายด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน 

ภาพท่ี 6 และ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก็จะเห็นได�ว า การท่ีประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง
กระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทางหนึ่ง (ภาพท่ี 5) 

จักรผลกระทบของการลดภาษีของอุปกรณ$ในการเข	าถึงอินเทอร$เน็ต/ภาษีมูลค
าเพ่ิมในค
าบริการ

จึงสรุปได�ว า นอกจากท่ีภาครัฐจะมุ งเน�นนโยบายการขยายโครงข ายเพ่ือให�ประชาชนมีโอกาสเข�าถึง
ได�มากข้ึนผ านโครงการต างๆแล�ว ภาครัฐจําเปนท่ีจะต�องมีนโยบายด�

ส งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตด�วย เพราะท่ีผ านมา
ความสําคัญต อผลกระทบของนโยบายภาษีท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการและการเข�าถึงอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง

ผลการวิจัยนี้จะเปนส วนสําคัญท่ีจะช วยผลักดันให�ภาครัฐหันมาปรับปรุงนโยบายด�าน
ภาษีให�สอดคล�องกับนโยบายด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน  

และ 7: ภาพบรรยากาศการเข	าร
วมงานสัมมนา GSR-15 
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การท่ีประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความเร็วสูง

ภาษีมูลค
าเพ่ิมในค
าบริการ 

 

ขยายโครงข ายเพ่ือให�ประชาชนมีโอกาสเข�าถึง
ได�มากข้ึนผ านโครงการต างๆแล�ว ภาครัฐจําเปนท่ีจะต�องมีนโยบายด�านภาษีเพ่ือช วยและ

ส งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสในการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตด�วย เพราะท่ีผ านมานั้น ภาครัฐไม ได�ให�
อินเทอรNเน็ตความเร็วสูง

ผลักดันให�ภาครัฐหันมาปรับปรุงนโยบายด�าน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

5.1 การเปนผู�บรรยายในหัวข�อ 
ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตนN 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคมนาคม
โครงสร�างอุตสาหกรรมโดยใช�กฎเกณฑN
หน วยงานกํากับดูแลท่ีจะมีส วนช วยในการส งเสริมการลงทุนท่ีก อให�เกิดนวัตกรรมใหม 
กิจการโทรทัศนNและกิจการโทรคมนาคม
และกรณีศึกษาของประเทศไทยเปนอย างมาก

5.2 การเข�าร วมสัมมนาของฝ�ายบริหาร
ถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโท
โทรคมนาคมระหว างประเทศเปนผู�ดําเนินการศึกษา
ดูแลท่ัวโลกต อประเด็นปQญหาต างๆ เช น
ประชาชนสามารถเข�าถึงได�อย างเท าเทียมและเปนธรรม 
ในการนํามากําหนดนโยบายของประเทศไทยในอนาคต

 

 

 

 

 

 

ในหัวข�อ “Innovative investment strategies: What’s new?”
นที ศุกลรัตนN ถือได�ว าเปนโอกาสสําคัญท่ีจะทําให�หน วยงานกํา

และกิจการโทรคมนาคมของประเทศท่ัวโลก ได�รับรู�ถึงวิสัยทัศนNในการจัด
โครงสร�างอุตสาหกรรมโดยใช�กฎเกณฑNและกติกาของหน วยงานกํากับดูแล ซ่ึงถือได�ว าเปน
หน วยงานกํากับดูแลท่ีจะมีส วนช วยในการส งเสริมการลงทุนท่ีก อให�เกิดนวัตกรรมใหม ๆ ในกิจการกระจายเสียง 

โทรทัศนNและกิจการโทรคมนาคม โดยหน วยงานกํากับดูแลในหลายประเทศต างให�ความสนใจต อแนวคิด
และกรณีศึกษาของประเทศไทยเปนอย างมาก 

ของฝ�ายบริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. เปนโอกาสสําคัญใน
ถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนN และกิจการโทรคม

เปนผู�ดําเนินการศึกษา รวมถึงแนวคิดของผู�บริหารระดับสูงของหน วยงานกํากับ
ท่ัวโลกต อประเด็นปQญหาต างๆ เช น การส งเสริมให�การเกิดการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความสูง

ประชาชนสามารถเข�าถึงได�อย างเท าเทียมและเปนธรรม เปนต�น ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตNใช�
ของประเทศไทยในอนาคต 
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“Innovative investment strategies: What’s new?” ของ
หน วยงานกํากับดูแลด�านกิจการ

ได�รับรู�ถึงวิสัยทัศนNในการจัด
เปนบทบาทท่ีสําคัญของ
ในกิจการกระจายเสียง 

หน วยงานกํากับดูแลในหลายประเทศต างให�ความสนใจต อแนวคิด

เปนโอกาสสําคัญในเรียนรู�
รทัศนN และกิจการโทรคมท่ีทางสหภาพ

แนวคิดของผู�บริหารระดับสูงของหน วยงานกํากับ
การส งเสริมให�การเกิดการเข�าถึงบริการอินเทอรNเน็ตความสูงเพ่ือให�

สามารถนํามาประยุกตNใช� และมีประโยชนN



 

11 

 

ตารางสรุปการประชุม 

วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 

ช วงเช�า ลงทะเบียนและเข�าร วมพิธีเปyดงานสัมมนา Global Symposium for Regulators (GSR) ครั้ง
ท่ี 15 

ช วงบ าย ประธาน กสท. เปนผู�บรรยายในหัวข�อเรื่อง “Innovative investment strategies: What’s 
new?”  

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 

ช วงเช�า-บ าย เข�าร วมงานสัมมนา GSR-15  

วันพฤหัสท่ี 11 มิถุนายน 2558 

ช วงเช�า ประธาน กสท. เข�าร วม Breakfast meeting ซ่ึงเปนการพูดคุยในหัวข�อเรื่อง “Net 
Neutrality: a new Challenge for regulators?”  

ช วงบ าย เข�าร วมงานสัมมนาและพิธีปyด GSR-15 

 


