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การเข�าร�วมประชุมระดับทวิภาค ี
ระหว�างรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและการส่ือสารแห�งรัฐบาลญ่ีปุPน 

และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  
และ 

 การเข�าร�วมการประชุมระดับโลกว�าด�วยตัวช้ีวัดด�านโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งท่ี 13 

 (Bilateral Meeting between the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan 
and the National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand    

and 
the 13th World Telecommunication/ICT indicators Symposium : WTIS - 15) 

 
    

 

 

1. การดําเนินงาน  

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (กสท.) พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� 
ได#รับเชิญจากรัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and 
Communications : MIC) แห)งรัฐบาลญ่ีปุAน เพ่ือเข#าร)วมการประชุมระดับทวิภาคีด#านความร)วมมือระหว)าง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ (กสทช.) และ MIC     
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และเข#าร)วมการประชุมระดับโลกว)าด#วยตัวชี้วัดด#านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 13 (13th World Telecommunication/ICT Indicators 
Symposium : WTIS - 15) ในระหว)างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ เมืองฮิโรชิม)า       
ประเทศญ่ีปุAน 

2. วัตถุประสงค� 

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวข#องกับการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�   

2.2 เพ่ือหาแนวทางความร)วมมือท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินงานภายใต#ขอบข)ายการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยเฉพาะแนวทางการกําหนดนโยบายให#สอดคล#องกับทิศทางการใช#
ข#อมูลของประชากรท่ีอาจมีผลต)อการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ในอนาคต 
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3. รายช่ือผู�เข�าร�วมประชุม 

3.1 พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�  ประธาน กสท และรองประธาน กสทช. 
  3.2 นางสาวนงลักษณ�  วัชระเกียรติพงษ�  เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 
  3.3 นายอรรถชัย  แมนมนตรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก1) 
  3.4 นางสาวคัคนางค�  จามะริก   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก2) 

 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

4.1 การประชุมระดับทวิภาคีด�านความร�วมมือระหว�าง กสทช. และ MIC 

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ           
และพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� รองประธาน กสทช. พร#อมผู#บริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. ได#เข#า
ร)วมการประชุมระดับทวิภาคีกับ Ms. Sanae Takaichi รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห)ง
รัฐบาลญ่ีปุAนและคณะ โดยได#หารือแลกเปลี่ยนแนวทางการกําหนดนโยบายและประสบการณ�ในการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน�  พร#อมท้ังมีการเจรจาความร)วมมือทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนานโยบายการบริหารคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน� รวมท้ังส)งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน�ระหว)างไทยและญ่ีปุAน ในด#านความร)วมมือ
ด#านการผลิตรายการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล  นอกจากนี้ ยังมีการกล)าวถึงผลสืบเนื่องจากการประชุมระหว)าง
ผู#ประกอบการไทยและญ่ีปุAนในด#านการผลิตรายการ (Content) เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 ท่ีผ)านมา ซ่ึง
นับเปbนโอกาสท่ีดีในการสนับสนุนความร)วมมือระหว)างผู#ประกอบการด#านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�ของท้ัง 2 ประเทศ  โดยได#ทําให#เกิดความร)วมมือกันในการผลิตรายการออกอากาศระหว)างสถานี
กระจายเสียงและโทรทัศน�ของประเทศไทยและญ่ีปุAน เช)น BBTV Ch7 & Itochu เปbนต#น นอกจากนั้น ยังมี
ประเด็นหารือเพ่ิมเติมในเรื่องบริการผลิตรายการ (Production Service) ท่ีประเทศไทยได#รับการยอมรับใน
ด#านความชํานาญจากนานาชาติ เช)น Hollywood  ประเทศไทยจึงมีความยินดีเปbนอย)างยิ่งท่ีจะเปlดให#มีการ
จัดงานแลกเปลี่ยนสําหรับผู#ประกอบการของท้ังสองประเทศเพ่ือสร#างความร)วมมือในด#านดังกล)าวต)อไป  

นอกจากนี้ ยังได#มีการหารือถึงโทรทัศน�ยุคหน#า (Next Generation TV) อาทิเช)น     
เทคโนโลยี 4K ซ่ึงประเทศไทยกําหนดให#ผู#ประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศญ่ีปุAนช)วงเดือน
กุมภาพันธ� 2016 ประเทศญ่ีปุAนได#แสดงความชื่นชมการจัดงาน NBTC Expo ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือเดือน
สิงหาคม 2015 ท่ีผ)านมา พร#อมกับได#แนะนําและเชิญชมการนําเสนอนิทรรศการของประเทศญ่ีปุAนในงาน 
WTIS –15 ท่ีนําเสนอเทคโนโลยีใหม)ๆ เช)น 8K และ สมาร�ททีวี (Smart TV) ของบริษัทกระจายเสียงและแพร)
ภาพสาธารณะแห)งประเทศญ่ีปุAนหรือ NHK  ท้ังสองฝAายยืนยันถึงความร)วมมืออย)างต)อเนื่องในอนาคตระหว)าง 
ไทยและญ่ีปุAน                   
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ในส)วนด#านโทรคมนาคม ได#มีการหารือถึงการดําเนินการ Roaming โทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ต)างประเทศ โดยมีการยืนยันถึงสถานะการดําเนินการในปwจจุบันเก่ียวกับการเจรจาอัตราค)าโทรศัพท�เคลื่อนท่ี  
และความร)วมมืออย)างต)อเนื่องในอนาคตระหว)างไทยและญ่ีปุAนเพ่ือสนับสนุนให#เกิดการเจรจา รวมท้ังความ
ร)วมมือประเด็นความปลอดภัยทางอินเตอร�เน็ต (Cybersecurity) ด#วย 

 

ภาพท่ี 1 : พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ  
และพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� รองประธาน กสทช. เข�าร�วมการประชุมระดับทวิภาคีกับ Ms. Sanae 

Takaichi รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยและการส่ือสารแห�งรัฐบาลญ่ีปุPน 

 

 4.2 การประชุมร�วมกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศ (International 
Telecommunication Union: ITU)  

 พันเอก นที ศุกลรัตน� รองประธาน กสทช. และ ประธาน กสท. ได#เข#าร)วมประชุมกับ 
Mr.Houlin Zhao เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ (International Telecommunication 
Union: ITU) ท้ังนี้ ประธาน กสท. ได#กล)าวถึงความร)วมมือระหว)าง กสท. กับ ITU ในการร)วมกันทําแผนการ
เปลี่ยนผ)านโทรทัศน�จากระบบอนาล็อกไปสู)ระบบดิจิตอล ได#อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงทาง ITU 
ได#ทํา Guildline สําหรับการเปลี่ยนผ)านโทรทัศน�จากระบบอนาล็อกไปสู)ดิจิตอลกรณีศึกษาของประเทศไทยอีก
ด#วย  ทาง กสท. กับ ทาง ITU ก็จะสานต)อความร)วมมือในการจัดทําแผนความถ่ีวิทยุดิจิตอล และ แผนพัฒนา
การเปลี่ยนผ)านวิทยุดิจิตอล ต)อไป 
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ภาพท่ี 2 : พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� รองประธาน กสทช. และ ประธาน กสท.  เข�าร�วมการประชุมกับ 
Mr. Houlin Zhao เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศ 

 

 4.3 การประชุม WTIS – 15 ICT INDICATORS SYMPOSIUM 

ภาพท่ี 3 : ภาพรวมผู�เข�าร�วมประชุมงาน 13th World Telecommunication 
/ICT indicators Symposium : WTIS – 15 
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Ms. Sanae Takaichi รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห)งรัฐบาลญ่ีปุAน 
Mr. Houlin Zhao เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ (International Telecommunication 
Union) และ Mr.Brahima Sanou ผู#อํานวยการสํานักพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication 
Development Bureau) แห)งสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ ได#ร)วมกันเปlดการประชุมระดับโลกว)า
ด#วยตัวชี้วัดด#านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 13 ข้ึน  โดยรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห)งรัฐบาลญ่ีปุAนกล)าวขอให#ท่ีประชุมร)วมกันอภิปรายในประเด็นต)อไปนี้  

- การลดความเหลื่อมล้ําในการใช#งานเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Divide) 
- การร)วมมือในการแก#ไขปwญหาความยากจน สภาวะแวดล#อม การสาธารณสุข และการศึกษา  
- การสร#างศักยภาพของเยาวชนและสตรีตามวาระการพัฒนาอย)างยั่งยืนป| 2030 (2030 

Agenda for Sustainable Development) และการให#ความสําคัญต)อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) และการเชื่อมต)ออุปกรณ�ด#วยอินเตอร�เน็ต 
(Internet of Things : IOT) เพ่ือการพัฒนาอย)างยั่งยืน 

การประชุมเริ่มต#นด#วยการเสวนาระดับรัฐมนตรีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข#อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย)างยั่งยืนด#วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเนื้อหาในการประชุมมุ)งเน#นไปท่ี
ความท#าทายท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับแนวโน#มเทคโนโลยีด#าน ICT ในอนาคต นโยบาย และการวัดผล และหัวข#อ
อ่ืนๆ ในการเสวนา เช)น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการปฏิวัติข#อมูล (ICT and the Data 
Revolution) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ICT and Innovation) IoT การใช#ประโยชน�จากโปรแกรม
ประยุกต�ทางโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ือเปbนแหล)งข#อมูล (Mobile Application as a Source of Data) และการใช#
ประโยชน�จากตัวชี้วัดด#าน ICT รวมถึงรายงานจากกลุ)มผู#เชี่ยวชาญด#านตัวชี้วัดด#านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Telecommunication/ICT Indicators) หรือ EGTI และกลุ)มผู#เชี่ยวชาญด#าน
ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน (ICT Household Indicators) หรือ EGH  ท้ังนี้ ได#
มีการประกาศลําดับประเทศตามดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT 
Development Index) หรือ IDI ซ่ึงจัดเปbนส)วนหนึ่งของการนําเสนอรายงานการวัดผลสังคมสารสนเทศป| 
2015 (Measuring the Information Society Report) ในการประชุมครั้งนี้ด#วย โดยสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต#) เปbนประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ในส)วนของประเทศไทยถูกจัดอยู)ในลําดับท่ี 74 จาก 167 สมาชิก
ของสหภาพโทรคมนาคม และ  

รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารแห)งรัฐบาลญ่ีปุAนกล)าวว)าผลการประชุมใน
ครั้งนี้จะนําเข#าสู)ท่ีประชุมรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร G7 ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ีเมือง Kagawa 
ประเทศญ่ีปุAนในป| 2016 เพ่ือแสดงให#เห็นถึงความสําคัญของ ICT และ IOT ในการพัฒนาอย)างยั่งยืน รวมถึง
มุ)งม่ันให#การจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปlกและกีฬาพาราลิมปlกในป| 2020 นําเอานวัตกรรมด#าน ICT มาแสดงให#
เห็นด#วย 
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การประชุมระดับโลกว)าด#วยตัวชี้วัดด#านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครั้งท่ี 13 สามารถกล)าวโดยสรุปในประเด็นต)างๆ ได#ดังต)อไปนี้  

1) การเสวนาระดับรัฐมนตรี: การขับเคล่ือนการพัฒนาอย�างย่ังยืนด�วย ICT (Ministerial 
Roundtable: ICT as a driver of sustainable development)    

การท่ีจะบรรลุ เป�าหมายความสําเร็จตามวาระการพัฒนาอย)างยั่ งยืนป| 2030 ของ
สหประชาชาติจําเปbนต#องอาศัย ICT รวมท้ังต#องการการส)งเสริมเพ่ือให#เกิดการพัฒนาอย)างยั่งยืนท่ีเปbนรูปธรรม
ในทุกสาขา โดยรัฐมนตรีจากหลายประเทศได#ยกตัวอย)างการนํา ICT มาใช#ในการลดความยากจน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ การให#บริการสาธารณสุข การเกษตรกรรม การสร#างและ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือส)วนรวม (Inclusive Societies)  

อย)างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ําในการใช#งานเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Divide) ระหว)างเขต
เมืองและเขตชนบทท้ังภายในแต)ละประเทศเอง และระหว)างประเทศยังคงเปbนปwญหาสําคัญท่ีต#องการการ
แก#ไข รัฐมนตรีหลายท)านมีความเห็นว)าการทําหน#าท่ีของสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศ ไม)ว)าจะเปbน
การนําเสนอข#อมูลทางสถิติ และการกําหนดตัวชี้วัดในกรอบท่ีเหมาะสมจะช)วยลดความเหลื่อมล้ําในการใช#งาน
เทคโนโลยีดิจิตอลดังกล)าวได#  การสร#างความตระหนักเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณด#านเทคโนโลยี
สารสนเทศให#แก)รัฐบาลท่ีมีทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะอย)างยิ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนาเปbนสิ่งสําคัญในการแก#ไข
ปwญหานี้ 

 ท่ีประชุมมีความเห็นว)าข#อมูลเปbนสิ่งสําคัญ ดังนั้น การนําข#อมูลท่ีมีคุณภาพมาใช#งานและ
เผยแพร)ให#แก)ผู#ท่ีมีหน#าท่ีจัดทํานโยบายจะช)วยนําประเทศไปสู)นโยบายและทิศทางท่ีถูกต#องและเหมาะสม 
ตลอดจนทําให#เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  การนําข#อมูลมาใช#งานควรมีการแบ)งตามเพศ และทักษะด#าน ICT 
นอกจากนี้ การจัดทําแผนพัฒนาด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Development Plan) จําเปbนต#องมีการ
กําหนดเป�าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#เกิดแนวทางในการดําเนินการ อีกท้ังยังเปbนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาด#าน ICT 
อีกด#วย 

รัฐมนตรีหลายท)านชี้ให#เห็นถึงความสําคัญของการใช#ประโยชน�จากแหล)งข#อมูลใหม) ซ่ึงได#แก) 
อภิมหาข#อมูล (Big Data), IoT และการติดต)อระหว)างอุปกรณ� (Machine to Machine: M2M) ดังนั้น 
สหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศและประเทศสมาชิกจึงควรใช#โอกาสนี้ในการสร#างความม่ันใจว)าตัวชี้วัด
ด#าน ICT ท่ีปรากฏในเป�าหมายการพัฒนาอย)างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จะถูกนํามา
เผยแพร)สู)สาธารณะและนําไปใช#ประโยชน�อย)างจริงจัง  นอกจากนี้  ยังชี้ให#เห็นความสําคัญของแหล)งข#อมูลท้ัง
ข#อมูลเดิมท่ีมีอยู)และข#อมูลใหม) การนําข#อมูลจากแหล)งต)างๆ มาใช#งานท้ังแหล)งข#อมูลภาครัฐและเอกชน  
โดยเฉพาะการนําข#อมูลจากแหล)งข#อมูลท่ีเกิดข้ึนใหม)มาใช#งานด#วย 

 



8 
 

2) การสนทนาระดับผู�นํา : แนวโน�มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต และความท�าทาย
ด�านนโยบายและการวัดผล (Leaders’ Dialogue: Future ICT trends, policies and 
measurement challenges) 

 การสนทนาระดับผู#นํามุ)งเน#นให#เกิดการตระหนักถึงประโยชน�ท่ีจะได#รับจากเทคโนโลยีใหม) 
เปbนต#นว)า เทคโนโลยีโทรศัพท�เคลื่อนท่ีความเร็วสูง และ IoT โดยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วนั้นได#ทํา
ให#เกิดรูปแบบของสังคม การติดต)อสื่อสาร และรูปแบบการทําธุรกิจแบบใหม) ซ่ึงท่ีประชุมได#รับทราบถึงความ
แตกต)างในด#านการพัฒนาด#าน ICT ของแต)ละประเทศ รวมถึงความแตกต)างท่ีเกิดข้ึนภายในแต)ละประเทศด#วย 

อย)างไรก็ตาม ท่ีประชุมชี้ให#เห็นว)าการขับเคลื่อนด#าน ICT สามารถทําได#โดยการปรับปรุงกฎ
และระเบียบท่ีเก่ียวข#องเพ่ือให#เกิดการสร#างและเติบโตของนวัตกรรม ซ่ึงการดําเนินการเพ่ือสร#างกรอบการ
กํากับดูแลท่ีเหมาะสมนั้นสามารถทําได#หลากหลายวิธี เ พ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม)ๆ การหลอมรวม 
(Convergence) และการให#บริการผ)านโครงข)ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Over the Top : OTT) Big Data และ 
IOT ได#ด#วย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงไปสู)สังคมดิจิตอลยุคใหม)นั้น ก็มาพร#อมกับความท#าทายใหม)ๆ ด#วย
เช)นกัน เช)น ความปลอดภัยทางอินเตอร�เน็ต (Cybersecurity) ความเปbนส)วนตัว (Privacy) และการวัดผลด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Measurement) 

ท้ังนี้ เครื่องมือด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Tools) กําลังเปลี่ยนแปลงการวัดผลในสังคม
ข)าวสารปwจจุบัน ซ่ึงท่ีประชุมได#แสดงให#เห็นถึงความเปbนไปได#และความท#าทายในการใช#เครื่องมือ ICT เหล)านี้ 
โดยเฉพาะอย)างยิ่ง ท่ีประชุมแสดงให#เห็นว)าการเข#าถึงและการใช#งาน ICT ท่ีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับความ
แพร)หลายและการเติบโตของ IOT และ Big Data จะทําให#เกิดการสร#างข#อมูลข)าวสารด#าน ICT ท่ีมีขนาดใหญ)
และมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการวัดผลภายใต#กรอบการวัดผลใหม)จําเปbนต#องอาศัยความร)วมมือกันระหว)าง
ภาครัฐและเอกชนในการหาข#อมูล รวมถึงอาจจําเปbนต#องมีการปรับปรุงรูปแบบการวัดผลแบบเดิม การวัดผล
ดังกล)าวจําเปbนต#องใช#ข#อมูลและหลักการทางสถิติท่ีมีความน)าเชื่อถือ และต#องอาศัยความร)วมมือของหน)วยงาน
ภาครัฐ หน)วยงานกํากับดูแล และเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#องเพ่ือทํางานร)วมกันอย)างใกล#ชิดกับภาคเอกชนเพ่ือระบุ
แหล)งข#อมูลใหม)ๆ ท่ีจะทําให#ข#อมูลทางสถิติมีความน)าเชื่อถือและเปbนประโยชน�มากยิ่งข้ึน 

3) การประกาศผลดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Launch 
ceremony of the ICT Development Index (IDI)) 

 ท่ีประชุมจัดให#มีการประกาศรายงานการวัดผลด#านสังคมสารสนเทศ (Measuring the 
Information Society Report) ซ่ึงจัดเปbนรายงานท่ีสําคัญในสาขาการพัฒนาด#าน ICT โดยผู#อภิปรายชี้ให#เห็น
ว)าดัชนี IDI มีความสําคัญรวมท้ังเปbนเครื่องมือท่ีใช#ในการประเมินความก#าวหน#าของประเทศ ใช#ในการระบุ
ความท#าทายและกําหนดเป�าหมาย โดยประกาศประเทศท่ีมีสมรรถนะสูงสุด และประเทศท่ีมีการพัฒนาเพ่ิม
มากข้ึนสูงสุดด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้แล#ว ดัชนี IDI ยังช)วยทําหน#าท่ีในการระบุแนวทางปฏิบัติ
และผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนเพ่ือใช#สําหรับการกําหนดนโยบายอีกด#วย ท้ังนี้ การอภิปรายชี้ให#เห็นว)าการลงทุนด#าน  
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ICT มีส)วนในการลดการลงทุนในด#านอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการเข#าถึง
นวัตกรรมและการให#บริการใหม)ๆ  

นอกจากนี้ หลายประเทศท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนอย)างก#าวกระโดดได#นําเอาประสบการณ�ท่ี
ใช#ในการขับเคลื่อนด#าน ICT มาเปbนตัวอย)างให#แก)ประเทศอ่ืนๆ เปbนต#นว)า การสร#างกรอบการกํากับดูแลท่ี
ส)งเสริมให#เกิดการแข)งขันและสร#างนวัตกรรม การใช#ประโยชน�จากกองทุนระหว)างประเทศ และการกําหนด
เป�าหมายด#าน ICT ท่ีชัดเจน และท่ีประชุมยังได#เน#นว)าการขาดการเข#าถึงข#อมูลท่ีเพียงพอโดยเฉพาะด#านการ 
ใช#งาน ICT เปbนอุปสรรคสําคัญของการกําหนดนโยบายด#าน ICT  

4) ส่ิงสําคัญของโลก: บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติข�อมูล (A World 
That Counts: the role of ICT in advancing a data revolution) 

 การประชุมนี้เน#นไปท่ีการชี้ให#เห็นว)า ควรมีการใช#ประโยชน�ทางสถิติจากการปฏิวัติข#อมูล 
(Data Revolution) ท่ีกําลังดําเนินอยู) ซ่ึง ICT คือกุญแจสําคัญท่ีเปbนท้ังเครื่องมือสําหรับใช#รวบรวมข#อมูลทาง
สถิติให#มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปbนแหล)งข#อมูลข)าวสารจากภาคอุตสาหกรรม ICT  โดยแต)ละประเทศ
สามารถใช# Big Data ในการปรับเปลี่ยนระบบสถิติของแต)ละประเทศโดยการลดต#นทุนและเวลาท่ีใช#ในการ
รวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ นอกจากนี้ ยังใช#เพ่ือให#ได#มาซ่ึงข#อมูลทาง
สถิติท่ีรวดเร็ว นับเปbนเปbนการเติมเต็มการดําเนินการทางด#านสถิติ นอกจากนี้ ยังเน#นให#เห็นความสําคัญในการ
สร#างความเข#มแข็งในการเชื่อมโยงระหว)างผู#ให#บริการข#อมูลท้ังท่ีเปbนทางการและไม)เปbนทางการเพ่ือให#มีส)วน
ร)วมในการปฏิวัติข#อมูล 

 ผู#เข#าร)วมการประชุมเน#นว)าสําหรับประเทศกําลังพัฒนานั้น หน)วยงานวิเคราะห�ทางสถิติขาด
งบประมาณและกําลังคนในการจัดการข#อมูล จึงต#องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ ยังจําเปbนต#องมี
การพัฒนาทักษะในการจัดการและวิเคราะห�ข#อมูลเพ่ือท่ีจะนําข#อมูลใหม)ๆ ท่ีได#ไปใช#ประโยชน�อย)างมี
ประสิทธิภาพ ความท#าทายของประเทศกําลังพัฒนาก็คือการขาดทักษะในการใช#ประโยชน�จากแหล)งข#อมูล
ใหม)ๆ และการนําข#อมูลท่ีได#ไปวิเคราะห� 

 สําหรับประเทศท่ีจะเข#าร)วมในการปฏิวัติข#อมูลนั้น จําเปbนต#องมีการดูแลหน)วยงานท่ี
เก่ียวข#องท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยท่ีประชุมส)งเสริมให#แต)ละประเทศมีการสร#าง
กลไกความร)วมมือเพ่ือท่ีจะได#มีส)วนร)วมในการสร#างเครือข)ายในระดับภูมิภาคเพ่ือบริหารจัดการข#อมูลท่ีเปbน
ประโยชน�ต)อประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังจําเปbนต#องอาศัยหน)วยงานสากลมา
กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห�ข#อมูลทางสถิติเพ่ือให#ผลการวิเคราะห�ท่ีได#มีคุณภาพและสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได# นอกจากนี้ ท่ีประชุมได#เน#นว)าหน)วยงานวิเคราะห�ทางสถิติของแต)ละประเทศควรมีการปรับ
กลยุทธ�เพ่ือใช#ประโยชน�จากข#อมูลใหม)ๆ สร#างศักยภาพในการบริหารจัดการข#อมูลใหม)ๆ และหาประโยชน�จาก
ข#อมูลเพ่ือนําไปสู)การปฏิวัติข#อมูล ท่ีประชุมเรียกร#องให#สหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศส)งเสริมให#เกิดการ
สร#างการรับรู#และสร#างความสําคัญของการนําข#อมูลไปใช#ประโยชน� ตลอดจนทําให#เกิดความร)วมมือกันของผู#มี
ส)วนได#เสียท้ังภาคเอกชน หน)วยงานวิเคราะห�ทางสถิติ หน)วยงานกํากับดูแล และภาคราชการ  
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5) Big Data และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ: การสร�างความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและภาคเอกชนอย�างมีประสิทธิภาพ (Big data and the ICT industry: building effective 
public-private partnerships) 

ในส)วนนี้เปbนการเน#นความสําคัญของภาคอุตสาหกรรม ICT ท่ีเปbนแหล)งสําคัญของ Big Data 
ซ่ึงรวมถึงผู#ให#บริการโทรคมนาคม อินเตอร�เน็ต สื่อสังคม และผู#ให#บริการดาวเทียม ข#อมูลบางส)วนนั้นสามารถ
เข#าถึงได#โดยจากเว็บไซต� แต)ข#อมูลบางส)วนนั้นจําเปbนต#องได#รับอนุญาตให#ใช#งานจากภาคเอกชน ดังนั้น การ
สร#างความร)วมมือระหว)างหน)วยงานภาครัฐและเอกชนจึงเปbนสิ่งจําเปbน รวมท้ังการสร#างรูปแบบการเข#าถึงและ
ใช#งานข#อมูลร)วมกันด#วย  ท้ังนี้ หน)วยงานวิเคราะห�ข#อมูลและหน)วยงานภาคประชาชนจํานวนมากก็ได#มีการ
เข#าถึงข#อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห� และใช#งานร)วมกันได#อย)างประสบความสําเร็จ  ซ่ึงการเข#าถึงข#อมูลดังกล)าว
จําเปbนต#องคํานึงถึงความเปbนส)วนตัว ความลับ และการป�องกันข#อมูล รูปแบบความร)วมมือระหว)างภาครัฐและ
เอกชนมีความหลากหลายข้ึนอยู)กับหลายปwจจัย เช)น รูปแบบการเข#าถึงข#อมูล  ความสนใจในเชิงพาณิชย� ความ
เปbนส)วนตัว การป�องกันข#อมูล นอกจากนี้ หน#าท่ีสําคัญของการรวมกลุ)มกันระหว)างประเทศ (International 
community) คือการอํานวยความสะดวกระหว)างผู#ผลิตข#อมูลและผู#นําข#อมูลไปใช#งาน คณะทํางานของ
สหประชาชาติเรื่อง Big Data สําหรับการวิเคราะห�ทางสถิติ (UN Global Working Group on Big Data for 
Official Statistics) จึงได#จัดทําร)างหลักการการใช#งานข#อมูลและรูปแบบการใช#ข#อมูลร)วมกันเพ่ือใช#ประโยชน�
ร)วมกันแล#ว  

อย)างไรก็ตาม ท่ีประชุมเห็นว)าสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศควรทําหน#าท่ีเปbนผู#แทน
ของสหประชาชาติในด#าน ICT โดยอํานวยความสะดวกให#เกิดการติดต)อสื่อสารกันระหว)างผู#ให#บริการ 
หน)วยงานกํากับดูแล และหน)วยงานวิเคราะห�ทางสถิติ อีกท้ังควรทําให#เกิดการดําเนินการอย)างต)อเนื่องของ
กลุ)ม EGH และ EGTI ในด#านแหล)งข#อมูลใหม)ๆ และ Big Data 

6)  ICT และนวัตกรรม: นโยบาย การวัดผล และผลท่ีได�รับ (ICT and innovation: 
policies, measurement and impact) 

ท่ีประชุมได#มีการกล)าวถึงความเชื่อมโยงระหว)าง ICT และนวัตกรรม โดย ICT และการ
เชื่อมต)อ (Connectivity) นั้น เปbนหัวใจของการขับเคลื่อนสําหรับการพัฒนาด#านนวัตกรรมและการพัฒนาของ
การประกอบการ นอกจากนี้ ธุรกิจท่ีมีการใช#นวัตกรรมมากๆ นั้นบางส)วนเปbนธุรกิจท่ีอยู)ในภาค ICT      
อย)างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนวัตกรรมทาง ICT ท่ีสําคัญๆ ก็ยังต#องมีการนําไปใช#กับภาคส)วนอ่ืนท่ีไม)ใช) ICT 
ด#วย เพ่ือช)วยขับเคลื่อนการประกอบกิจการ การพัฒนาด#านสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม และภาคส)วน
อ่ืนๆ รวมไปถึงช)วยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนด#วย 

ในการประชุมยังได#เน#นย้ําถึงความสําคัญของการเพ่ิมความเหมาะสมของตัวชี้วัดทาง
นวัตกรรม ท่ีรวมไปถึงนวัตกรรมทาง ICT (ICT innovation) เพ่ือทําให#ผู#กําหนดนโยบายและภาคเอกชนได#
ทราบถึงแนวโน#มและความท#าทายด#านนวัตกรรมระดับชาติ ซ่ึงความก#าวหน#าท่ีสําคัญได#เกิดข้ึนจากการสร#าง
ตัวชี้วัดเก่ียวกับประเด็นด#านการเข#าถึงและการใช#งานทาง ICT ข้ึนมาใหม) และในปwจจุบันก็ควรให#ความสนใจ
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มุ)งเน#นไปในเรื่องการรวบรวมข#อมูลหลักฐานเก่ียวกับการขับเคลื่อนทางนวัตกรรมและผลลัพธ�ของ ICT ด#วย 
นอกจากนี้ ประโยชน�ของ ICT ท่ีมีต)อนวัตกรรมนั้นก็ยังถูกนําไปใช#ในสภาพแวดล#อมท่ีมีผลิตภาพตํ่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเชื่องช#า เพ่ือกระตุ#นให#มีผลิตภาพท่ีดีข้ึน 

จากผลดังกล)าว จึงเกิดความจําเปbนท่ีจะต#องมีความเข#าใจทางด#านนวัตกรรมท่ีลึกมากข้ึน โดย
รูปแบบและตัววัดจะต#องอยู)เหนือนวัตกรรมของบริษัทองค�กรขนาดใหญ)ท่ีขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด#วย
การมุ)งเน#นไปท่ีการสร#างผลิตภัณฑ�ใหม)ๆ โดยท่ีประชุมได#เน#นให#เห็นถึง  ตัววัดท่ีมิติเดียว (One-dimensional 

Metrics) ท่ีมีอยู)ในปwจจุบัน รวมไปถึงกรอบความคิดของนวัตกรรม อาทิ สถิติด#านการวิจัยและพัฒนา และการ
สํารวจทางด#านนวัตกรรมท่ีมีอยู)แล#วในปwจจุบันยังไม)ถูกต#องนักในการเก็บข#อมูลจากส)วนท่ีมีการผสมผสานหรือ
ซับซ#อนลงไป ตัวอย)างของนวัตกรรมท่ีถูกขับเคลื่อนด#วย ICT แต)ไม)ได#ถูกวัดรวมอยู)ในการใช# ICT ในภาพรวม
เพ่ือช)วยกระตุ#นให#นวัตกรรมนั้นมีระดับท่ีใหญ)อย)างท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เช)น รถท่ีสามารถขับได#เอง หรือรถ
ประหยัดพลังงาน หรือไม)ว)าจะเปbนนวัตกรรมในบริษัท/องค�กรเล็กๆ หรือองค�กรท่ีไม)แสวงผลกําไร (non-profit 
organization) การขับเคลื่อนนวัตกรรมด#วย ICT จึงสามารถช)วยพัฒนาปรับปรุงด#านกระบวนการและการ
บริการ รวมไปถึงช)วยพัฒนานวัตกรรมในระดับผู#ใช#งานและระดับครัวเรือน ท้ังนี้ ประโยชน�ท่ีจะได#รับจากการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด#วย ICT โดยเฉพาะอย)างยิ่งในระดับผู#บริโภคนั้น มีความจําเปbนท่ีจะต#องถูกดูแลอย)าง
เหมาะสมด#วยสถิติผลิตภาพแบบด้ังเดิม (traditional productivity statistics) ด#วยเช)นกัน 

ความท#าทายและโอกาสจากนโยบายใหม)ๆ เปbนผลมาจากรูปแบบใหม)ของกระจายตัว และ
การเปlดกว#างของกระบวนการขับเคลื่อนนวัตกรรมด#วย ICT รูปแบบใหม)ๆ นํามาซ่ึงการวางโครงสร#างท่ี
เหมาะสม รวมถึงขอบข)ายของงานในการแบ)งบันความรู#และข#อมูลต)างๆ รวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทางปwญญา และ
ตลาดข#ามพรมแดนระหว)างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการอัพเกรดระดับความชํานาญในระดับท่ีเพียงพอ
ต)อการใช#ประโยชน�เพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรมด#วย ICT นอกจากนี้ ยังมีความต#องการข#อมูลท่ีมากข้ึนเพ่ือใช#
ในการดูแลติดตามนวัตกรรมได#อย)างถูกต#องเหมาะสม ท้ังนี้ เครือข)ายทางสังคมระดับชาติและระดับประเทศยัง
ถูกผลักดันเพ่ือพัฒนาวิธีการท่ีใช#ในการเก็บรวมรวมข#อมูลนวัตกรรม รวมถึงนวัตกรรมทาง ICT ซ่ึงเรื่องนี้กําลัง
ถูกนําไปสู)การดําเนินงานระดับชาติและระหว)างประเทศ 

นอกจากนี้ ผู#เข#าร)วมประชุมได#สนับสนุนให#สหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศร)วมกับ
พันธมิตรท่ีเก่ียวข#อง เช)น องค�การทรัพย�สินทางปwญญาโลก หรือ WIPO ช)วยเหลือประเทศสมาชิกด#วยการ
แสดงให#เห็นถึงผลกระทบในกรณีต)างๆ ของนวัตกรรม ICT ซ่ึงรวมอยู)ในหนึ่งของเป�าหมาย ICT ระดับโลกใน
แผนกลยุทธ�ของสหภาพโทรคมนาคม และวาระท่ีเชื่อมโยงไปถึงป| 2020 
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7) แนวโน�มท่ีเกิดข้ึนใหม� : การเช่ือมต�ออุปกรณ�ด�วยอินเตอร�เน็ต (IOT) และโปรแกรม
ประยุกต�ทางโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Applications) ท่ีกําลังกลายเปwนแหล�งท่ีมาอันทําให�เกิดการ
พัฒนาของข�อมูล (Emerging trends: Internet of Things (IoT) and mobile applications as a 
growing source of development data)  

ท่ีประชุมได#กล)าวถึง IOT และโปรแกรมประยุกต�ทางโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยได#นําเสนอโอกาส
ใหม)ๆ สําหรับการพัฒนาด#วยการจัดหาแหล)งข#อมูลใหม)ท่ีสามารถสร#างให#เกิดความความเข#าใจ รวมไปถึง
สามารถการวิเคราะห� และจัดการกับประเด็นด#านการพัฒนาท่ีมีอยู)ในปwจจุบัน และยังมีการวางประเด็นต)างๆ
ไปถึงวาระในป| 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยในอนาคตนั้น ค)าตัวเลขท่ีได#มาจากการเชื่อมต)ออุปกรณ�
อุปกรณ�ด#วยอินเตอร�เน็ต และโปรแกรมประยุกต�ทางโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จะถูกเชื่อมติดกันเพ่ือให#เกิดประโยชน�
ต)อการใช# Big Data นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังสนับสนุนให#เกิดการทํางานร)วมกันระหว)างสํานักงานสถิติแห)งชาติ 
หน)วยงานกํากับดูแล และกระทรวงต)างๆ ในการใช#ประโยชน� Big Data จากการเชื่อมต)ออุปกรณ�ด#วย
อินเตอร�เน็ต ซ่ึงสหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศจะเปbนผู#มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกใน
กระบวนการต)างๆ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมได#นําเสนอตัวอย)างกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จของ IOT ในระดับท่ีเล็กลง
ไป รวมถึงระบบข#อมูลอัตโนมัติแบบ Real-time บนโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ท่ีถูกใช#เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทํางาน
ของรัฐบาลท#องถ่ิน ในด#านท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การศึกษา และการจัดการน้ํา ซ่ึงตัวอย)างเหล)านี้แสดงให#
เห็นว)า IOT และโปรแกรมประยุกต�ทางโทรศัพท�เคลื่อนท่ีสามารถก)อให#เกิดประโยชน�ต)อการพัฒนาในหลายๆ 
ประเทศ เพ่ือจัดการเป�าหมายการพัฒนาในระดับท่ีเล็กลงไปด#วยค)าใช#จ)ายในการนําระบบไปใช# (deployment 
cost) ท่ีตํ่ากว)า และสามารถปรับให#เข#ากับความต#องการของการใช#งานในท#องถ่ินนั้นๆ (เช)น การอุปโภค
บริโภคพลังงานในระดับตํ่า, การใช#งานอินเทอร�เน็ตท่ีมีอยู)อย)างจํากัด, ข#อจํากัดของทักษะการใช# ICT ของคน
ในท#องถ่ิน) โดย IoT สามารถทําให#ไล)ระดับข้ึนได#ไปยังระบบท่ีใหญ)ข้ึนได#ในอนาคต แม#ว)าจะยังต#องพบเรื่อง
ความท#าทายในเรื่องของการพิจารณางานท่ีต#องทําร)วมกันและการทํางานท่ีต#องแยกออกจากกัน (ระหว)าง
ส)วนกลางและส)วนท#องถ่ิน) นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังผลักดันให#เกิดการบริหารจัดการระดับท#องถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ เพ่ือใช#ประโยชน�ของข#อมูลท่ีได#มาจากการเชื่อมต)ออุปกรณ�ด#วยอินเตอร�เน็ต และ
โปรแกรมประยุกต�ทางโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และจะได#นําไปสู)การปรับปรุงพัฒนาการให#บริการสาธารณะต)อไป 

นอกจากนี้ โครงสร#าง ICT จะช)วยสร#างการเชื่อมต)อและขีดความสามารถในกระบวนการส)ง
ข#อมูลท่ีเพียงพอต)อ IOT โดยท่ีประชุมได#กล)าวถึงนโยบายและการกํากับดูแลเพ่ิมเติมเพ่ือปlดช)องว)างของ
โครงสร#าง ICT ท่ียังถูกจํากัดอยู) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม)ให#ประเทศกําลังพัฒนา หรือบางภูมิภาคในประเทศกําลัง
พัฒนาหลายๆ ประเทศนั้นถูกท้ิงไว#ข#างหลังการรุดหน#าไปอย)างรวดเร็วของ IOT นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได#ระบุ
ถึงเรื่องท่ีต#องดําเนินการเปbนอันดับแรกๆ นั่นคือการฝ�กอบรมการใช# IOT แม#ว)าช)องทางการเข#าถึงด#วย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีนั้นกําลังทําให#การเชื่อมต)ออุปกรณ�ด#วยอินเตอร�เน็ตนั้นทําได#ง)ายข้ึนท)ามกลางความเชี่ยวชาญ
ทางด#านเทคโนโลยีท่ีมีไม)มากนักก็ตาม และท่ีประชุมยังได#กล)าวถึงการคอยเฝ�าติดตามการพัฒนา IOT ว)า
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ต#องการข#อมูลสถิติระดับนานานาชาติท่ีเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบกันได# นอกจากนี้ยังขอให# ITU และ
กลุ)มผู#เชี่ยวชาญทางด#านสถิติ ช)วยสนับสนุนทําให#ข#อมูลต)างๆ เหล)านี้ใช#งานได#จริงด#วย  

8) วาระพิเศษ : กลุ�มผู�เช่ียวชาญด�านตัวช้ีวัดด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร หรือ EGTI และกลุ�มผู�เช่ียวชาญด�านตัวช้ีวัดของครัวเรือน หรือ EGH (Special session: 
Expert Group on Telecommunication/ICT Indicators and Expert Group on Household 
Indicators) 

ท่ีประชุมได#ต#อนรับการเข#าร)วมของผู#เชี่ยวชาญทางสถิติด#าน ICT ในงานท่ี EGTI และ EGH 
เปbนผู#ดําเนินงาน รวมไปถึงการเข#ามามีส)วนร)วมของผู#ให#บริการประเภท OTT ในหัวข#อท่ีเก่ียวกับท้ัง 2 กลุ)ม 
เช)น Big Data และแหล)งข#อมูลด#าน ICT อ่ืนๆ นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได#กล)าวให#ทราบถึงผลงานท่ีดําเนินงาน
โดย EGTI ในป| 2015 ภายใต#การนําของประธาน Mr. Inigo Herguera จากประเทศสเปน และรับรองผลอย)าง
เปbนทางการของการประชุม EGTI ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 23 – 25 กันยายน 2015 ณ เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร�แลนด�  โดยท่ีประชุมเห็นด#วยท่ีจะเริ่มเก็บรวมรวมข#อมูล Active Subscriptions to LTE/WiMAX 
Mobile-Broadband Networks  ต้ังแต)ป| 2016 และเพ่ือให#ใช#คํานิยามใหม)ท่ีได#รับการยอมรับจาก EGTI ท่ี
อยู) ในหมวดหมู)ย)อย (Sub-categories) ของ Mobile-Broadband ได#แก) 1) data-only mobile-
broadband subscriptions และ    2) data and voice mobile-broadband subscriptions นอกจากนี้ 
ท่ีประชุมยังได#สนับสนุนให#ประเทศต)างๆ ให#เริ่มทํางานร)วมกันกับผู#ประกอบการเพ่ือร)วมเก็บข#อมูลต)างๆ ท่ี
กล)าวไปด#วย 

ท่ีประชุมได#พิจารณาข#อเสนอสําหรับงานของ EGTI ในอนาคต ซ่ึงท่ีประชุมได#เห็นด#วยกับการ
ทบทวน ITU Price Basket ท่ียึดเอาข#อมูลรูปแบบการใช#งานจากประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล#ว
เปbนหลัก และได#ใช#ข#อมูลจากภูมิภาคต)างๆ ท่ีแตกต)างกัน ท่ีประชุมยังได#สนับสนุนประเทศต)างๆ ให#เก็บสะสม
ข#อมูลเหล)านี้จากทางผู#ประกอบการและแบ)งปwนกันในส)วนของข#อมูลภาพรวมภายใน EGTI เพ่ือหลีกเลี่ยง
ประเด็นด#านข#อมูลท่ีเปbนความลับ ดังตัวอย)างจากประเทศซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ ท่ีประชุมได#ตกลงกันใน
การสร#างกลุ)มย)อย (sub-groups) ภายใน EGTI เพ่ือจัดทําเอกสารอ#างอิงสําหรับการเก็บรวบรวมข#อมูล ได#แก)
1  ( Digital financial services, rapporteur: Linda Kambale, จาก the Malawi Communications 

Regulatory Authority และ 2  ( International Internet bandwidth indicators, rapporteur:  João 
Noronha, จาก ANACOM, Portugal ซ่ึงผู#เชี่ยวชาญท้ังหมดได#ให#ความสนใจกับสนับสนุนให#เกิดการสร#างร)าง
เอกสารอ#างอิงเหล)านี้เพ่ือให#เข#าไปอยู)ใน sub-groups     

นอกจากนี้ ท่ีประชุมได#กล)าวต#อนรับการประเมินผล  IDI ท่ีดําเนินการโดย European 
Commission’s Joint Research Center (JRC) ซ่ึงได#รวมถึงวิธีการท่ี IDI ใช#ท่ีว)า “sound, coherent and 
balanced” ดังนั้น IDI จึงเปbนตัววัดในภาพรวมท่ีน)าเชื่อถือเพ่ือจะได#สามารถนําไปใช#เปbนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดทํานโยบายต)างๆ ให#ดียิ่งข้ึน 



14 
 

ในการประชุมยังได#กล)าวถึงการงานท่ีจัดทําโดย EGH ในป| 2015 ภายใต#การดําเนินงานของ
ประธาน Alexandre Barbosa จากประเทศบราซิล โดยท่ีประชุมได#พิจารณายอมรับตัวชี้วัดใหม) 2 ตัวชี้วัดใน
ระหว)างการประชุม EGH (ได#แก) จํานวนครัวเรือนท่ีไม)มีการเข#าถึงของอินเทอร�เน็ต (proportion of 
households without Internet access) และสัดส)วนผู#ท่ีไม)ใช)อินเทอร�เน็ต (proportion of individuals 
not using the Internet) ซ่ึงแบ)งประเภทตามเหตุผล) และได#ตกลงท่ีจะเริ่มเก็บข#อมูลสําหรับตัวชี้วัดท้ัง 2 นี้
ในป| 2016 อีกท้ังท่ีประชุมยังได#ผลักดันให#ประเทศต)างๆ รวบรวมตัวชี้วัดท่ีจะเก็บเปbนข#อมูล ICT ภาคครัวเรือน
ต)อไปในอนาคตด#วย และท่ีประชุมก็ได#ยอมรับถึงความจําเปbนของสภาพความพร#อมใช#งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ
ข#อมูลสถิติด#าน ICT โดยเฉพาะอย)างยิ่งตัวชี้วัดท่ีถูกรวมอยู)ในขอบข)ายงานตัวชี้วัดของ SDG และยังสนับสนุนให#
หน)วยงานกํากับดูแล กระทรวง และ NSOs ให#ทํางานร)วมกันในการทําให#ข#อมูลพร#อมใช#งานได#มากข้ึน 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได#เรียกร#องให# ITU ทํางานร)วมกับ NSOs ในการอัพเดทแบบสอบถามท่ีใช#ในการสํารวจ
ครัวเรือนระดับชาติ เพ่ือทําให#เกิดความม่ันใจว)าข#อคําถามของ ICT ได#ถูกรวมอยู)ในการเก็บข#อมูลระดับชาติ
แล#ว โดยเฉพาะอย)างยิ่งข#อมูลท่ีจําเปbนต#องใช#ในการติดตามดูแล SDGs 

9) รายงานการวัดผลสังคมสารสนเทศป{ 2015 (Measuring the Information 
Society Report 2015) 

ผู#เข#าร)วมประชุมได#กล)าวต#อนรับการนําเสนอรายงาน Measuring the Information 
Society ป| 2015 และข#อมูลข)าวสารท่ีถูกจัดไว#ในการประเมินเชิงปริมาณในส)วนแรกของวาระ ITU Connect 
ป| 2020 ได#แก) สถานการณ�พัฒนาทางด#าน ICT ของประเทศต)างๆ แนวโน#มราคาด#าน ICT และการพัฒนาใน
ปwจจุบัน รวมไปถึงโอกาสและความท#าทายของ IOT ท้ังนี้ ท่ีประชุมได#กล)าวถึงการวิเคราะห�และการคาดการณ�
โดยได#คํานึงถึงตัวชี้วัดท่ีจะต#องติดตามดูแลไปยังเป�าหมาย Connect ป| 2012 ยิ่งไปกว)านั้น ท่ีประชุมยังได#
กล)าวถึงความต#องการความน)าเชื่อถือและความไปในทิศทางเดียวกันของข#อมูลสถิติเพ่ือเฝ�าติดตามดูแล
ความก#าวหน#าของ IOT อีกท้ังยังได#กล)าวถึงรายงานของ MIS ท่ีนําเสนอเก่ียวกับวิธีการและการวิเคราะห�ต)างๆ 
ท่ีได#เฝ�าติดตามการพัฒนาด#าน ICT และการระบุถึงเป�าหมายท่ีท#าทายต)างๆ และยังได#จัดทําตัวอย)างว)าความ
พร#อมของข#อมูล ICT สามารถใช#บอกถึงนโยบายและการกํากับดูแลท่ีมีอยู)ได#อย)างไร 

 
10) การแสดงข�อคิดเห็นสุดท�ายโดยประธาน (Final Remarks by the Chair) 

ประธานได#กระตุ#นให#ผู#เข#าร)วมงานจากประเทศสมาชิก OECD ให#พยายามอย)างสุด
ความสามารถท่ีจะสะท#อนการอภิปรายระหว)างการประชุมนี้ไปยังการประชุม OECD อย)างเปbนทางการท่ีจะจัด
ข้ึนในเดือนพฤษภาคม ป| 2016 ณ ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ ประธานได#ผลักดันให#ผู#เข#าร)วมงานท้ังหมดได#
ทบทวนประเด็นความคิดเห็นท่ีได#มีการอภิปรายกันในการประชุมครั้งนี้ และนําไปใช#ต)อให#ได#ดีท่ีสุดสําหรับการ
จัดประชุม WTIS-16 ต)อไป และยังแสดงให#เห็นถึงความตระหนักว)าการประชุม WTIS ครั้งท่ี 15 ท่ีเพ่ิงจบไปนี้
ไม)ใช)จุดสิ้นสุดแต)กลับเปbนจุดเริ่มต#นของการร)วมพิจารณาถึงเรื่องท่ีสําคัญๆ ต)อไปอีกในอนาคต 
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5. สรุปผลการดําเนินงาน 

5.1 ในการประชุมทวิภาคีด#านความร)วมมือระหว)าง กสทช. และ MIC ในส)วนของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน� ประธาน กสท. ได#ร)วมเจรจาตกลงกับ            
Ms. Sanae Takaichi รัฐมนตรีว)าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารของประเทศญ่ีปุAนนั้น ก)อให#เกิด
ประโยชน�เปbนอย)างมากต)อวงการโทรทัศน�ไทยจากการเจรจาตกลงในการแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการโทรทัศน�
ระหว)างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุAน ถือเปbนจุดเริ่มต#นของการสนับสนุนและผลักดันให#ผู#ประกอบการ
เก่ียวกับการผลิตเนื้อรายการในยุคโทรทัศน�ระบบดิจิตอลได#ต)อยอดธุรกิจไปยังต)างประเทศ ซ่ึงทางประเทศ
ญ่ีปุAนยังได#ให#การสนับสนุนผู#ประกอบการไทยในการเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับเทคโนโลยี 4K และ 8K ณ 
ประเทศญ่ีปุAนในช)วงเดือนกุมภาพันธ� ป| 2016 อีกด#วย 

 
5.2 ในการเข#าร)วมประชุมการประชุมระดับโลกว)าด#วยตัวชี้วัดด#านโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 13 นั้น ทําให#ได#เข#าร)วมรับฟwงการประชุมและการอภิปรายท่ี
น)าสนใจและก)อให#เกิดความรู#เก่ียวกับนโยบายด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตัวแทนจาก
ประเทศต)างๆ ท่ัวโลก ท้ังผู#บริหารระดับสูง รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค�กร
กํากับดูแลด#านโทรคมนาคมระดับชาติและหน)วยงานวิเคราะห�ทางสถิติระดับชาติ รวมถึงการประเมินผลการ
พัฒนาทางด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต)างๆ ทําให#ทราบถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรม
และส)งเสริมผู#ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาประเทศท่ีเกิดจากงานด#าน ICT จึงถือเปbนโอกาสอันดีท่ีตัวแทน
ประเทศไทย จากสํานักงาน กสทช. ได#เข#าร)วมการประชุมในครั้งนี้ ท่ีจะสามารถนําเอาแนวคิดหรือประเด็น
ความรู#ต)างๆ มาปรับใช#ให#เกิดประโยชน�ในงานท่ีอาจเก่ียวข#องได#ต)อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ สหภาพโทรคมนาคมระหว)างประเทศยังได#ประกาศผลรายงานตัวชี้วัดการพัฒนา
ด#าน ICT ของแต)ละประเทศท่ัวโลกประจําป| 2014 โดยประเทศไทยได#ข้ึนมาอยู)ในอันดับท่ี 74 ของโลก จาก
ลําดับท่ี 81 ในป| 2014 ซ่ึงเปbนผลจากการเปlดให#บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในระบบ 3G บนคลื่น            
ความถ่ี 2.1 GHz ของไทย 

 
 


