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รายงานฉบับน้ีเป�นการสรุปสาระสาคัญของการประชุมทางวิชาการโดยอ�างอิงเน้ือหาจากการประชุมทางวิชาการเท"าน้ัน
แสดงข�อมูลบางส"วนท่ีได�รับมาจากการประชุมทางวิชาการด�วย ดังน้ัน ผู�จัดทารายงานน้ีจึงไม"สามารถยืนยันความถกูต�องของเน้ือหาหรือข�อมูลได�

และขอสงวนความรับผิดท่ีอาจเกิดขึ้น ไม"ว"าทางตรงหรือทางอ�อม อันเกิดมาจากการนารายงานน้ีไปใช�ทุกกรณี
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สรุปการเข	าร
วมบรรยายและประชุมในงาน Global Symposium for Regulators 2016 (GSR 2016) 
โดย สหภาพโทรคมนาคมระหว
างประเทศ (ITU) 

 ณ เมืองชาม เอล ชิก ประเทศอียิปต# 
 

__________________________________________ 

1. การดําเนินงาน  

 ประธาน กสท. เข�าร"วมบรรยายและประชุมในงาน Global Symposium for Regulators (GSR) 
ครั้งท่ี 16 ณ เมืองชาม เอล ชิก ประเทศอียิปตH ระหว"างวันท่ี 11–15 พฤษภาคม 2559   

 

2. วัตถุประสงค# 

2.1 เพ่ือเป�นการเผยแพร"ความรู�เก่ียวกับองคHกรและนโยบายการกํากับดูแลของประเทศไทยให�กับ
หน"วยงานท่ีมีหน�าท่ีกําหนดนโยบาย และผู�ท่ีเก่ียวข�องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนHในระดับ
นานาชาติ 

2.2 เพ่ือเสริมสร�างกระบวนการมีส"วนร"วมและยกระดับความสัมพันธHในเครือข"ายความร"วมมือของ
องคHกรกํากับดูแล อันจะก"อให�เกิดประสิทธิภาพต"อวงการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนHในระดับ
สากล 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณHการดําเนินงาน ตลอดจนรับทราบความคืบหน�า อุปสรรค 
และแนวทางการแก�ไขปSญหาในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนHขององคHกรกํากับดูแลท่ี
เข�าร"วมงานสัมมนา ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จะเป�นประโยชนHต"อการวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตรHในการดําเนินงาน
ด�านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนHของประเทศไทยต"อไปในอนาคต 

 

3. รายช่ือผู	เข	าร
วมการสัมมนา 

3.1 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตนH   ประธาน กสท และรองประธาน กสทช 
3.2 พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง"า  กสทช. 
3.3 น.ส.นงลักษณH วัชระเกียรติพงษH  เลขานุการประจํา ประธาน กสท. 
3.4 น.ส.มธุรส งามสง"า    เลขานุการประจํา กสทช. 
3.5 นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศนH 
3.6 นายพสุ ศรีหิรัญ                       ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจาย 
       เสียงและโทรทัศนH 
3.7 นายวิชิตโชค อินทรHเอียด   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
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4. ผลการดําเนินงาน 

 

Global Symposium for Regulators (GSR) เป�นงานการประชุมขององคHกรกํากับดูแลด�านการ
สื่อสารโทรคมนาคม วิทยุ และโทรทัศนH ซ่ึงจัดข้ึนโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว"างประเทศ (ITU) โดยมีการ
จัดเป�นประจําทุกป] มีเป̂าหมายเพ่ือให�หน"วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนH และกิจการ
โทรคมนาคมของแต"ละประเทศได�มีโอกาสมาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณHในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนH และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง ITU หวังว"าหน"วยงานกํากับดูแลแต"ละประเทศจะ
ได�เรียนรู�ประสบการณHของประเทศต"างๆท่ัวโลก เพ่ือนําไปปรับใช�ให�เข�ากับบริบทของประเทศตนเอง 

ในการนี้ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตนH และพันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง"า ได�มีโอกาสเข�าพบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการ ITU คนปSจจุบัน คือ นาย Houlin Zhao และยังมีโอกาสสนทนาเชิงลึก
ด�านนโยบายกับนาย Brahima Sanou ซ่ึงดํารงตําแหน"ง Director of Telecommunication 
Development Bureau (BDT) ของ ITU  

ภาพท่ี 1 และ 2 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน# และพันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ 
งามสง
า ได	เข	าพบนาย Houlin Zhao เลขาธิการ ITU คนปXจจุบัน 

 
 

การได�พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณHด�านกํากับดูแลกับผู�นําระดับสูงของ ITU ในครั้งนี้ ทําให�
สามารถเข�าใจถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก และการสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องดังกล"าว
ได� นอกจากนี้ ยังตระหนักได�ว"า แนวนโยบายของ ITU ในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจการสื่อสารของโลกใน
ภาพรวมยังเป�นสิ่งสําคัญในการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลของ กสทช.  
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ภาพท่ี 3 และ 4 พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน# สนทนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณHด�านนโยบายกับนาย Brahima Sanou ซ่ึงดํารงตําแหน"ง 

Director of Telecommunication Development Bureau (BDT) ของ ITU 
 
 
 
 
 

4.1 การบรรยายของประธาน กสท. ในประเด็นหัวข	อเรื่อง “Future Technology 
Developments: Opportunities, Challenges and Business Strategies?”  

ในงานประชุมครั้งนี้ ITU ได�เชิญประธาน กสท. ซ่ึงเป�นผู�แทนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนH และกิจการโทรคมนาคมแห"งชาติ (กสทช.) มาร"วมแลกเปลี่ยนประสบการณHในหัวข�อเรื่อง  
“อนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยี: โอกาส ความท�าทาย และกลยุทธH” โดยในการร"วมเสวนานั้น ประธาน 
กสท. กล"าวถึงบทบาทของหน"วยงานกํากับดูแลในการส"งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ"งเน�นถึงความ
เก่ียวข�องระหว"างกฎระเบียบซ่ึงออกโดยหน"วยงานกํากับดูแลกับภาคอุตสาหกรรมท่ีจะมีส"วนสําคัญในการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให�บริการกับประชาชน 

ประธาน กสท. ได�กล"าวว"า ก"อนท่ีหน"วยงานกํากับดูแลจะออกกฎระเบียบใดๆก็ตาม หน"วยงานกํากับ
ดูแลจําเป�นท่ีจะต�องวิเคราะหHอุตสาหกรรมก"อนว"า สถานการณHของอุตสาหกรรมในขณะนั้นมีปSญหาอะไรอยู"
บ�าง รวมถึงพิจารณาถึงความจําเป�นท่ีภาคอุตสาหกรรมจะต�องมีกฎหรือมาตรฐานการดําเนินการท่ีเป�นกลาง
หรือไม" เนื่องจากโดยธรรมชาติของกฎระเบียบจะเป�นการกําหนดกรอบการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ซ่ึง
อาจจะส"งผลต"อการก"อให�เกิดนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมได�  

ดังนั้น กฎระเบียบของหน"วยงานกํากับดูแลสมควรจะกําหนดข้ึนก็เพ่ือเป�นการจัดระเบียบโครงสร�าง
อุตสาหกรรมให�เกิดการแข"งขันอันจะนํามาซ่ึงการพัฒนานวัตกรรม หรือเพ่ือแก�ไขปSญหาของอุตสาหกรรมท่ีจะ
ส"งผลให�ประโยชนHสาธารณะหรือประโยชนHของประชาชนลดลง การออกกฎระเบียบท่ีมากมาย และไม"จําเป�น
จะส"งผลทางลบต"อการพัฒนาของอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแล�ว เม่ือหน"วยงานกํากับดูแลตัดสินใจจะออก
กฎระเบียบแล�ว กฎระเบียบดังกล"าวจะต�องมีความสอดคล�องกับโครงสร�างอุตสาหกรรม รวมถึงจะต�องมีความ
ยืดหยุ"นเพ่ือรองรับต"อการพัฒนาการของอุตสาหกรรมในอนาคตด�วย เพราะอย"างท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว"า 



 

กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศมีพลวัตรสูง หากกฎระเบียบไม"
เป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาอุตสาหกรร

 

 

 

ภาพท่ี 5 และ 6: พันเอก ดร.นที               
ศุกลรัตน# ประธาน กสท. บรรยายใน
หัวข	อเร่ือง“อนาคตของการพัฒนา
เทคโนโลยี: โอกาส ความท	าทาย

และกลยุทธ#” 

 

 

ประธาน กสท. ได�อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให�เห็นภาพของกระบวนการคิดใน
สอดคล�องรองรับต"อการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยประธาน กสท
สามส"วนหลัก คือ  

  1) โครงสร�างพ้ืนฐาน 

  2) โครงข"าย 
หรือ ผู�ใช�บริการแต"ละคน สามารถเชื่อมโยงถึงกันได�

  3) บริการ 
อาทิ บริการเสียง (Voice) บริการข�อมูลข"าวสาร 

มีพลวัตรสูง หากกฎระเบียบไม"มีความยืดหยุ"นเพียงพอ กฎระเบียบ
เป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตได� 

              

บายเพ่ิมเติมเพ่ือให�เห็นภาพของกระบวนการคิดในการออก
รองรับต"อการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยประธาน กสท.ได�แบ"งโครงสร�างของอุตสาหกรรมออกเป�น 

โครงสร�างพ้ืนฐาน (Facilities)  อาทิ อาคาร สถานท่ี เสาอากาศ เป�นต�น

โครงข"าย (Network) คือโครงสร�างทางกายภาพ เพ่ือเชื่อมโยงให�อุปกรณHแต"ละตัว 
หรือ ผู�ใช�บริการแต"ละคน สามารถเชื่อมโยงถึงกันได� 

บริการ (Service/Application) คือสิ่งท่ีผู�ใช�บริการใช�บริการจากผู�ประกอบการ 
การข�อมูลข"าวสาร (Data) บริการโทรทัศนH บริการวิทยุ เป�นต�น 

5 

มีความยืดหยุ"นเพียงพอ กฎระเบียบท่ีออกมาจะ

 

 

 

 

 

 

 

การออกกฎระเบียบท่ีมีความ
ได�แบ"งโครงสร�างของอุตสาหกรรมออกเป�น 

อาทิ อาคาร สถานท่ี เสาอากาศ เป�นต�น 

เพ่ือเชื่อมโยงให�อุปกรณHแต"ละตัว 

คือสิ่งท่ีผู�ใช�บริการใช�บริการจากผู�ประกอบการ 
โทรทัศนH บริการวิทยุ เป�นต�น  
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การแบ"งแยกโครงสร�างอุตสาหกรรมเป�นสามประเภทข�างต�น เป�นการแบ"งท่ีรองรับกับอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังกิจการโทรทัศนH กิจการวิทยุ และกิจการโทรคมนาคม หรืออาจจะกล"าว
ได�ว"าเป�นการแบ"งแยกโครงสร�างท่ีสอดคล�องกับการหลอมรวมสื่อ ซ่ึงเป�นทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อนาคต และหากลองพิจารณากันในรายละเอียดจะเห็นว"า ในทุกรูปแบบของการใช�บริการของประชาชนใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะอยู"ภายใต�โครงสร�างข�างต�นท้ังสิ้น 

ข้ันตอนต"อมาคือการวิเคราะหHถึงความสัมพันธHของโครงสร�างในแต"ละส"วนต"อการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ว"าแต"ละโครงสร�างจะมีความแปรผันต"อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือไม" ดังนี้ 

  1) โครงสร�างพ้ืนฐาน (Facilities) เป�นส"วนท่ีไม"มีผลกระทบต"อการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีแต"อย"างใด ไม"ว"าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเช"นใด โครงสร�างพ้ืนฐานยังคงเหมือนเดิม เช"น การเปลี่ยน
จากโทรทัศนHระบบอนาล็อกไปสู"ระบบดิจิตอล ก็จะไม"ส"งผลกระทบต"อเสาส"งสัญญาณแต"อย"างใด เป�นต�น 

  2) โครงข"าย (Network) เป�นส"วนท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีแค"
บางส"วน (แต"ท้ังหมด) ยกตัวอย"างเช"น การพัฒนาเทคโนโลยีรับส"งข�อมูลให�เร็วข้ึนด�วยการบีบอัดสัญญาณท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ไม"ส"งผลกระทบอย"างมีนัยสําคัญต"อโครงข"ายโทรทัศนHเคลื่อนท่ี การเปลี่ยนแปลงของ
โครงข"ายอาจจะแค"เปลี่ยนอุปกรณHรับส"งสัญญาณบางชิ้น แต"โครงสร�างของโครงข"ายยังคงเหมือนเดิม เป�นต�น 

  3) บริการ (Service/Application) เป�นส"วนท่ีได�รับผลกระทบสูงสุดจากการพัฒนา
เทคโนโลยี ผลกระทบดังกล"าวอาจจะทําให�เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของอุตสาหกรรม และพฤติกรรม
ของผู�ใช�บริการ รวมถึงอาจจะส"งผลกระทบต"ออุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกด�วย เช"น การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศนH
ระบบ High Definition ท่ีส"งผลให�มาตรฐานการให�บริการโทรทัศนHสูงข้ึน หรือการเกิดข้ึนของบริการ Mobile 
Banking ท่ีส"งผลให�เกิดความเปลี่ยนแปลงของการให�บริการของอุตสาหกรรมธนาคาร เป�นต�น 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธHของโครงสร�างในแต"ละส"วนต"อการพัฒนาของเทคโนโลยีแล�ว หน"วยงาน
กํากับดูแลจะต�องกําหนดขอบเขตของหน"วยงานเองว"าจะเข�าไปมีบทบาทมากน�อยเพียงใดในแต"ละโครงสร�าง 
และจะต�องกําหนดแนวทางว"าจะเป�นเช"นใด เพ่ือเอ้ือให�เกิดการแข"งขันท่ีเป�นธรรม และส"งเสริมพัฒนาการในแต"
ละโครงสร�าง ซ่ึงประธาน กสท. ได�ชี้ถึงบทบาทและแนวทางในการกํากับดูแลในแต"ละโครงสร�างดังนี้ 

  1) โครงสร�างพ้ืนฐาน (Facilities) ในส"วนนี้เป�นส"วนท่ีมีความสําคัญต"อการแข"งขันใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอย"างมาก เพราะเป�นเหมือนโครงสร�างหลักท่ีผู�ประกอบการทุกรายจําเป�นท่ีจะต�องใช� 
นอกจากนั้นแล�ว โครงสร�างส"วนนี้ยังเป�นส"วนท่ีไม"สามารถมีการแข"งขันได� เพราะหากมีการแข"งขันในโครงสร�าง
ส"วนนี้จะส"งผลกระทบทางลบต"อประโยชนHสาธารณะ ดังนั้น มาตรการการกํากับดูแลควรจะเน�นให�เกิดการใช�
โครงสร�างพ้ืนฐานร"วมกัน เพ่ือลดภาระต�นทุนของผู�ประกอบการอันจะส"งผลกระทบต"ออัตราค"าบริการของ
ประชาชนได�  

  2) โครงข"าย (Network) ส"วนนี้เป�นส"วนท่ีมีจํานวนผู�ประกอบการน�อยราย และมีการ
แข"งขันกันในระดับหนึ่ง ดังนั้นแนวทางการกํากับดูแลควรจะเน�นเรื่องของการให�แต"ละโครงข"ายสามารถ
เชื่อมต"อ (Interconnection) กันได�อย"างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�ผู�ใช�บริการของแต"ละโครงข"ายสามารถ



 

ติดต"อกันได� อันจะทําให�เกิด Network Externality 
ความสําคัญต"อการกํากับดูแลคุณภาพการให�บริการ เพ่ือให�ผู�ใช�บริการมีความเสถียรในการใช�งาน

  3) บริการ 
และเป�นส"วนท่ีมีนวัตกรรมเกิดมากข้ึ
แข"งขันมากท่ีสุด และควรจะเป�นส"วนท่ีมีกฎระเบียบหรือข�อจํากัดจากหน"วยกํากับดูแลให�น�อยท่ีสุดเท"าท่ีจะ
ได� เพ่ือไม"ให�เป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาบริการรูปแบบใหม" อย"าง
กฎระเบียบบางอย"างเพ่ือเปxดโอกาสให�ประชาชนสามารถเข�าถึง
กฎระเบียบเพ่ือให�บริการแต"ละบริการสามารถให�บริการข�ามโครงข"ายได� 
เป�นต�น  

 แนวคิดการแบ"งการกํากับดูแลตามโครงสร�างนี้ จะเป�นกรอบความคิดของหน"วยงานกํากับดูแลในการ
กําหนดขอบเขตของกฎระเบียบให�มีผลเฉพาะส"วนของโครงสร�างท่ีจําเป�นต"อการกํากับดูแลจริงๆ
ทําให�ส"วนของโครงสร�างอ่ืนๆ ไม"ได�รับผลกระทบจากการกํากับดูแล อันจะลดทอนพัฒนาการของอุตสาหกรรม
ได� โดยเฉพาะส"วนของบริการ (Service/Application)
ผู�ประกอบการมีโอกาสสร�างนวัตกรรมใหม"ๆข้ึนมาให�บริการประชาชนได� 

 

ภาพท่ี 7 และ 8 บรรยากาศภายในงานประชุม

 

4.2 การเข	าร
วมงานประชุม 

ประเด็นหลักท่ีมีการกล"าวถึงในการประชุม
หน"วยงานกํากับดูแลกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นําเสนอผลการศึกษาบทบาทของหน"วยงานกํากับ

Network Externality นอกจากนั้นแล�ว หน"วยงานกํากับดูแลจะต�องให�
ความสําคัญต"อการกํากับดูแลคุณภาพการให�บริการ เพ่ือให�ผู�ใช�บริการมีความเสถียรในการใช�งาน

บริการ (Service/Application) ส"วนนี้เป�นส"วนท่ีติดต"อกับผู�ใช�บริการโดยตรง 
และเป�นส"วนท่ีมีนวัตกรรมเกิดมากข้ึนท่ีสุด ดังนั้นในส"วนของบริการควรเป�นส"วนท่ีจะเปxดโอกาสให�มีการ
แข"งขันมากท่ีสุด และควรจะเป�นส"วนท่ีมีกฎระเบียบหรือข�อจํากัดจากหน"วยกํากับดูแลให�น�อยท่ีสุดเท"าท่ีจะ

เป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาบริการรูปแบบใหม" อย"างไรก็ตาม หน"วยงานกํากับดูแลอาจจะออก
กฎระเบียบบางอย"างเพ่ือเปxดโอกาสให�ประชาชนสามารถเข�าถึงการให�บริการต"างๆ อย"างไม"มีข�อจํากัด อาทิ 
กฎระเบียบเพ่ือให�บริการแต"ละบริการสามารถให�บริการข�ามโครงข"ายได� (Cross Platform) 

บดูแลตามโครงสร�างนี้ จะเป�นกรอบความคิดของหน"วยงานกํากับดูแลในการ
กําหนดขอบเขตของกฎระเบียบให�มีผลเฉพาะส"วนของโครงสร�างท่ีจําเป�นต"อการกํากับดูแลจริงๆ
ทําให�ส"วนของโครงสร�างอ่ืนๆ ไม"ได�รับผลกระทบจากการกํากับดูแล อันจะลดทอนพัฒนาการของอุตสาหกรรม

(Service/Application) ท่ีจําเป�นต�องให�มีกฎระเบียบน�อยท่ีสุด เพ่ือส"งเสริมให�
ผู�ประกอบการมีโอกาสสร�างนวัตกรรมใหม"ๆข้ึนมาให�บริการประชาชนได�  

บรรยากาศภายในงานประชุม Global Symposium for Regulators (GSR) 

ประชุม Global Symposium for Regulators 2016 

ะเด็นหลักท่ีมีการกล"าวถึงในการประชุม GSR 2016 ครั้งนี้ เป�นประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทของ
หน"วยงานกํากับดูแลกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) Sofie Maddens 
นําเสนอผลการศึกษาบทบาทของหน"วยงานกํากับดูแลว"า สามารถแบ"งออกเป�น 5 สมัยดังนี้
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หน"วยงานกํากับดูแลจะต�องให�
ความสําคัญต"อการกํากับดูแลคุณภาพการให�บริการ เพ่ือให�ผู�ใช�บริการมีความเสถียรในการใช�งาน 

ส"วนนี้เป�นส"วนท่ีติดต"อกับผู�ใช�บริการโดยตรง 
ควรเป�นส"วนท่ีจะเปxดโอกาสให�มีการ

แข"งขันมากท่ีสุด และควรจะเป�นส"วนท่ีมีกฎระเบียบหรือข�อจํากัดจากหน"วยกํากับดูแลให�น�อยท่ีสุดเท"าท่ีจะทํา
หน"วยงานกํากับดูแลอาจจะออก

อย"างไม"มีข�อจํากัด อาทิ 
Cross Platform) เช"น Must carry 

บดูแลตามโครงสร�างนี้ จะเป�นกรอบความคิดของหน"วยงานกํากับดูแลในการ
กําหนดขอบเขตของกฎระเบียบให�มีผลเฉพาะส"วนของโครงสร�างท่ีจําเป�นต"อการกํากับดูแลจริงๆ เท"านั้น ซ่ึงจะ
ทําให�ส"วนของโครงสร�างอ่ืนๆ ไม"ได�รับผลกระทบจากการกํากับดูแล อันจะลดทอนพัฒนาการของอุตสาหกรรม

ท่ีจําเป�นต�องให�มีกฎระเบียบน�อยท่ีสุด เพ่ือส"งเสริมให�

Global Symposium for Regulators (GSR) คร้ังท่ี 16 

 (GSR 2016) 

ครั้งนี้ เป�นประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทของ
(ICT) Sofie Maddens ผู�เชี่ยวชาญได�

สมัยดังนี้ 



 

1. G1: Regulated monopolies:
บทบาทหลักๆ คือการเข�าไปกํากับดูแลอุตสาหกรรมท่ี
กฎระเบียบอย"างมากมายเพ่ือลดระดับการผูกขาด
ดูแลไม"มีค"อยมีความยืดหยุ"นและประสิทธิผลในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากนัก

2. G2: Basic reform: เป�นช"วงท่ีหน"วยงานกํากับดูแลดําเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมให�มีการแข"งขัน
มากข้ึนโดยออกมาตรการประเภทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดบทบาทการให�บริการจากภาครัฐให�
ภาคเอกชนดําเนินการแทน โดยภาครัฐจะทําหน�าท่ีเพียงการกํากับดูแลเท"านั้น

3. G3: Enabling environment: 
โครงสร�างอุตสาหกรรมให�เกิดการแข"งขันมากข้ึน รวมถึงการออกมาตรการต"าง
และสร�างความเป�นธรรมให�กับผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกๆราย 
Local Loop Unbundling เป�นต�น

4. G4: Integrated regulation: 
ระหว"างกิจการต"างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหายไป โดยเฉพาะอย"างยิ่งระหว"าง
กิจการโทรทัศนHกับกิจการโทรคมนาคม ทําให�หน"วยงานกํากับดูแลจะต�องกลับมาทบท
รองรับกับพลวัตรของการหลอมรวมสื่อหรือไม" และจําเป�นท่ีจะต�องปรับบทบาทของตนเองให�สอดคล�องกับ
พลวัตรดังกล"าวด�วย 

ภาพท่ี 9: ยุคสมัยของการกํากับดูแล 

 

G1: Regulated monopolies: เป�นสมัยเริ่มแรกของการเกิดข้ึนของหน"วยงานกํากับดูแล ซ่ึง
ารเข�าไปกํากับดูแลอุตสาหกรรมท่ียังคงมีโครงสร�างท่ีมีลักษณะผูกขาด

กฎระเบียบอย"างมากมายเพ่ือลดระดับการผูกขาดและสร�างการแข"งขัน ดังนั้นจะเป�นสมัยท่ีหน"วยงานกํากับ
และประสิทธิผลในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากนัก 

เป�นช"วงท่ีหน"วยงานกํากับดูแลดําเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมให�มีการแข"งขัน
มากข้ึนโดยออกมาตรการประเภทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดบทบาทการให�บริการจากภาครัฐให�
ภาคเอกชนดําเนินการแทน โดยภาครัฐจะทําหน�าท่ีเพียงการกํากับดูแลเท"านั้น 

G3: Enabling environment: เป�นช"วงท่ีหน"วยงานกํากับดูแลออกกฎระเบียบเพ่ือปรับเปลี่ยน 
อุตสาหกรรมให�เกิดการแข"งขันมากข้ึน รวมถึงการออกมาตรการต"างๆ เพ่ือส"งเสริมให�เกิดการแข"งขัน 

ธรรมให�กับผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกๆราย เช"น การออกกฎระเบียบประเภท 
นต�น 

G4: Integrated regulation: เป�นช"วงท่ีเกิดการหลอมรวมสื่อ (Convergence
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหายไป โดยเฉพาะอย"างยิ่งระหว"าง

กิจการโทรทัศนHกับกิจการโทรคมนาคม ทําให�หน"วยงานกํากับดูแลจะต�องกลับมาทบทวนกฎระเบียบต"างๆ
รองรับกับพลวัตรของการหลอมรวมสื่อหรือไม" และจําเป�นท่ีจะต�องปรับบทบาทของตนเองให�สอดคล�องกับ
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เป�นสมัยเริ่มแรกของการเกิดข้ึนของหน"วยงานกํากับดูแล ซ่ึง
มีลักษณะผูกขาด โดยต�องออก

และสร�างการแข"งขัน ดังนั้นจะเป�นสมัยท่ีหน"วยงานกํากับ

เป�นช"วงท่ีหน"วยงานกํากับดูแลดําเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมให�มีการแข"งขัน
มากข้ึนโดยออกมาตรการประเภทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การลดบทบาทการให�บริการจากภาครัฐให�

หน"วยงานกํากับดูแลออกกฎระเบียบเพ่ือปรับเปลี่ยน 
เพ่ือส"งเสริมให�เกิดการแข"งขัน 
การออกกฎระเบียบประเภท 

(Convergence) ส"งผลให�เส�นแบ"ง
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหายไป โดยเฉพาะอย"างยิ่งระหว"าง

วนกฎระเบียบต"างๆ ว"า
รองรับกับพลวัตรของการหลอมรวมสื่อหรือไม" และจําเป�นท่ีจะต�องปรับบทบาทของตนเองให�สอดคล�องกับ         
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5. G5: Collaborative regulation: เป�นสมัยปSจจุบันท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข�าไปมี
บทบาทสําคัญต"ออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไม"ว"าจะเป�น การเงิน การเกษตร การศึกษา การท"องเท่ียว มากข้ึน ดังนั้น
หน"วยงานกํากับดูแลของกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป�นท่ีจะต�องเพ่ิมบทบาทในการสร�าง
ความร"วมมือกับหน"วยงานกํากับดูแลในกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างกลไกการทํางานร"วมกัน เพ่ือให�
อุตสาหกรรมต"างๆ สามารถใช�ประโยชนHจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�มากข้ึน รวมถึงในบางกรณี
ท่ีจะต�องมีการแก�ไขกฎระเบียบของหน"วยงานกํากับดูแลของกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี
เป�นอุปสรรคในการทําให�เกิดนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมอ่ืน ก็อาจจะจําเป�นต�องดําเนินการเพ่ือให�
เกิดประโยชนHสูงสุดต"อประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10: พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน# และพันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง
า เข�าร"วมงานประชุม Global 

Symposium for Regulators 2016 (GSR 2016) 

 

ในงาน GSR 2016 ครั้งนี้ ท่ีประชุมมองว"า ปSจจุบันเป�นสมัยของ G5: Collaborative regulation ซ่ึง
หน"วยงานกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจําเป�นท่ีต�องเข�าไปมีบทบาทกับอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ เพ่ือให�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป�นรากฐานต"อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ี 
GSR 2016 หยิบยกข้ึนมาหารือคือ อุตสาหกรรมทางการเงิน ท่ีนับวันจะเข�ามามีบทบาทต"อการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

อย"างท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว"า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHได�กลายมาเป�นธุรกรรมท่ีเป�นหัวใจสําคัญต"อระบบ
เศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนมากข้ึนเรื่อยๆ และมีการคาดการณHว"าในอีกไม"ก่ีป]ข�างหน�า สัดส"วน
ของการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHจะมากกว"าการดําเนินธุรกรรมปกติ เพราะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHจะเป�น
การลดต�นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารท่ีเสมือนโครงสร�างพ้ืนฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHจําเป�นท่ีจะต�องได�รับการกํากับดูแลให�เกิดความ
เชื่อม่ันต"อผู�บริโภคให�มากท่ีสุด 

ในงานประชุม GSR 2016 จึงได�มีข�อเสนอว"า หน"วยงานกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจําเป�นท่ีจะต�องทํางานอย"างใกล�ชิดกับหน"วยงานกํากับดูแลทางการเงินให�มากข้ึน เพ่ือพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสHโดยเฉพาะระบบการจ"ายเงินทางโทรศัพทHเคลื่อนท่ี (M-Payment) เพราะท้ังสองอุตสาหกรรม
ต"างมีกฎระเบียบเฉพาะท่ีอาจจะเป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH การทํางานร"วมกันระหว"าง
หน"วยงานกํากับดูแลท้ังสองอุตสาหกรรมก็เพ่ือท่ีจะลดกฎระเบียบท่ีเป�นภาระ รวมถึงสร�างมาตรการส"งเสริมให�
ประชาชนหันมาใช�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHมากข้ึน 

ในส"วนของกฎระเบียบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ท่ีประชุม GSR 2016 ได�
เสนอแนะให�เน�นความเป�นสากลของกฎระเบียบมากข้ึน เนื่องจากโดยปกติแล�ว ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHเป�น
ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว"างประเทศเป�นหลัก ดังนั้นผู�ประกอบการหรือประชาชนท่ีใช�ธุรกรรมประเภทนี้จะไม"ใช"
เฉพาะบุคคลในประเทศเท"านั้น แต"จะเป�นบุคคลจากท่ัวโลก ดังนั้นกฎระเบียบดังกล"าวจะต�องมีความสอดคล�อง
และเป�นสากล เพ่ือไม"ให�เกิดความสับสนซ่ึงจะกลายเป�นอุปสรรคต"อการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHของ
ประเทศนั้นๆ ได�  

นอกจากนั้นแล�ว หน"วยงานกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจําเป�นท่ีจะต�องให�
ความสําคัญกับกฎระเบียบท่ีเน�นการรักษาความปลอดภัยในการใช�งานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH รวมถึงมี
มาตรการคุ�มครองผู�บริโภคจากการใช�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH เพราะปSจจัยท่ีจะทําให�บุคคลตัดสินใจมาใช�
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHก็คือ เรื่องของความม่ันใจและความปลอดภัยจากการใช�งาน หากเกิดประเด็นท่ี
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความหละหลวม หรือง"ายต"อการเจาะระบบแล�ว 
แน"นอนว"าผู�ใช�บริการคงจะไม"หันมาใช�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHอย"างแน"นอน 

ประการสุดท�าย ได�มีการเสนอว"าการดําเนินการดังกล"าวควรจะมีการผลักดันให�กลายเป�นประเด็นหลัก
ของประเทศ (National Agenda) เพราะการจะทําให�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHมีความยั่งยืนได�นั้นจะต�องอาศัย
ความร"วมมือท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนในระยะยาว และอาจจะต�องมีการแก�ไขกฎหมายบางข�อเพ่ือรองรับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสH ดังนั้น หน"วยงานกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเข�าร"วมการ
ประชุม GSR 2016 ควรจะนําประเด็นเหล"านี้กลับไปหารือกับภาครัฐเพ่ือจัดทําเป�นแนวนโยบายของรัฐในการ
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสHต"อไป   

 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
5.1 การเป�นผู�บรรยายในหัวข�อ Future Technology Developments: Opportunities, 

Challenges and Business Strategies?” ของประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตนH ถือได�ว"าเป�นโอกาส
สําคัญท่ีจะทําให�หน"วยงานกํากับดูแลด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนH และกิจการโทรคมนาคมของ
ประเทศท่ัวโลก ได�รับรู�ถึงวิสัยทัศนHในการจัดโครงสร�างอุตสาหกรรมโดยใช�กฎเกณฑHและกติกาของหน"วยงาน
กํากับดูแล ซ่ึงถือได�ว"าเป�นบทบาทท่ีสําคัญของหน"วยงานกํากับดูแลท่ีจะมีส"วนช"วยในการส"งเสริมการลงทุนท่ี
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ก"อให�เกิดนวัตกรรมใหม"ๆ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนHและกิจการโทรคมนาคม โดยหน"วยงาน
กํากับดูแลในหลายประเทศต"างให�ความสนใจต"อแนวคิดและกรณีศึกษาของประเทศไทยเป�นอย"างมาก 

5.2 การเข�าร"วมงานประชุม GSR ครั้งท่ี 16 ของฝ�ายบริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. เป�น
โอกาสสําคัญในเรียนรู�ถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนH และกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทางสหภาพโทรคมนาคมระหว"างประเทศเป�นผู�ดําเนินการศึกษา รวมถึงแนวคิดของผู�บริหาร
ระดับสูงของหน"วยงานกํากับดูแลท่ัวโลกต"อประเด็นปSญหาต"างๆ เช"น แนวทางในความร"วมมือระหว"าง
หน"วยงานกํากับดูแลในแต"ละกิจการเพ่ือประโยชนHในการพัฒนาประเทศ เป�นต�น ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตHใช� 
และมีประโยชนHในการนํามากําหนดนโยบายของประเทศไทยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 


