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Convergence  คืออะไร ? 

  Convergence ( การหลอมรวมเข้าด้วยกัน) มีความหมายหลากหลาย ในที่นี้เราจะใช้แง่มุมทางเทคโนโลยี
และทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมอง “การหลอมรวมเข้าด้วยกัน”  โดยเราอาจแบ่งได้เป็นหลายประเด็นดังนี้  

1) การหลอมรวมของโครงข่าย(Network Convergence) 

 การหลอมรวมของโครงข่ายต่างๆเข้าด้วยกันนั้นเกิดข้ึนเนื่องด้วย โครงข่ายที่ใช้การสื่อสารแบบ IP ( IP-
based broadband networks)  จึงท าให้เกิดการหลอมรวมของสื่อสามแบบ ได้แก่ โทรทัศน์  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  นอกจากนี้ ในปัจจุบันซอฟแวร์มีความส าคัญค่อนข้างสูงกว่าฮาร์ดแวร์ไปแล้ว            
ซึ่งหมายความว่า ลักษณะซอฟท์แวร์นั้นก าลังเป็นตัวก าหนดการใช้งานในเครือข่ายต่างๆ เช่น  ซอฟท์แวร์ท าให้การ
ให้บริการของเครือข่ายเดียวสามารถให้บริการได้หลากหลายอาทิบริการด้านข้อมูล (Data) ซึ่งบางบริการต้องอาศัย
เทคโนโลยีข้ันสูง เช่นการควบคุมรถที่ไร้คนขับ หรือการรับชมโทรทัศน์ระบบความคมชัดสูง (HD TV) กับเทคโนโลยี
ที่เป็นเทคโนโลยีทั่วไปเช่นการบันทึกข้อมูลการใช้งานแก๊สหรือพลังงานในบ้านเพื่อสื่อสารกับบริษัทผู้ให้บริการ      
จะเห็นได้ว่าในหนึ่งการให้บริการทางข้อมูลนั้นก็มีระดับของความจ าเป็น ความเร่งรีบของการส่งข้อมูล  ความ
ละเอียดและซับซ้อนของเทคโนโลยี ท าให้ในหนึ่ งเครือข่ายจ าเป็นต้องมีความหลากหลายทางศักยภาพการ
ให้บริการ ตั้งแต่การให้บริการงานด้านอินเตอร์เน็ตทั่วไป ( Internet of things) ที่เป็นการให้บริการด้านข้อมูล
ธรรมดา  ไปจนถึงการให้บริการที่ซับซ้อนยิ่งข้ึน  กล่าวโดยสรุปการให้บริการด้านเครือข่ายที่ครอบคลุม (Network 
Convergence) นี้ จะให้บริการได้หลากหลายรูปแบบตามความจ าเป็นและความต้องการแก่ผู้บริโภคมากข้ึน       
ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่การให้บริการที่ดีข้ึน จากที่เคยเป็นเพียงการให้บริการในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง กลายเป็นในเครือข่ายเดียวนั่นเองแต่ให้บริการที่แตกต่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มข้ึนใน
โลกปัจจุบัน 

2) การหลอมรวมของตลาด (Market Convergence) 

  ค าถามที่น่าสนใจในขณะนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network)            
กับเครือข่ายแบบมีสาย (Fixed Network) ว่าส่งเสริมกันและกัน หรือทดแทนกันและกันได้ขนาดไหน กล่าวคือ   
ถึงจุดที่โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นแทนที่ลักษณะการใช้งานของโทรศัพท์แบบมีสายได้หรือไม่ ซึ่งมีจุดสังเกตที่
น่าสนใจเช่น  เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตระหว่างกันน้ันก็สามารถท าได้  แต่เมื่ออยู่ในสถานที่
ที่มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนทีนั้นอาจจะส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-fi) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบมีสายแทนที่จะเป็นการส่งผ่านด้วยเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่  เมื่อเราใช้บริการไวไฟนั้นการส่งผ่านข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นแทบจะสมบูรณ์ เว้นแต่จุด
สัมผัสสุดท้ายที่ยังต้องอาศัย คลื่นความถ่ีในการส่งข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ส่งถึงกัน ซึ่งแปลว่า โดยนัยยะหนึ่ง 
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เครือข่ายแบบโทรศัพท์เคลื่อนที และ แบบมีสายนั้นทั้งแข่งขันกันและส่งเสริมกัน และแทนที่กันและกันได้ใน
บางขณะด้วย      

 ตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปคือ  การใช้คอมพิวเตอร์แลปท็อปแทนการใช้คอมพิวเตอร์ติดตั้งประจ าโต๊ะอีกต่อไป  
การทดแทนการรับชมโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี กับ ทีวีระบบสัญญาณดาวเทียม   ช่องทีวีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อรับชมกับช่อง
ทีวีที่ให้รับชมโดยไม่เสียเงิน  ( Pay TV & Free TV)  ในคู่เทียบแต่ละคู่ที่กล่าวมานั้น สามารถแทนกันและกันได้
หรือไม่ในตลาดที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคอยู่   เช่นผู้บริโภค
ยอมจ่ายเงินเพื่อดูบอลพรีเมียร์ลีก แต่อาจจะยินดีแค่เพียงดูละครหลังข่าวฟรี (ที่ได้รับสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆ 
เป็นค่าโฆษณาในการผลิต )   ดังนั้นจึงเป็นค าถามอีกข้อที่ต้องตรวจสอบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคในการเสพสื่อใดๆ
นั้นเป็นการ “ทดแทน” สินค้าที่เป็นคู่เทียบกันในระดับเท่าใด จึงจะสามารถมองไปที่ “การหลอมรวมทางการตลาด
ของสินค้าหรือผลิตภัณท”์ อยู่ในระดับใดและเป็นไปในทิศทางใด  

3) การหลอมรวมด้านพฤติกรรมผู้บริโภค หรือ การบริโภคแบบเหมารวม (Buyer Behavior  
Convergence or bundling) 
 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในลักษณะแพ็คเกจ เช่นติดตั้งโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่  
เคเบิ้ลทีวี จากบริษัทเดียวกัน   ในประเทศอังกฤษนั้น ประชากรเกินกว่า ร้อยละ 25 มักจะซื้อบริการทาง
เทคโนโลยีหลากหลายประเภทจากผู้ให้บริการเดียว แต่จากการพูดคุยกับผู้เข้าอบรม ประเทศไทยดูเหมือนจะไม่ได้
มีลักษณะพฤติกรรมซื้อเป็นแพ็คเกจที่สูงมากนัก  อย่างไรก็ดี การที่ผู้ให้บริการเสนอบริการแบบแพ็คเกจนั้นท าให้ผู้
เลือกใช้บริการนั้นเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อบริการเป็นแพ็คเกจเปลี่ยนใจยากข้ึนเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมเช่นผู้
ให้บริการข้ึนราคาค่าบริการสูงเกินไป หรือบริการด้อยคุณภาพ แม้เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนบริษัท ก็อาจมี
บริษัทคู่แข่งเพียงหนึ่งหรือสองรายที่สามารถให้บริการชนิดเป็นแพ็คเกจ  จึงท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลท าการก ากับ
ดูแลได้ยากข้ึนเนื่องจากสภาพตลาดที่ควรมีการแข่งขันสมบูรณ์ด้วยหลากหลายผู้ให้บริการนั้นเสื่อมสภาพลง (คือ
เหลือผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายท าให้ผู้รับบริการมีสิทธิในการเลือกน้อยลงกว่าสภาพตลาดที่มีผู้ให้บริการในตลาด
หลายๆราย )  
 

4) การหลอมรวม  ด้านกฎหมาย  ด้านการก ากับดูแลและการจัดต้ังสถาบันต่างๆ (Legislative, 
institutional  and regulatory Convergence) 
 เมื่อเรามองดูที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสาร เทคโนโลยี ในโลกยุคดิจิตอลนั้นมีจ านวน
มากกว่าในยุค อนาล็อค (Analog) มากนัก ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป กล่าวคือสามารถเลือก
ชมสิ่งที่ตนเองต้องการตามเวลาที่ตนต้องการ ไม่ใช่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าของสถานีเพียงทางเดียวเหมือนแต่ก่อน    
จึงท าให้ขอบเขตการรับชมที่เคยเป็นเพียงระดับชาติกลายมาเป็นขอบเขตระดับนานาชาติ ที่ท าให้การแพร่ภาพและ
เสียงได้ทั่วโลกเกิดข้ึนได้ง่าย  และผู้ชมเลือกรับชมสิ่งต่างๆในเวลาใดก็ได้ที่ผู้บริโภคเลือก นอกจากนี้ประเด็นทาง
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โลกดิจิตอลและเทคโนโลยีต่างมีความเช่ือมโยงทับซ้อนกันแทบจะเป็น โครงข่ายแบบใยแมงมุม ( Spider Web ) 
ซึ่งมีลักษณะแบบ Poly centric  หมายความว่า มีประเด็นหรือใจความหลักหลากหลายและเมื่อแตะต้องหรือ
เปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภาพใหญ่ของสถานการณ์ก็จะถูกดึงให้บิดไป ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผลกับผู้
ก ากับดูแลอย่างชัดเจน เพราะท าให้ต้องมองเห็นความเช่ือมโยงเหล่าน้ีให้ออก เนื่องด้วยผู้ก ากับดูแลมีหน้าทีโ่ดยตรง
ต่อ โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้ (Conduit and Infrastructure) การปกป้องสิทธิของผู้ให้บริการ และ
ผู้บริโภค  การก ากับดูแลคุณภาพของการให้บริการ  ความปลอดภัยของการให้บริการ  รูปแบบและระบบการ
แข่งขันที่เป็นธรรมของผู้ให้บริการ  การเช่ือมโยงระหว่างกันของการให้บริการต่างๆ  ความเข้าถึงบริการที่เท่าเทียม
กันของผู้รับบริการไม่ว่าจะอยู่ที่ใด   
 

กลวิธีในการก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ (ในที่นี้คือ กสทช.) นั้นสามารถท าได้หลายทางอาทิ  

 การออกใบอนุญาตหรือการยึดใบอนุญาตเทคโนโลยีประเภทต่างๆอย่างเจาะจง 

 การออกใบอนุญาตธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการต่างๆ 

 การออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมประเภทบริการบางประเภท 

 การออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทบริการ 

 การยึดใบอนุญาต การแจ้งเตือนการท าความผิด การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ (แบบกึ่งเสรี)  

 แบบเสรี (คือให้กิจการหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ก ากับดูแลกันเอง ) 

 การออกใบอนุญาตบางชนิดให้ และการบังคับใช้กฎหมาย  
  

 ความท้าทายที่ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลต้องเผชิญ ได้แก่   

 ความหลากหลายของชนิดของสื่อ ซึ่ง กสทช. ก าลังเผชิญ เนื่องจากแต่ละผู้ให้บริการอาจมีภูมิหลังที่
แตกต่างกัน ทรัพยากรไม่เหมือนกัน แต่ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ท าให้เกิดความยากในการ
ออกกฎเพื่อควบคุมการบริการ หรือผู้ให้บริการเหล่าน้ัน 

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา เช่นความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค 

  ความสม่ าเสมอและความมีมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ ชนิดสื่อและคุณภาพขององค์กรที่ควบคุมสื่อ  
กสทช. จะต้องสามารถก ากับดูแลได้อย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานในทุกๆ สื่อ  

  มุมมองที่หลากหลายต่อจุดประสงค์ของสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ในแต่ละภาคส่วนหรือ ผู้ให้บริการจาก
ต่างอุตสาหกรรมมักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องจุดประสงค์แห่งการใช้สื่อ ขอบเขตบทบาทของสื่อตอ่
สังคม ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ความมั่นคงของประเทศ และเรื่องสื่อกับประเด็นอื่นๆ   

 การก ากับดูแลการแข่งขันกันเองของสื่อต่างๆ 
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บทบาทของการก ากับดูแลในโลกแห่งการหลอมรวมกันทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลนั้นต้องท าหน้าที่หลากหลายดังตารางด้านล่าง 

 

 กล่าวคือ ต้องท าหน้าที่  

 Detection  หมายถึง ค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 Response  หมายถึง ตอบสนองต่อสถานการณ์ ชนิดของสื่อต่างๆด้วยการก าหนดนโยบายที่มีความ
สม่ าเสมอกันในทุกๆ สื่อ ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทาย  

 Enforcement  หมายถึง การบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับ  

 Assessment  หมายถึง การประเมินตัวผู้ก ากับดูแลเอง (กสทช.) ได้ก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมหรือไม่ 

 Modification  หมายถึง ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ นโยบาย เพื่อรับมือกับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้หรือไม่  
 

 ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญมากคือ ผู้ก ากับดูแล (กสทช.) สามารถที่จะก ากับดูแลโลกอินเตอร์เน็ตได้เพียงไหน ? 
โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเด็น “ความเหมาะสม และ ความมีรสนิยม”  มีทฤษฏีมากมายถึงประเด็นดังกล่าว   
ดังจะยกตัวอย่างเช่น  ทฤษฏีต่อไปนี้ 

Libertarians (กลุ่มเสรี)   เช่ือว่าไม่สามารถควบคุมได้ จึงควรปล่อยให้เป็นไปโดยเสรีและ ให้ผู้บริโภค 
รวมทั้งกลไกตลาดตัดสินใจเอง  

Paternalists เช่ือว่าสามารถควบคุมระเบียบการได้  เช่น ทฤษฏีของ Lessig ที่เช่ือว่าการควบคุมาตรการ
ต่างๆ    ก็จะสามารถที่จะควบคุมเนื้อหา และความเหมาะสมต่างๆได้ 
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Symbiotics เช่ือว่า  ผู้ควบคุมจะต้องออกระเบียบต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
ของตลาด หรือผู้ให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจในการการก ากับดูแลและเรื่องที่เป็นที่น่ากังวลของโลก
อินเตอร์เน็ต  
 
 กลยุทธ์ในการก ากับดูแลแบ่งได้สองลักษณะคือ 

การก ากับดูแลโดยภาครัฐ : 

 ออกค าสั่ง ข้อปฏิบัติภาคบังคับ คือการควบคุมก ากับดูแลโดยตรง 

 มาตรการทางภาษี หากผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนด 

 กลไกทางตลาดที่ปล่อยให้แข่งขันกันเอง และเช่ือว่าตลาดจะตัดสินใจเองว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณภาพ
หรือไม่มี  

 การให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 ให้บริการโดยภาครัฐเอง 

 ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องสิทธิและตัดสินใจฟ้องร้องผู้ให้บริการด้วยตนเอง 
 

การก ากับดูแลด้วยตนเองของภาคธุรกิจ : 
มีข้อดแีละข้อเสียที่น่าสนใจดังนี้  

 มีประสิทธิภาพมาก แต่อาจมีข้อกังขาในเรื่องความน่าเช่ือถือ 

 ความคล่องตัวและยืดหยุ่น แต่อาจมีปัญหาความร่วมมือระหว่างกัน 

 การปฏิบัติตัวเช่ือฟังได้ดี เนื่องจากท าเพื่อให้ธุรกิจของตนด าเนินไปได้อย่างไร้ปัญหา แต่มีปัญหาในแง่
ความไม่แน่นอนด้วยอาจมีความไม่โปร่งใสของกิจการเกิดข้ึน 

 มีความช านาญเฉพาะทางสูงมาก แต่อาจมีปัญหาด้านมาตรฐานที่เหมาะสมและการบังคับใช้กฎหมายหาก
มีปัญหา 

 ประหยัดกว่าเพราะผู้ให้บริการย่อมมีความรู้ที่จะบริหารให้การก ากับดูแลเป็นไปได้ในต้นทุนต่ าที่สุด 

 มีความเสรี แต่อาจมีปัญหาเมื่อการก ากับดูแลเป็นไปไม่เหมาะสมท าให้การแทรกแซงของรัฐหากมีปัญหาก็
ท าได้ยาก 
 

 หาก กสทช. ปล่อยให้การก ากับดูแลตนเองของภาคธุรกิจเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ นับเป็นความเสี่ยงส าหรับ
ภาครัฐและประเทศ เพราะบริษัทต่างๆ ย่อมให้ความส าคัญกับการหาประโยชน์ให้บริษัทตนเอง และอาจมีการ
สมยอมกันระหว่างผู้ให้บริการจนเกิดข้อเสียเปรียบแก่ผู้บริโภค และภาคประชาชนโดยรวม จึงท าให้ กสทช .       
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มีความจ าเป็นต้องเข้ามาก ากับดูแลในบทบาทที่เป็น “ผู้น า” ในการก ากับดูแล ให้โลกแห่งการหลอมรวมกันของ
การสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับสังคมและภาคประชาชน เช่น การก าหนดแผนงานระยะห้าปีที่
ไม่ใช่เพียงตอบสนองต่อด้านธุรกิจ แต่ตอบสนองความต้องการของภาคสังคม และครอบคลุมเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนด้วย  
 สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นหลักส าคัญคือ “ระดับและลักษณะของการเข้าก ากับดูแล” ที่ กสทช. ควรจะพิจารณา
ใช้นั้นควรเป็นไปแบบใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

 ทฤษฏีหนึ่งที่ควรศึกษาคือ ทฤษฏี Lessig ดังตารางต่อไปนี้  
 

 
  
 เมื่อดูตามทฤษฏี Lessig นั้น กสทช. สามารถวางเป้าหมายการควบคุมโลกแห่งการหลอมรวมของการ
สื่อสาร (ตารางด้านขวามือสุด) ได้ เช่น กลไกทางกฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเนื้อหาที่น าเสนอ
ในอินเตอร์เน็ต ด้านการตลาดคือกลไกราคาที่ก าหนดโดยตลาด  ด้านสถาปัตยกรรมที่ก าหนดโดยการเขียนรหัส
ต่างๆ ของข้อมูล  และขนบสังคม คือลักษณะขนบต่างๆ ที่เป็นไปบนโลกโซเชียลมีเดีย 
 
 อย่างไรก็ดี  มีทฤษฏีของนักวิชาการชาวออสเตรเลียที่น่าสนใจที่น าเสนอในหนังสือ เรื่อง Smart 
Regulatory กล่าวไว้ว่า บริษัทต่างๆ ไม่ได้ค านึงถึงกฎเกณฑ์ที่รัฐก าหนดเป็นอย่างแรก แต่จะคิดถึงกฎเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนดไว้เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ดังนั้น รัฐไม่เพียงต้องคิดถึงการออกแบบการก ากับดูแล
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โดยรัฐที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องค านึงถึงวิธีที่จะท าให้บริษัทต่างๆ ก ากับดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจการมากที่สุดเช่นกัน เพื่อเป็นนโยบายด้านการก ากับดูแลที่จะได้ผลดีที่สุด    
 อย่างไรก็ดี เพื่อให้กลไกการก ากับดูแลมีผลดีที่สุด อีกทางเลือกที่ กสทช. อาจพิจารณาในการน ามาใช้คือ 
การน าทฤษฏี lessig และ Smart Regulation มารวมกัน  โดยพิจารณาที่จุดประสงค์ของการก ากับดูแลเป็น
หลักก่อน เพื่อออกแบบลักษณะและวิธีการในการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการ อาทิ ความ
ต้องการก ากับดูแลการออกแบบเทคโนโลยี ก็จะมุ่ งไปที่ลักษณะการออกแบบและการใช้งานของเทคโนโลยีที่
เป็นไปตามความต้องการของ กสทช. มากที่สุด หรือความต้องการควบคุมพฤติกรรมที่ต้องการ จึงพุ่งความสนใจ
ไปที่รูปแบบของบริการ และลักษณะการให้บริการที่ควรเป็นของบริษัทต่างๆ   หรือ กสทช. มีความประสงค์จะ
ควบคุมผลงานที่ออกมาก็จะเน้นที่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในแวดวงเทคโนโลยีนั้น ตอบสนองต่อสิ่งที่  กสทช. 
ต้องการหรือไม่ ซึ่ง กสทช. ต้องพิจารณาว่าเป้าหมายใดควรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมในแต่ละภาคส่วนและ
จังหวะต่างๆ 
 
 แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม :  
 วิทยากรขอให้ผู้เข้าอบรมพูดคุยแลกเปลี่ยนค าถามเกี่ยวกับความถ่ีและระยะเวลาในการใช้งานข้อมูล    มือ
ถือ ความแตกต่างของผู้คนยุคปัจจุบันกับผู้คนในยุคก่อน เวลาที่ใช้ในการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ที่เป็นลักษณะมัล
ติทาสก์ (ท าอะไรหลายอย่างพร้อมกัน) ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปี และกลุ่มอายุที่มากเกินกว่า 50 ปี   และมีกลุ่ม
คนใดที่มีความรู้สึก “อยากดีท็อกซ์ทางเทคโนโลยี” คือเลิกการใช้งานเทคโนโลยีเป็นช่วงเวลาหนึ่ง  
 
ค าตอบของผู้เข้าอบรม : 
 การใช้เวลากับโลกออนไลน์น้ันประมาณ 2-8 ช่ัวโมงต่อวัน (เพื่อความบันเทิงและใช้งานแบบท าหลายอย่าง
พร้อมกัน)  ในขณะที่การใช้ข้อมูลมือถือในการแชท ส่งข้อความหากันน้ันมีจ านวนมากกว่าการใช้โทรศัพท์เพื่อโทร
คุยกัน  โดยนิยมการส่งข้อความทางแอพพลิเคช่ันก่อนหากไม่มีความเร่งด่วน  และการเล่นเกมส์ก็มีบ้างแต่ไม่มาก 
อาทิ โปเกม่อน และมีการชมข่าวสารหรือช่องทีวีผ่านทางทีวีออนไลน์ อาทิ เน็ตฟลิกซ์ ไลน์ทีวี    
 ส่วนพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันแตกต่างจากผู้คนในสมัยก่อนมาก กล่าวคือ คนสมัยก่อนน่าจะใช้ทีวีและ
โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารมากกว่าผู้คนสมัยปัจจุบันมาก ในขณะที่ผู้คนในช่วงอายุวัยท างาน (20 ต้นๆ ถึงก่อน 50) 
ก็จะใช้บริการข้อมูลมือถือมากกว่าการใช้ทีวีแบบยุคอนาล็อคหรือโทรศัพท์บ้านมาก  
 พฤติกรรมแบบมัลติทาสก์ (ท าอะไรหลายอย่างพร้อมกัน) นั้นมีมากข้ึน ท าให้เห็นได้ว่าการเสพสื่อพร้อมท า
หลายๆ กิจกรรมพร้อมกันนั้น ท าให้เกิดการแบ่งแยกความสนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการย่นเวลาข้ึนได้ 
เช่น จากที่ต้องใช้เวลาในการดูสื่อหลายชนิดสิบช่ัวโมง ก็ย่นเหลือเพียงเจ็ดช่ัวโมงเมื่อใช้เวลาในการเสพสื่อด้วย
ลักษณะแบบมัลติทาสก์  
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 จากประเด็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ กสทช. ในฐานะผู้ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และ
เครือข่ายการสื่อสาร ต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากโลกยุคอนาล็อคมาเป็นโลกยุคดิจิตอล ที่มี
สินค้าและบริการที่เปลี่ยนรูปแบบไป  กสทช. ต้องระมัดระวังในการดูแลกลไกทางการตลาดให้มีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม การควบคุมเชิงสังคม เช่น การควบคุมเนื้อหา ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต่างไปจากเดิม จากการเสพ
สิ่งที่ผลิตและป้อนให้โดยสถานี กลับกลายเป็นการเลือกตามใจในเวลาที่ต้องการ จึงต้องพิจารณาว่า กสทช. จะใช้
มาตรการการควบคุมอย่างไร ประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลและความ
มั่นคงของสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นประเด็นของการหลอมรวมกันของสื่อในโลกการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  
 การก ากับดแูลภายใต้องค์กรเดียว เช่น กสทช.  นั้นมีผลลัพธ์เช่นไร  
 กสทช. ท าหน้าที่ก ากับดูแลสองส่วนส าคัญ คือก ากับดูแลทั้งในส่วนกิจการการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(Broadcasting ) และกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications) ซึ่งเมื่อน ามารวมกันนั้น ท าให้ กสทช.    
จะประสบกับความท้าทายว่า จะวางบทบาทและก ากับดูแลกิจการในทั้งสองส่วนให้มีประสิทธิผลได้ดียิ่งอย่างไร 
เพราะหน่วยงานที่แยกย่อยที่เคยต่างก ากับดูแลส่วนงานของตนเองแยกจากกันนั้นได้รวมอยู่ในส านักงานเดียว  
คือ กสทช. แล้ว 
 
 สิ่งที่เป็นผลดีของการก ากับดูแลโดย กสทช. เพียงหน่วยงานเดียวคือ 

1) กสทช. ควรจะจัดหาผู้เช่ียวชาญ สั่งสมองค์ความรู้ และมีบทบาทในฐานะ “ผู้น า” ของอุตสาหกรรมที่ 
กสทช. ก ากับดูแลอยู่ ท าให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสื่อต่างๆ พัฒนาไปในทางที่ดีที่สุด 

2) ท าให้เกิด Economy of Scale (การบริหารด้วยต้นทุนที่เท่ากัน เพื่อผลิตผลที่มีปริมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด)  
และบรรดาผู้อยู่ในธุรกิจ (บริษัท) ได้ค าตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานเดียวที่มีอ านาจโดยตรง 

3) มีความร่วมมือและความสม่ าเสมอในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มา
จากหน่วยงานกลางเพียงหน่วยเดียว (กสทช.)  ท าให้สามารถท าให้การบริหารและก ากับดูแลการแข่งขัน
ในตลาดเป็นธรรมและมีประโยชน์สูงสุดกับภาคสังคมได้มากขึ้น    

4) ท าให้อุตสาหกรรมมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากเพิ่มความมั่นใจให้บริษัทในตลาดรู้สึกว่า สามารถลงทุน
และพัฒนาระบบของสินค้าและบริการในตลาด และอุตสาหกรรมยิ่งดีข้ึน 

5) เมื่อบริษัทในอุตสาหกรรมที่ กสทช. ก ากับดูแลอยู่ต้องการเล่นเกมส์นั้นท าไม่ได้ เนื่องจากมี กสทช. เพียง
หน่วยงานเดียวซึ่งเข้มแข็งพอที่จะท าให้กระบวนการเล่นเกมส์ อ้างกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท
จาก คณะผู้ก ากับดูแลหน่วยย่อยใดหน่วยย่อยหนึ่งแล้วน ามาอ้างอิง แต่เมื่อมี กสทช. เพียงหน่วยงาน
เดียวก็จะท าให้มีความเข้มแข็งและสม่ าเสมอเท่าเทียมกันหมดกับทุกบริษัท  ซึ่ง กสทช. จะต้องให้ความ
เป็นธรรม ความทัดเทียมกัน และความเสมอต้นเสมอปลายในการจัดการและใช้การก ากับดูแลที่เท่า
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เทียมกัน  โดยที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมองเห็นปัญหาในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้าใจที่เป็ นไปใน
กรอบเดียวกัน ซึ่งวิธีที่จะสามารถได้การท างานในทิศทางเดียวกันนั้นจะต้องมี “การประสานงานใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ “ 

 
 กสทช. จะ สร้าง “การประสานงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ” ข้ึนมาได้อย่างไร ?  
 วิธีการที่ นักวิชาการบางท่านน าเสนอไว้มีทั้งสิ้น 4 แบบ เช่น  

 ระบบการสั่งงานแบบศักดินา (ระบบค าสั่งบนลงล่าง) ที่ระบุกฎเกณฑ์ชัดเจนจากผู้บริหารด้านบนสู่
ผู้ปฏิบัติงานล าดับล่างลงมา แต่ระบบนี้ก็ยังคงมีปัญหาเนื่องจากหากพนักงานต่างมาจากภูมหิลงัหรอื
ความถนัดทางวิชาชีพที่ต่างกันเช่น วิศวกร ทนาย นักบัญชี ก็จะอ่านความหมาย “กฎเดียวกัน ใน
ความหมายที่แตกต่างกัน” จึงเกิดปัญหาอยู่ดี   รวมทั้งหากพนักงานหวังว่าจะมีการถกในเรื่อง
กฎเกณฑ์ก่อนที่กฎจะออกมา ท าให้พนักงานยิ่งไม่พอใจที่จะถูกบังคับ  อีกทั้งเมื่อออกไปถึงระดับ
ปฏิบัติการ กฎเกณฑ์หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานยิ่งหลุดไปจากกรอบการปฏิบัติที่ควรเป็น  

 การบริหารจัดการแบบเครือข่าย  กล่าวคือ สร้างลักษณะการประสานงานที่ระดับผู้จัดการสื่อสาร
กับพนักงานระดับปฏิบัติการได้อย่างเข้าใจ ซึ่งหัวใจหลักคือ “ความสามารถในการบริหารจัดการ” 
ของผู้บริหารที่จะรวบรวมความคิดเห็น ข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน แต่ปัญหาที่อาจเกิด ข้ึนคือ
ความร่วมมือที่น้อยเกินไป  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน  หน่วยงานบางหน่วยไร้
ประสิทธิภาพที่จะท างาน หรือ จุดประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน  ระบบการจัดการ
ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน  และในระดับพนักงานปฏิบัติการในท้องถ่ินก็ยังคงยากที่จะควบคุมได ้

 การบริหารโดยการแลกเปลี่ยนและกลไกตลาด   กล่าวคือ ให้หน่วยงานภายใต้การบริหารของแต่ละ
ผู้บริหารไปประสานงานและท างานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง  ทว่าวิธีการนี้ก็อาจมี
ปัญหาที่ความไร้สามารถของทีม หรือการประสานงานระหว่างกันอาจเกิดข้อขัดแย้งเพราะต่างคิดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของตน หรือปัญหาการสื่อสารของพนักงานที่มาจากคนละสายวิชาชีพจึงพูดคนละภาษา 

 การบริหารแบบใช้โครงสร้างความร่วมมือ (Structural routes to collaboration) คือมีการรวม
หน่วยงานที่จ าเป็นเข้าด้วยกัน และตัดหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นออกไป แล้วจึงสร้างองค์กร ที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้ึนมาแทน เฉกเช่นแบบที่ กสทช. ยุบบางหน่วยงานและน าหน่วยงาน
บางหน่วยมารวมกันจนก่อตั้งเป็น กสทช. 

 ประเด็นที่ส าคัญที่สุดในรูปแบบการบริหารงานคือ จะต้องมีความชัดเจนในเรื่อง เป้าหมาย และ ความ
สม่ าเสมอในการบริหารจัดการตลอดทั้งองค์กร   หน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารคือต้องให้ทีมงานทุกคนได้เข้าใจ
เป้าหมายขององค์กรโดยทั่วกัน 
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บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องการให้บริการภาพเคลื่อนไหว  (Video Services) ทางด้านการตลาดและ 
ความล้มเหลวของตลาด 

 
 Video Services : หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวทั้งหลายที่ให้บริการไม่ว่าจะอยู่ในสื่อใดก็ตาม  เนื้อหาอาจเป็น
การผลิตโดยผู้ชมทางบ้าน หรือผลิตโดยผู้ผลิตมืออาชีพ  (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเสียงก็ตาม )  

 
 การให้บริการภาพเคลื่อนไหวนั้นสามารถท าได้หลายช่องทาง โดยช่องทางดั้งเดิมคือ ช่องทางการ”แพร่ภาพ 
และกระจายเสียง”  ซึ่งแต่เดิมคือ ทางสถานีได้รับการสนับสนุน (เงิน) จากบริษัทเจ้าของสินค้า ท าให้สถานีสามารถ
มีเงินกระจายภาพและเสียงไปสู่บรรดาผู้ชมทางบ้าน (ดังนั้น การกระจายเสียงและภาพ จึงเป็นเสมือน Platform 
(พื้นที่) แบบหนึ่ง ที่จะส่งภาพและเสียงที่เจ้าของสินค้าต้องการไปสู่ผู้ชม และผู้ชมก็ได้ชมรายการฟรีจากฟรีทีวี (ที่
ได้รับการสนับสนุนเงินด้านการผลิตจากเจ้าของสินค้า )  

เพื่อการอธิบายที่ชัดเจน ตาราง The broadcasting Value chain มีดังนี้  
 
Broadcasting Value Chain 
 

    
   

เมื่อมองจากด้านบนของตารางลงมาที่ด้านล่าง (Content Generation - Conditional Access)  ในแต่
ละข้ันตอนของ ห่วงโซคุณค่าของการกระจายภาพและเสียงนั้น แต่ดั้งเดิม ก็เป็นไปตามปกติ  ได้แก่ การผลิต
เนื้อหา การขายโปรแกรมเพื่อรับชมแบบเหมา (สิทธ์ิในการจัดจ าหน่ายรายการหรือเนื้อหาที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
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อาทิ สิทธ์ิในการจัดจ าหน่ายรายการพรีเมียร์ลีก)  การเลือกรายการต่างๆ เพื่อลงในช่อง (เหมือนร้านสะดวกซื้อที่
ให้เลือกรายการทีวีต่างๆ เข้าด้วยกันในหนึ่งแพคเกจ) แต่ในปัจจุบันในโลกดิจิตอลนั้น ข้ันตอน Transmission 
(การส่งสัญญาภาพ) ได้แตกต่างออกไป เนื่องจากมีหลายช่องทางมากข้ึน ตั้งแต่ดิจิตอลทีวีที่มีมากข้ึน การ
ถ่ายทอดผ่านระบบที่ต่างกัน ท าให้อ านาจในการต่อรองได้ไหลจากเจ้าของสถานี หรือผู้แพร่ภาพ กลับไปอยู่ที่ 
“ผู้ผลิตเนื้อหา” อาทิ ผู้ผลิตภาพยนตร์ช่ือดังกลายเป็นผู้มีอ านาจต่อรองมากกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน  อย่างไรก็ดี 
“การส่งสัญญาณภาพ” นั้นก็ยังคงมีพลังและคงความส าคัญอยู่ เพราะเป็นระบบที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ว่า
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากขึ้นหลากหลายช่องทางข้ึน    

   
 ในส่วนของการขายโฆษณาน้ันเป็นสิ่งที่ทีวีในยุคอนาล็อคต้องให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนที่ท าเงินให้แก่
สถานี แต่เมื่อมีระบบ เพย์ทีวี (จ่ายเงินค่าเคเบิ้ลเพื่อได้ดูทีวี) ท าให้การขายโฆษณาอาจไม่ใช่ความส าคัญที่สุดอีก
ต่อไป  
  
 กลวิธีท าเงินของเจ้าของสถานีแพร่ภาพและกระจายเสียง 

 ระบบฟรีทีวีและการขายโฆษณา (เจ้าของสินค้าช าระค่าโฆษณา และผู้ชมดูทีวีฟรี)  
 ข้อควรระวังคือ หากสถานีแพร่ภาพและกระจายเสียงของประเทศใดประเทศหนึ่งมีเพียงสถานีเดียว หรอืมี
ความเข้มแข็งมากจนเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียว ก็อาจจะข้ึนราคาค่าโฆษณาทีวีได้จนท าให้คุกคามผู้เกี่ยวข้อง เช่น
บริษัทโฆษณา หรือผู้บริโภคที่ได้รับผลจากต้นทุนสินค้าที่มากข้ึนในตอนท้าย  

 ระบบเพย์ทีวี (เคเบิ้ล)  
 ระบบที่ต้องช าระเงินจึงจะสามารถชมทีวีได้ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมการรับชมผ่านไฟเบอร์ หรือระบบ
คลื่นความถ่ี โดยอนุญาตให้ผู้ชมที่ช าระเงินเท่านั้นจึงจะรับชมได้ 
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 กลไกการสนับสนุนด้านการผลิตรายการโดยเจ้าของสินค้า และ ระบบเพย์ทีวี 
 Advertiser Support VS Pay TV 
 

Viewers 
 
 จากภาพดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า รายการที่ผลิตเพื่อกลุ่มคนจ านวนน้อยดู (Minority Programs) อาจมี
ความต้องการของคนจ านวนน้อย แต่ยินดีที่จะจ่าย ในขณะที่ฝ่ายผู้ชมกลุ่มใหญ่มีความต้องการดูแต่ไม่เต็มใจจะ
จ่ายเงินจ านวนมากเพื่อรับชม ดังนั้น รายการที่ผู้ชมจ านวนน้อยแต่ยินดีจ่ายเงินเพื่อรับชมจึงเหมาะที่จะถูกผลิต
และจ าหน่ายผ่านช่องเพย์ทีวี ในขณะที่รายการทั่วไปที่คนส่วนมากอยากชมฟรี (หรือจ่ายเงินเล็กน้อย) จึงเหมาะ
แก่การผลิตโดยสถานีได้รับเงินสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าผ่านค่าโฆษณา 
 
 วิธีการในการค้นหาผู้มีอ านาจในตลาดในแต่ละจุดของห่วงโซ่คุณค่าของการกระจายเสียง และภาพ คือ 
กสทช. มีหน้าที่ต้องเข้าไปดูว่า ในแต่ละตลาดนั้นมีผู้ให้บริการมากน้อยเพียงใด และมีใครบ้างที่ถือเป็นผู้เล่นที่ถือ
เสนอขายสินค้าและบริการที่ประชาชนจัดว่าเป็นสินค้าที่ทดแทนกันและกันได้ (สินค้าชนิดเดียวกัน) จากนั้น จึงไป
หาว่ามีบริษัทใดไหมที่มี “อ านาจทางการตลาด” อย่างมีนัยยะส าคัญในตลาดที่ตนเองอยู่ ซึ่งวิธีที่จะบ่งช้ีได้ว่า
บริษัทเหล่าน้ันมีอ านาจได้แก่ ส่วนแบ่งการตลาดที่สูง อิทธิพลในการก าหนดราคาของสินค้าหรือบริการอย่างเห็น
ได้ชัด ซึ่งหากเมื่อพบว่าบริษัทที่มีอ านาจทางการตลาดใช้อ านาจในทางมิชอบ ก็เป็นความจ าเป็นที่ กสทช.จะต้อง
เข้าก ากับดูแล 
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 กรณีศึกษาที่เกิดปัญหาในห่วงโซ่คุณค่าด้านการกระจายเสียงและภาพ  

 จุด Wholesale packaging สิ่งที่ส าคัญคือ กรณีการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ที่
กลายเป็นการที่เจ้าของลิขสิทธ์ิจ าหน่ายลิขสิทธ์ิให้แก่บริษัทของตนในการแพร่ภาพและเสียงรายการแข่งขันฟตุบอล 
ท าให้เพย์ทีวีช่องอื่นๆ ไม่สามารถซื้อโปรแกรมฟุตบอลมาได้  ในกรณีนี้ผู้ก ากับดูแลจ าเป็นต้องออกมาตรการบังคับ
ให้เจ้าของสิทธ์ิแบ่งการจ าหน่ายแพคเกจการถ่ายทอดออกเป็นหลายคู่  และไม่อนุญาตให้บริษัทใดสามารถซื้อ
รายการทั้งหมดได้ (จ ากัดไม่เกินสามแพคเกจในการถ่ายทอดรายการฟุตบอล) นี่คือตัวอย่างการก ากับดูแลที่
ประเทศอังกฤษเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดและท าให้การแข่งขันหมดไปจนผู้บริโภคไม่มี
สิทธิเลือก  

 กล่าวโดยสรุปในระบบการตลาดที่มีการแข่งขันที่มีคุณภาพ  ผู้ก ากับดูแลจะไม่มีความจ าเป็นต้องดูแลหรือ
ก ากับผู้เล่นในตลาดมากนัก เนื่องจากตลาดก ากับดูแลด้วยกลไกของตนเองอยู่แล้ว เช่น  ในระดับผู้ผลิตเนื้อหาก็
จะต้องผลิตเนื้อหาที่ตลาด (ผู้บริโภค) ต้องการไม่ใช่เพียงที่เจ้าของสินค้าหรือสถานีต้องการ  ทว่าไม่ใช่ทุกตลาดจะ
สามารถมีกลไกการตลาดที่ดีพอ  ดังนั้น ในฐานะที่ กสทช. ต้องเป็นผู้ก ากับดูแลกิจการการแพร่ภาพและกระจาย
เสียงสิ่งที่ส าคัญคือ จะต้องคิดให้ได้ว่าส่วนไหนในห่วงโซ่คุณค่าน้ีที่ กสทช. จะต้องเฝ้าระวังและควบคุมดูแลเพื่อให้
เห็นผู้มีอ านาจในตลาดมิท าการผูกขาดทางการตลาด หรือใช้อ านาจในทางมิชอบ ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรมหรือไม่ หน้าที่ของ กสทช. คือ ต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เหมาะสมและเป็นธรรมในตลาด ท าให้เกิดผลดี
แก่ผู้บริโภค     

 การค้นหาและบริหารจัดการกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพในระบบเครือข่ายแบบมีสาย และระบบเครือข่าย 
แบบไร้สาย  

 ในโลกยุคดิจิตัลนี้มีความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ “หลอมรวมเข้าด้วยกัน” ในระบบเครือข่าย
แบบมีสายและเครือข่ายไร้สายนั้น ประเด็นที่ผู้ก ากับดูแลต้องสนใจคือ ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
นั้นจะมีจุดใดบ้างไหมที่จะเกิดปัญหาการผูกขาดทางการตลาด หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมข้ึนได้ ในโลกแห่ง 
“การหลอมรวมเข้าด้วยกัน” ของสื่อต่างๆ นั้น การแพร่ภาพหรือเสียงมีความทับซ้อนกันในหลายลักษณะ จึงท าให้
การออกกฎเพื่อควบคุมหรือก ากับดูแลนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสินค้าหรือบริการบางตัวสามารถทดแทนกันได้
อย่างสิ้นเชิง หรือ ทดแทนกันได้แค่เพียงบางส่วน แม้จะท าหน้าที่แบบเดียวกันแต่อาจจะมาจากกลไกพื้นฐานที่
แตกต่างกัน จึงท าให้การควบคุมควรใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 

 ประเทศไทยนั้นการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom) ครอบคลุมมากกว่าเครือข่ายแบบมีสาย (Fixed 
Network)  ดังจะเห็นได้จากความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงกว่า
แบบเครือข่ายแบบมีสายมาก  ทว่าจากงานการส ารวจที่ผ่านมาผู้บริโภคจะได้ประโยชน์มากกว่าหากผู้บริโภค
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สามารถเลือกได้ทั้งแบบเครือข่ายแบบโทรคมนาคม (Telecom) หรือแบบมีสาย (cable)  แต่หากไม่สามารถมี
โครงข่ายทั้งสองพร้อมให้ประชาชนเลือกได้ ผู้ก ากับดูแลก็จ าเป็นต้องดูแลตามเครือข่ายที่มี หมายถึงหากมีโครงข่าย
แบบเดียวให้ผู้บริโภคเลือก กสทช. ก็ยังคงต้องก าหนดและส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างกันของผู้ให้บริการต่างๆ 

 ในตลาดการวางโครงข่ายแบบมีสายนั้นมีผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย ท าให้ กสทช. ควรให้โอกาสในเรื่อง Access 
Based Competition (การก ากับการเข้าถึงข้อมูล แม้ว่าจะเป็นการแบ่งกันใช้ของระบบโครงข่ายมีสายเดียวกัน
ระหว่างผู้ให้บริการต่างบริษัทกัน) ซึ่งอาจไม่ใช่การแข่งขันที่สมบูรณ์เหมือนการแข่งขันระหว่างเครือข่ายแบบมีสาย
และแบบโครงข่ายโทรคมนาคม  ในแง่ของการให้บริการแก่ผู้บริโภคตามบ้านเรือนนั้น แบบมีสายถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่ทางโทรคมนาคมนั้นดูจะมีประโยชน์กว่าส าหรับระดับองค์กร  

 กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่าของ “ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง” (Broadband)  

Different activities in the broadband value chain have different degrees of replicability 

        Low 

High 
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ในกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าตามภาพน้ัน เรียงล าดับความง่ายมากในการเข้าเลียนแบบของผู้เล่นในตลาดหน้าใหม่
ที่เลียนแบบได้น้อย (ด้านบนของตาราง) มาจนถึงด้านล่างของตารางที่เลียนแบบได้สูงตามล าดับ (Local Loop-
 Retailing)  

 Retailing หมายถึง การเป็นผู้ค้าปลีกในโครงข่ายแบบบรอดแบรนด์ นั้นสามารถท าซ้ าได้ง่าย  กล่าวคือ
สามารถมีผู้ให้บริการหน้าใหม่ในตลาดได้โดยง่าย 

 IP Network หมายถึง ผู้ให้บริการด้านไอพี (ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆผ่านระบบระหว่างกัน )  

 Backhaul หมายถึง  สายใยแก้วต่างๆที่เช่ือมข้อมูลเล็กๆ และข้อมูลใหญ่ๆ ที่ส่งไประหว่างกันของบริษัท
ต่อบริษัท 

 DSLAMs หมายถึง  การส่งสัญญาณและระบบที่ท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เกิดข้ึนได ้

 Local loop หมายถึง  การที่โครงข่ายไฟเบอร์ที่เช่ือมผู้บริโภคตามบ้านไปยังผู้ให้บริการประจ าท้องถ่ินซึ่ง
เป็นสิ่งที่ยากมากและลงทุนสูงในการที่ผู้เล่นหน้าใหม่จะเข้าสู่ตลาดในต าแหน่งนี้ 
 

 ดังนั้น จึงส่งผลให้ กสทช. ต้องพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดต้องสามารถ 
เข้าสู่ตลาดการให้บริการได้อย่างไม่ถูกปิดกั้น   และคิดกลไกที่จะส่งเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ให้เข้าสู่ต าแหน่งอื่นๆ ของ
ห่วงโซ่ได้ด้วย มิเช่นน้ันในตลาดจะเต็มไปด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยู่ในต าแหน่งค้าปลีก โดยไม่มีโอกาสอยู่ในต าแหน่ง
อื่นของห่วงโซ่ 
  ผู้ก ากับดูแลหลายประเทศได้ส่งเสริมการเข้ามาสู่ตลาดของโครงข่ายแบบมีสาย ด้วยการออกข้อก าหนดให้ผู้
เล่นใหม่สามารถเข้ามาในฐานะผู้ค้าปลีกและพัฒนาตัวในที่สุดจนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะ
สามารถเป็นผู้ลงทุนในล าดับต่อไปของห่วงโซ่คุณค่าได้  หลายประเทศในศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้ผู้เล่น
ในตลาดหน้าใหม่แบ่งใช้ทรัพยากรในโครงข่ายแบบมีสาย (ที่เป็นสายทองแดง) ของผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่
แล้ว แต่เมื่อเปลี่ยนการวางสายเป็นแบบใยแก้วที่ต้องอาศัยการลงทุนสูง ท าให้ผู้ลงทุน (ผู้เล่นรายเก่า) ไม่ต้องการ
ลงทุนเพราะไม่ต้องการแบ่งโครงข่ายใยแก้วให้แก่ผู้ ให้บริการรายอื่น (ผู้เล่นรายใหม่) หรือแม้จะลงทุนไปก็ไม่
ต้องการแบ่งโครงข่ายใยแก้วที่ตนเป็นเจ้าของแก่ใคร และอาจจะกลายเป็นปัญหาในเรื่องการค านวณราคาที่
เหมาะสมที่จะคิดค่าใช้โครงข่ายใยแก้วของผู้ให้บริการรายอื่น  ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาของผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลที่จะ
หาราคาที่เหมาะสมให้ได้ในที่สุด 
  ตัวอย่างของกรณีศึกษาในการที่จะตั้งราคาที่เหมาะสมให้ผู้ให้บริการหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดได้น้ัน จ าเปน็ตอ้งถูก
บริหารจัดการโดย กสทช. เนื่องจากผู้ให้บริการหน้าเก่า (ที่เป็นเจ้าของโครงข่าย) ย่อมไม่มีความต้องการจะให้ผู้
ให้บริการคนใหม่เข้าสู่ตลาด  การหาราคาที่เหมาะสมจึงต้องผ่านกระบวนการที่ กสทช. ช่วยก ากับและหาจุดราคา
ตั้งที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายเจ้าของโครงข่ายใยแก้วและผู้ให้บริการรายใหม่ ประเด็นที่น่าต้องค านึงถึง
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เช่น ความคุ้มทุนในมูลค่าที่เจ้าของโครงข่ายลงทุนไป  โครงสร้างของราคาปลีกของสินค้าและบริการนั้นถูกท าลาย
หรือไม่    
  ในทางปฏิบัติแล้ว กสทช. ย่อมต้องพยายามตั้งราคาการใช้โครงข่ายจากต้นทุนที่ใช้จริง แต่วิธีการค านวณ
ต้นทุนการลงทุนนั้นมีหลากหลาย ท าให้ได้ราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน  ดังนั้น วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปคือการค านวณ
ต้นทุนแบบ Long run incremental Cost คือ ราคาต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว  
  

  สิ่งที่ กสทช. ต้องตระหนักคือ ต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในทุกจุดของห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่ให้เกิดการ
ผูกขาดตลาด และให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ในกรณีศึกษาข้างต้นเรื่องการตั้งราคา ทาง  กสทช. ต้องมั่นใจว่า
เจ้าของโครงข่ายไม่ต้องรับภาระเงินต้นทุนในการลงทุนแทนบรรดาผู้ให้บริการหน้าใหม่  โครงสร้างของราคาปลีก
ของสินค้าและบริการไม่ถูกกระทบ  และเจ้าของโครงข่ายได้ให้บริการด้านโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันกับผู้
บริการหน้าใหม่ก็ต้องน าเสนอบริการหรือสินค้าที่มีคุณภาพดีแก่ผู้บริโภคเช่นกัน 

 ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ให้บริการหน้าใหม่ เมื่ออิงการให้บริการของบริษัทจากผู้ให้บริการหน้าเก่า
ในฐานะเจ้าของโครงข่าย ได้แก่ภาวะ Sabotage คือการก่อวินาศภัยต่อธุรกิจของคู่แข่ง (บริษัทผู้ให้บริการหน้า
ใหม่) โดยไม่ให้บริการซ่อมแซมหรือช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาของโครงข่ายจากฝั่งผู้ให้บริการหน้าเก่า จนก่อให้เกิด
ปัญหากับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะไม่เลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการหน้าใหม่   

 ดังนั้น ผู้ก ากับดูแลจึงต้องออกมาตรการที่จะปกป้องธุรกิจของผู้ให้บริการหน้าใหม่ให้ได้รับความเป็นธรรม
โดยก าหนดบทลงโทษหากเจ้าของโครงข่ายไม่ให้บริการซ่อมแซมหรือให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นต่อผู้ให้บริการหนา้
ใหม่ที่มาอาศัยโครงข่ายของตน  และผู้ก ากับดูแลอาจต้องออกเป็นข้อก าหนดให้เจ้าของโครงข่ายแยกบริษัท
ออกเป็นบริษัทย่อย โดยที่บริษัทย่อยที่ให้บริการเช่าโครงข่ายแยกออกจาการเป็นผู้ให้บริการหน้าเก่า จึงท าให้เกิด
การแยกที่ชัดเจนและท าให้ไม่เกิดการ “ก่อวินาศภัย” กับบริษัทคู่แข่ง  นอกจากนี้วิธีในการแยก “ความเป็น
เจ้าของ” คือ แต่ละบริษัททั้งผู้ให้เช่าและเจ้าของโครงข่ายมีผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มกัน การแยกในทางกฎหมาย การ
แยกทางบัญชี การแยกทางหน้าที่ปฏิบัติงาน และการแยกแบบเสมือนจริง  

 การแข่งขันของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 ในประเทศไทย การแข่งขันของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความเข้มข้นและหลากหลายผู้เล่นกว่าตลาด
โครงข่ายแบบมีสายมาก  ในการเข้าแข่งขันในตลาดโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่นั้นต้นทุนต่ ากว่าเพราะการขยายความ
ครอบคลุมของโครงข่ายมือถือ สามารถค่อยๆ ท าไปได ้โดยการติดตั้งศูนย์กระจายสัญญาณไปเรื่อยๆ และให้บริการ
อย่างเป็นอิสระจากกันของแต่ละค่ายโทรศัพท์  ซึ่งแตกต่างจากเงินลงทุนที่ต้องจ่ายไปก่อนเป็นมูลค่าสูงของผู้
ให้บริการโครงข่ายแบบมีสายที่ต้องสร้างโครงข่ายข้ึนมาก่อนจึงให้บริการได้ 
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 อย่างไรก็ดี สิ่งที่เป็นประเด็นที่ผู้ก ากับดูแล (กสทช.) ต้องกังวลคือ  อาจมีผู้เล่นหลักที่ส าคัญเพียงไม่กี่ราย   
หรือเมื่อมีการ “ฮั้ว” การก าหนดราคาเกิดข้ึนในตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งอาจเกิดได้ผ่านการตก
ลงกันจริงๆ ของแต่ละบริษัท ซึ่ง กสทช. อาจติดตามและยับยั้งการ “ฮั้วราคา” ได้ เมื่อทราบข่าวและเข้าไปยับยั้ง
บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่จะฮั้วกัน หรือการ “ฮั้วราคา” แบบไม่ต้องมีการพูดคุยกัน คือแต่ละ
บริษัทออกราคามาใกล้เคียงกันและจะลดราคาต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเริ่มลดราคา ซึ่งท าให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกหาก 
ไม่มีการเริ่มลดราคาจากบริษัทใดเลย  ท าให้ผู้บริโภคจะต้องอยู่ในภาวะไม่มีทางเลือกแม้ว่าราคาค่าบริการจะสูง   
แค่ไหน 

 จากภาวะดังกล่าว จึงจ าเป็นที่ กสทช. จะต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้นในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น  กสทช. มีวิธีที่จะให้ใบอนุญาตมากข้ึน หาคลื่นความถ่ีเพื่อการประมูลมากข้ึน และ
อาจมีการเสนอให้เจ้าของคลื่นความถ่ีเดิมแบ่งให้ผู้บริการหน้าใหม่มาแบ่งใช้ความถ่ี คือ Mobile virtual network 
operators (MVNOs)  คือ กลุ่มผู้ให้บริการเสมือนจริงในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น 
เจ้าของคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ a อาจเน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ แต่ยังมีพื้นที่ให้บริการเหลืออยู่จึงยินดีที่จะให้บริษัท แบบ 
MVNOs ที่จับกลุ่มผู้ใช้บริการครัวเรือนเข้ามาใช้พื้นที่ของคลื่นได้ ดังนั้น กสทช. อาจส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ตลาดของ 
บริษัทแบบ MVNOs มากขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นข้ึน  นอกจากนี้มีบริการบางประเภทที่เจ้าของเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เองไม่ได้ท า แต่บริษัทแบบ MVNOs ท า เช่น การให้บริการหลังการขาย การเก็บเงินต่างๆ      
เป็นต้น 

 นอกจากนีส้ิ่งที่ต้องค านึงถึงอย่างยิ่งคือ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล (กสทช.) มองประเด็นการ “ควบรวม” บริษัทผู้
ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้มีเงินลงทุนที่พอเพียงในการพัฒนาระบบ ซึ่งปัจจุบันเรา
ก าลังไปที่ระดับ 5G ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก แต่การ “ควบรวม” ก็จะเกิดผลกระทบกับผู้บริโภคที่อาจโดน
กระบวนการ “ฮั้ว” ของผู้ให้บริการที่ท าให้ราคาของบริการสูงอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จากข้อจ ากัดดังกล่าว 
กสทช. ต้องทบทวนการให้ หรือ ไม่ให้อนุญาตการ “ควบรวม” ของบริษัทต่างๆ เกิดข้ึน และ กสทช. ควรให้
ความส าคัญกับการเฝ้าระวังให้ตลาดโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันที่มากข้ึน  เพื่อให้พัฒนาไปคู่ขนานกับ
โครงข่ายแบบมีสาย  

 คุณสมบัติใดที่ กสทช. ต้องมีเพื่อเป็นผู้ก ากับดูแลที่มีคุณภาพ? 

 กสทช. จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ก ากับดูแลที่มีคุณภาพเนื่องจากเพื่อให้ยังคงได้รับงบประมาณ
สนับสนุนต่อไป และท าให้ กสทช. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากคนเช่ือว่า กสทช. ท างาน
ได้ดี คนก็จะเช่ือฟังและปฏิบัติตามการก ากับดูแลของ กสทช. ได้ง่ายข้ึน  
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 หลักการส าคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า กสทช. เป็นผู้ก ากับดูแลที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

 กสทช. ปฏิบัติตาม “พันธกิจ” (Mission) ที่ กสทช.ก าหนดไว้  อย่างไรก็ดี ผู้คนจากแต่ละสาขาวิชา      
ต่างมีการตีความพันธกิจแตกต่างกันได้ ดังนั้น กสทช. จ าเป็นต้องอธิบายถึง “พันธกิจ” ขององค์กรให้
บุคคลทั้งหลายได้เข้าใจ ซึ่ง “พันธกิจ” นั้นต้องมีความกว้างพอที่ กสทช. สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเกิด
ความเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก กสทช. ปฏิบัติงานในโลกแห่งการหลอมรวมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา       
แต่ด้วยความกว้างของความหมายแห่ง “พันธกิจ” ท าให้ผู้คนอาจตีความ พันธกิจต่างกันไปและสงสัยว่า 
กสทช. ปฏิบัติงานตามพันธกิจจริงหรือไม่  ดังนั้น วิธีแก้ไข คือ กสทช. (และผู้ก ากับดูแลในประเทศอื่น)   
จะออกแบบแผนงานระยะยาว เช่น ระยะ 5 ป ี

 “ความช านาญการ” (Expertise)  คือ กสทช. อ้างได้ว่า กสทช.ปฏิบัติงานด้วย”ความช านาญการ”        
ในสาขาวิชาชีพที่ กสทช.ก ากับดูแล  แต่ปัจจุบันผู้คนมีความกังขาต่อการปฏิบัติงานขององค์กรและ
ต้องการหาข้อมูลเหตุผลของการปฏิบัติงานขององค์กรแม้จะเป็นการปฏิบัติงานด้วย “ความช านาญการ” 
ก็ตาม 

 “มีความน่าเช่ือถือและรับผิดชอบ” ซึ่ง กสทช. จะต้องมีความน่าเช่ือถือและรับผิดชอบไม่ใช่เพียงต่อ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง อาทิ กลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริโภค หรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง 
แต ่กสทช. ต้องมีความสามารถในการแสดง หรืออธิบาย “ความน่าเช่ือถือ และ รับผิดชอบ” ของตนเอง
ต่อแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ซึ่งการใช้ต้นทุนของเวลาและทรัพยากรในการอธิบายตัวเอง
ว่า “น่าเช่ือถือและรับผิดชอบ” นั้นไม่ควรใช้เวลามากเกินไป เพราะสังคมจะตั้งค าถามว่าท าไมมัวแต่
อธิบายตนเองแทนที่จะท างาน 

 “ความเป็นธรรม” กล่าวคือ กสทช. ต้องปฏิบัติต่อแต่ละวงการสื่อ ภาคส่วน หรือกลุ่มคนด้วยความเป็น
ธรรมเสมอกัน โดยอาจจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ในปริมาณที่เหมาะสม    

 “ความมีประสิทธิภาพ” กล่าวคือ กสทช. ต้องท างานให้มีประสิทธิภาพในงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ 
 

 ทั้งห้าข้อที่กล่าวมานี้เป็นหลักการที่   กสทช.  สามารถใช้อ้างเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่า “กสทช.” ได้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดีสังคมอาจยังคงตั้งค าถามในมุมมองที่แตกต่างกันถึง
ค าจ ากัดความและขอบข่ายของหลักการทั้งห้าข้อ 

 
 อีกทฤษฏีที่น่าสนใจที่ กสทช. อาจน ามาใช้อ้างอิงเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือทฤษฏี

ของ Lucidity  ที่ผู้ก ากับดูแลจะต้องมีคุณสมบัติเหล่าน้ีคือ  
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 Attuned คือ  สามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม มองเห็นทางเลือกต่างๆและปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนได้แม้ในโลกแห่ง “การหลอมรวมกัน” ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว 

 Intelligent คือ มี “ระบบเก็บข้อมูลที่ฉลาดพอ” ที่จะทราบสภาวะของวงการที่ กสทช. ก ากับดูแล
เป็นเช่นไร  ข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการวางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเมื่อมีความจ าเป็นเกิดข้ึน  รวมทั้งระบบเก็บข้อมูลนี้ต้อง
สามารถตอบต่อสังคมได้ว่าเหตุใด กสทช. จึงต้องตัดสินใจท าหรือไม่ท าอะไรด้วย 

 Dynamic คือ มีพลังพลวัตที่สามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้โดยไม่หยุดนิ่ง   
  

 กล่าวโดยสรุป กสทช. จะต้องทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดข้ึนมาก
น้อยแค่ไหน หรือมีตัวแทนผู้ให้บริการหน้าใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในกระบวนการท างานหรือไม่      อย่างไรก็ดี ความ
ต้องการที่จะเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดี จะต้องมีความ “เป็นธรรม” โดย กสทช. ต้องตระหนักว่า ความเป็นธรรมของแต่
ละกลุ่มบุคคลหรือแต่ละฝ่ายอาจมีความแตกต่างกันและ กสทช. จะต้องหาสมดุลยภาพในการจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและวงอุตสาหกรรมสื่อที่จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 

 
 หลักการทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดสองฝั่ง ( Two –sided markets ) และแพลทฟอร์มทางดิจิตัล         
(Digital platform) 

 Two-sided markets  คือ พื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้มีความต้องการซื้อกับผู้มีความต้องการขาย (หรือให้บริการ) 
ได้มาพบกันและท ากิจกรรมการซื้อขายด้วยการใช้ประโยชน์จากลักษณะทางเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมีทั้ง
ในรูปแบบอนาล็อคในยุคก่อน เช่น บริษัทจัดหาคู่ทั่วไปทีน าชายหญิงมาเจอกัน จากนั้นในโลกยุค   ดิจิตัลปัจจุบัน
ก็ได้เกิดลักษณะของแพลทฟอร์มทางดิจิตัลที่เป็นพื้นที่แบบตลาดสองฝั่งข้ึน  อาทิ แอพพลิเคช่ัน UBER , เว็บไซต์
หาคู่  เว็บไซต์ Airbnb เป็นต้น    
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รูปด้านล่างแสดงลักษณะของแพลทฟอร์มแบบดิจิตัล ; 
 
Two-sided markets: free-to-air broadcasters /search engines/Facebook 
 

 
 
 กล่าวโดยย่อ แพลทฟอร์มคือ พื้นที่ที่อนุญาตและอ านวยให้ผู้มีความต้องการตรงกันมาพบกันและเกิดการ
ซื้อขายข้ึน  โดยทั่วไปแพลทฟอร์มก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเนื่องจากต่างมีพื้นที่ที่เข้าถึงกลุ่มตรงข้ามทีมี
ผู้ต้องการเดียวกัน  โดยคุณค่าที่ผู้บริโภคมองว่าแพลทฟอร์มมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน ข้ึนอยู่กับว่าแพลทฟอร์มนั้น
ท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด  อย่างไรก็ดีสถานการณ์ที่ผู้ก ากับดูแลต้องระมัดระวังคือ 
สถานการณ์ที่เรียกกันว่า “รายใหญ่กินรวบ” กล่าวคือ ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดกวาดเอาผู้บริโภคไปหมดท าให้
เกิดการ “ผูกขาดตลาด” ท าให้ผู้ก ากับดูแลจะต้องคิดถึงหรือเพิ่มมาตรการที่ให้เกิดการแข่งขันที่เสรี และเป็น
ธรรมไม่ใช่เพียงผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งได้ประโยชน์   
 ประเด็นส าคัญอีกประเด็นคือ กสทช. จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ก ากับดูแลเหล่าดิจิตัลแพลทฟอร์มเหล่านี้ 
เพราะอาจจะต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ผู้มีอ านาจร่วมในการควบคุมดูแลเช่น แอพ uber  ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
พ.ร.บ. จราจรทางบก ก็อาจต้องการผู้มีความรู้และอ านาจในการควบคุมเรื่องกฎหมายจราจรมาร่วมด้วยกับ 
กสทช. ในการก ากับดูแล 
   และในมุมมองด้านการตลาดและโฆษณาที่น่าสนใจคือ “การเปลี่ยนแปลงด้านการจ าหน่ายโฆษณาของผู้
ให้บริการ” กล่าวคือ การจับคู่ฐานข้อมูลของผู้บริโภค (ที่น่าจะเป็นตัวเลขที่เหล่าเซิร์ชเอนจิ้น หรือ เฟซบุ้ค) 
สามารถเก็บเงินค่าโฆษณาผ่านการ “คลิก” ที่แท้จริงของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และเจ้าของสินค้าสามารถเลือกที่จะให้
เว็บไซต์ของสินค้าตนสามารถข้ึนมาเป็นหน้าแรกๆ เมื่อมีคนสนใจในการหาข้อมูล  ซึ่งรูปแบบการขายโฆษณา
ดังกล่าวนี้แตกต่างจากสมัยก่อนที่ขายจ านวน “รวมสุทธิ” ของกลุ่มผู้ชม ไม่ใช่การขายแบบ  “จ านวนจริง” ของผู้
เข้าไปชมสินค้าหรือโฆษณา  ในขณะที่การโฆษณาสามารถท าได้เจาะจงมากข้ึน ก็แสดงให้เห็นว่า “ข้อมูลส่วน
บุคคล” ถูกถ่ายทอดไปยังดิจิตอลแพลทฟอร์มที่เราเข้าไปใช้บริการอาทิ การค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวของเรา    
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แพลทฟอร์มนั้นก็จะจดจ าว่าเรามีความต้องการอะไร ท าให้เกิด "การคุกคามในการดึงข้อมูลส่วนบุคคล” ไปใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อน าเสนอโฆษณาให้แก่ผู้ใช้    
     

การระบุ “ปัญหาส าคัญ” และ หาวิธีแก้ไข 
 หน้าที่ส าคัญของผู้ก ากับดูแล  (กสทช.)  คือ ต้องสามารถระบุว่าสิ่งใดคือ “ปัญหา”และ “ความเสี่ยง” ที่
ส าคัญ 

 ความเสี่ยง หมายถึง สิ่งที่อาจคุกคามให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ 

 ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนแล้วและเป็นภัยคุกคามอยู่  
 

 แต่ประเด็นที่เป็นเรื่องท้าทายส าหรับ กสทช. คือ จะระบุว่า “สิ่งใดเป็นปัญหาได้อย่างไร และ สิ่งใดที่ควร
ได้รับการแก้ก่อนกัน”  

 ตามทฤษฏี ที่ Malcom Sparrow กล่าวไว้ เรื่องการแก้ปัญหา คือ “ Pick important problems and fix 
them “ The regulatory Craft (Harvard, 2000) แปลว่า “หาปัญหาที่ส าคัญ และแก้ไขปัญหาเหล่า  นั้น
ก่อน”  ซึ่งในฐานะผู้ก ากับดูแล (กสทช) การตระหนักถึงปัญหาก่อนที่จะแก้ไขด้วยการก ากับดูแล นั้นแตกต่างโดย
สิ้นเชิงกับ การเพียงแค่ “บังคับใช้อ านาจ” โดยไม่ตระหนักถึงปัญหา  ดังนั้นหาก กสทช. ตระหนักว่าปัญหาคือ
อะไร แล้ว กสทช. ค่อยใช้การก ากับดูแลที่เป็นไปเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาน้ันๆ  

 
มุมมองต่างๆ ในการระบุว่าสิ่งใด คือ “ปัญหา” 

 ด้านกฎหมาย  หากเรามองโดยใช้มุมมองด้านกฎหมายเป็นหลัก หมายความว่า หากสิ่งใดที่ขัดแย้ง
หรือฝ่าฝืนจากข้อก าหนดของกฎหมายก็ถือเป็น “ปัญหา” เช่น  การท างานของบางโรงงานที่ขัดแย้ง
กับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สิ่งนั้นก็จะถือเป็นปัญหาทันที 

 ด้านการจัดการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบราชการต่างๆ กล่าวคือ  เมื่อผู้ปฏิบัติงานมาจาก
คนละสายงานก็จะมองสิ่งที่เป็นปัญหาจากคนละลักษณะ หรือ  บางสิ่งที่เป็นปัญหาของหน่วยงาน
หนึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับอีกหน่วยงานหนึ่ง  โดยเฉพาะผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการภาคสนามก็จะมอง
ปัญหาแตกต่างกัน หรือกระทั่งระบุว่าสิ่งใดเป็นปัญหาต่างกัน  ตัวอย่างที่ส าคัญอาทิ เหตุการณ์ที่
จรวดของนาซา ช่ือชาเลนเจอร์  ถูกยิงข้ึนท้องฟ้าแล้วระเบิดกลางอากาศภายในเวลาครู่เดียว  เมื่อ
สอบสวนแล้วพบว่า ปัญหาที่ท าให้ระเบิดมาจาก  “ยางครอบเครื่องยนต์”  นั้นไม่เรียบร้อย ซึ่งคนใน
ทีมที่รับผิดชอบเรื่องนี้น้ันทราบแต่ไม่ได้ใส่ใจแก้ปัญหายางครอบนี้ เนื่องจากในวัฒนธรรมองค์กรนา
ซาสนใจเฉพาะปัญหาเชิงเทคนิคยากๆ  หรือปัญหาหาเงินทุนมาสนับสนุน คนในทีมจึงไม่ได้ใส่ใจใน
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การแก้ปัญหายางครอบเครื่องยนต์ ที่เป็นปัญหาเชิงวิศวกรพื้นๆ   จึงอาจสรุปได้ว่า ความล้มเหลว
ของโครงการนี้และท าให้มีคนตายเกิดข้ึนเพราะวัฒนธรรมนาซาที่ใส่ใจปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาพื้นๆ 

 ด้านการเก็บข้อมูล กล่าวคือ ถ้าฐานข้อมูลถูกตั้งมาให้เก็บข้อมูลใด ก็จะเก็บเฉพาะสิ่งที่ ถูกโปรแกรม
มาเท่านั้น แต่ข้อมูลอื่นๆที่อาจเป็นปัญหาก็อาจถูกละทิ้งหรือไม่ได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูล  เหมือนกับ
เครื่องคัดเลือกสตรอเบอรี่ ที่จะถูกโปรแกรมให้เก็บเฉพาะลูกที่ถูกตั้งขนาดมาแล้ว ส่วนลูกอื่นก็จะถูก
ละเลยไปแม้ว่าจะมีอยู่  

 โครงสร้างแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ   กล่าวคือแต่ละหน่วยงานถูกก าหนดให้รายงานด้านปัญหา 
หรือ ความเสี่ยงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งต่อผู้ก ากับดูแล ท าให้แต่ละหน่วยงานให้ความส าคัญกับการ
ดูแลปัญหาที่ได้รับค าสั่งมาให้ดูแล ดังนั้นปัญหาอื่นๆที่หน่วยงานพบเจอก็อาจไม่ได้รับความสนใจหรือ
น าเสนอต่อไป    

 ความสนใจพิเศษจากสังคม  จากกลุ่มการเมือง  หมายถึง บางประเด็นปัญหาเป็นสิ่งที่คนในสังคมให้
ความส าคัญจึงกลายเป็นประเด็นที่ ผู้ก ากับดูแลให้ความส าคัญและระมัดระวังที่จะพิจารณาว่า
ประเด็นเหล่าน้ันมีปัญหาหรือไม่ 

  
 สิ่งที่ส าคัญมากในองค์กรขนาดใหญ่เช่น กสทช. คือต้องให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นปัญหาหรือความเสีย่งดว้ย
สายตาเดียวกัน และท างานอย่างประสานกันอย่างดีเพื่อแก้ปัญหา  

 “ต้นทุน” ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 เนื่องจาก ความเสี่ยงมีหลากหลายรูปแบบและต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละแบบย่อมต่าง    
กันไป ดังนั้น ผู้ก ากับดูแลเช่น กสทช. ต้องเรียนรู้ที่จะประเมินผลของความเสี่ยง และ ต้นทุนที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น  

 ตัวอย่างกรณีศึกษา 

 ในฐานะผู้ก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องรับผิดชอบที่จะดูแลปริมาณก๊าซสกปรกที่บริษัทต่างๆปล่อย
ออกมา เมื่อเปรียบเทียบสองบริษัท บริษัท ก. และ บริษัท ข. ซึ่งต่างก็ปล่อยก๊าซทั้งคู่ แต่เมื่อเราใช้ก าลังคน
ประมาณ 100 ชม. ในการก ากับดูแลถ้าดูแลบริษัท ก. (ที่เช่ือฟังผู้ก ากับดูแล) ก็จะสามารถลดความสกปรกจาก 
60 เหลือ 20 (เท่ากับลดได้ 40 หน่วย)  กับอีกบริษัทคือบริษัท ข. (ที่ไม่เช่ือฟังผู้ก ากับดูแล) ถ้าใช้ก าลังคน
ประมาณ 100 ชม. เท่ากัน จะลดความสกปรกจาก 80 –เหลือ 60 หน่วย (เท่ากับลดได้ 20 หน่วย) จากการ
เปรียบเทียบดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่าหากเราใช้เวลากับบริษัท ก. จะได้ผลงานในการลดก๊าซสกปรก ลงมากกว่า
การใช้เวลากับบริษัท ข.  ซึ่งคือผลลัพธ์สุทธิที่ดี แต่เท่ากับผู้ก ากับดูแลก าลังบอกกับสังคมว่าหากคุณไม่ปฏิบัติตาม



Workshop: Regulating Communications Networks and Services in a Convergent Environment 
19th -22nd December 2016 
Professor Robert Baldwin & Professor Martin Cave 
 

23 
 

ระเบียบ  ผู้ก ากับดูแลก็ไม่ได้ใส่ใจจะไปตามบังคับใช้กฎระเบียบ และหากมีเหตุการณ์ที่บริษัท ข. ท าให้มีปัญหา
ใหญ่ในแง่สิ่งแวดล้อม   ในฐานะผู้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก็จะตอบต่อสังคมไม่ได้ว่าเหตุใดจึงไม่เ คยบริหาร ความ
เสี่ยงที่บริษัท ข. สร้างขึ้นเลยทั้งที่บริษัท ข. สร้างความเสี่ยงมากมาย     

 จากกรณีศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าเรื่องจ าเป็นที่ผู้ก ากับดูแลจะต้องหาจุดสมดุลที่จะบริหารจัดกา “ความ
เสี่ยง” ให้ได้ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง ในขณะที่ไม่ละเลย บริษัทหรือ ผู้ก่อความเสี่ยงที่แม้ว่าผู้ก ากับดูแลเข้าจัดการบริหาร
ความเสี่ยงแต่อาจไม่ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการบริหารความเสี่ยงแต่ก็ยังคงต้องท าการก ากับดูแลบริษัทเหล่านั้น ผู้
ก ากับดูแลต้องพิจารณาปัจจัยด้านการเมือง ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว  สิ่งที่เราบริหารจัดการความเสีย่งนัน้
ส่งสัญญาณใดไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น 
 ความท้าทายที่เป็นสิ่งที่ส าคัญมากคือ องค์กรเช่น กสทช. จะต้องสามารถท าให้คนในองค์กร มีความเข้าใจ
เรื่องปัญหา ทั้งในแง่ความส าคัญ รูปแบบ และประเด็นต่างๆ ไปใน “ทิศทางเดียวกัน”  โดยวิธีที่จะท าให้คนใน
องค์กรเข้าใจในทิศทางเดียวกันคือต้องมี  เป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน และการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
เราจะบริหารจัดการข้ันตอนการก ากับดูแลภายใต้ยุคแห่ง “การหลอมรวมกัน” ด้วยต้นทุนที่ต่ าลงได้อย่างไร  

ความท้าทายส าคัญได้แก่  

 ใช้วิธีการก ากับดูแลที่ประหยัดที่สุด 

 ความหลากหลายของความหมายว่า “ความเสี่ยงต่ า” กล่าวคือไม่ใช่ปัญหาหรือความเสี่ยงต่ าๆ
ทั้งหลายเป็นปัญหาหรือความเสี่ยงต่ าที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 มูลค่าเงินลงทุนในการประเมินความเสี่ยง และทรัพยากรที่มีเพื่อบริหารความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา 
 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยต้นทุนต้ังแต่ระดับต่ าจนถึงสูง   

 Ultra low intervention   ผู้ก ากับดูแลเข้าแทรกแซงน้อยมาก ซึ่งประหยัดที่สุด ได้แก่  การปล่อย
เสรีให้ผู้ประกอบการท าไปโดยไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียน    การปล่อยให้ท าเสรีโดยต้องจดทะเบียน  
การจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไขบางประการ  การบังคับใช้กฎโดยทั่วไป   การให้ข้อมูลหรือค าแนะน า  
การให้บริษัทก ากับดูแลตนเอง 

 Inspection/ Monitoring ส่งคนเข้าไปตรวจสอบบริษัท หรือกลุ่มกิจการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง  ได้แก่ 
การเข้าตรวจที่บริษัท ว่าปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่  หากไม่ท าตามก็มีบทลงโทษ (ใช้ค่าใช้จ่ายสูง)  
การตรวจสอบการควบคุมบริษัท (ใช้ค่าใช้จ่ายปานกลาง)  การซุ่มตรวจเป็นครั้งคราวหรือตามระยะ 
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(ค่าใช้จ่ายปานกลาง) การเข้าเยี่ยมและให้ค าแนะน าในที่ท างาน (ค่าใช้จ่ายสูง) การเข้าสอบสวนเมื่อมี
เหตุควรสงสัยหรือมีการร้องเรียน(ค่าใช้จ่ายระดับกลาง)  การติดตั้งกล้องภายในองค์กร(ค่าใช้จ่ายสูง)  

 Engineering and design  คือออกแบบระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ได้แก่ การพูดคุยกับผู้ประกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเช่นการออกแบบทางเทคนิคเพื่อให้การส่ง
สัญญาณดีข้ึน (ค่าใช้จ่ายปานกลาง)  ออกแบบวิธีและระบบ(ค่าใช้จ่ายปานกลาง)  และกลยุทธ์การให้
คอมมิชช่ัน (ค่าใช้จ่ายสูง)  
รูปแบบการก ากับดูแลด้วยการแทรกแซงที่ดี (Grid) 
เราจะเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการแทรกแซงเช่นไรข้ึนอยู่กับ 
1) ชนิดของความเสี่ยง  
2) ชนิดของบริษัทที่จะถูกก ากับดูแล 

 ตัวอย่างของการใช้รูปแบบการก ากับดูแล (Grid) โดยแยกแยะตามชนิดความเสี่ยงและบริษัทที่จะถูกก ากับ
ดูแล ในที่นี้สมมติว่าผู้ก ากับดูแลคือ หน่วยงานดูแลคุณภาพของน้ า  

 
 ชนิดของความเสี่ยงได้แก่  

 มีความเสี่ยงต่ าโดยธรรมชาติ และมีความคงที่ เช่น ถ่านหินเลน ( ตัวถ่านหินเลนไม่มี
ความอันตรายต่อแหล่งน้ าแม้เกิดการรั่วซึมลงน้ า) 

 มีความเสี่ยงต่ าในภาพรวม และมีความคงที่ เช่น สารเคมีที่อยู่ในแทงค์เหล็กที่คงทนและ
ได้มาตรฐาน  (เนื่องจากแทงค์มีคุณภาพสูงมาก และมีการควบคุมดูแลที่ดีจนลดความ
เสียงให้เหลือต่ ามาก)  แม้จะเป็นภัยคุกคามต่อแหล่งน้ าแต่ด้วยการดูแลที่ดีจึงมีความ
เสี่ยงต่ าในภาพรวม 

 มีความเสี่ยงต่ าโดยธรรมชาติ แต่ไม่มีความคงที่ เช่น ฟาร์มเลี้ยงแพะที่ใช้น้ ายาฆ่าหมัดท า
ความสะอาดแพะ ซึ่งตัวน้ ายาอาจมีการรั่วซึมได้แม้มีอันตรายต่อแหล่งน้ าในระดับต่ า 
แต่ก็มีความไม่คงที่เนื่องจากอาจเปลี่ยนชนิดน้ ายาเป็นแบบที่อันตรายมากต่อแหลง่น้ าได ้ 
หรือการดูแลระบบอาจไม่มีประสิทธิภาพจนเกิดการรั่วซึมของน้ ายาสู่แหล่งน้ าได้  (วันน้ี
ความเสี่ยงต่ า แต่ในอนาคตอาจมีความเสี่ยงสูงได้)  

 ความเสี่ยงต่ าในภาพรวม แต่ไม่มีความคงที่ เช่นการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่อาศัยความ
ช านาญของผู้ฉีดพ่น ซึ่งหมายความว่าหากเปลี่ยนผู้ฉีดพ่นที่ไม่ช านาญหรือไม่ระวังใน
เรื่องการค านวณทิศทางลมก็อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 
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 ซึ่งในฐานะผู้ก ากับดูแลอุตสาหกรรมสื่อสารเช่น กสทช. ก็สามารถปรับใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ กสทช. 
ต้องท าการบริหารจัดการเช่นกัน 

 ประเภทขององค์กรที่ต้องก ากับดูแล ได้แก่ 
 

 
 

 บริษัทที่มีเจตนาดีและมีประสิทธิภาพ คือ มีความตั้งใจดีและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่  กสทช.   
ร้องขอ 

 บริษัทที่มีเจตนาดี และไม่มีประสิทธิภาพ คือ มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถท าตามที่  กสทช.    
ร้องขอได้เพราะไม่มีความสามารถพอ 

 บริษัทที่มีเจตนามิชอบ แต่มีประสิทธิภาพดี คือ มีเจตนามิชอบแต่มีความส ามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามที่ กสทช. ร้องขอก็ได้ 

 บริษัทที่มีเจตนามิชอบ และไร้ประสิทธิภาพ คือ มีเจตนามิชอบและไม่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามที กสทช. ร้องขอได ้
 

 ข้อสังเกตคือ หากบริษัทที่มีเจตนามิชอบแต่มีประสิทธิภาพสูง กสทช. สามารถออกมาตรการทางกฎหมาย
เช่น ค่าปรับ หรือ ยึดใบอนุญาตเพื่อให้บริษัทประเภทนี้ปฏิบัติตามที่  กสทช. ต้องการ ในขณะที่บริษัทประเภท
สุดท้ายนั้นยิ่งน่ากังวลกว่าเพราะนอกจากจะมีเจตนามิชอบแล้ว ยังไร้ประสิทธิภาพจนท างานไม่ได้หรือปฏิบัติตาม
กฎไม่ได้อีกด้วย  
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ตารางด้านล่างแสดงถึงระดบัความเข้มข้นและชนิดของเครือ่งมือในการก ากบัดูแลบริษัท        
แต่ละประเภท 

 

 
    

 ตารางแสดงระดับความเข้มข้นที่เราใช้ในการตรวจสอบแต่ละบริษัทนั้นแสดงให้เห็นว่า กสทช. มองว่าบริษัท
นั้นๆ เป็นองค์กรที่มี “ความเสี่ยง” มากน้อยเพียงใด ซึ่งตารางด้านบนนี้สามารถน ามาปรับใช้ได้ในหลายแวดวง
รวมทั้งแวดวงการควบคุมสื่อเช่น กสทช. เช่นกัน 

 
การก ากับดูแล OTTs (ผู้ให้บริการด้านการแพร่ภาพเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ลงทุนด้านเครือข่ายเอง)   

และแพลตฟอร์ม( Platform) รวมทั้งประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง ISP กับผู้บริโภค และผู้ผลิตเนื้อหาและ
แอพพลิเคช่ันต่างๆ 
 พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของห่วงโซ่คุณค่าของการเผยแพร่เนื้อหารายการนั้นได้เปลี่ยนไปจากเมื่อปี 
2006 ในลักษณะที่ผู้ผลิตเนื้อหาสาระของวีดีโอนั้นมีผู้ผลิตที่เป็นมืออาชีพมากข้ึน และการเข้าถึงวีดีโอเหล่าน้ันไม่ใช่
แค่ระดับท้องถ่ินแต่เป็นการเข้าถึงด้วยอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเครื่องมือสื่อสารหลายประเภท ในปี 2016 
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The new extended value chain of Home telecoms 
 

                2006       2016   

(mostly home made) content     Content Producers 

          Content & service providers 

 

core network       Core Network 

local access       ISP (Devices) 

 

retail        Retail 

  
 
    ล าดับถัดมาคือบทบาทการแลกเปลี่ยนในตลาดแบบสองทาง (Two-sided market) ระหว่างผู้ใช้บริการ 

กับผูผ้ลิตเนื้อหาหรือแอพพลิเคช่ัน และบริษัทโฆษณา 
 
    A simplified view of service and payment flows in the 2-sided market 
   

     

                 หมายเหตุ : (ต าแหน่งที่หัวลูกศร ว่ิงไปหาน้ันคือการที่ได้รับเงินจากผู้บริโภค ) 
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 จากภาพดังกล่าวคือผู้บริโภคช าระเงินให้แก่ ISP และ ผู้ผลิตเนื้อหาหรือแอพพลิเคช่ันนั้น และผู้ผลิตเนื้อหา 
ในขณะที่ค าถามคือผู้ผลิตเนื้อหารายการหรือแอพพลิเคช่ันควรหรือไม่ที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่ ISP (ผู้ประกอบการ
อินเตอร์เน็ต)เพื่อให้การน าเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งคือประเด็นการถกเถียงกันที่เรียกว่า “Net 
Neutrality”  ข้อโต้แย้งที่ส าคัญที่ท าให้ ผู้ผลิตเนื้อหาสาระ “ไม่ควร” จะต้องจ่ายเงินคือหากผู้ผลิตเนื้อหารายเล็ก
ต้องจ่ายเงินแก่ ISP จะท าให้ผู้ผลิตรายเล็กไม่สามารถจ่ายไหวจนท าให้ในที่สุด จะมีเนื้อหาบางประเภท และจาก
ผู้ผลิตบางคนเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าส่งข้อมูลเนื้อหาให้แก่ ISP ได้ท าให้เกิดข้อจ ากัดทางเนื้อหาและลดคุณค่าของ
อินเตอร์เน็ตในเชิงสังคมลง   จากที่เคยเป็นเครื่องมือฟรี พื้นที่ฟรีที่แสดงความเห็นของผู้คนในสังคมได้อย่าง
ทัดเทียมและเป็นประชาธิปไตย   อินเตอร์เน็ตก็จะกลับกลายเป็นพื้นที่น าเสนอเนื้อหาที่บางกลุ่มคนผลิตเท่านั้น
เพราะกลุ่มคนที่เหลือไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อน าเสนอเนื้อหาต่อผู้บริโภคได้ 

 แล้วจะก ากับดูแล การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (โดยเจาะจงไปที่ การ
ก ากับดูแล ISP ที่อาจมีอ านาจทางการตลาดสูงจนสร้างปัญหาแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดอินเตอร์เน็ตอื่นๆ) ? 

  ปัญหาที่ ISP หรือ เจ้าข้องโครงข่ายจะกลายเป็นผู้มีอ านาจในด้านการตลาดจะเกิดข้ึนเมื่อมีผู้เสนอบริการ
จ านวนน้อย เช่นในโครงข่ายแบบมีสาย  (Fixed network )  ซึ่งผู้ให้บริการแบบมีสายอาจสร้างความเดือดร้อนแก่
ผู้บริโภคหากปฏิบัติไม่ชอบ เช่น โกหกเรื่องความเร็วในการให้บริการ  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ต้องท าให้
ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อผู้บริโภค  หากเจ้าของเครือข่ายเป็นเจ้าของการผลิตเนื้อหาบางรายการ ก็
อาจเลือกปฏิบัติที่จะส่งสัญญาณที่ดีกว่าเพื่อให้เนื้อหารายการตัวเองไปถึงผู้บริโภคและขัดขวางการส่งข้อมูลของ
รายการบริษัทคู่แข่งเช่น กรณีศึกษาของบริษัทเครือข่ายแบบมีสาย “คอมแคส” ที่จงใจบล็อกสัญญาณของเน็ตฟ
ลิกส์และปล่อยให้สัญญาณของรายการของตนเองเข้าได้อย่างสบาย หรือจงใจท าให้เส้นทางการส่งข้อมูลเนื้อหาน้ัน
ติดขัด จนกว่าผู้ผลิตเนื้อหาจะช าระเงินจึงจะท าให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้ึนก็จะกระทบผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปเพราะคุณภาพของอินเตอร์เน็ตในภาพรวมจะต่ าลงอย่างมาก     

 ในทางกลับกัน หากเจ้าของเครือข่ายไม่ได้มีอ านาจมาก หรือ มีการผูกขาดทางอ านาจในตลาด ISP (หรือ
เจ้าของเครือข่าย) การอนุญาตให้มีการเก็บเงินค่าส่งผ่านข้อมูลเนื้อหาของผู้ผลิตเนื้อหาบางประเภท ก็อาจจะเป็น
การดีเนื่องจากท าให้เกิด “ความแตกต่างของสินค้า” ชนิดใหม่ไป เพราะอาจมีเนื้อหาบางประเภทที่ผู้ผลิตเนื้อหา
ต้องการส่งเนื้อหาเหล่าน้ันด้วยคุณภาพระดับสูง เช่น วิดีโอเกมส์ที่ต้องการความคมชัดระดับสูง และการแข่งขัน
ระดับโลกของผู้เล่นวีดีโอเกมส์   ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ ISP ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บเงินจากผู้ผลิตเนื้อหาหรือ
แอพพลิเคช่ัน ยกเว้นบางประเทศเช่น ประเทศอเมริกา ที่มีการอนุญาตให้เก็บเงินผู้ผลิต เนื้อหาได้ โดยเก็บด้วยวิธี  
ZERO Rating หมายถึง  ผู้ผลิตเนื้อหาหรือแอพพลิเคช่ันช าระเงินจ านวนน้อยกับเจ้าของเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเนื้อหา หรือใช้แอพพลิเคช่ันของตนก็จะไม่ถูกหัก
จากแพ็คเกจข้อมูลมือถือที่ซื้อไว้กับเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เฟซบุ๊ค จ่ายเงินให้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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แต่ ผู้บริโภคไม่ต้องโดนหักโควตาการใช้แพ็คเกจข้อมูลมือถือ (เท่ากับผู้บริโภคไม่ได้เสียอะไรจึงเรียกว่าเป็น “Zero 
Rating”)  และฝ่ายเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เองก็ยินดีให้เกิดการใช้ Zero rating เพราะแม้จะได้เงิน
จ านวนน้อยจากเจ้าของแอพหรือเนื้อหา แต่ท าให้มีลูกค้าที่อยากใช้โทรศัพท์มากขึ้นเพราะแอพเหล่าน้ันเป็นแอพช่ือ
ดังหรือเนื้อหายอดนิยม(เช่น เฟสบุ้คเป็นต้น )  
 OTT นั้นให้ประโยชน์กับหลายฝ่าย แต่อย่างไรก็ดี บาง OTT ที่มีผู้ใช้มาก เช่น เฟสบุ๊คหรือกุ๊กเกิ้ลอาจ
กลายเป็นผู้เล่นเกือบผูกขาดในตลาดได้ ในทางกลับกัน OTT ก็ไม่ใช่เพียงผู้ให้บริการอย่างเดียว แต่เป็นตัว
ผู้รับบริการด้วย (คือเป็นทั้ง แพลทฟอร์ม ให้คนอื่นมาใช้บริการในฐานะตลาด และ เป็นผู้ใช้บริการในตลาดของคน
อื่นด้วย อาทิ กุ๊กเกิ้ลที่ขายโฆษณาในพื้นที่เว็บตนเอง และไปซื้อหรือใช้บริการแพลทฟอร์มคนอื่นเช่นกัน )  
 ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กสทช. มีหน้าที่หาความรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของทุกๆ ตลาด
ไม่ให้ผู้เล่นใดก็ตามกลายเป็นผู้ควบคุมตลาด หรือผูกขาดตลาด ทั้งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลาดโครงข่ายแบบ   
มีสาย หรือตลาดแพลทฟอร์มออนไลน์ กลายเป็นผู้ควบคุมตลาดหรือผูกขาดตลาด  โดย กสทช. จ าเป็นจะต้องเห็น
ภาพรวมของตลาดที่มีลักษณะของการ “หลอมรวมกันในปัจจุบัน”  
 
 กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายในการก ากับดูแลกิจการ 

 ประเด็นส าคัญคือศาลต้องเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล เช่น กสทช. มากน้อย
เพียงใดหากศาลเห็นว่า กสทช. ปฏิบัติงานโดยผิดไปจากจุดประสงค์หรือวิธีการที่ควรเป็น โดยสามารถแบ่งระดับ
การแทรกแซงได้ดังนี้ 
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 Degrees of intervention in regulatory decisions : 

 ระดับความเชื่อในการก ากับดูแลของ กสทช. (ไล่จากระดับความเชื่อสูง High Deference ไปจนถึง 
ระดับความเชื่อฟังต่ า Low deference)  

 

  กล่าวคือ  

1) ศาลเคารพสิ่งที่ กสทช. ก ากับดูแล 
2) ศาลเคารพสิ่งที่ กสทช. ก ากับดูแลหากมีหลักฐานเพียงพอ 
3) ศาลเคารพสิ่งที่ กสทช. ก ากับดูแลหากการตัดสินใจนั้นมีเหตุผลเพียงพอ 
4) ศาลเคารพเนื่องจากอ านาจที่ กสทช. มีคืออ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย ซึ่ง กสทช.เป็นผู้มี

อ านาจเต็ม 
5) ศาลเคารพเนื่องจาก ศาลเช่ือว่า กสทช. มีความช านาญเฉพาะทางในเรื่องที่ตนก ากับดูแลอยู่ 
6) ศาลเคารพเนื่องจากเช่ือว่า กสทช. เป็นผู้ที่ตัดสินใจถูกต้อง นอกจากมีเหตุอื่นจ าเป็นอันควรสงสัย 
7) ศาลเข้ามาทบทวนประเด็นปัญหา แต่ยังคงให้น้ าหนักกับความคิดเห็นของ กสทช. อยู ่
8) ศาลเข้ามาแทรกแซงประเด็นปัญหา (เกิดการพิจารณาอุทธรณ์ในสิ่งที่เป็นปัญหาจากการก ากับดูแลของ 

กสทช.) 
 

 ประเด็นที่เป็นข้อกังวลหากกระบวนการยุติธรรม (ศาล) เข้ามาเกี่ยวข้อง กับการก ากับดูแลของกสทช. 
เหตุผลที่ท าให้การเข้าแทรกแซงของศาลในการก ากับดูแลของ กสทช.เป็นปัญหาคือ  

 Polycentric  Issues   เพราะความเกี่ยวข้องของเรื่องต่างๆในโลกแห่ง”การสื่อสารที่หลอม
รวมกัน”นั้น เป็นลักษณะโครงข่ายใยแมงมุม ที่แต่ละเรื่องต่างมีศูนย์กลาง(หรือประเด็นส าคัญ) 
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ของเรื่องเป็นของตัวเองแต่มีความเช่ือมโยงกันในภาพรวม  ท าให้เมื่อใดก็ตามที่ศาลเข้าแทรกแซง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะกระทบกับภาพรวมของเรื่องซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อน 

 Sporadic interventions  คือหากศาลเข้ามาตัดสินแทน กสทช. หรือแทรกแซงตามที่ศาลเห็น
ควร จะก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนานโยบายหรือกลยุทธ์ในการก ากับดูแลของเรา   และท าให้ผู้
อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมสื่อเองไม่มั่นใจว่าทิศทางที่อุตสาหกรรมจะเป็นไปเช่นไร และในบาง
กรณี ก็จะกลายเป็นค าตัดสินแทรกแซงของศาลนั้นกลายเป็นการตัดสินที่ท าให้นโยบายล้าหลัง
กว่าภาวการณ์จริงที่เป็นอยู่ 

 Limited expertise, experience คือ ศาลไม่มีความรู้พอเพียงในเรื่องโลกแห่งสื่อที่หลอม
รวมกัน 

 Representation only given to parties involved in the case คือ เมื่อผ่านกระบวนการ
ศาลแล้ว การพิจารณาจะฟังเพียงสองฝ่าย แต่ความจริงกิจการที่  กสทช . ก ากับดูแลนั้นมี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายกว่าน้ันมาก 

 Lawyers and the US judicialisation horror  คือ ลักษณะกระบวนการที่การท างานของผู้
ก ากับดูแลของสหรัฐต้องระมัดระวังตัวมากเพราะเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องจน
ท าให้เกิดความล่าช้าและประสิทธิภาพต่ า 

 Bias towards less reviewable process คือ ความกังวลที่เกิดจากการโดนตรวจสอบโดยศาล
อย่างใกล้ชิดย่ิงท าให้การท างานของผู้ก ากับดูแลต่างเกิดข้ึนทางโทรศัพท์เท่านั้นและไม่ได้มีการ
บันทึกข้อมูลเพียงพอ 
เหตุที่จะท าให้เกิดการแทรกแซงทางกฎหมายกับผู้ก ากับดูแล 

 ความไม่ถูกกฎหมายเช่น กสทช. มีงบประมาณเพื่องานสื่อสารโทรคมนาคมแต่กลับใช้งบประมาณ
กับงานเกษตรกรรม สิ่งนี้คือไม่ถูกต้องตามอ านาจตามกฎหมาย     

  ความไม่สมเหตุสมผล  เช่นคดี เลเกอร์แอร์เวย์ที่มีปัญหาด้านการได้รับใบอนุญาตการบิน แต่
รัฐบาลไม่ต้องการให้ เลเกอร์แอร์เวย์ได้สิทธิในการบินเข้าน่านฟ้าของประเทศอเมริกา (ซึ่งเลเกอร์
ต้องได้รับการระบุช่ือในสนธิสัญญาการบินฉบับนี้ด้วย) ท าให้รัฐบาลไม่ระบุช่ือของเลเกอร์แอร์เวย์
เข้าไปในสนธิสัญญาบินระหว่างประเทศท าให้เลเกอร์ไม่สามารถบินเข้าอเมริกาได้  ท าให้ศาลต้อง
เข้ามาแทรกแซงและพิจารณาว่า รัฐบาลไม่มีสิทธิใช้อ านาจในการระบุช่ือในสนธิสัญญาบิน
ระหว่างประเทศ ท าให้คุณค่าใน “ใบอนุญาตการบิน” ที่ออกโดยกองบังคับการบินพลเรือนออก
ให้แก่ เลเกอร์แอร์เวย์ หมดคุณค่าไปได้ เพราะ กรมการบินพลเรือนคือ ผู้มีอ านาจในการก ากับ
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ดูแล และ การท าเช่นนั้น (ไม่ใส่ช่ือบริษัทเลเกอร์แอร์เวย์) นั้นผิดต่ออ านาจตามกฎหมาย และ
รัฐธรรมนูญ 

 การใช้กระบวนการไม่ถูกต้อง กล่าวคือการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือ งบประมาณบริษัทต่างๆ 
ของ กสทช. หากท าไปโดยไม่พิจารณาให้เหมาะสมหรือรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ใช้
งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาสิ่งต่างๆ   

 ความคาดหวังเชิงกฎหมาย กล่าวคือ หากกฎหมายหรือระเบียบได้แจ้งไว้ก่อนแล้วว่ามีอะไรบ้าง 
เจ้าหน้าทีหรือผู้มีอ านาจไม่สามารถเพิ่มเติมข้อก าหนดหรือระเบียบเพิ่มได้ภายหลัง หากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ประกาศไว้ก่อนจนครบแล้ว  หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม
ข้อบังคับใดๆภายหลัง กสทช. (หรือผู้ก ากับดูแล) จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบข้อที่เพิ่มมาเสียก่อน 
 

 โดยปกติแล้ว ศาลมักจะไม่เข้ามาเกี่ยวกับการหาข้อมูลของฝ่ายก ากับดูแล เนื่องจากเช่ือว่าผู้ก ากับดูแลเป็น
ผู้ช านาญการในเรื่องที่ตนก ากับดูแลอยู่ อาทิคดี ฮัทชิสัน (ประเทศอังกฤษ) แต่ศาลก็ยังคงมีเหตุจ าเป็นในการ
แทรกแซงได้แก่  

 เพราะศาลต้องควบคุมให้ผู้ก ากับดูแลปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างถูกต้อง 

 เพราะศาลต้องมั่นใจว่าผู้ก ากับดูแลตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลที่สมเหตสุมผลและชอบธรรม 

 เพราะศาลต้องการให้ผู้ก ากับดูแลตัดสินใจสิ่งต่างๆโดยมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจน  

 เพราะศาลต้องปกป้องสิทธิของบริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจนั้นๆ 
 

 เมื่อใดก็ตามที่ศาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ก ากับดูแล ก็จะเกิดสภาวะที่กฎเกณฑ์ต่างๆ มีสองระดับ
เพราะมีทั้งส่วนที่ กสทช. (ผู้ก ากับดูแล) ออกกฎ และอีกชุดที่ศาลออกกฎ ท าให้ตลาดนั้นชะลอตัว เพราะ
ผู้ประกอบการกังวลว่าค าสั่งหรือกฎยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากเกรงความเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ ยังท าให้ข้ันตอนการ
ก ากับดูแล ในเชิงนโยบาย กลายเป็น กระบวนการพิจารณาความทางกฎหมาย จึงไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแล
ประเด็นต่างๆ ในโลกที่ทุกประเด็นต่างมีความส าคัญในตัวเอง (Polycentric issues)  
 
 การอนุญาตใช้งานคลื่นความถ่ีในโลกแห่งการหลอมรวมกันของสื่อ 
 วิธีการที่จะค้นหาจุดที่เหมาะสมในการแบ่งการใช้งานคลื่นความถ่ีระหว่างระบบเครือข่ายการกระจายภาพ
และเสียง กับความถ่ีในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  สามารถอ้างอิงโดยการใช้ทฤษฏีตามแผนภาพด้านล่าง 
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ภาพด้านล่างแสดงถึงการก าหนดแบ่งใช้งานคลื่นความถ่ี ระหว่างสองกลุ่มเครือข่าย 
 
Efficient spectrum allocation 
 

 
 

 กล่าวคือ คลื่นความถ่ี 1 ว่ิงจนสุดทางจากฝั่ง ซ้ายไปขวา ( s=0)  และ ฝั่งขวาไปซ้าย ( S=1) โดยที่เราไม่รู้ว่า 
จุดสิ้นสุดของการใช้คลื่นความถ่ีของแต่ละฝั่ง (1และ 2) อยู่ทีตรงไหน  ดังนั้น กสทช. จึงจ าเป็นต้องหาจุดที่สมดุลย์
แก่ทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ทั้งสองฝั่ง (คือ จุด s* ซึ่งเป็นจุดตัดของ จุดก าไรของทั้งสองคลื่นของ
สองกลุ่มธุรกิจ (คือจุดตัดของเส้นโค้งที่เรียกว่า Marginal benefit of spectrum for sector 1 และ sector 2)  

 
 อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติแล้ว เป็นเรื่องยากมากที่ กสทช. จะสามารถระบุได้ว่า จุดตัดนี้อยู่ที่ตรงไหน(ในการ
ปล่อยคลื่นความถ่ีมาใช้งาน)  รวมทั้ง ตารางดังกล่าวแสดงเพียงผู้ใช้งานสองกลุ่มธุรกิจในหนึ่งคลื่นความถ่ี แต่ใน
ความจริงเรามีคลื่นความถ่ีและผู้เล่นนับร้อย   ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการ “ประมูล” เพื่อให้เห็นว่าจุดใดที่เป็นจุด
เหมาะสมของการแบ่งคลื่นความถ่ี (จุดที่เกิดคุณค่าสูงสุดกับทุกคลื่นความถ่ี)  
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 กรณีตัวอย่างในโลกความจริง  
 

 คลื่นความถ่ีในช่วง 500Mhz-3.5gigagahz –  สามารถใช้ได้ทั้งกับคลื่นโทรศัพทเ์คลื่อนที่ ไปถึงคลื่นการแพร่
ภาพและกระจายเสียง  สิง่ที่ กสทช. หรอื ผู้ก ากบัดูแลด้านคลื่นความถ่ีท าคือ จะต้องค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของคลื่น
นั้นที่จะให้แก่ผูบ้ริโภค (Actual Value)  ซึ่งคิดจากมูลค่าทีล่งทุนและต้นทุนในการส่งสัญญาณสูผู่้บริโภคแล้วจึงคิด
เป็นมลูค่ามากน้อยเพียงใดต่อผู้บริโภคที่แทจ้รงิเท่าไหร่  

 
ผู้ก ากับดูแลด้านคลื่นความถ่ี (กสทช.) ต้องค านวณเสมอ และค้นพบว่าโดยส่วนมากมูลค่าที่แท้จริงต่อ

ผู้บริโภคมีค่ามากกว่าเมื่อให้คลื่นแก่ฝ่ายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ในขณะนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ท าให้ในคลื่น
เดียวนั้นสามารถแพร่ภาพและเสียงได้พร้อมกันหลายช่องภาพเทคโนโลยี Digital Transmission Territory 

 
 วิธีการในการแบ่งใช้คลื่นความถ่ีแกผู่้ใหบ้ริการคนละโครงข่าย 
 

 Command and control คือ ผู้ก ากับดูแล (กสทช.) เป็นผูต้ัดสินใจการอนุญาตและควบคุมการ
ใช้งานคลื่นความถ่ี 

 Market Forces Zone คือบริษัทซื้อคลื่นความถ่ีเมื่อมีความต้องการใช้ตามกลไกความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

 License-Exempt  Zone คือ เป็นคลื่นความถ่ีที่อนุญาตใหใ้ครก็ใช้ได้ แต่ต้องไม่มีการเบียดเบียน
ผู้ใช้คลื่นความถ่ีคนอื่นๆ 
 

  ในทางปฏิบัติแล้ว กสทช. ต้องพยายามหาให้พบว่าคลื่นความถ่ีไหนเหมาะแก่โครงข่ายใดใช้ (Command 
and control) แล้วจึงจัดให้มีการประมูลโดยผู้ให้บริการเพื่อให้น าไปใช้จริงในตลาด (Market Forces Zone)  
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  ตัวอย่างคลื่นความถี่ในฐานะท่ีเป็นสินค้าประเภทต่างๆ 
   Spectrum as a heterogeneous good 
 

 
 
 คลื่นความถ่ีที่แสดงในภาพมีจุด “ประโยชน์สูง sweetspot” ที่ 300mhz-3Ghz ซึ่งสามารถใช้งานได้หลาย
กิจกรรมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที ไวไฟ บลูทูธและอื่นๆ  จึงเป็นจุดที่ผู้ให้บริการต่างๆ สนใจจะได้ไปในการประมูล 

 กลวิธีทางการตลาดในการแบ่งใช้คลื่นความถ่ี 

 การประมูล คลื่นความถ่ี  
 แต่อาจมีปัญหาคือมีการ “ฮั้ว” ประมูล ให้การประมูลไปด้วยราคาต่ ามาก จึงท าให้ กสทช. ต้องตั้ง “ราคา
เริ่มต้นประมูล” ซึ่งท าให้ผู้เข้าประมูลต้องประมูลด้วยราคาที่เป็นราคาต่ าสุดที่รัฐบาลรับได้  และไม่ควรตั้งสูงจน
กลายเป็นไม่มีใครสนใจประมูล นอกจากนี้รัฐบาลอาจจะไม่ยอมเปิดให้ประมูลคลื่นความถ่ีเพราะหวังว่าจะท าให้
ราคาคลื่นความถ่ีมีราคาสูงข้ึนไป แต่ความจริงคือท าให้ประเทศเสียรายได้จากภาษี และมูลค่าคลื่นความถ่ีจาก
ประมูลที่ผู้ได้รับคลื่นต้องจ่ายแก่รัฐบาล  ทว่าหากในตลาดนั้นมีบริษัทใหญ่ๆ เพียงไม่กี่บริษัท ก็อาจเกิดภาวะที่
บริษัทเล็กๆ ไม่สามารถเข้าสู้ราคาประมูลได้ และบริษัทใหญ่ๆ เหล่านั้นก็จะซื้อ “คลื่นเกินความจ าเป็น” ท าให้ไม่
เหลือคลื่นให้กับบริษัทเล็กๆ ซื้อคลื่นได้อีก   ดังนั้น ผู้ก ากับดูแล (กสทช.) ต้องก าหนดจ านวนคลื่นความถ่ีที่แต่ละ
บริษัทสามารถซื้อได้  กล่าวโดยสรุปการประมูลคลื่นความถ่ีคือ กลไกในการควบคุมตลาดให้มีการแข่งขันที่เป็น
ธรรมเพื่อให้มีผู้ให้บริการหลากหลายและเกิดผู้ให้บริการหน้าใหม่ๆ ได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอตุสาหกรรมโดย
ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม  รวมทั้งการประมูลยังให้ประโยชน์แก่ภาคสังคมได้  อาทิ รัฐบาลสามารถใช้กลไกการ
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ประมูลที่ระบุให้ผู้ให้บริการที่ประมูลได้ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พื้นที่ห่างไกลสามารถใช้คลื่นความถ่ีได้ (คลื่น
โทรศัพท์คลื่นที่) ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (แต่รัฐบาลอาจได้เงินจากการประมูลน้อยลง)  

 การขายต่อใบอนุญาต 
 บางประเทศอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิในคลื่นความถ่ีขายต่อใบอนุญาตของตนเองให้แก่ผู้ประกอบการอื่นที่สนใจ 
ทว่าอาจเกิดปัญหาในกรณีที่คลื่นความถ่ีทับซ้อนกันจึงเกิดปัญหาเมื่อใช้งานจริง วิธีนี้จึงเกิดข้ึนน้อยโลกความจริง 

 
 ปัจจุบันน้ีคลื่นความถ่ีถือเป็นของหายาก (เนื่องจากจ านวนที่มีจ ากัด) กสทช. จึงต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการแบ่ง
การใช้คลื่นความถ่ีให้เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ฝ่ายแพร่ภาพและกระจายเสียง หรือฝ่าย
ไวไฟ  เมื่อพิจารณาผู้ครอบครองคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่ อาทิ รัฐบาลเป็นผู้ครอบครองเกือบครึ่งของ
คลื่นความถ่ีทั้งหมด แต่ไม่ได้ใช้อย่างสมประโยชน์สูงสุดของคลื่น หรือ ภาคเอกชนบางบริษัทก็ครอบครองคลื่น
มากมายแต่ไม่ใช้ประโยชน์  กสทช. จึงควรพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีให้มีประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

 
 กรณีศึกษา คลื่นความถ่ี 600 MHz ในอเมริกา 
 

 เจ้าของสิทธ์ิ คลื่น 600 MHZ  ที่ใช้เพื่อการแพร่ภาพและกระจายเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นใช้
ประโยชน์จากคลื่นน้อยมาก ในขณะที่ตัวคลื่นเองเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่มาก  
กสทช. ของสหรัฐอเมริกาจึงใช้วิธี “สมัครใจขายคลื่น” จากฝั่งแพร่ภาพและกระจายเสียง โดยมี กสทช. ของ
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ควบคุมการประมูล โดยให้ทั้งฝ่ายคือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ผู้ประกอบการกระจาย
เสียงและแพร่ภาพมาคุยกันว่า “ราคาที่พอใจทั้งสองฝ่าย” คือจุดไหน แต่หลังจากได้คลื่นมาแล้ว กสทช. ต้อง
ช่วยเหลือในการจัดระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีประเภทเดียวกัน (แพร่ภาพและกระจายเสียง) อยู่ในฝั่งเดียวกัน 
และแยกโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ฝั่งเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการตีกันของคลื่นความถ่ี 

 
 กสทช. จะส่งเสริมเศรษฐกิจไทยด้วยการใช้ประโยชน์จากโลกยุคดิจิตัลได้อย่างไร 
 

 สิ่งที่เป็นความจริงและโต้เถียงไม่ได้คือ “เทคโนโลยีและสื่อดิจิตัล” ถือเป็นสิ่งที่มีผลกับทุกผู้คนในสังคมไม่ใช่
แค่ในระดับปัจเจก แต่ยังมีผลต่อระบบองค์รวมทั้งด้านสื่อสาร การเดินทาง  การศึกษา  การแพทย์หรืออื่นๆ เมื่อ
มองไปที่โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถิติของกว่าพันล้านคนทั่วโลกเช่ือมต่อด้วยกันได้ด้วยการวางโครงข่ายสื่อสาร
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงให้เห็นความครอบคลุมของโครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมาก 
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 กรณีศึกษาเรื่อง E-Commerce ในประเทศไทย 
 

 กว่า 35 ล้านคนของประชากรในไทยเกือบ 70 ล้านคน มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และมี
การซื้อหรือขายของออนไลน์ 1.4 ล้านคน แสดงว่าการเติบโตของธุรกิจออนไลน์นี้ก าลังเติบโตในประเทศ ซึ่งสิ่งที่ 
ธุรกิจออนไลน์เผชิญปัญหาคือ ความครอบคลุมของโครงข่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นไม่พอเพียง สินค้านั้นเป็น
สินค้าพื้นถ่ินและหาซื้อยากเกินไป  ความมั่นใจและความปลอดภัยคือ  ผู้ซื้อเกรงว่าจะโดนหลอกเรื่องการช าระเงิน
หรือไม่ได้ของ  ระบบการช าระเงินออนไลน์ที่ไม่สมบูรณ์  การขนส่งและระบบค้าขายและภาษี เมื่อเปรียบเทียบไทย
กับประเทศอื่นในอาเซียนแล้วขณะนี้ประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายปลีกออนไลน์เท่ากับมาเลเซียที่ 1.3% แต่ไม่
เท่าสิงคโปร์ที่ 4.1% 

 
 สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้พัฒนาแอพพลิเคช่ันสัญชาติไทยที่สามารถขายใน Ap Store ต่างๆ  มีรายได้ไม่สูงนักคือ 
1-2% เมื่อเทียบกับรายได้ของการจัดจ าหน่ายแอพพลิเคช่ันทั่วโลก ภาครัฐและ กสทช. จึงควรให้ความสนใจกับ
การพัฒนาผู้พัฒนาแอพพลิเคช่ันต่างๆ ให้สามารถท ารายได้มากข้ึน ควบคู่ไปกับพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ให้ธุรกิจ
ออนไลน์พัฒนาตัวไปได้ เพราะรายได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบดิจิตัลนั้นถือเป็นตัวเลขที่มีนัยยะส าคัญใน 
ระดับ GDP รวมของชาติ 

 
 กสทช. จะก ากับดูแลให้ได้ประสิทธิผล และรวดเร็วทันท่วงทีในโลกแห่งการหลอมรวมของสื่อได้รวดเร็ว
พอเพียงได้อย่างไร? 

 

 “ผู้ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมต้องการความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ในอุตสาหกรรม ในขณะที่เมื่อมีสิ่งใด
ที่คิดว่าเป็นการก ากับดูแลที่ไม่ดี ผู้ให้บริการเหล่าน้ันก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันที” ดังนั้น  กสทช. จึงต้อง
มีวิธีที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน หรือ ก าลังจะสร้างให้เกิดข้ึน  

 
 ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง 
 

 ในทางปฏิบัติ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหรือข้อบังคับใดๆ ที่  กสทช. ออกค าสั่ง ก็จะเกิดผลกระทบ 
อาทิเช่นต้นทุนเพิ่มหรือ ผลก าไรลด เช่น การสั่งให้ส่งรายงานจากทุก12 เดือน เป็น 6 เดือนก็จะกลายเป็นเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทที่ต้องส่งรายงานบ่อยข้ึน บางทีแผนงานของบริษัทก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป เกิดความล่าช้า
ในการออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผู้ให้บริการหน้าใหม่ลังเลที่จะเข้าสู่ตลาดหรือชะลอการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นหน้า
ใหม่ เกิดการแทรกแซงจาก กสทช. ท าให้ผู้ประกอบการเป็นกังวล 
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 กลยุทธ์การจัดการ”ความเปลี่ยนแปลง” ในการก ากับดูแล 
 

 กสทช. ต้องมี “กลยุทธ์” ในการจัดการความเปลี่ยนแปลง หมายถึง กสทช. ต้องมีวิธีสร้างความเปลี่ยนแปลง 
หรือบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงให้ได้ประโยชน์สูงสุดกว่าผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  โดยวิธี
ต่างๆ ได้แก่  

 Term Assurance (การรับรองในระยะหนึ่งถึงการที่จะ “ไม่เปลี่ยนแปลง” มาตรการใดๆ) โดย กสทช.
จะต้องรับรองในระยะสั้นๆ ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่นโยบายหรือมาตรการ เพื่อให้เกิดสภาพที่มั่นคง
และท าให้ผู้ประกอบการกล้าลงทุนในอุตสาหกรรมที่ตนประกอบการอยู่ แต่ก็มีปัญหากับวิธีการดังกล่าว 
เนื่องจากท าให้ กสทช. เองเป็นเป้าของการโดนฟ้องร้องทางกฎหมาย และเมื่ออยู่ในโลกปัจจุบันที่การ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติท าให้กฎเกณฑ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอาจจะไม่เหมาะสม และต้นทุนการก ากับ
ดูแลยิ่งแพงข้ึน 

 Notice and Information คือแจ้งให้ทราบก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ตระหนกของผู้คนในกลุ่มอุตสาหกรรมและท าให้องค์กรปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีข้ึน 

 Negotiations and compliance discussion  คือการให้คนในกลุ่มอุตสาหกรรมมาคุยกันเพื่อหารูปแบบ
หรือวิธีการในการเปลี่ยนแปลงให้ได้เป็นประโยชน์และเกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด ซึ่งท าให้องค์กร
สามารถปรับตัวตามได้ดี  

 Transition Programs,  Time scales and Reviews  คือ ระบุช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงจะต้อง
เกิดข้ึนโดยอาจก าหนดเป็นลักษณะของการสร้าง “โปรแกรมการเปลี่ยนผ่าน ก าหนดตารางเวลาและ
ทบทวนกระบวนการท างานการเปลี่ยนแปลงนั้น” 

 Oversight Systems คือ การจัดต้ังกระบวนการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ามาก ากับดูแลจัดต้ังมาตรการโดย
ไม่มีที่มาที่ไป ซึ่งท าให้ต้องมีระบบของศาลเข้าเฝ้ามองการท างานของผู้ก ากับดูแล จึงท าให้ผู้อยู่ในธุรกิจ
มั่นใจข้ึนว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน จึงเกิด “ความน่าเช่ือถือของผู้ก ากับดูแลข้ึน”  

 Flexibilities, Parallel Concessions and Compensation  คือ องค์กรรับผิดชอบในการช่วยจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนหนึ่ง และให้เวลาเพิ่มเป็นพิเศษหรือมาตรฐานที่ไม่เข้มมาก
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทจะต้องท าให้ส าเร็จ (Leeway)  

 Advice, Guidance and Assurance คือ ให้ค าแนะน าเมื่อมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน หรือ 
ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน 
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 กล่าวโดยสรุป ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการก ากับดูแลคือ  

 ความเปลี่ยนแปลงในการก ากับดูแลนั้นอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดีและลบ    

 ตัวความเปลี่ยนแปลงด้านการก ากับดูแลไม่ใช่ปัญหา แต่ที่เป็นปัญหาคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามได้ยาก     

 ผลดีและผลเสียที่เกี่ยวเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงทางการก ากับดูแลต้องประเมินได้ 

 กลไกในการเปลี่ยนแปลงด้านการก ากับดูแลนับเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร ความเปลี่ยนแปลง 

 ผู้ก ากับดูแลส่วนมากมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง แต่ทว่า ไม่สามารถจัดการได้อย่าง
มีระบบ 

 ต้องหากลยุทธ์และกลไกการบริหารความเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลดีที่สุด 

 ผู้ก ากับดูแล ต้องไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีความตระหนักถึงกลยุทธ์หรือกลไก กระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลง 
 

 แบบฝึกหัด ส าหรับผู้เข้าอบรม  
 

 สิ่งใดคือ ความท้าทายส าคัญในการท างานในองค์กรก ากับดูแลเช่น กสทช. และจะแก้ไขได้อย่างไร  
 

1) หน่วยงานภายใน กสทช. ทั้งสองฝ่าย (ฝ่ายโทรคมนาคม และ ฝ่ายกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพ) 
ไม่สามารถท างานอย่างสอดคล้องกันได้ เนื่องเพราะมาจากคนละฝั่งการท างานที่มีพื้นฐานการท างาน
ที่แตกต่างกันอาทิการออกใบอนุญาตด้านโทรคมนาคมกับด้านกิจการกระจายเสียง นั้นย่อมแตก  
ต่างกัน  ดังนั้นวิธีแก้ไขในระยะสั้นคือ จ าเป็นต้องให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจลักษณะการท างาน
ของแต่ละหน่วยเพื่อการประสานงานที่ดีข้ึน  นอกจากนี้ในระยะยาวต้องให้มีการทบทวนกฎหมายที่
จะท าให้การบริหารจัดการสื่อในโลกยุคสื่อสารที่หลอมรวมกันน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การควบคุมดูแลเนื้อหาที่สื่อต่างๆ น าเสนอน้ันไม่ใช่เนื้อหาเดียวกันในแพลทฟอร์มที่ต่างกัน (เช่น ทีวี 
แอพพลิเคช่ัน)  เช่นเนื้อหาของละครเรื่องเดียวกันน าเสนอคนละชุดเนื้อหาในทีวี เมื่อเทียบกับที่
น าเสนอในแอพพลิเคช่ันอาจมีความล่อแหลมและไม่เหมาะสม ดังนั้น กสทช. จ าเป็นต้องเรียกกลุ่ม
ผู้ผลิตเนื้อหารายการหรือละครต่างๆ เพื่อท าข้อตกลงให้น าเสนอเนื้อหาที่ฉายออนไลน์ที่เหมาะสมตาม
ข้อแนะน าการผลิตรายการ/ ละคร ตามที่ กสทช. ร้องขอแบบที่ฉายทางทีวี      

3) ความครอบคลุม ของการเข้าถึง Digital TV ของประชาชนทั่วไป ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ 95 % ใน อีก 5
ปีนับจาก พ.ศ.2557 แต่ความจริงแล้ว ประชาชนทั้งหมดควรสามารถเข้าถึงดิจิตอลทีวีได้  โดยวิธีการ
แก้ไขระยะสั้นได้แก่ กลยุทธ์ Must Carry คือ ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและระบบเคเบิ้ลไปถึงผู้ชม
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ทางบ้าน จากนั้นระยะกลางเสนอแนะให้รัฐบาลสร้างโครงข่ายพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงสัญญาณ และ 
กสทช. จะเป็นผู้ลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสถานีในการสะท้อนสัญญาณ   
สุดท้ายคือการใช้ระบบการหลอมรวมเทคโนโลยีเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตให้ผู้คนได้เข้าถึงดิจิตอลทีวีผ่าน
อินเตอร์เน็ต    

4) ความร่วมมือของหน่วยงานใน กสทช. เมื่อรวมกันเป็นหน่วยงานเดียว  กล่าวคือ เมื่อ กสทช. ได้
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว (จากที่เคยแบ่งเป็นสองส่วน) ก็อาจมีปัญหาในเรื่องการแบ่งงานและความเข้าใจ
องค์กร ดังนั้นวิธีแก้ไขระยะสั้นคือจะต้องระบุว่าแต่ละหน่วยงานมีภารกิจอะไร และต้องเลือกคนให้ถูก
งาน จากนั้นมีการปฐมนิเทศเรื่องคุณค่าองค์กร พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าใจตรงกัน และ
เลือกผู้มีความรู้มาแบ่งปันความรู้จนจัดท าเป็น Knowledge Management System เพื่อให้องค์
ความรู้สามารถถูกถ่ายทอดต่อไปได้ เมื่อถึงระยะกลางก็ให้ใช้วิธีการสร้างความช านาญเฉพาะกับผู้มี
ความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน และใช้วิธีวัดผลทาง KPI เพื่อทราบว่าผู้ปฏิบัติงานท างานได้
ประสิทธิภาพหรือไม่ และท าการเช็คแผนการด้วยการใช้ Swot analysis 

5) ความร่วมมือของหน่วยงานใน กสทช. กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานต่างท างานตนเองโดยที่อาจไม่ได้มี
ความเข้าใจ หรือประสานงานกันดี  ก็ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท าได้ตามที่ควรจะเป็น ด้าน
นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเองก็ยังมีความแตกต่างกันและแต่ละส านักหน่วยงานก็ยังท าตามที่
ตนเองต้องถูกวัดผลแต่ไม่ได้เกิดผลลัพธ์รวมตามที่คาดหวัง  และบางปัญหาบางประการยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่แท้จริง ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาระยะสั้น คือเมื่อต้องร่างแผนแม่บทประจ าปี จึงเป็นโอกาสดทีี่
แผนแม่บทฯ จะถูกร่างด้วยความเข้าใจถึงปัญหาร่วมกันจากทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจาก
ผู้คนในหน่วยงานว่าต้องไปในทิศทางใดและงานที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบควรหาผู้รับผิดชอบให้ได้ ส่วน
แผนระยะยาวคือควรมีแผนรองรับกับยุคแห่ง “การหลอมรวมกันของสื่อ” และส่งเสริมให้เกิดการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพดี  

6) การได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ (กรณี promptpay) กล่าวคือ เมื่อมี การท าธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์มากข้ึน และเมื่อรัฐบาลก าหนดให้มีการลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อขอคืนภาษี  และ
ผลประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐจะจ่ายให้ผ่านระบบ Promptpay   แต่เมื่อเกิดปัญหาที่มาจากการลงทะเบียน 
Promptpay ในกรณีที่มีการใช้หลักฐานลงทะเบียน (เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เลขบัตร
ประชาชน) โดยไม่ได้แสดงตัวตนจริงที่ธนาคาร วิธีแก้ในระยะสั้นที่ กสทช. เข้าแก้ไขคือ กสทช. จึงร้อง
ขอให้ธนาคารท าข้ันตอนการยืนยันด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง อาทิต้องให้บุคคลต้องยืนยันตัวตน
จริงกับธนาคารก่อนจะลงทะเบียนได้  เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชน เพราะ ระบบ 
promptpay เป็นผลงานของรัฐบาลหากมีอะไรผิดพลาดก็จะยากในการหาผู้รับผิดชอบ 

 
------------------------------------ 
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รายชื่อผู้ร่วมการอบรม 

ท่ี ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๑ นายกนิษฐ์  สัญชาตวิรุฬห์ ประธาน กสท. 

๒ นายอดิเทพ  ศรีรัตนไพฑูรย์ กสท.พลโท ดร.พีระพงษ์ 

๓ นางสาวสุวพิชชา  สินุธก กสท.ผศ.ดร.ธวัชชัย 

๔ นางสาวโสภิดา  วีรกุลเทวัญ กสทช.นางสาวสุภิญญา 

๕ นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ มส. 

๖ นายทนุพงศ์  ขันติกุล คส. 

๗ นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง บส. 

๘ นางสาวเนติมา  คงแคล้ว ปส.๑ 

๙ นายดนตรี  มาลัยมาลย์ ปส.๒ 

๑๐ นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม ปส.๓ 

๑๑ นางสาวคัคนางค์  จามะริก วส. 

๑๒ นายสุรชัย  ลิมป์แสงรุจี รส. 

๑๓ นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุข ทส. 

๑๔ นายนิธินันท์  สมบูรณ์ ผส. 

๑๕ นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย ผส. 

๑๖ นางสาวสรญา  วิเศษรัตน์ นส. 

๑๗ นายธนิศ  สงกรานต์ นส. 

๑๘ นางสาวธฤษวรรณ  โชติพานิช นส. 

๑๙ นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสารัญ ชส. 
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ท่ี ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๒๐ นางสาวชวันภัสร์  ศรีกัลยารัตน์ สส. 

๒๑ นางสาวปนัดดา  สร้อยศรี สส. 

๒๒ นายภาณุ  วีระชาลี สส. 

๒๓ นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง กส. 

๒๔ นายภัณติพงษ์  สุภารัตนสิทธ์ิ อส. 

๒๕ นางสาวสบายใจ  วงศางาม อส.  

๒๖ นางสาวอิงพร  ศิริกุลบดี กสท.ผศ.ดร.ธวัชชัย 

๒๗ นายศักดิ์สิทธ์ิ  มณีกรณ์ กสท.ผศ.ดร.ธวัชชัย 

๒๘ นายกิติคูณ  ห่อหุ้ม กสท.ผศ.ดร.ธวัชชัย 

 
 
 

*********************************** 


