รายงานสรุ ปการประชุ มหน่ วยงานกํากับดูแลระดับโลกครั้งที่ 13
(Global Symposium for Regulators – GSR-13)
ระหว่ างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556
โดย ส่ วนงาน กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์ นันท์ และ กสทช.สุ ภิญญา กลางณรงค์
การประชุม GSR ครั้งที่ 13 เป็ นการประชุมภายใต้หวั ข้อหลักคือ 4 th Generation Regulation:
Driving Digital Communications Ahead โดยมีการอภิปรายในหัวข้อสําคัญ 10 หัวข้อ ได้แก่ Opening Debate:
Building the Future Digital Society, Looking for Spectrum?, Are standards the crux of ICT business in today’s
digital world?, Financial debate: infrastructure 4.0 and beyond: how to attract investments and secure funds?,
Maximizing the potential of Universal Service Funds through successful administration and managementAddressing the missing link, Digital transactions in today’s smart society , A world of data: the need for more
IP address, Moving to the next level” New apps and new delivery platforms., 4th generation regulation และ
National Broadband interconnection charging (โปรดดูเพิ่มเติมในกําหนดการตามเอกสารแนบ)
ในรายงานฉบับนี้สรุ ปสาระที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลในยุคที่เรี ยกว่า 4thGeneration และ ย่าน
ความถี่วา่ งในกิจการโทรทัศน์ หรื อ TV White Spaces ซึ่ งเป็ นหัวข้อหลักที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรคมนาคม ก่อนจะกล่าวถึงการกํากับดูแลใน 4th Generation หากย้อนพิจารณากลับไป
ที่สามยุคแรกของการกํากับกิจการด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร จะเห็นได้วา่ ในยุคแรกนั้นเน้นไปที่เรื่ องของ
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ การบริ การ และการแข่งขันโดยเฉพาะในส่ วนโครงสร้าง
พื้นฐานเนื่องจากกิจการมีลกั ษณะถูกผูกขาดโดยรัฐหรื อเอกชน ขณะที่ยคุ ที่สอง เป็ นยุคของการแปรรู ปมาสู่
ภาคเอกชนและการให้ใบอนุญาตเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ ยคุ ที่สามนั้นเป็ นการเคลื่อนขยับไปสู่
การแข่งขันด้านการบริ การมากกว่าโครงสรพื้นฐาน การกํากับดูแลในยุคนี้มุ่งไปที่การคุม้ ครองให้เกิดการแข่งขัน
อย่างยัง่ ยืนในบริ การต่าง ๆ ตลอดจนคํานึงถึงเรื่ องความเป็ นกลางในการใช้เครื อข่าย ( Net neutrality) และ ความ
จําเป็ นในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ส่ วนการกํากับดูแลในยุคที่สี่ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กาํ ลัง
เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยี เครื อข่าย ซัพพลายเออร์ และการบริ การในรู ปแบบต่าง ๆ แก่ผบู ้ ริ โภค
พื้นที่หลักของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใต้ระบบนิเวศน์ยคุ ดิจิตอล ( Digital ecosystem)
จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ หน่วยงานด้านการกํากับ
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ดูแลจําเป็ นต้องสนับสนุนให้เกิดการการกํากับดูแลกันเอง และการกํากับดูแลร่ วมเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่จะเกิด
กับผูบ้ ริ โภค ดังกรอบอธิ บายด้านล่างนี้ 1
0

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลง การกํากับดูแลในยุคที่สี่มีอย่างน้อย 6 ด้านที่เป็ นความท้าทายของ
หน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ การแข่งขันและการบริ การ (Competition and Services), ความเป็ นกลางในการใช้
เครื อข่าย ( Net neutrality), การออกใบอนุญาตและการมอบอํานาจ ( Licensing and Authorizations), การ
เชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection), ประสิ ทธิ ภาพในเชิงสถาบัน ( Institutional efficiencies), และการบริ การ
เครื อข่ายในยุคหลอมรวม (Convergence Networks Services) ดังนั้นบทบาทขององค์กรกํากับดูแลจึงคํานึงถึง
ภารกิจดังต่อไปนี้ ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ , การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค , การจัดการคลื่นความถี่ ,
การสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่บงั คับใช้กฎหมายในยุคหลอมรวมเพื่อให้มีกระบวนการ
และมาตรฐานที่คุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลรวมไปถึงการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานในการ
คุม้ ครองอาชญากรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่ วน
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ผูป้ ระกอบการและงานของผูบ้ ริ โภค นอกเหนือจากนี้บทบาทสําคัญขององค์กรกํากับดูแลในยุคหลอมรวม
ควรตระหนักในการเปิ ดช่องทางการสื่ อสารผ่านการปรึ กษาหารื อกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งในรู ปแบบที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการเนื่องจากระบบนิเวศน์ในยุคดิจิตอลมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการ
ปรึ กษาหารื อนี้ไม่ใช่เป็ นการปรึ กษาเฉพาะกับผูป้ ระกอบการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในระบบ
นิเวศน์น้ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริ โภค กระบวนการปรึ กษาหารื อเช่นนี้จะช่วยการผลักดันนโยบายหรื อการ
ตัดสิ นใจในการดําเนินการใด ๆ ขององค์กรกํากับดูในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันก็เป็ น
การลดข้อโต้แย้งและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้องค์กรกํากับดูแลยังมีความท้าทายที่สาํ คัญ
ในการกํากับดูแลที่ตอ้ งคํานึงถึงความสมดุล เช่น ณ จุดใดที่ควรเข้าไปแทรกแซงก่อนปั ญหาจะเกิด (ex-ante
regulation) การวางแนวทางในการทํางานร่ วมกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเพื่อสนับสนุนให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตมีการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความร่ วมมือหรื อการดําเนินการด้านต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกว่า self - regulation หรื อ coregulation เพื่อให้เกิดการคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค

ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงบทบาทสําคัญของผูก้ าํ กับดูแลในยุคที่สี่ภายใต้ระบบนิเวศน์ดา้ นดิจิตอล
ที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลง โดยมีการหยิบยกประเด็นสําคัญที่อยูร่ ะหว่างการถกเถียง เช่น บทบาทการกํากับดูแลจะขยับ
ไปสู่ รูปแบบการกํากับดูแลบนฐานการแสวงหาความร่ วมมือแบบปรึ กษาหารื อและในลักษณะของความเป็ น
หุน้ ส่ วนอย่างไร ( Consultation and Partnership) , ผูก้ าํ กับดูแลควรจะสร้างความสมดุลอย่างไร ในเรื่ อง
ประสิ ทธิ ภาพ, ความเป็ นธรรมและ การทําให้ตน้ ทุนลดลง เพื่อเตรี ยมสําหรับ digital cloud ecosystem หรื อโจทย์
ที่ผกู ้ าํ กับดูแลต้องทบทวนว่า การแสวงหาความร่ วมมือในกลุ่มผูก้ าํ กับดูแลด้วยกันเองอาจเป็ นสิ่ งที่ไม่เพียงพอใน
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ยุคปั จจุบนั ทั้งนี้เนื่องจากในยุคถัดจากนี้ไปพัฒนาการใหม่ ๆ ได้เชื่อมโยงบริ การอินเทอร์ เน็ตกับการบริ หารด้าน
การเงิน เครื อข่ายทางสังคมกับบริ การบรอดแบนด์ โดยในระดับประเทศ รัฐบาลมีบทบาทอย่างสําคัญในแผนบ
รอดแบนด์และการเข้าถึงซึ่ งถือเป็ นภารกิจโดยตรงของหน่วยงานกํากับดูแล แต่นโยบายระดับชาติเหล่านี้กาํ ลัง
เป็ นเรื่ องที่ขอ้ ตกลงและทิศทางของนานาชาติและภูมิภาคเข้ามามีส่วนกําหนดทิศทางด้วยดังนั้นผูก้ าํ กับดูแลในยุค
ที่สี่ตอ้ งผลักดันให้เกิดหลักประกันการเข้าถึงบรอดแบนด์ของประชาชน ซึ่ งกลไกในการสนับสนุนกองทุนเพื่อ
การเข้าถึงต้องได้รับความร่ วมมือจากอุตสาหกรรม ในส่ วนการสร้างความสมดุลระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความคิดในโลกอินเทอร์ เน็ตกับการกํากับโลกกิจการกระจายเสี ยงและโทรคมนาคมนั้น ผูก้ าํ กับดูแลควรคํานึงถึง
มาตรการกํากับดูแลกันเองและกํากับร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและคุณภาพการบริ การทั้งนี้เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการมีเสรี ภาพในการประดิษฐ์คิดค้นและส่ งเสริ มการแข่งขัน นอกจากนี้ในบริ การที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่ อสารในยุคที่สี่จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกําลังคาดหวังการดูหนังฟังเพลงและการใช้เครื อข่ายทางสังคมผ่าน
โทรศัพท์มือถือทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการบริ การที่ไม่ถูกรบกวนและเข้าถึงได้จึงเป็ นความต้องการที่สาํ คัญและ
ขณะเดียวกันท่ามกลางการบริ การต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งได้รับการคุม้ ครองป้ องกันจากหน่วยงาน
กํากับดูแล เช่น การเกิดขึ้นของกิจกรรมหลอกลวง ข้อความที่ไม่เหมาะสมและการล่อลวงในการขายสิ นค้า รวมถึง
การคุม้ ครองผลประโยชน์สาธารณะ เช่น สุ ขภาพ ความปลอดภัย ข้อมูลส่ วนบุคคล และเรื่ องที่เกี่ยวข้องทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อมอันเกิดขึ้นจากบริ การต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ยคุ ดิจิตอล
นอกเหนือจากสาระในเรื่ องการกํากับดูแลในยุคที่สี่แล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจได้แก่เรื่ อง
ย่านความถี่วา่ งในกิจการโทรทัศน์ (TV White Spaces) ผูแ้ ทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้
วิเคราะห์ขอ้ มูล World ICT Indicators โดยชี้ให้เห็นว่าจากการที่มีผใู ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในโลกเพิ่มจํานวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ วในรอบสิ บปี ที่ผา่ นมาจนคาดว่ามีอตั ราการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Penetration)
ประมาณร้อยละ 96 ในปั จจุบนั กอปรกับปริ มาณการใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่เพิม่ ขึ้นหลายเท่าทวีคูณ ทําให้ความนิยม
ใช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile Internet) สู งขึ้นตามอย่างรวดเร็ ว คาดว่ามีอตั ราการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile-Broadband Penetration) ประมาณร้อยละ 30 หรื อเกือบ 2,000 ล้านรายใน
ปั จจุบนั ซึ่ งสู งกว่าอัตราการใช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านสาย (Fixed-Broadband Penetration) ถึง 3 เท่า โดยหาก
พิจารณาเฉพาะพื้นที่เอเชีย-แปซิ ฟิก (ไม่รวมทวีปอเมริ กา) จะมีผใู ้ ช้บริ การดังกล่าวถึง 900 ล้านรายที่มีอตั ราการใช้
งานฯประมาณร้อยละ 22 โดยเติบโตสะสมร้อยละ 46 ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ผูแ้ ทน ITU ได้ช้ ีให้เห็นว่าจากการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกข้างต้น ทําให้เกิด
ข้อเสนอให้พิจารณานําเอาคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ไปใช้ประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมที่น่าจะเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากกว่า โดยได้ช้ ีให้เห็นถึงสถานะของย่านความถี่วา่ งในกิจการโทรทัศน์ (TV White
Spaces - TVWS) ว่าคลื่นความถี่ดงั กล่าวโดยเฉพาะย่านความถี่สูงมาก (UHF) ถูกมองว่าเป็ นทรัพยากรปริ มาณ
จํากัดที่มีมูลค่าสู งมาก เนื่องจากสามารถใช้แพร่ สัญญาณได้ไกลโดยค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก และน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
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กิจการอินเทอร์ เน็ตไร้สาย (Wireless Broadband) มากกว่ากิจการกระจายเสี ยง เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นย่านนี้
ถูกมองว่าเป็ นคลื่นที่มีมูลค่าสู งที่สุดในความถี่ทุกย่าน (Sweet Spot of Spectrums) ซึ่ งหากใช้กาํ ลังส่ งไม่สูงนัก จะ
สามารถรับ-ส่ งสัญญาณสู่ พ้นื ที่เฉพาะแบบกิจการโทรคมนาคมได้เหมาะสมกว่าเพื่อการแพร่ สัญญาณสู่ พ้นื ที่
ทัว่ ๆไปแบบกิจการกระจายเสี ยงฯ โดยได้มีการทดลองและการให้บริ การเชิงพาณิ ชย์บา้ งแล้ว รวมทั้งกําลังมีการ
พิจารณากําหนดให้เป็ นย่านความถี่ที่ไม่ตอ้ งรับอนุญาต(Unlicensed Spectrum) โดยจะต้องไม่รบกวนกิจการกระจาย
เสี ยงฯ
อันเป็ นกิจการหลักในคลื่นความถี่ขา้ งเคียงบนย่านความถี่เดียวกันเนื่องจากกิจการโทรทัศน์ในย่านความถี่ UHF
ถูกกําหนดให้เป็ น “กิจการหลัก” (Primary Service) ในแทบทุกภูมิภาคของโลก ตามที่ International Radio
Regulations ได้กาํ หนดไว้ในตารางคลื่นความถี่ (International Table of Frequency Allocations) ไว้ ซึ่ งรายละเอียด
หลักเกณฑ์การใช้งานจะขึ้นกับหน่วยงานกํากับดูแลของแต่ละประเทศจะกําหนด
คลื่นความถี่ TVWS ยังเป็ นผลพวงมาจากผลตอบแทนจากการเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบดิจิตอล
(Digital Dividend) ซึ่ งมักเกิดจากการใช้งานโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่วางโครงข่ายแบบความถี่เดี่ยว (Single
Frequency Network – SFN) ซึ่ งจะใช้งานคลื่นความถี่ปริ มาณน้อยกว่าการวางโครงข่ายแบบหลายความถี่ (Multi Frequency Network – MFN) หรื ออาจเป็ นผลมาจากปริ มาณการใช้งานคลื่นความถี่โทรทัศน์ปริ มาณไม่มากนักใน
พื้นที่ที่ประชากรหนาแน่นตํ่า หรื อพื้นที่ดงั กล่าวมีความนิยมแพร่ ภาพโทรทัศน์ในช่องทางอื่นมากกว่า เช่น เคเบิล
ทีวี ไฟเบอร์ออพติก IPTV ดาวเทียม เป็ นต้น
เทคโนโลยีที่อาจนํามาใช้งานบนย่านความถี่ TVWS มีอยู่ 2 เทคโนโลยีหลัก คือ Wireless
Regional Area Network (WRAN) ซึ่ งคล้ายเทคโนโลยี WiFi แต่สาํ หรับให้บริ การในพื้นที่ห่างไกล และ
เทคโนโลยี Machine-to-Machine Communications (M2M) สําหรับการสื่ อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความเร็ วสู งนัก เช่น ระหว่างเครื่ องรับโทรทัศน์และเครื่ องเล่น DVD ระบบ
มิเตอร์ไฟฟ้ า-ประปา เป็ นต้น
ทั้งนี้ การจัดสรรคลื่นความถี่ TVWS จําเป็ นต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อัน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการกํากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ TVWS และใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว การประสานงานคลื่นความถี่ชายแดนที่อาจซับซ้อนขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยี บริ การโทรคมนาคมที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และการพิจารณาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็ น
ต้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผสู ้ นับสนุนให้นาํ TVWS มาใช้งานในกิจการโทรคมนาคม แต่ผผู้ ลิต
อุปกรณ์โทรคมนาคมบางรายกลับไม่เห็นด้วยนัก และสนับสนุนให้ขยายการใช้งานในย่านความถี่ที่สูงขึ้นไป
เรื่ อยๆ หากเป็ นเพียงเพื่อการแก้ไขปั ญหาคลื่นความถี่ไม่พอเพียงในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
เทคโนโลยีที่จะนํามาให้บริ การในความถี่ TVWS จะพบว่าไม่มีเหตุผลมากพอที่จะต้องทุ่มเททรัพยากรในทุกด้าน
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เพื่อให้สามารถนําคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวมาใช้งานได้ ซึ่ งหากจะให้บริ การ WRAN หรื อ M2M ก็สามารถ
นําไปใช้งานบนคลื่นความถี่ในย่าน Super-High Frequency (SHF) ได้ โดยเฉพาะความถี่ยา่ น 5 GHz ประเภท
Unlicensed Band หรื อสู งกว่านั้น ซึ่ งยังคงมีอยูเ่ หลือเฟื อ จนกระทัง่ เมื่อถึงเวลาที่ความถี่ไม่เพียงพอจริ งๆ จึงอาจจะ
ลองหันกลับมาพิจารณาคลื่นความถี่ TVWS ในอนาคตก็ไม่สายเกินไป
เมื่อพิจารณาต่อเนื่องถึงกรณี ประเทศไทย ย่านความถี่ TVWS เป็ นส่ วนหนึ่งของย่านความถี่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ กสท. กําลังดําเนินการ ซึ่ งเป็ นการใช้งานคลื่นความถี่เต็มแถบคลื่นในช่วง 510 – 790
MHzจํานวนรวม 280 MHz โดยเว้นว่างไว้เพียงช่องความถี่ที่ 60 (782 – 790 MHz) และช่องความถี่ที่ยงั ถูกใช้งาน
ในกิจการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกเท่านั้น ฉะนั้น สถานะของย่านความถี่ TVWS ของประเทศไทยในปัจจุบนั
ยังไม่สามารถถูกจัดสรรเพื่อนําไปใช้ในกิจการโทรคมนาคมได้ จนกว่าจะมีการพิจารณาออกแบบโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลใหม่ที่ใช้แถบความถี่รวมไม่เกิน 228 MHz โดยมียา่ นความถี่ไม่สูงเกินกว่า 698 MHz
ตามที่ ITU นําเสนอ อันจะส่ งผลให้เกิด Digital Dividend ที่สามารถนําคลื่นความถี่ยา่ น 700 MHz และย่าน
TVWS ที่จะว่างลง ไปใช้ประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมได้ต่อไปในอนาคต ซึ่ ง กสท. จําเป็ นต้องดําเนินการวาง
แผนการใช้งานคลื่นความถี่ในระยะยาวโดยการกําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริ หารคลื่นความถี่ต่อไป...
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