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ความเปนมา 

ดวย กสทช. ดานการคุมครองผูบริโภคและ การสงเสริม สิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งในฝงกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและฝงกิจการโทรคมนาคม ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม กสทช . ครั้งที่ ๙/

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ใหเขารวมการประชุม  ITU Asia‐Pacific Regulators’ Roundtable 

ครั้งที่ ๓ 

อยางไรก็ตามในฝงของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เน่ืองจากมีการประชุมคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในชวงเวลาดังกลาว ที่ประชุม กสท . จึงมอบหมายให รศ .เอื้อจิตต 

วิโรจนไตรรัตน เปนผูเขารวมประชุม 

ความสําคัญของการประชุม 

 การประชุม ครั้งน้ีเปนครั้งที่ ๓ โดยมี Korea communications commission: KCC เปนเจาภาพจัด

งานรวมกับทาง ITU โดยไดรับการสนับสนุนจาก  Department of Communications ประเทศออสเตรเลีย 

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและแนวทางการกํากับดูแล ที่ดี อีกทั้งยัง เปนประโยชนในการ

สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานกํากับดูแลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟค การประชุม ๒ ครั้งกอน มีข้ึนที่

ประเทศออสเตรเลียและประเทศอินเดียตามลําดับ และจะมีการจัดการประชุมเปนประจําตอไปโดยหมุนเวียน

กันเปนเจาภาพ 

ลักษณะการประชุม 

 เปนการประชุมโตะกลม ภายใตหัวขอหลักคือ Protecting Consumers in the Digital Age โดยมี

การแบงชวงการประชุม และกําหนดหัวขอ สําคัญ ในแตละชวง  และกําหนด ประเทศที่นําเสนอหลัก รวมกับ

ประเทศที่รวมนําเสนอตามหัวขอดังกลาว และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามโดยที่ประชุม 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศที่รวมนําเสนอในแตละชวงมีจํานวนมาก และ สวนใหญใ ชเวลา นานกวาที่

กําหนด ทําใหขาดโอกาสสําหรับการแลกเปลี่ยนซักถามอยางจริงจัง 

 ในสวนของประเทศไทย ไมปรากฏวาทางสํานักงาน กสทช . ไดสงผู สังเกตการณเพื่อติดตามและ สรุป

สาระสําคัญของการประชุม ทั้งที่ในระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน กสทช. ไดสงพนักงานเดินทางมาสาธารณรัฐ



เกาหลีเพื่อ รวมอบรม ITU-KCC International Training Program 2013 ในระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม 

๒๕๕๖ อยูแลว จึงเปนภาระของ กสทช. ที่เขารวมในการจัดทํารายงานสรุปน้ี 

หัวขอการประชุม 

 การประชุมไดกําหนดหัวขอการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ ๔ หัวขอ ดังน้ี 

๑. CONSUMER PROTECTION IN THE DIGITAL ERA - SETTING THE CONTEXT AND 

IDENTIFYING THE ROLE OF TELECOMMUNICATION/BROADCASTING/CONVERGED ICT 

REGULATORS 

๒. BROADBAND ACCESS SERVICES: PROTECTING CONSUMERS IN A COMPETITIVE 

ENVIRONMENT 

๓. TELECOMMUNICATION AND BROADCASTING SERVICES OVER COMMON PLATFORMS- 

NEED FOR REGULATORY COOPERATION TO ENSURE EFFECTIVE PROTECTION OF CONSUMERS 

๔. ICT APPLICATIONS POWERING THE DIGITAL SOCIETY – PROTECTING CONSUMERS 

(CITIZENS) 

สรุปสาระสําคัญจากประเทศตางๆ ท่ีเปนผูนําเสนอหลัก 

สาธารณรัฐเกาหล ี

๑. หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ในการคุมครองผูบริโภคดานการสื่อสาร ไดแก Korea fair trade 

commission เปนหนวยงาน คุมครองผูบริโภค ในประเด็นทั่วไป (เทียบเคียงไดกับ สคบ .) Korea 

communications commission: KCC เปนหนวยงานกํากับดูแลดานการสื่อสาร (เทียบเคียงไดกับ กสทช .) 

และ Ministry of Science, ICT and Future Planning: MSIP เปนกระทรวงดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. การคุมครองผูบริโภคมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนกวาที่ผานมา เน่ืองจากบริการดานการสื่อสารมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีผูบริโภคเปนศูนยกลางของบริการ ซึ่งเปนผลมาจากการหลอมรวมและการเกิดข้ึนของสื่อ

ใหม การใชบริการมีลักษณะปฏิสัมพันธสองทาง  ผูบริโภคเปนผูกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ผลของการ

หลอมรวมทําใหในปจจุบัน สัดสวนมูลคาการโฆษณาผานสื่อตางๆ ทั้งสื่ อเกาและสื่อใหมมีมูลคาใกลเคียงกัน 

ไดแก  สื่อฟรีทีวี สื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต และสื่อโทรทัศนที่คิดคาบริการ 

๓. คนรุนใหม (กลุมอายุ ๑๐-๓๐ ป) ใชบริการดานการสื่อสารผาน สมารทโฟน และคอมพิวเตอร

มากกวาสื่อโทรทัศน ในขณะที่ กลุมอายุ ๔๐ ปข้ึนไปยังนิ ยมใชบริการดานการสื่อสารดวยการรับชมรายการ

โทรทัศนมากกวาใชสมารทโฟนและคอมพิวเตอร 



๔. ปญหาขอรองเรียน ของผูบริโภค ที่พบบอย  ไดแก การคิดคาบริการที่ไมเปนธรรม  การคิด

คาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา ปญหาของบริการชําระเงินผานมือถือ การไมแจงขอมูลที่สําคัญใหกับผูบริโภค 

ปญหาคุณภาพของรายการ และปญหาเกี่ยวกับการแกไขซอมแซมบริการ 

๕. ประเด็นเชิงนโยบายการกํากับดูแลที่สําคัญ ไดแก สภาวะการหลอมรวม ของบริการ แตกติกาการ

กํากับดูแลยังแยกสวน สงผลใหบริการลักษณะเดียวกันแตผานคนละแพลทฟอรมมีการกํากับดูแลแตกตางกัน 

ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมได เชน ไอพีทีวี เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม เปนตน  และพัฒนาการของ

เทคโนโลยีทําใหผูใชบริการ เปนไดทั้งผูผลิตรายการ ตัวกลาง และผูบริโภค 

๖. ประเด็นความเหลื่อมล้ําทางดิจิต อลที่ตองคํานึงถึง ไดแก การรูเทาทันสื่อและบริการใหม  ความ

จํากัดของบริการสําหรับผูดอยโอกาส  และปญหาความไม เทาเทียมของขอมูลขาวสาร โดยปจจุบันผูบริโภค

ไดรับขอมูลปริมาณมาก แตยากในการพิจารณาตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล 

๗. ปญหาการรั่วไหลของ ขอมูลสวนบุคคล  ซึ่งมีการ รั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลเปนหลักลานขอมูล

เกือบทุกป โดยเกิดการรั่วไหลจากธุรกิจหลายประเภท เชน การเงิน พลังงาน การประมูล เกมสออนไลน หรือ

ธุรกิจวิทยุโทรทัศน แตสถิติที่สูงสุดพบวามาจากการรั่วไหลจากผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 

๘. การคุกคามทางไซเบอร เปนปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ เน่ืองจาก การคุกคาม

ยกระดับจากการคุกคามตอบุคคลเปนการคุกคามตอโครงสรางพื้นฐานหรือหนวยงาน  จนอาจเปนการกอการ

รายทางไซเบอรได 

๙. การริเริ่มเพื่อการคุมครองผูบริโภคในมิติตางๆ ไดแก 

 ๙.๑ กรอบการกํากับดูแล คํานึงถึงสถานการณซึ่งผูใชบริการเปนศูนยกลางของบริการที่หลอมรวม 

โดยมุงบูรณาการระบบกฎหมายเพื่อกํากับดูแล และตองคุมครองดูแลกลุมคนชายขอบเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  

ตลอดจนดูแลความหลากหลายของสื่อและบริการ 

 ๙.๒ การแขงขันเพื่อผูบริโภค เนนแกปญหาคุณภาพรายการ ดวยวิธีการกํากับดูแลกันเอง และการ

พัฒนาบุคลากร นอกจากน้ียังเนนการสนับสนุน MVNO 

 ๙.๓ การกํากับดูแลการใหขอมูลขาวสาร  ผานการสนับสนุนการเขาถึง ขอมูลขาวสาร ของคนชาย

ขอบ การจัดต้ังศูนยสื่อระดับชุมชน  รวมถึง การใหขอมูลและ การบริโภคศึกษา  การสรางความชัดเจนของ

เงื่อนไขสัญญาการใหบริการและการใหความรูแกกลุมเสี่ยง 

 ๙.๔ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน การเฝาระวังใน

จุดเสี่ยง และการลงโทษผูฝาฝนมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ๙.๕ การแกปญหาเรื่องรองเรียน  ดวยการจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมสิทธิผูใชบริการ และการ

จัดต้ังหนวยงานใหมเพื่อแกปญหาเรื่องรองเรียนเปนการเฉพาะ 

 ๙.๖ ความปลอดภัยทางไซเบอร ตองสรางความเขมแข็งของระบบตอบสนองปญหา  สงเสริมการ

แขงขันดานเทคโนโลยีความปลอดภัย และการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 



๑๐. โดยสรุป เกาหลีใตไดวาง ทิศทางในอนาคต เพื่อใหบริการสื่อสารมุงสูยุคแหงความสุข  โดยให

ความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี ไดแก คุณภาพบริการ การกํากับดูแลที่มีผูบริโภคเปนศูนยกลาง การ

พัฒนาศักยภาพ การคุมครองความเปนสวนตัว และการเยียวยาความเสียหาย 

สิงคโปร 

๑. ในภาพรวมบริการดานการสื่อสารไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยพบวารอยละ ๘๖ ของครัวเรือน

ใชบริการบรอดแบนดแบบมีสาย  รอยละ  ๗๒ ของประชากร ใชสมารทโฟน โดยสวนใหญใชทองอินเทอรเน็ต  

อัตราการใช บริการ โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile phone penetration rate) สูงถึง รอยละ ๑๕๑ บริการ

อินเทอรเน็ตใชแบนดวิธระหวางประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ ๕๓ นอกจากน้ีเยาวชนรอยละ ๗๐ ระบวุาการสูญหาย

ของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเหตุการณเครียดระดับรุนแรง  และหากเกิดเพลิงไหมประมาณครึ่งหน่ึงของ

ประชากรเลือกที่จะควาโทรศัพทเคลื่อนที่ออกจากเหตุเพลิงไหม 

๒. สิงคโปรเห็นวากลไกตลาดและการแขงขันที่มีประสิทธิผลจะสงผลบวกตอผูบริโภค ทั้งในดานราคา 

คุณภาพ ทางเลือกของบริการ  และนวัตกรรม  แตกลไกตลาดและการแขงขันก็มีขอจํากัด เน่ืองจาก ความ

ลมเหลวของตลาด และการไมตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงนโยบาย อยางครบถวน นอกจากน้ี ผลประโยชน

ของธุรกิจตามกลไกตลาดอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนสาธารณะ 

๓. จากประสบการณ การกํากับดูแลพบวา ผูบริโภคมีอํานาจตอรองนอยและ มักจะ ไมไดรับขอมู ล

ครบถวน จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานบริการเพื่อคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดใหผูประกอบการตองรายงาน

คุณภาพการใหบริการ อยางสม่ําเสมอ  และหากฝาฝน จะมีโทษปรับ  ๕๐,๐๐๐ เหรียญ นอกจากน้ีหนวยงาน

กํากับดูแลตองตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพบริการดวย และตองเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 

๔. หลักการกําหนดมาตรฐานของบริการ คํานึงถึงคุณภาพระดับตํ่าสุดที่ผูบริโภคยอมรับ และตองไม

เปนการกีดกันการเขาสูตลาดหรือมีผลกระทบตอคาบริการปลายทาง อีกทั้งตองมีการทบทวนเ พื่อตอบสนอง

ตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออุปสงคของผูบริโภค 

๕. ตัวอยางการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภค ไดแก การ เผยแพรอัตราคาบริการของทุกรายการ

สงเสริมการขายใหประชาชนทราบ การตรวจสอบเฝาระวังและเผยแพรคุณภาพบริการบรอดแบนดที่ประชาชน

นิยมใช เปนประจํา ทุกเดือน  และการกําหนดใหโฆษณา บริการอินเทอรเน็ต ตองแสดง  Typical Download 

Speed นอกเหนือไปจากการแสดงความเร็วสูงสุด ในสวนประเด็นนโยบาย  Net neutrality หามจํากัดการ

เขาถึงบริการผานอินเทอรเน็ตโดยไมสมเหตุผล และผูประกอบกิจการตองเปดเผยนโยบายการจัดการโครงขาย 

อยางไรก็ตามตองเปดโอกาสใหผูประกอบกิจการคิดคนบริการใหมสําหรับตลาดจําเพาะ (Niche market) 

๖. นอกจากน้ี ยังมีมาตรการคุมครองผูบริโภคในประเด็นที่สําคัญอื่นๆ ไดแก แนวทางการคุมครองการ

ผูกพันสัญญาระยะยาวและคาปรับการยกเลิกสัญญา โดยกําหนด หามบังคับใหตองใชบริก ารเกิน  ๒๔ เดือน 

และคาปรับตองลดลงตามระยะเวลาที่เหลืออยู ในสวนการเปดบริการขามแดนอัตโนมัติตองเปนความยินยอม

ของผูบริโภค และตองเปดใหผูบริโภคเลือกกําหนดเพดานคาใชบริการไมเกินเดือนละ ๑๐๐ เหรียญได และตอง

มีบริการที่สะดวกและฟรีในการเปดปดบริการขามแดนอัตโนมัติดวยตนเอง 



๗. โดยสรุป สิงคโปรใหความสําคัญกับการแขงขัน โดยถือวาเปนกลไกสําคัญเพื่อผูบริโภค  แตยอมรับ

วาไมมีตลาดที่สมบูรณ จึงตองกําหนด มาตรการที่จําเปนในการคุมครองผูบริโภคในเรื่องคุณภาพบริการและ

ความโปรงใสของขอมูล ทั้งน้ีตองควบคูไปกับการเสริมพลังผูบริโภคใหสามารถเลือกรับบริการโดยไดรับขอมูลที่

ครบถวน 

อินเดีย 

๑. การเกิดข้ึนของเทคโนโลยี โครงขาย  internet protocol นําไปสู สภาพโครงขายที่หลอมรวม ของ

บริการตางๆ 

๒. การหลอมรวมหนวยงานกํากับดูแล ดานการสื่อสาร เริ่มจาก  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

ออสเตรเลีย และฮ องกง  ในสวนอินเดียมีการรวม Ministry of Communications and Information 

Technology และ Ministry of Information and Broadcasting เปนหนวยงานกํากับดูแลหนวยงานเดียว 

คือ  Telecom Regulatory Authority of India: TRAI 

๓. ประเด็นการคุมครองผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก การเขาถึงขอมูลขาวสารและความโปรงใส คุณภาพ

บริการ สิทธิในการเขาถึงบริการ การคุมครองขอ มูลสวนบุคคล ความเปนสวนตัวและความลับ สิทธิการ

รองเรียน สิทธิในการเปลี่ยนหรือยกเลิกสัญญา คาชดเชยกรณีการบริการหยุดชะงัก สิทธิในการปดกั้นโฆษณา 

การเขาถึงเลขหมายฉุกเฉิน สิทธิการคงเลขหมายเมื่อเปลี่ยนผูใหบริการ 

๔. ประเด็นทั่วไป ที่สําคัญ ไดแก ความนาเช่ือถือของโครงขายขอมูลความเร็วสูง ซึ่งเปนโครงสราง

พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มาตรการจัดการปญหาสินคาปลอมหรือสินคาละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาออนไลน การสงเสริมธุรกรรมอิเล็กโทรนิกสและความปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต การใหขอมูลใหผูบริโภค

เทาทัน และการกําหนดกรอบกํากับดูแลที่โปรงใสและไมซับซอน 

๕. ประเด็นที่ตองคํานึงถึง ในการกํากับดูแล กิจการที่หลอมรวม  ไดแก คุณภาพบริการและ นโยบาย  

Net neutrality  ความโปรงใสเกี่ยวกับคาบริการ  ความครอบคลุมของบริการ  การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

และความเปนสวนตัว บริการบันเทิงผานโทรศัพทเคลื่อนที่และการชําระเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ สิทธิในการ

รองเรียน ตลอดจนประเด็นการเยียวยาขามพรมแดน 

๖. ประเด็นเชิงโครงสราง ที่ตองคํานึงถึง ไดแก การออกแบบองคกรกํากับดูแลแล ะการแบงความ

รับผิดชอบ  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ การจัดการทรัพยากรเพื่อการบังคับใชกฎหมาย การบริโภค

ศึกษาและการสรางความตระหนักของผูบริโภค และการสรางความสมดุลระหวางการคุมครองขอมุลสวนบุคคล

และความเปนสวนตัวกับนวัตกรรมของสินคาและบริการ 

๗. แนวทางการกํากับดูแลที่พึงประสงค ไดแก การปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมกับการกํากับดูแลที่

หลอมรวม การใหขอมูลและการบริโภคศึกษา การสรางความไววางใจ ของผูบริโภค ตอบริการหลอมรวม  และ

การปฏิบัติจริงและการบังคับใช 



ขอสรุปท่ีสําคัญจากการประชุม 

๑. การหลอมรวมของเทคโนโลยีนําไปสูการหลอมรวมของบริการ จําเปนตองมีการหลอมรวมการ

กํากับดูแล เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียว ไมเกิดการเลือกปฏิบัติหรือความแตกตางในการกํากับดูแลบริการ

ลักษณะเดียวกัน 

๒. การเสริมศักยภาพผูบริโภคเปนทิศทางที่หลีกเลี่ยงไมได เพื่อใหผูบริโภคเทาทันบริการและ

เทคโนโลยี และมุงลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิตอล 

๓. ปญหาคุณภาพของบริการและคุณภาพของรายการ ตลอดจนปญหาการขาดขอมูลขาวสารของ

ผูบริโภคยังเปนปญหาสําคัญ ซึ่งแนวทางในการแกไขไดแก การกําหนดมาตรฐานของบริการ การกํากับดูแล

กันเอง การตรวจสอบเฝาระวัง และการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ครบถวนแกผูบริโภค 

๔. นอกจากน้ี ในยุคหลอมรวมจะพบปญหาอื่นเพิ่มดวย เชน การรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล 

ความปลอดภัยทางไซเบอร นโยบาย Net neutrality เปนตน จึงควรมีการวางกรอบการกํากับดูแลให

ครอบคลุมประเด็นเหลาน้ีดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงาน กสทช. 

๑. ควรเตรียมการศึกษาแนวทางการหลอมรวมของการกํากับดูแลอยางแทจริง 

๒. ควรศึกษาประสบการณในตางประเทศเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในยุคหลอมรวม ตลอดจน

แนวทางการแกไขปองกันปญหา 

๓. ควรใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพและความเขมแข็งของผูบริโภค เพื่อใหเทาทันสื่อ 

เทาทันบริการและเทคโนโลยี ซึ่งเกิดข้ึนใหมหรือเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

๔. ในการประชุมระดับนานาชาติ ควรสงพนักงานในกลุมงานที่เกี่ยวของกับ หัวขอการประชุม

เขารวม เพื่อสรุปสาระสําคัญและถอดบทเรียนจากตางประเทศ และนํามาประยุกตหรือพัฒนาแนวทางที่

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป 

 

------------------------------------------------  

 

 

 


