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ค าน า 

 

ในปจัจุบนัระบบโทรคมนาคมมกีารเปลี่ยนแปลงและพฒันาอย่างรวดเรว็ การน าเครอืข่ายคลื่น

ความถี่ในระบบ 3G เขา้มาให้บรกิารในประเทศจะมปีระโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิ ผู้ใช้บรกิารจะได้ใช้

ระบบโทรคมนาคมที่มปีระสทิธภิาพและความเรว็สูง ขณะเดยีวกนัโครงสรา้งพื้นฐานและอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของไทยจะไดร้บัการพฒันาใหส้อดรบักบัระบบโทรคมนาคมทีท่นัสมยั เป็นประโยชน์ต่อการ

ผลติสนิคา้และบรกิารซึง่จะก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทัง้ภายในประเทศและกบัต่างประเทศไดด้ขีึน้ ส านักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มภีารกจิ

ในการจดัสรรคลื่นความถี่ส าหรบัการประกอบกจิการโทรศพัทเ์คลื่อนที่  IMT  ย่าน 2.1 GHz  แก่

ผูป้ระกอบการบรกิารโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการฯ มหีน้าทีต่อ้งจดัท าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาต

ใหใ้ชค้ลื่นความถี่เพื่อการประกอบกจิการโทรศพัทเ์คลื่อนที ่IMT ย่าน 2.1 GHz ซึง่หลกัเกณฑด์งักล่าว

จะรวมถงึการก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีเ่พื่อน าไปใชใ้นกระบวนการประมลู 

 

การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การพจิารณาก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของ

การอนุญาตคลื่นความถี่ที่เหมาะสม คณะผู้วจิยัจากคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ไดร้บั

มอบหมายใหท้ าการศกึษาวธิกีารประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่และก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตคลื่น

ความถี่เพื่อท าการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และผลการประมลูเป็นประโยชน์ต่อ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัใบอนุญาตจากการ

ประมลู รวมทัง้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอื่นๆ ของประเทศโดยรวม 

 

ในการด าเนินการศึกษาครัง้นี้ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) นอกจากจะใหก้ารสนับสนุนดา้นงบประมาณแลว้ ยงัใหค้วาม

อนุเคราะหด์า้นฐานขอ้มลู เมือ่คณะผูว้จิยัฯ ท าการน าเสนอผลการศกึษาเบือ้งต้นต่อคณะกรรมการหลาย

ชุดในวาระต่างๆ ก็ได้รบัขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงผลการศึกษาจน

ส าเรจ็เป็นรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ คณะผูว้จิยัฯ จงึขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหากมขีอ้ผดิพลาด

ใดๆ ในรายงาน คณะผูว้จิยัฯ ขอน้อมรบัไวแ้ต่ผูเ้ดยีว 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

 ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) มภีารกจิในการจดัสรรคลื่นความถี่ส าหรบัการประกอบกจิการโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ IMT ย่าน 2.1 

GHz แก่ผู้ประกอบการให้บรกิารโทรคมนาคม ในกรณีของประเทศไทยการจดัสรรจะด าเนินการโดย

วธิกีารประมลูใบอนุญาตการใชค้ลื่นความถี่ ส านักงาน กสทช. จงึมคีวามจ าเป็นต้องประเมนิมลูค่าคลื่น

ความถี่ในตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทัง้นี้เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมส าหรบั

การประมลูใบอนุญาต 

 

ส านักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้คณะผู้วิจยัที่ปรกึษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ท าการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ (Spectrum Valuation) และมูลค่าขัน้ต ่า (Reserve 

Price) ที่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยในปจัจุบนั ผลการศึกษา

ประกอบดว้ย (1) ขัน้ตอนและรปูแบบการประมลูคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ของประเทศต่างๆ   

(2) การสรุปเอกสารว่าด้วยแนวคดิและวธิกีารประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ของการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ (3)  การน าเสนอผลการศึกษาวิธีการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยโดยใช้

แบบจ าลองและวธิกีารทางเศรษฐมติิประเภทต่างๆ และ  (4) การน าเสนอผลการประเมนิมูลค่าคลื่น

ความถีแ่ละมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทย 

 

ในการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ คณะผูว้จิยัฯ ได้สรา้งแบบจ าลองแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

มลูค่าคลื่นความถี่กบัปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ หลงัจากนัน้ได้ท าการประมาณการโดยใช้วธิกีาร

ทางเศรษฐมติ ิ3 ประเภทไดแ้ก่ (1) วธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดหรอื Ordinary Least Squares (OLS) 

ส าหรบัแบบจ าลอง Fixed Effects Model และ Generalized Least Squares (GLS) ส าหรบัแบบจ าลอง 

Random Effects Model  (2) วธิกีาร Maximum Likelihood ส าหรบัแบบจ าลอง Censored Regression 

(Tobit Model) และ (3) วธิกีาร Neural Network  การประมาณการแบบจ าลองทัง้ 3 ประเภทใชข้อ้มลูที่

มอียู่ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูจากการประมลูใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่ 3G จ านวน 69 ใบอนุญาต ใน 17 

ประเทศตัง้แต่ปี 2000 ถงึ 2009 
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ผลการศกึษาพบว่าทุกแบบจ าลองมขีอ้สรปุทีส่อดคลอ้งกนั ตวัแปรร่วมทีเ่ป็นปจัจยัก าหนดมลูค่า

คลื่นความถีค่ลา้ยคลงึกนัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที ่ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต การกนัเผื่อใบอนุญาตส าหรบัการประมลูครัง้ถดัไป และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีตวั

แปรเหล่านี้ล้วนเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อการก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ในประเทศต่างๆ เมื่อน าผล

การประมาณการแบบจ าลองไปพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทย พบว่าทัง้ 3 แบบจ าลอง

ใหผ้ลลพัธท์ีไ่ม่ต่างกนัมาก กล่าวคอื ในการประมลูคลื่นความถี่ 3G ขนาด 45 MHz โดยแบ่งใบอนุญาต

ออกเป็น 9 ใบและใบละ 5 MHz การพยากรณ์ทีใ่ชแ้บบจ าลอง Fixed Effects Model ใหผ้ลลพัธม์ลูค่า

คลื่นความถี่ต ่าทีสุ่ดคอื 0.31 ดอลล่ารส์หรฐั ใกลเ้คยีงกบัผลการประมาณการโดย Tobit Model ซึง่ให้

ผลลพัธเ์ท่ากบั 0.35 ดอลล่ารส์หรฐั ส่วนแบบจ าลอง Neural Network แมว้่าจะใหผ้ลการพยากรณ์ทีม่คี่า

มากทีสุ่ดคอื 0.45 ดอลล่ารส์หรฐั แต่ก็เป็นมลูค่าทีไ่ม่ต่างจากสองแบบจ าลองแรกมากนัก ดงันัน้จงึสรุป

ไดว้่าแบบจ าลองทัง้สามใหผ้ลการพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั

คอืมคี่าระหว่าง 0.31 ถงึ 0.45 ดอลล่ารส์หรฐั อยา่งไรกต็าม แต่ละแบบจ าลองมขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่าง

กนั เมื่อพจิารณาการประยุกต์แบบจ าลองกบัฐานขอ้มูลทีม่อียู่ซึง่มขีอ้จ ากดัทางดา้นขนาดของตวัอย่าง 

พบว่าการประมาณการโดยแบบจ าลอง Fixed Effects Model มคีวามเหมาะสมส าหรบัการประมาณการ

มลูค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยมากกว่าแบบจ าลองอื่น จงึประมาณการไดว้่า มูลค่าคลื่นความถี่ของ

ประเทศไทยมคี่าเท่ากบั 0.31 ดอลล่ารส์หรฐั ต่อ MHz ต่อประชากร ส่วนรายรบัที่ภาครฐัจะได้รบัจาก

การประมลูใบอนุญาตแต่ละใบมมีลูค่าประมาณ 6,440 ลา้นบาท 

 

การก าหนดราคาเริม่ต้นหรอืราคาขัน้ต ่า (Reserve Price) ส าหรบัการประมลูขึน้อยู่กบันโยบาย

ของรฐัทีต่้องค านึงถงึบุคคลทุกกลุ่มภายในประเทศทีส่มควรไดร้บัผลประโยชน์จากการประมลู   ซึง่แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันี้ (1) ภาครฐั: รฐัควรไดร้บัรายไดท้ีเ่หมาะสมจากค่าเช่าทางเศรษฐกจิ (Economic 

Rent) ที่ผู้ประกอบการได้รบัจากการใช้คลื่นความถี่ที่ประมูลใหม่ไปประกอบธุรกิจ (2) ผู้บรโิภค: 

ผูบ้รโิภคควรได้รบับรกิารโทรศพัท์มอืถอืจากคลื่นความถี่ใหม่ที่มคีุณภาพดแีละราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะ

เกิดขึ้นได้เมื่อการประมูลใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่มกีารแข่งขนัสูง นอกจากนี้ ภายหลงัจากการ

ประมลูส าเรจ็ การประกอบธุรกจิโทรศพัทม์อืถอืกค็วรมรีะดบัการแข่งขนัสูงต่อไป และ (3) ผูใ้ห้บรกิาร

โทรศัพท์มือถือ : ราคาเริ่มต้นที่ร ัฐก าหนดขึ้นควรอยู่ในระดับที่ท าให้การประมูลส าเร็จลุล่วง และ

ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รบัผลตอบแทนสูงเพียงพอที่จะจูงใจให้มกีารลงทุนและ

พฒันาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบรกิารโทรคมนาคมของประเทศ กล่าว

โดยสรุปคอืราคาเริม่ต้นควรมรีะดบัที่เหมาะสมคอืไม่ต ่าหรอืสูงจนเกินไป หากราคาเริม่ต้นมรีะดบัต ่า

เกนิไปและมจี านวนผูป้ระกอบการเขา้รว่มท าการประมลูไม่มาก การประมลูอาจเกดิปญัหา Collusion ซึง่
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ไม่ก่อให้เกิดผลดต่ีอรายได้ของรฐัและผลประโยชน์ของผู้บรโิภค ในทางตรงกนัข้าม หากราคาเริม่ต้น

ก าหนดไว้สูงเกนิไปอาจไม่มผีู้เขา้ร่วมประมูลจนท าให้การประมูลไม่สมัฤทธิผ์ล ส่งผลให้ไม่สามารถน า

ทรพัยากรคลื่นความถี่ใหม่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ กระทบต่อประสทิธิภาพการจดัสรรทรพัยากร

และท าให้สวสัดกิารทางเศรษฐกจิของประเทศลดลงต ่ากว่าศกัยภาพ จากผลการศกึษา พบว่าในกรณี

ประเทศไทย หากภาครฐัให้ความส าคญัต่อรายรบัจากการประมูลพอสมควรเมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์

ของผูบ้รโิภคและผูใ้หบ้รกิารซึง่มจี านวนไม่มาก สดัส่วนของราคาเริม่ต้นต่อมูลค่าคลื่นความถี่ไม่ควรต ่า

กว่า 0.67 ซึง่คอืค่าเฉลีย่ของราคาเริม่ตน้ต่อมลูค่าคลื่นความถี่จากกรณกีารประมลูของประเทศต่างๆ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ในปจัจุบนัตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่างรวดเรว็ การ

น าเครอืข่ายคลื่นความถี่ในระบบ 3G เขา้มาใหบ้รกิารในประเทศจะมปีระโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิเป็นอย่าง

ยิง่ ผู้ใช้บรกิารจะได้ใช้ระบบโทรคมนาคมที่มปีระสทิธภิาพและความเรว็สูง ประชากรในประเทศจะมคีวาม

สะดวกสบายและคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ขณะเดยีวกนัโครงสรา้งพืน้ฐานและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย

จะได้รบัการพฒันาท าให้การผลิตสินค้าและบริการมีการแข่งขนัทัง้ภายในและกับต่างประเทศได้ดีขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มี

ภารกิจในการจดัสรรคลื่นความถี่ส าหรบัการประกอบกจิการโทรศพัท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz แก่

ผู้ประกอบการให้บริการโทรคมนาคม ในการด า เนินงานจดัสรร ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องจดัท า

หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 

GHz ซึง่หลกัเกณฑด์งักล่าวจะรวมถงึการก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่เพื่อน าไปใช้

ในกระบวนการประมลู 

การประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การพจิารณา

ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตคลื่นความถี่ทีเ่หมาะสม โดยมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตทีจ่ะก าหนดจะ

เป็นส่วนส าคญัที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ของการประมูลและการออกแบบกระบวนการประมูลที่จะส่งเสรมิให้มี

ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นและมกีารค านึงถึงมูลค่าทรพัยากรคลื่นความถี่ที่มอียู่อย่างจ ากดัเพื่อ

น าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นต้องมกีารศกึษาวธิกีารประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่และ

ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตคลื่นความถี่ เพื่อท าให้การจดัสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มอียู่

อย่างจ ากดัด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและผลการประมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บรกิาร ผู้ประกอบการที่

ไดร้บัใบอนุญาตจากการประมลูรวมทัง้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอื่นๆ ของประเทศโดยรวม 

1.1 วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา 

การศกึษามเีป้าหมายประเมนิมลูค่าความถี่ (Spectrum Valuation) และมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาต

ใหใ้ชค้ลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz (Reserve Price) ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่
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ของประเทศไทยในปจัจุบนั เพื่อไปใช้ในกระบวนการประมูลเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 

GHz ซึง่มรีายละเอยีดของวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศกึษาดงันี้ 

1. ศกึษาและก าหนดวธิกีารในการประเมนิมลูค่าคลื่นความถีท่ีเ่ป็นรปูแบบสากลทีเ่หมาะสมในการ

น ามาใชก้บัการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่IMT ยา่น 2.1 GHz ของประเทศไทย 

2. ประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ IMT ยา่น 2.1 GHz ทีเ่หมาะสมกบัสภาพตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่อง

ประเทศไทย 

3. ศกึษาวธิกีารก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถีข่องประเทศต่างๆ และก าหนด

มลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่IMT ยา่น 2.1 GHz ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพตลาด

โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องประเทศไทยในปจัจบุนั 

คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไดร้บัมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ใหด้ าเนินการศกึษาเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้น ในการนี้ คณะผูว้จิยัฯ ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เสรจ็สิน้ โดยมี

เนื้อหาครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ขัน้ตอนและรปูแบบประมลูคลื่นความถี ่3G ในประเทศต่างๆ 

2. สรปุเอกสารว่าดว้ยแนวคดิและวธิกีารประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 

3. การน าเสนอผลการศกึษาวธิกีารประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยโดยใชแ้บบจ าลองและ
วธิกีารต่างๆ ทางเศรษฐมติ ิ

4. การน าเสนอผลการประเมนิมลูค่าคลื่นความถีแ่ละมลูค่าขัน้ต ่าของการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ที่
เหมาะสมส าหรบัประเทศไทย
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บทท่ี 2 

ขัน้ตอนและรปูแบบการประมูลคล่ืนความถ่ีในย่าน 2.1 GHz ของประเทศต่างๆ 

บทน้ีจะกล่าวถงึขัน้ตอนและรปูแบบประมลูคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz ของประเทศต่างๆ โดยเน้น

ทีก่ารก าหนดใบอนุญาต รปูแบบการประมลูและราคาตัง้ต้น ซึง่เป็นประเดน็ทีม่คีวามส าคญัในการออกแบบ

การประมลูและมคีวามเกีย่วเนื่องกนั 

การก าหนดใบอนุญาตมผีลกระทบกับสภาพการแข่งขนัในตลาดโดยตรง จ านวนใบอนุญาตเป็น

เสมอืนการก าหนดจ านวนผูแ้ข่งขนัในตลาด ในขณะทีข่นาดของใบอนุญาตส่งผลถงึคุณภาพของการบรกิาร 

เนื่องจากขนาดของคลื่นความถี่มอียู่อย่างจ ากัด เมื่อก าหนดให้มีจ านวนใบอนุญาตมากขึ้น ขนาดของ

ใบอนุญาตกต็้องเลก็ลงดงันัน้ในการก าหนดจ านวนและขนาดของใบอนุญาต ผูอ้อกแบบจ าเป็นต้องค านึงถงึ

การแขง่ขนัและความตอ้งการเชงิเทคนิค หวัขอ้ที ่2.1 จะกล่าวถงึวธิกีารก าหนดใบอนุญาตแบบต่างๆ 

เมือ่ก าหนดใบอนุญาตแลว้ผูอ้อกแบบการประมลูกต็้องพจิารณารปูแบบการประมลูทีส่ามารถจดัสรร

ใบอนุญาตที่ก าหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะฉะนัน้รูปแบบการประมูลและใบอนุญาตต้อง

สอดคล้องกนั ทัง้นี้รูปแบบการประมูลมหีลายแบบ แต่รูปแบบที่นิยมน าไปใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ใน

ย่าน 2.1 GHz มสีามแบบคอื แบบยื่นซองปิด การประมลูแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ และ แบบนาฬกิา หวัขอ้ที ่

2.2 จะกล่าวถงึรายละเอยีดของรปูแบบการประมลูทัง้สามแบบน้ี 

แมว้่าผู้ออกแบบการประมูลจะเลอืกรปูแบบการประมลูทีท่ าใหก้ารจดัสรรใบอนุญาตมปีระสทิธภิาพ 

แต่รายไดจ้ากการประมลูอาจไมส่งูถา้การแขง่ขนัในการประมลูต ่า ดงันัน้ผูอ้อกแบบจงึนิยมใช้ราคาตัง้ต้นเพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะไดร้ายไดจ้ากการประมลูต ่าเกนิไป แต่ในทางกลบักนั ราคาตัง้ต้นทีสู่งเกนิไปอาจจะท า

ให้ผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมประมูล ส่งผลให้การจดัสรรไม่มปีระสทิธภิาพก็ได้ ผู้ออกแบบจะต้องพจิารณา

ราคาตัง้ต้นทีเ่หมาะสมหวั  ขอ้ที ่2.3 จะเปรยีบเทยีบราคาตัง้ต้นทีใ่ชใ้นการประมลูคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 

GHz ในประเทศต่างๆ  หวัขอ้ 2.4 จะกล่าวถงึขัน้ตอนต่างๆ ในการประมลู  หวัขอ้ที ่2.5 จะเปรยีบเทยีบ

รปูแบบของใบอนุญาต รูปแบบการประมูลและราคาตัง้ต้น พรอ้มทัง้กล่าวถงึรายละเอยีดของการประมลูใน

ประเทศต่างๆ และหวัขอ้ที ่2.6 จะกล่าวสรปุบทเรยีนจากการประมลูในประเทศต่างๆ 
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2.1  การก าหนดใบอนุญาต 

คลื่นความถี่ในย่าน  2.1 GHz  มทีัง้แบบเป็นคู่และไม่เป็นคู่ คลื่นความถี่แบบเป็นคู่ (Paired 

Spectrum) มจี านวน 2x60 MHz โดยมคีวามถี่ในการเชื่อมโยงขึน้ (Uplink) ตัง้แต่ย่าน 1,920 ถงึ 1,980 

MHz และความถีใ่นการเชื่อมโยงลง (Downlink) ตัง้แต่ย่าน 2,110 ถงึ 2,170 MHz1 ส่วนคลื่นความถี่แบบไม่

เป็นคู่ (Unpaired Spectrum) ประกอบดว้ยย่านความถี่ตัง้แต่ 1,900 ถงึ 1,920 MHz และ 2,010 ถงึ 2,025 

MHz2 บางประเทศอาจใช้ย่านความถี่อื่นๆ ส าหรบัเทคโนโยล ี3G เช่น สหรฐัอเมรกิาและแคนาดาใช้คลื่น

ความถีใ่นยา่น AWS หรอื PCS 

บางประเทศน าคลื่นความถี่แบบไม่เป็นคู่มาประมูลรวมกับคลื่นความถี่แบบเป็นคู่เนื่ องจาก

เทคโนโลยทีี่ผู้ประกอบการจะใช้ยงัไม่มคีวามชดัเจนในช่วงเวลาของการประมลู ผู้จดัประมูลจงึจดัสรรคลื่น

ความถี่ทัง้หมดไปก่อนเพื่อใหผู้ป้ระกอบการมโีอกาสเลอืกใชค้ลื่นความถี่ทีก่่อใหเ้กดิก าไรสูงสุด ในภายหลงั

เทคโนโลยทีีจ่ะใชส้ าหรบั 3G มคีวามชดัเจนแลว้ว่าไปในทศิทางทีใ่ชค้ลื่นความถี่แบบเป็นคู่ หลายประเทศจงึ

น าแต่คลื่นความถี่แบบเป็นคู่มาประมลู ในบางประเทศเช่น อติาลแีละสวติเซอรแ์ลนดไ์ดน้ าคลื่นความถี่แบบ

ไม่เป็นคู่ในย่าน 2.1 GHz มาประมลูรวมกบัคลื่นความถี่ส าหรบัรองรบัเทคโนโลยี 4G แต่กไ็ม่มผีูป้ระมลูราย

ใดเสนอราคา 

การแบ่งขนาดและจ านวนของใบอนุญาตของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั แต่ละประเทศมกีาร

ก าหนดขนาดของใบอนุญาตตัง้แต่ 2x5 MHz ถงึ 2x20 MHz ขนาดของใบอนุญาตแต่ละใบในการประมูล

หนึ่งๆ อาจจะเท่ากนัหรอืไม่เท่ากนัก็ได้ จ านวนของใบอนุญาตก็แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กบัจ านวนคลื่น

ความถี่ทีน่ ามาจดัสรร บางประเทศอาจมคีลื่นความถี่ส าหรบัการประมลูไม่ถงึ 2x60 MHz เนื่องจากมกีาร

จดัสรรคลื่นความถีบ่างส่วนก่อนหน้าการประมลูไปแลว้ ในประเทศไทยกม็กีารจดัสรรคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 

GHz ขนาด 2x15 MHz ภายใต้ระบบสมัปทานไปก่อนหน้าการประมลูท าใหเ้หลอืคลื่นความถี่ส าหรบัการ

ประมลูเพยีง 2x45 MHz  

                                                        
1คลื่นความถีจ่ะถกูใชง้านเป็นคู ่ตวัอยา่งเชน่ คลื่นความถีต่ ัง้แต ่1,920 ถงึ 1,925 MHz จะใชใ้นการสง่สญัญาณจากโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ปยงั
สถานีฐานและใชคู้ก่บัคลื่นความถี ่2,110 ถงึ 2,115 ในการรบัสญัญาณจากสถานีฐาน 
2คลื่นความแบบไมเ่ป็นคูจ่ะมกีารสง่สญัญาณไปและกลบับนยา่นความถีเ่ดยีวกนั แตแ่บง่การสง่สญัญาณตามเวลา (Time-division 
Multiplexing) คลื่นความถีแ่บบไมเ่ป็นคูเ่หมาะกบักรณีทีก่ารรบัและสง่สญัญาณมปีรมิาณไมส่มดุลกนั 
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การก าหนดขนาดและจ านวนของใบอนุญาตเป็นประเดน็ในการออกแบบการประมูลที่ส าคญัที่สุด

อย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นการก าหนดโครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขนัหลังจากการประมูล หากมี

ใบอนุญาตน้อยเกนิไปอาจท าให้เกดิการผูกขาดในตลาด แต่ถ้ามใีบอนุญาตมากเกนิไปผู้ประกอบการอาจมี

คลื่นความถี่ไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการที่มีคุณภาพ ดังนัน้ ในการก าหนดขนาดและจ านวนของ

ใบอนุญาตจงึต้องพจิารณาผลลพัธ์ที่เป็นไปได้ในการประมูลแล้วจงึก าหนดใบอนุญาตให้มคีวามเหมาะสม 

การก าหนดขนาดและจ านวนใบอนุญาตมหีลายรปูแบบดงันี้ 

2.1.1 ใบอนุญาตแบบตายตวัหรือใบอนุญาตแบบยืดหยุ่น 

การก าหนดขนาดของใบอนุญาตสามารถท าได้สองแบบหลกัๆ คอืแบบตายตวัหรอืแบบยดืหยุ่น 

ใบอนุญาตแต่ละแบบมรีายละเอยีดดงันี้ 

ใบอนุญาตแบบตายตวั 

ในการก าหนดใบอนุญาตแบบตายตวั ขนาดและจ านวนของใบอนุญาตจะถูกก าหนดไว้ก่อนที่การ

ประมูลจะเริ่มขึ้น ผู้จดัประมูลก าหนดใบอนุญาตโดยค านึงถึงปจัจยัหลายอย่างเช่น ความต้องการของ

ผูป้ระกอบการ ความต้องการทางเทคนิคและสภาพการแข่งขนัหลงัการประมลู เป็นต้น ผู้ประมูลแต่ละราย 

ไดร้บัใบอนุญาตไดม้ากทีสุ่ดเพยีงหน่ึงใบ ดงันัน้จ านวนของผูช้นะอยา่งมากจะเท่ากบัจ านวนของใบอนุญาตที่

น าไปประมลู ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดขนาดและจ านวนของใบอนุญาตในการประมลูคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 

GHz แบบตายตวั  
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(ก) 

 

(ข) 

 

(ค) 

ภาพท่ี 2.1: การก าหนดใบอนุญาตแบบตายตวั 

ถา้มคีลื่นความถีท่ ัง้หมด 2x60 MHz จ านวนและขนาดของใบอนุญาตทีเ่ป็นไปไดม้หีลายแบบ ภาพที ่

2.1 แสดงตวัอย่างของการก าหนดใบอนุญาตแบบตายตวั ในแบบ (ก) จ านวนผู้ชนะมากที่สุดเท่ากบัสี่ราย 

แต่ละรายจะไดข้นาดของใบอนุญาตเท่ากบั 2x15 MHz  ในแบบ (ข) ผูช้นะอย่างมากเท่ากบัสีร่ายเช่นกนัแต่

ผู้ชนะจะได้ขนาดของใบอนุญาตไม่เท่ากัน  ในแบบ (ค) ผู้ชนะอย่างมากเท่ากับห้ารายและขนาดของ

ใบอนุญาตต่างกนั 

ใบอนุญาตแบบยืดหยุ่น 

ใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นจะไม่ได้ก าหนดขนาดและจ านวนของใบอนุญาตก่อนการประมูลแต่จะถูก

ก าหนดโดยอุปสงค์ในการประมูล ตวัอย่างเช่น ในเยอรมนัและออสเตรยี มคีลื่นความถี่ 2x60 MHz  จะ

สามารถแบ่งคลื่นความถี่แบ่งเป็น 12 ล๊อต ล๊อตละ 2x5 MHz ดงัภาพที ่2.2 ผูป้ระมลูสามารถเลอืกประมลู

ขนาดของใบอนุญาตที่ต้องการได้ ตวัอย่างเช่น ผูป้ระมูลที่ต้องการใบอนุญาตขนาด 2x10 MHz ต้องยื่น

ประมลูสองล๊อต ผูป้ระมลูทีต่อ้งการใบอนุญาตขนาด 2x15 MHz ตอ้งยืน่ประมลูสามล๊อต  

ในการประมลูใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นจ าเป็นต้องก าหนดเพดานคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ผู้ประมูลรายใดรายหน่ึงได้คลื่นความถี่มากเกินไปจนเป็นการกีดกันการแข่งขนั ประเทศ

เยอรมนัและออสเตรยีก าหนดเพดานคลื่นความถี่ไวท้ี่ 2x15 MHz  นัน่คอืผูป้ระมูลจะสามารถเสนอราคา

ไดม้ากทีสุ่ดสามล๊อตและใบอนุญาตจะมอียา่งน้อยสีใ่บหากคลื่นความถีทุ่กล๊อตขายหมด  

2x15 2x15 2x15 2x15

2x102x20 2x15 2x15

2x10 2x10 2x102x15 2x15
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ภาพท่ี 2.2: การแบ่งใบอนุญาตแบบยืดหยุ่น 

การประมลูขัน้ตอนแรกเป็นเพยีงการหาผูช้นะและขนาดของใบอนุญาตทีผู่ช้นะแต่ละรายไดร้บัแต่ยงั

ไมม่กีารก าหนดยา่นความถีข่องใบอนุญาต หากผูป้ระมลูชนะสองล๊อต ใบอนุญาตทีไ่ดจ้ะมขีนาด 2x10 MHz 

หากผูป้ระมลูชนะสามล๊อต ใบอนุญาตทีไ่ดจ้ะมขีนาด 2x15 MHz เป็นต้น หลงัจากทีไ่ดข้นาดของใบอนุญาต

ทีผู่ช้นะแต่ละรายไดแ้ลว้จะเปิดโอกาสใหผู้ช้นะเลอืกยา่นความถี่ การเลอืกย่านความถี่สามารถท าไดห้ลายวธิี

เช่น จบัฉลากหรอืประมลู การประมลูจะมคีวามเหมาะสมหากย่านความถี่ต่างๆ มมีลูค่าต่างกนั ตวัอย่างเช่น 

คลื่นความถี่บางย่านอาจจะได้รบัการรบกวนจากคลื่นความถี่ขา้งเคยีง มลูค่าของคลื่นความถี่ดงักล่าวจงึต ่า

กว่ายา่นอื่นๆ ถา้ยา่นความถีต่่างๆ มมีลูค่าไมแ่ตกต่างกนัการจบัฉลากจะง่ายและประหยดัเวลากว่า 

โดยปกติผู้ออกใบอนุญาตจะก าหนดให้ใบอนุญาตแต่ละใบต้องมคีลื่นความถี่ตดิกนั ผู้ที่ได้รบัสทิธิ ์

เลอืกย่านความถี่ก่อนต้องเลอืกย่านความถี่ทีไ่ม่กดีกนัใหผู้้ชนะรายอื่นไดค้วามถี่ที่ไม่ตดิกนั สมมตวิ่ามคีลื่น

ความถี่ในการประมลู 2x60 MHz มผีูช้นะสีค่นโดยขนาดของใบอนุญาตคอื 2x20 2x15 2x15 2x10 MHz 

ย่านความถี่ทีผู่ป้ระมลูทีช่นะ 2x20 MHz สามารถเลอืกไดม้ดีงัภาพที ่2.3 สงัเกตไดว้่าไม่มทีางเลอืกใดทีท่ า

ใหผู้ป้ระกอบการบางรายไดค้ลื่นความถี่ทีไ่มต่ดิกนั 

ใบอนุญาตแบบตายตวัมขี้อดคีอืท าให้การประมูลไม่ซบัซ้อน เหมาะสมกบักรณีที่ผู้ออกแบบการ

ประมูลทราบถงึขนาดและจ านวนของใบอนุญาตที่เหมาะสม ในขณะที่ใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นเหมาะสมกบั

กรณีที่ผูอ้อกแบบการประมลูไม่แน่ใจว่าขนาดและจ านวนของใบอนุญาตทีเ่หมาะสมมรีาคาเท่าใด ในกรณีนี้

จงึใชอุ้ปสงคข์องผูป้ระมลูเป็นตวัตดัสนิ 

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8 

 

ภาพท่ี 2.3: การเลือกย่านความถ่ี 

2.1.2 ใบอนุญาตแบบทัว่ประเทศหรือภมิูภาค 

ประเทศทีม่พีืน้ทีไ่มใ่หญ่มกัออกใบอนุญาตแบบครอบคลุมทัว่ประเทศ แต่บางประเทศทีม่ขีนาดใหญ่

หรอืมคีวามแตกต่างทางภูมศิาสตรส์ูงเช่น อนิเดยี สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา จะแบ่งคลื่นความถี่แต่ละย่าน

เป็นใบอนุญาตยอ่ยๆ ตามภมูภิาค ทัง้นี้จ านวนของใบอนุญาตในแต่ละภมูภิาคไม่จ าเป็นตอ้งเท่ากนักไ็ด ้ 

2,110 2,130 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,940 1,980

2,110 2,120 2,140 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,930 1,950 1,980

2,110 2,125 2,145 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,935 1,955 1,980

2,110 2,135 2,155 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,945 1,965 1,980

2,110 2,140 2,160 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,950 1,970 1,980

2,110 2,150 2,170

2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5 2x5

1,920 1,960 1,980

2x20

2x20

2x20

2x20

2x20

2x20
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การแบ่งใบอนุญาตแบบภูมภิาคจะท าให้การประมูลมคีวามซบัซ้อนขึ้นเพราะผู้ประมูลที่ต้องการ

ใบอนุญาตทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศต้องรวบรวมใบอนุญาตเองและอาจมคีวามเสีย่งที่จะไม่ได้ร ับคลื่นความถี่

บางส่วน แต่ขอ้ดขีองใบอนุญาตแบบภมูภิาคคอื เป็นการกระตุน้การแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

ภาพที ่2.4  แสดงตวัอย่างการแบ่งใบอนุญาตแบบภูมภิาคในสหรฐัอเมรกิาแบบ  CMA (Cellular 

Market Area) ซึง่แบ่งออกเป็น 734 ภูมภิาคดว้ยกนั  แต่ละภูมภิาคกม็ขีนาดแตกต่างกนัไป ใบอนุญาตที่

น าไปประมลูกค็อืใบอนุญาตทีม่ขีอบเขตครอบคลุมพืน้ทีด่งักล่าว 

 

 
ภาพท่ี 2.4: การแบ่งใบอนุญาตแบบภมิูภาคในสหรฐัอเมริกา 

2.2  รปูแบบการประมูลคล่ืนความถี่  

รปูแบบการประมลูที่นิยมใช้ในการจดัสรรทรพัยากรมหีลายรูปแบบ รูปแบบทีม่กีารน าไปใช้จดัสรร

คลื่นความถีใ่นยา่น 2.1 GHz ในประเทศต่างๆ คอื 

1. การประมลูแบบยืน่ซองปิด (Sealed-bid First-price) 

2. การประมลูแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ (Simultaneous Ascending Bid) 

3. การประมลูแบบนาฬกิา (Simultaneous Ascending Clock) 

รปูแบบการประมลูแต่ละแบบมรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.2.1  การประมลูแบบย่ืนซองปิด (Sealed-bid First-price) 

การประมลูแบบยื่นซองปิดไม่ไดร้บัความนิยมในการจดัสรรคลื่นความถี่มากนักเนื่องจากการจดัสรร

อาจจะไม่มปีระสทิธภิาพ แต่ขอ้ดคีอืเป็นรูปแบบที่รวดเรว็ไม่ซบัซ้อนและส่งเสรมิใหผู้้ประกอบการรายย่อย

เขา้รว่มการประมลู ประเทศเดนมารค์และอนิโดนีเซยีใชก้ารประมลูแบบยื่นซองปิดในการประมลูคลื่นความถี่

ในยา่น 2.1 GHz 

ขัน้ตอนการประมูลแบบยื่นซองปิดมดีงันี้ ผู้ประมูลแต่ละรายยื่นซองปิดเพื่อเสนอราคา ผู้คุมการ

ประมลูจะรวบรวมซองเสนอราคาจากผูป้ระมูลทุกคนและเปิดซองประมูลพรอ้มๆ กนั ผู้ประมลูทีเ่สนอราคา

สงูทีสุ่ดจะไดร้บัใบอนุญาต ณ ราคาทีผู่ป้ระมลูเสนอ หากมกีารประมลูใบอนุญาตเป็นจ านวน N ใบ ผูท้ีเ่สนอ

ราคาสูงสุด N ราย จะไดร้บัใบอนุญาตโดยแต่ละรายจะต้องเสยีค่าใบอนุญาตเท่ากบัราคาสูงสุดล าดบัที ่N 

ทัง้นี้อาจจะมกีารก าหนดใหร้าคาของใบอนุญาตเท่ากบัราคาสงูสุดอนัดบัที ่N+1 กไ็ด ้

ตวัอยา่งการประมลูแบบยืน่ซองปิดมดีงันี้ สมมตวิ่ามผีูเ้ขา้ประมลูหา้รายประมลูใบอนุญาตสีใ่บโดยมี

ราคาประมูลดงัตารางที่ 2.1 ผู้ชนะประมูลคอืผู้ที่เสนอราคาสูงสุดสี่ราย นัน่คอืผู้ประมูล ก ข ค และ ง โดย

ราคาของใบอนุญาตจะเท่ากบัราคาประมลูล าดบัทีส่ ีซ่ ึง่เท่ากบั 200 บาท 

ตารางท่ี 2.1: ตวัอย่างการประมูลแบบย่ืนซองปิด 

ผูป้ระมลู ราคาประมลู ผลการประมลู 
ก 500 ชนะ 
ข 400 ชนะ 
ค 300 ชนะ 
ง 200 ชนะ 
จ 100 แพ ้

 

2.2.2  การประมลูแบบเสนอราคาเพ่ิมขึ้น (Simultaneous Ascending Bid) 

การประมูลแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ เป็นรูปแบบที่มกีารน าไปใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในการจดัสรร

คลื่นความถี่ ไม่จ ากดัเฉพาะคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz เนื่องจากเป็นรปูแบบการประมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการจดัสรรสงูและไมซ่บัซอ้น 
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การประมูลแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้มขี ัน้ตอนดงันี้ ใบอนุญาตทุกใบจะถูกน ามาประมูลพรอ้มกนัและ

ปิดประมูลพร้อมกัน ผู้ประมูลยื่นประมูลเป็นรอบๆ ในแต่ละรอบ  ผู้ประมูลจะมสีิทธิเ์สนอราคาส าหรบั

ใบอนุญาตใบไหนกไ็ดโ้ดยราคาที่เสนอต้องไม่น้อยกว่าราคาทีก่ าหนดในแต่ละรอบ ตามปกตริาคาที่ก าหนด

ในแต่ละรอบจะเท่ากบัราคาเสนอสูงสุดบวกกบัขัน้การเสนอราคา (Bid Increment) ขัน้การเสนอราคาอาจ

ก าหนดให้เท่ากบัสดัส่วนของราคาสูงสุดหรอืราคาตัง้ต้นกไ็ด้ ในบางประเทศขัน้การเสนอราคาอาจแปรผนั

ตรงกบัอุปสงคส์่วนเกนิอกีดว้ย หากอุปสงคส์่วนเกนิสงู ขัน้การเสนอราคาจะกวา้งขึน้ 

ในรอบแรกราคาที่เสนอต้องเท่ากับราคาตัง้ต้นเป็นอย่างน้อย ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะไม่

สามารถเสนอราคาใบอนุญาตอื่นไดจ้นกว่าจะมผีู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า การประมูลจะสิน้สุดลง

เมือ่ไมม่ผีูเ้สนอราคาใบอนุญาตใบใดเลย ผูช้นะประมลูคอืผูท้ีย่ ืน่ราคาสงูสุด ณ รอบสุดทา้ยและแต่ละรายต้อง

จา่ยเงนิเท่ากบัราคาสงูสุดทีเ่สนอ 

ตามปกตริปูแบบการประมลูประเภทนี้จะบงัคบัใหผู้ป้ระมลูต้องยื่นประมลูหรอืเป็นผูเ้สนอราคาสูงสุด

ในทุกๆ รอบเพื่อรกัษาสทิธิใ์นการประมลูในรอบถดัไป หากผูป้ระมลูไม่เขา้ร่วมประมลูในรอบใดรอบหน่ึงให้

ถอืว่าผูป้ระมลูนัน้สละสทิธิ ์กฎการเสนอราคาน้ีสอดคลอ้งกบักฎของอุปสงค ์(Law of Demand) ทีก่ล่าวไวว้่า

หากราคาเพิม่ขึ้นแล้วอุปสงค์จะต้องลดลง ในกรณีที่ผู้ประมูลมเีหตุขดัข้องไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้จะ

สามารถใช้สทิธิก์ารไม่เสนอราคา (Waiver) ได ้ ผู้ทีใ่ช้สทิธิน้ี์จะไม่เสยีสทิธิใ์นการประมูลในรอบถดัไป ผู้

ประมลูแต่ละรายจะสามารถใชส้ทิธิก์ารไมเ่สนอไดไ้มเ่กนิจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นตอนตน้ของการประมลู 

ตารางท่ี 2.2: ตวัอย่างของการประมลูแบบเสนอราคาเพ่ิมขึ้น 

รอบ 
ราคาสูงสุด ณ ต้นรอบ (ผูเ้สนอราคาสูงสุด) การเสนอราคา 

ใบอนุญาต A ใบอนุญาต B ใบอนุญาต C ใบอนุญาต A ใบอนุญาต B ใบอนุญาต C 

1 - - - ก เสนอ 100 ข เสนอ 100 
ค เสนอ 100 
ง เสนอ 120 

2 100(ก) 100(ข) 120(ง) - ค เสนอ 120 - 
3 100(ก) 120(ค) 120(ง) ข เสนอ 120 - - 
4 120(ข) 120(ค) 120(ง) - - - 

 

ตวัอย่างการประมูลแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้มดีงันี้ สมมตวิ่ามผีู้ประมูลสี่ราย ก ข ค และ ง ประมูล

ใบอนุญาตสามใบ A B และ C ราคาตัง้ต้นของใบอนุญาตแต่ละใบเท่ากบั 100 บาทในรอบแรก ดงัตารางที ่
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2.2 ในรอบแรกไม่มผีูเ้สนอราคาสูงสุด ผูป้ระมลู ก เสนอราคาใบอนุญาต A ที ่100 บาท ผูป้ระมลู ข เสนอ

ราคาใบอนุญาต B ที ่120 บาท ผูป้ระมลู ค และ ง เสนอราคาใบอนุญาต C ที ่100 และ 120 บาทตามล าดบั 

ดงันัน้ผูป้ระมลู ก และ ข เป็นผูเ้สนอราคาสูงสุดของใบอนุญาต A และ B ทีร่าคา 100 บาท ส่วนผูป้ระมลู ง 

เป็นผูเ้สนอราคาสงูสุดของใบอนุญาต C ทีร่าคา 120 บาท หากรอบถดัไปไม่มกีารเสนอราคา ผูป้ระมลูทีเ่ป็น

ผูเ้สนอราคาสงูสุดในรอบก่อนหน้าจะเป็นผูช้นะประมลู  

แต่ในรอบถดัมา ผูป้ระมลู ค เสนอราคาใบอนุญาต B ที ่120 บาท ผูป้ระมลู ค จงึเป็นผูเ้สนอราคา

สงูสุดแทนทีผู่ป้ระมลู ข และการประมลูตอ้งด าเนินต่อไป ในรอบทีส่ามผูป้ระมลู ข เสนอราคาใบอนุญาต A ที่

ราคา 120 บาทแทนที่ผู้ประมูล ก  ในรอบที่สี่ ไม่มผีู้ประมลูรายใดเสนอราคา การประมูลจงึจบลงโดยผู้

ประมลู ข ค และ ง ไดร้บัใบอนุญาตทีร่าคา 120 บาท 

การประมูลแบบนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นได้ด้วย ในการประมูลของ

เยอรมนัและออสเตรยีผู้ประมูลสามารถเสนอราคาสองหรอืสามล๊อตก็ได้ในแต่ละรอบ ในรอบแรกผู้ประมูล

สามารถเสนอราคาไดต้ัง้แต่สองถงึสามล๊อต หากผูป้ระมลูเสนอราคาในรอบใดรอบหนึ่งเพยีงสองล๊อต ในรอบ

ถดัไปผูป้ระมลูจะไม่สามารถเสนอราคาสามล๊อตได ้และผูป้ระมลูทีไ่ม่เสนอราคาในล๊อตใดเลยจะไม่มสีทิธิใ์น

การเสนอราคาอกี การประมลูจะจบลงเมือ่ไม่มผีูเ้สนอราคา กฎของการเสนอราคาเป็นไปตามกฎของอุปสงค์

เช่นเดยีวกบัการประมลูใบอนุญาตแบบตายตวั  

2.2.3  การประมลูแบบนาฬิกา (Simultaneous Ascending Clock) 

การประมลูแบบนาฬกิาไมไ่ดร้บัความนิยมในการจดัสรรคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz แต่การประมลู

รปูแบบนี้มปีระสทิธภิาพสูงเช่นเดยีวกบัการประมูลแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ ประเทศอนิเดยีเป็นประเทศทีใ่ช้

การประมลูรปูแบบดงักล่าวในการจดัสรรคลื่นความถีใ่นยา่น 2.1 GHz 

การประมูลแบบนาฬิกามขีัน้ตอนดงันี้ ใบอนุญาตทุกใบจะถูกน ามาประมลูพรอ้มกนัและปิดประมูล

พรอ้มกนั ในแต่ละรอบจะมกีารประกาศราคา ผูป้ระมลูแต่ละรายยื่นอุปสงค ์ณ ราคาทีป่ระกาศ หากมอุีปสงค์

ส่วนเกินการประมูลจะเข้าสู่รอบถดัไปโดยราคาในรอบใหม่จะเพิ่มขึ้นเท่ากบัขัน้การเสนอราคา ผู้ประมูล

จะต้องยื่นอุปสงค์ ณ ราคาใหม่ การประมูลจะสิ้นสุดต่อเมื่อไม่มอุีปสงค์ส่วนเกนิ ในแต่ละรอบอุปสงคข์องผู้

ประมลูแต่ละรายตอ้งเท่าเดมิหรอืลดลงตามกฎของอุปสงค ์
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การประมลูแบบนาฬกิามตีวัอย่างดงัตารางที่ 2.3 มผีูป้ระมลูสี่ราย ก ข ค และ ง ประมูลใบอนุญาต

สองใบ ในรอบแรกผูจ้ดัประมลูประกาศราคา 100 บาท ผูป้ระมลูต้องยื่นอุปสงคเ์ท่ากบั 0 หรอื 1 เท่านัน้ ผู้

ประมูลทุกรายยื่นอุปสงคเ์ท่ากบัหนึ่งทีร่าคา 100 บาท ดงันัน้จงึมอุีปสงคส์่วนเกนิเท่ากบั 2 การประมลูจงึ

ตอ้งเขา้สู่รอบถดัไป ในรอบทีส่องผูจ้ดัประมลูประกาศราคา 120 บาท ผูป้ระมลูทุกรายยื่นอุปสงคเ์ท่ากบัหนึ่ง

ยกเวน้ผูป้ระมลู ค ยืน่อุปสงคเ์ท่ากบั 0 ดงันัน้ผูป้ระมลู ค จะต้องออกจากการประมลู อุปสงคส์่วนเกนิในรอบ

นี้ลดลงเหลอื 1 ในรอบทีส่าม ราคาเพิม่ขึน้เป็น 140 บาท ไม่มผีูใ้ดลดอุปสงคเ์ลย อุปสงคส์่วนเกนิจงึเท่าเดมิ 

การประมลูจงึเขา้สู่รอบทีส่ ี ่ราคาในรอบนี้เท่ากบั 160 บาท ผูป้ระมลู ง ลดอุปสงคเ์หลอื 0 ดงันัน้จงึไม่มอุีป

สงคส์่วนเกนิ การประมลูจงึจบลงโดยผูป้ระมลู ก และ ข ไดร้บัใบอนุญาตทีร่าคา 160 บาท 

ตารางท่ี 2.3: ตวัอย่างของการประมลูแบบนาฬิกา 

รอบ ราคา 
อปุสงค ์

อปุสงคส่์วนเกิน 
ผูป้ระมูล ก ผูป้ระมูล ข ผูป้ระมูล ค ผูป้ระมูล ง 

1 100 1 1 1 1 2 
2 120 1 1 0 1 1 
3 140 1 1 - 1 1 
4 160 1 1 - 0 0 

 

2.3  ราคาตัง้ต้น 

การตัง้ราคาตัง้ต้นไม่ได้มหีลกัการตายตวัเช่นเดยีวกบัการเลอืกรูปแบบการประมูล นอกจากมูลค่า

ของคลื่นความถีแ่ลว้ยงัตอ้งดบูรบิทอื่นๆ ประกอบการพจิารณาเลอืกราคาตัง้ต้นดว้ย ราคาตัง้ต้นควรมคีวาม

เหมาะสม หากตัง้ราคาตัง้ต้นต ่าไปอาจจะท าใหสู้ญเสยีรายไดห้ากการประมลูไม่มกีารแข่งขนั แต่ถ้าราคาตัง้

ต้นสูงเกนิไปอาจจะเป็นการกดีกนัการเขา้สู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่และอาจจะท าให้มคีลื่นความถี่

บางส่วนไมไ่ดร้บัการจดัสรรส่งผลใหก้ารจดัสรรไม่มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ราคาตัง้ตน้ยงัส่งผลกบัแรงจงูใจในการฮัว๊กนัระหว่างผูป้ระมลูอกีดว้ย การฮัว๊กนัคอืการตก

ลงกนัว่าจะไม่เสนอราคาสู้กนัในการประมูลเพื่อให้การประมูลจบที่ราคาต ่าซึ่งอาจจะต ่าจนถึงราคาตัง้ต้น 

ดงันัน้ก าไรจากการฮัว๊กนัจะสูงถ้าราคาตัง้ต้นต ่า การตัง้ราคาตัง้ต้นทีสู่งขึน้จะลดแรงจงูใจในการฮัว๊กนัของผู้

ประมลูได ้
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ราคาตัง้ตน้เป็นเพยีงราคาทีต่ ่าทีสุ่ดทีเ่ป็นไปได ้หากการประมลูมกีารแข่งขนั ราคาสุดทา้ยจะสูงกว่า

ราคาตัง้ต้น หากการประมูลไม่มกีารแข่งขนั ราคาสุดท้ายอาจจะเท่ากบัราคาตัง้ต้นก็ได ้ภาพที่ 2.5 แสดง

ราคาตัง้ต้นและราคาสุดทา้ยของการประมลูคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz ในประเทศต่างๆ ในเยอรมนัและ 

สหราชอาณาจกัร แมร้าคาตัง้ต้นจะต ่าแต่มกีารแข่งขนัในการประมลูสูงท าใหร้าคาสุดทา้ยสูงกว่าราคาตัง้ต้น 

แต่ในบางประเทศทีไ่มม่กีารแขง่ขนัในการประมลู เช่น สงิคโปรแ์ละกรซี ราคาสุดทา้ยจะเท่ากบัราคาตัง้ตน้  

 
ภาพท่ี 2.5: ราคาตัง้ต้นในการประมลูคล่ืนความถ่ีในย่าน 2.1 GHz ในประเทศต่างๆ 

 

2.4  ขัน้ตอนการประมลู 

ในประเทศส่วนใหญ่ กระบวนการจะเริม่ขึน้หลงัจากออกหนังสอืชีช้วน (Information Memorandum) 

ซึง่มกัจะประกอบดว้ยวธิกีารสมคัร คุณสมบตัขิองผูส้มคัร รายละเอยีดของใบอนุญาตและกฎการประมลู การ

จ่ายเงนิ ข้อบงัคบัส าหรบัผู้รบัใบอนุญาต ฯลฯ ทัง้นี้หนังสอืชี้ชวนอาจจะมหีลายฉบบั ผู้จดัประมูลจะออก

หนงัสอืชีช้วนฉบบัร่างเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ก่อน หลงัจากรวบรวมความคดิเหน็กน็ ามาแก้ไขแลว้ค่อยออก

หนงัสอืชีช้วนฉบบัสุดทา้ย บางประเทศอาจจะท าการรบัฟงัความคดิเหน็และแก้ไขหนังสอืชีช้วนมากกว่าหน่ึง

รอบ 

ขัน้ตอนการประมูลจะเริม่ขึน้หลงัจากออกหนังสอืชี้ชวนฉบบัสุดท้าย ขัน้ตอนการประมูลแบ่งเป็นสี่

ข ัน้ตอนหลกัๆ คอืขัน้ตอนการสมคัร ขัน้ตอนการตรวจคุณสมบตัขิองผูส้มคัร ขัน้ตอนการประมลูและขัน้ตอน

การรบัใบอนุญาต แต่ละขัน้ตอนมรีะยะเวลาต่างกนัไป รายละเอยีดของขัน้ตอนต่างๆ มดีงันี้ 
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(1) ขัน้ตอนการสมคัร 

หลงัจากออกหนังสอืชีช้วนฉบบัสุดทา้ยแลว้ ผูจ้ดัประมลูจะเปิดโอกาสใหผู้ท้ีส่นใจเขา้ร่วมประมลูยื่น

ใบสมคัรในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรหนงัสอืรบัรองคุณสมบตัแิละเอกสารประกอบต่างๆ 

รวมถงึค่าสมคัรและเงนิประกนั ซึง่เงนิประกนัสามารถก าหนดไดห้ลายวธิ ีเช่น เท่ากบัอตัราส่วนของราคาตัง้

ต้นของใบอนุญาต หรือหากเป็นใบอนุญาตแบบยืดหยุ่นอาจคิดเท่ากับอัตราส่วนของราคาตัง้ต้นของ

ใบอนุญาตทีม่ขีนาดเท่ากบัเพดานคลื่นความถี ่เป็นตน้ 

(2) ขัน้ตอนการตรวจคณุสมบติั 

หลงัจากได้รบัใบสมคัร ผู้จดัประมูลจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมคัรและเอกสาร

ประกอบ ตลอดจนคุณสมบตัขิองผูส้มคัรว่าตรงตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดหรอืไม่ กล่าวคอื ผูส้มคัรจะต้องเป็น

ผูท้ี่ได้รบัใบอนุญาตส าหรบัประกอบกจิการโทรคมนาคม มทีุนจดทะเบยีนไม่ต ่ากว่าทุนจดทะเบยีนขัน้ต ่าที่

ก าหนด และถือครองหุ้นในบรษิัทของผู้เข้าประมูลรายอื่นในสดัส่วนที่ไม่เกินกว่าที่ก าหนด เป็นต้น หาก

ผู้สมคัรรายใดมคีุณสมบตัไิม่ตรงตามหลกัเกณฑ์ อาจถูกสัง่ให้ด าเนินการแก้ไขคุณสมบตัหิรอืถูกเพกิถอน

รายชื่อออกจากการประมลู 

(3) ขัน้ตอนการประมลู 

รปูแบบการประมูลมหีลายแบบตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น การประมูลอาจใชเ้วลาหลายวนัขึน้อยู่

กบัรปูแบบของการประมลูและการแข่งขนัในการประมลู การประมลูแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้หรอืแบบนาฬกิา

จะใชเ้วลานานกว่าการประมลูแบบยื่นซองปิด และในการประมลูสองแบบนี้ การประมลูอาจใชเ้วลานานขึน้

อกีถา้มกีารแขง่ขนัสงู  

โดยทัว่ไปการยืน่ประมลูจะท าผ่านระบบประมลูทางอนิเทอรเ์น็ต ผูป้ระมลูสามารถเขา้สู่ระบบประมลู

จากส านักงานของตวัเองได้ แต่ในบางประเทศผู้จดัประมูลก าหนดให้ใช้โทรสารในการยื่นประมูล ในขณะที่

บางประเทศก าหนดใหผู้ป้ระมลูยื่นประมลูทีส่ านกังานของผูจ้ดัการประมลู 

(4) ขัน้ตอนการรบัใบอนุญาต 

หลงัจากทีไ่ดผู้ช้นะจากขัน้ตอนการประมลู ผูช้นะจะต้องจ่ายเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎการประมลู ผู้

จดัประมลูอาจจะแบ่งการจา่ยเงนิเป็นงวดๆ โดยผูช้นะตอ้งจา่ยเงนิบางส่วนทนัทหีลงัจากการประมลูสิน้สุดลง
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แล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลอื หลงัจากนัน้จะมกีารออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่กบัผู้ชนะประมูลที่มคีุณสมบตัิ

และจา่ยเงนิครบถว้น 

2.5  รายละเอียดของการประมลูในประเทศต่างๆ 

ตารางที ่2.4 เปรยีบเทยีบรปูแบบการประมลูคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz ในประเทศต่างๆ จะเหน็

ได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ใชก้ารประมูลแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ ในขณะที่การแบ่งคลื่นความถี่กบัราคาตัง้ต้นมี

ความหลากหลาย 

ตารางท่ี 2.4: รปูแบบการประมูลคล่ืนความถ่ีในย่าน 2.1 GHz ของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ขนาดของใบอนุญาตแบบมีคู ่ รปูแบบการประมูล 
ราคาตัง้ต้น 
(USD/MHz-

pop) 
สหราช

อาณาจกัร 
ใบละ 2x15 MHz สองใบ 
ใบละ 2x10 MHz สามใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.09 

เนเธอรแ์ลนด ์
ใบละ 2x15 MHz สองใบ 
ใบละ 2x10 MHz สามใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.09 

เยอรมนั 
ไม่ก าหนดขนาดของใบอนุญาตแต่แบ่งเป็น 12 ล๊อต 

ล๊อตละ 2x5 MHz 
เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.06 

อิตาลี 
ใบละ 2x15 MHz สองใบ 
ใบละ 2x10 MHz สามใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 1.12 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ ใบละ 2x15 MHz สีใ่บ เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.12 

ออสเตรีย 
ไม่ก าหนดขนาดของใบอนุญาตแต่แบ่งเป็น 12 ล๊อต 

ล๊อตละ 2x5 MHz 
เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.51 

นิวซีแลนด ์
ใบละ 2x15 MHz หนึ่งใบ 
ใบละ 2x10 MHz สามใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.04 

สิงคโปร ์ ใบละ 2x15 MHz สีใ่บ เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.39 

กรีซ 
ใบละ 2x20 MHz หนึ่งใบ 
ใบละ 2x15 MHz สองใบ 
ใบละ 2x10 MHz หนึ่งใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.38 

เดนมารค์ ใบละ 2x15 MHz สีใ่บ ยื่นซองปิด - 

ไต้หวนั 
ใบละ 2x20 MHz หนึ่งใบ 
ใบละ 2x15 MHz สองใบ 
ใบละ 2x10 MHz หนึ่งใบ 

เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.25 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

17 

อินโดนีเซีย ใบละ 2x5 MHz สามใบ ยื่นซองปิด - 
ไนจีเรีย ใบละ 2x10 MHz สีใ่บ เสนอราคาเพิม่ขึน้ 0.03 
อินเดีย ใบละ 2x5 MHz สามถงึสีต่่อการใหบ้รกิาร นาฬกิา 0.23 

 

รายละเอยีดของการประมลูในประเทศต่างๆ ทีน่่าสนใจมดีงันี้ 

2.5.1  สหราชอาณาจกัร3 

สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศแรกของโลกทีม่กีารประมลูคลื่นความถี่ในย่าน  2.1 GHz  ซึง่ถอืเป็น

การประมลูทีป่ระสบความส าเรจ็มากทีสุ่ดครัง้หนึ่ง ทัง้ในดา้นการส่งเสรมิการแข่งขนัในตลาดและรายไดจ้าก

การประมลู ใบอนุญาตในการประมลูดงักล่าวมทีัง้หมด 5 ใบตามตารางที ่2.5 

ตารางท่ี 2.5: ใบอนุญาตในการประมูลของสหราชอาณาจกัร 

ใบอนุญาต ขนาดคลื่นความถ่ีแบบคู่ (MHz) ขนาดคลื่นความถ่ีแบบไม่มีคู ่(MHz) 
ราคาตัง้ต้น 
(ล้านปอนด)์ 

ราคาสุดท้าย 
(ล้านปอนด)์ 

A 2x15 5 125.0 4,385 
B 2x15 0 107.1 5,967 
C 2x10 5 89.3 4,030 
D 2x10 5 89.3 4,004 
E 2x10 5 89.3 4,095 

 

ใบอนุญาตแต่ละใบประกอบด้วยคลื่นความถี่แบบเป็นคู่และแบบไม่เป็นคู่ ใบอนุญาต A ถูกกนัไว้

ส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม ่ผูป้ระกอบการรายเดมิจงึมสีทิธิย์ ืน่ประมลูใบอนุญาต B ถงึ E เท่านัน้ในขณะที่

ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถยื่นประมูลใบอนุญาตใบใดก็ได้  ใบอนุญาตแต่ละใบมรีะยะเวลา 20 ปี 

ผูป้ระกอบการแต่ละรายสามารถยื่นประมลูไดเ้พยีงหนึ่งใบ รปูแบบการประมลูที่ใชค้อืการประมลูแบบเสนอ

ราคาเพิม่ขึน้ 

ผูท้ี่เขา้ร่วมประมลูประกอบด้วยจ านวนผู้ประกอบการสีร่ายและผูป้ระกอบการรายใหม่เก้าราย การ

แข่งขนัในการประมูลที่สูงส่งผลให้การประมูลใช้เวลาเกอืบสองเดอืน โดยมกีารประมูลทัง้หมด 150 รอบ 

                                                        
3 Cramton (2001) 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

18 

รายได้จากการประมูลมมีูลค่าถงึ 22.5 พนัล้านปอนด์ ราคาสุดท้ายของใบอนุญาตแต่ละใบแตกต่างกนัแม้

ใบอนุญาตจะเหมอืนกนั (ใบอนุญาต C ถงึ E) ใบอนุญาต A ราคาถูกกว่าใบอื่นๆ เนื่องจากเป็นใบอนุญาตที่

กนัไวส้ าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ แต่การแข่งขนัจากใบอนุญาต A ไดก้ระจายไปสู่ใบอนุญาตใบอื่นส่งผล

ใหใ้บอนุญาตอื่นมรีาคาสงู 

ปจัจัยที่ท าให้ราคาใบอนุญาตสูงมากในประเทศอังกฤษนอกเหนือจากการกันใบอนุญาตให้

ผู้ประกอบการรายใหม่แล้วคอืฟองสบู่ของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลย ีราคาของหุ้นกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะของ

ผูป้ระกอบการรายเดมิสูงสุดเป็นประวตักิารณ์ หากผูป้ระกอบการใดไม่ได้รบัใบอนุญาต ราคาหุน้อาจจะตก

ลงอยา่งเฉียบพลนั นอกจากนี้การประมลูครัง้นี้ยงัเป็นครัง้แรก การไดร้บัใบอนุญาตในสหราชอาณาจกัรจะท า

ใหก้ารเขา้สู่ตลาดยโุรปเป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่ขึน้ 

2.5.2 เนเธอรแ์ลนด์4 

เนเธอรแ์ลนด์เป็นประเทศทีส่องทีท่ าการประมลูใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz การแบ่ง

ใบอนุญาตและรปูแบบการประมลูของเนเธอรแ์ลนดค์ลา้ยคลงึกบัสหราชอาณาจกัร ใบอนุญาตแบ่งเป็นหา้ใบ

ตามตารางที ่2.6 

ตารางท่ี 2.6: ใบอนุญาตในการประมูลของเนเธอรแ์ลนด ์

ใบอนุญาต ขนาดคลื่นความถ่ีแบบคู่ (MHz) ขนาดคลื่นความถ่ีแบบไม่มีคู ่(MHz) 
ราคาตัง้ต้น 
(Guilder) 

ราคาสุดท้าย 
( Guilder) 

A 2x15 5 100 ลา้น 1,703 ลา้น 
B 2x15 5 100 ลา้น 1,697 ลา้น 
C 2x10 5 90 ลา้น 1,045 ลา้น 
D 2x10 5 90 ลา้น 1,042 ลา้น 
E 2x10 5 90 ลา้น 955 ลา้น 

 

ความแตกต่างของรูปแบบการประมูลที่ส าคญัคอืการก าหนดราคาตัง้ต้น ในเนเธอรแ์ลนด์ ราคาตัง้

ต้นของใบอนุญาตแต่ละใบจะลดลงหากไม่มผีูเ้สนอราคาทีร่าคาตัง้ต้น ส าหรบัล๊อต A และ B หากรอบแรกที่

ไม่มกีารเสนอราคา ราคาจะลดลงเหลอื 90 ล้าน Guilder รอบถดัไปถ้าไม่มผีู้เสนอราคาอกีราคาจะลดลง

                                                        
4 Van Damme (2002) 
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เหลอื 35 ลา้น Guilder และ 0 Guilder ในรอบถดัไป ส่วนล๊อต C D และ E ราคาจะลดเหลอื 60 30 และ 0 

ตามล าดบั ผูป้ระมลูมสีทิธิไ์มเ่สนอราคารายละสามครัง้  

ผูป้ระมลูทุกรายยกเวน้หน่ึงรายใชส้ทิธิก์ารไม่เสนอราคาในสามรอบแรกของการประมลูเพื่อใหร้าคา

ตัง้ต้นลดลงเท่ากบัศูนยแ์ล้วค่อยเริม่เสนอราคาอย่างจรงิจงั ในช่วงทา้ยของการประมูลผู้ประมลูรายหนึ่งส่ง

จดหมายขู่ผู้ประมูลรายเลก็ว่าจะฟ้องรอ้งเพราะคดิว่าการเสนอราคาของผู้ประมูลรายเลก็เป็นเพยีงการดนั

ราคาเพื่อใหต้น้ทุนของผูป้ระกอบการรายอื่นสงูขึน้โดยไมห่วงัว่าจะชนะประมลู แมจ้ะมกีารฟ้องรอ้งไปยงัผูจ้ดั

ประมลูแต่ผูจ้ดัประมลูไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใดซึง่คาดการณ์ว่าการตดัสทิธิผ์ูป้ระมลูรายทีส่่งจดหมายขู่จะ

ท าใหต้ลาดหลงัการประมลูเสยีหาย การประมลูจงึต้องเดนิหน้าต่อไป สุดทา้ยผูป้ระมลูรายเลก็ไดก้อ็อกจาก

การประมลูไป รายไดจ้ากการประมลูจงึน้อยกว่าทีร่ฐับาลคาดการณ์ไว ้

2.5.3 อิตาลี5 

รูปแบบการประมูลของอิตาลีมคีวามคล้ายคลึงกับสหราชอาณาจกัร ความแตก ต่างที่ส าคญัคือ

จ านวนใบอนุญาตที่น าไปประมูลจะต้องน้อยกว่าจ านวนผู้เข้าร่วมประมูลอย่างน้อยหนึ่ งใบ กฎนี้มี

วตัถุประสงค์เพื่อท าให้เกิดการแข่งขนัในการประมูลและเพิม่รายได้จากการประมูล เนื่องจากผู้ประมูลมี

ทัง้หมดหกราย จ านวนใบอนุญาตทัง้ห้าใบจงึต้องน าไปประมูลทัง้หมด แต่ทว่าผู้ประกอบการรายใหม่ถอน

ตวัการประมลูหลงัจากเริม่ประมลูไม่ถงึสองวนั มเีจา้หน้าทีใ่นรฐับาลออกมาใหข้่าวว่ามกีารตัง้โนมนิีเพื่อใหม้ี

การน าใบอนุญาตทัง้หมดมาประมลู แต่สุดท้ายก็ไม่ได้หลกัฐานชดัเจนจงึไม่มกีารฟ้องรอ้ง มกีารวจิารณ์ว่า

นโยบายการลดจ านวนใบอนุญาตเป็นนโยบายที่มขี้อเสยีเนื่องจากเป็นการลดการแข่งขนัหลงัการประมูล

เพยีงเพื่อท าใหก้ารประมลูดดูขีึน้ 

2.5.4 สวิตเซอรแ์ลนด์6 

การประมลูในสวติเซอรแ์ลนดม์กีารแบ่งใบอนุญาตเป็นสีใ่บ ใบละ 2x15 MHz และใชก้ารประมลูแบบ

เสนอราคาเพิ่มขึ้น แต่มีการตัง้ราคาตัง้ต้นที่ต ่ าเมื่อเทียบการรายได้ต่อหัวของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ผูป้ระกอบการทัง้รายเดมิและรายใหม่ทีผ่่านคุณสมบตัถิงึสบิราย แต่จ านวนผู้ประมูลลดลงเหลอืเพยีงสี่ราย

ก่อนการประมลูจะเริม่ต้น Federal Office of Communication จงึเลื่อนการประมลูออกไปและพยายามจะ

เปลีย่นกฎการประมลู แต่ผู้ประมูลขู่ว่าจะฟ้องรอ้ง สุดทา้ยจงึมกีารประมลูโดยใช้กฎการประมลูเดมิ ผลกค็อื
                                                        
5Klemperer (2002a) 
6Wolfstetter (2001) 
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ไม่มกีารแข่งขนัในการประมูล และการประมูลจบลงที่ราคาตัง้ต้นซึ่งก าหนดไว้ค่อนข้างต ่า อย่างไรก็ตาม

ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้สู่ตลาดไดส้ าเรจ็ 

2.5.5 เยอรมนัและออสเตรีย7 

การประมลูในเยอรมนัมกีารแบ่งใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นและใช้การประมลูแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้ ผู้

ประมลูสามารถเสนอราคาไดต้ัง้แต่สองถงึสามล๊อต ดงันัน้จ านวนของใบอนุญาตมไีดต้ัง้แต่สีถ่งึหกใบ ในตอน

แรกมผีูป้ระมลูทัง้หมด 12 รายลงชื่อเพื่อเขา้ร่วมประมลู แต่ผูป้ระมลูหา้รายถอนตวัก่อนการประมลูจะเริม่ขึน้ 

ทา้ยสุดจงึมผีูป้ระมลูทัง้หมดเจด็รายเขา้ร่วมประมลูซึง่ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการรายเดมิสีร่าย  การแข่งขนั

ในการประมลูทีส่งูท าใหก้ารประมลูกนิเวลากว่าสองสปัดาหแ์ละการประมลูจบลงทีร่อบที ่173 นอกจากนี้การ

ประมูลยงัมรีายไดสู้งและมผีู้ประกอบการทีไ่ดใ้บอนุญาตถงึหกรายซึ่งประกอบดว้ยผู้ประกอบการรายเดมิสี่

รายและรายใหมส่องราย แต่ละรายไดร้บัใบอนุญาตขนาด 2x10 MHz 

มขี้อสงัเกตว่าในการประมูลมกีารส่งสญัญาณกนัโดยใช้ราคาประมูลหลกัสุดท้ายเพื่อให้เกิดการ

แข่งขนัน้อยลง ในรอบที ่130 ถงึ 150 ผูป้ระกอบการหนึ่งรายส่งสญัญาณดว้ยเลข 6 เพื่อสื่อสารใหผู้ป้ระมลู

รายอื่นทราบว่าตอ้งการใหก้ารประมลูจบโดยมผีูช้นะทัง้หมด 6 ราย ซึง่ตรงกบัผลลพัธข์องการประมลู 

รปูแบบการประมลูของออสเตรยีเหมอืนกบัรปูแบบการประมลูของเยอรมนั แต่มผีูป้ระกอบการเพยีง

หกราย การประมลูไมไ่ดม้กีารแขง่ขนัเนื่องจากผูป้ระมลูทัง้หกรายลดอุปสงคล์งเหลอืเพยีงรายละ 2x10 MHz 

ตัง้แต่เริม่การประมลูเพื่อกดใหร้าคาของใบอนุญาตต ่า หากผูป้ระมลูรายใดเสนอราคา 2x15 MHz การประมลู

จะมอุีปสงคส์่วนเกนิท าใหผู้ป้ระมลูต้องสูร้าคาจนกว่าจะมผีูป้ระมูลยอมลดอุปสงคล์ง  ผลสุดท้ายการประมูล

จงึจบลงทีร่าคาใกลเ้คยีงกบัราคาตัง้ตน้โดยมขีา่วลอืว่ามกีารเสนอราคาในรอบแรกๆ เพยีงเพื่อสรา้งภาพของ

การแขง่ขนักบัรฐับาลและประชาชน เพื่อลดความเสีย่งทีร่ฐับาลจะลม้การประมลูครัง้นี้ 

2.5.6 เบลเย่ียมและกรีซ8 

ทัง้สองประเทศมใีบอนุญาตในการประมลูสี่ใบใบละ 2x15 MHz และใช้การประมลูแบบเสนอราคา

เพิม่ขึน้ ผูป้ระมลูรายเดมิมเีพยีงสามรายและไมม่ผีูป้ระกอบการรายใหมท่ีส่นใจเขา้ร่วมประมลูเนื่องจากตลาด

                                                        
7 Grimm et al (2001) 
8Klemperer (2002a) 
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โทรคมนาคมในเบลเยียมมผีู้ประกอบการรายใหญ่ที่มสี่วนแบ่งตลาดสูงถึงสองในสามในขณะที่กรซีเป็น

ประเทศทีม่รีายไดป้ระชาชนต่อหวัไมส่งูนกัการประมลูจงึไมม่อุีปสงคส์่วนเกนิและจบลงทีร่าคาตัง้ตน้ 

2.5.7 เดนมารค์9 

เดนมารค์แบ่งใบอนุญาตเป็นสี่ใบ ใบละ 2x15 MHz และใช้การประมูลแบบยื่นซองปิดโดยราคา

สุดท้ายก าหนดใหเ้ท่ากบัราคาทีเ่สนอสูงทีสุ่ดเป็นอนัดบัทีส่ ี่ มผีูป้ระกอบการสนใจห้าราย การใช้การประมูล

แบบยื่นซองปิดท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่มีโอกาสชนะการประมลูมากขึน้ในขณะทีผู่ป้ระกอบการรายเดมิ

ต้องเสนอราคาทีสู่งเพราะกลวัความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบัใบอนุญาต ผลคอืราคาสุดท้ายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

เกอืบสองเท่าและมผีูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้สู่ตลาดไดส้ าเรจ็  

2.5.8 สิงคโปร์10 

การประมูลในประเทศสงิคโปรเ์ป็นแบบเสนอราคาเพิม่ขึน้โดยมใีบอนุญาตทัง้หมดสี่ใบ ใบละ 2x15 

MHz มผีูส้นใจทัง้หมดสีร่าย แต่ผูป้ระมลูเพยีงสามรายไดย้ื่นหลกัประกนัทางการเงนิ ผูป้ระมลูสามรายนี้จงึ

ไดร้บัใบอนุญาตทีร่าคาตัง้ตน้โดยไม่ตอ้งท าการประมลู 

2.5.9 อินเดีย 

เนื่องจากอนิเดยีเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีก่วา้งเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ และมผีูป้ระกอบการหลายราย

ทีใ่หบ้รกิารเฉพาะบางพืน้ที ่ ยา่นความถีแ่ต่ละย่านจงึถูกแบ่งเป็นใบอนุญาตยอ่ยๆ ทัง้หมด 22 เขตการ

ใหบ้รกิาร (Circle) ดงัภาพที ่2.6 แต่ละเขตการใหบ้รกิารมใีบอนุญาตตัง้แต่สามถงึสีใ่บ เขตการใหบ้รกิารทีม่ ี

ความหนาแน่นประชากรสงู เช่นในเขตเมอืงใหญ่กจ็ะครอบคลุมพืน้ทีเ่ลก็ในขณะทีเ่ขตใหบ้รกิารทีค่รอบคลุม

พืน้ทีช่นบทจะมขีนาดใหญ่ ผูป้ระมลูสามารถยืน่ประมลูใบอนุญาตไดเ้พยีงเขตละหน่ึงใบ แต่สามารถยืน่

ประมลูกีเ่ขตการใหบ้รกิารกไ็ดใ้บอนุญาตในแต่ละเขตมรีายละเอยีดตารางที ่2.7 

 

                                                        
9 Klemperer (2002a) 
10http://www.ida.gov.sg/Policies%20and%20Regulation/20060615165439.aspx 

http://www.ida.gov.sg/Policies%20and%20Regulation/20060615165439.aspx


รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

22 

 
 

ภาพท่ี 2.6: เขตการให้บริการในการประมลูคล่ืนความถ่ีในย่าน 2.1 GHz ในอินเดีย  
 

(Source: Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (2008)) 
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ตารางท่ี 2.7: ใบอนุญาตท่ีในการประมลูของอินเดีย 

เขตการให้บริการ จ านวนใบอนุญาต 
ราคาตัง้ต้น 
(สิบล้านรปีู) 

ราคาสุดท้าย 
(สิบล้านรปีู) 

A(Metro) – Delhi 3 320 3,317 
A(Metro) – Mumbai 3 320 3,247 
A – Maharashtra 3 320 1,258 
A – Gujarat 3 320 1,076 
A - Andhra Pradesh 3 320 1,373 
A – Karnataka 3 320 1,580 
A - Tamil Nadu 3 320 1,465 
B(Metro) – Kolkata 3 120 544 
B – Kerala 3 120 312 
B – Punjab 4 120 322 
B – Haryana 3 120 223 
B - Uttar Pradesh (E) 3 120 365 
B - Uttar Pradesh (W) 3 120 514 
B – Rajasthan 3 120 321 
B - Madhya Pradesh 3 120 258 
B - West Bengal 4 120 124 
C - Himachal Pradesh 4 30 37 
C – Bihar 4 30 203 
C – Orissa 3 30 97 
C – Assam 3 30 41 
C - North East 3 30 42 
C - Jammu & Kashmir 3 30 30 

 

รูปแบบการประมูลคอืแบบนาฬิกาโดยมกีารประมูลใบอนุญาตทุกใบพร้อมๆ กนั ผู้ประกอบการ

ทัง้หมดเจด็รายเขา้รว่มในการประมลู การประมลูใชเ้วลากว่าหนึ่งเดอืนหรอื 183 รอบ เนื่องจากการประมลูมี
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การแขง่ขนัสงูบวกกบัการออกแบบการประมลูทีเ่น้นไปทีร่ายไดจ้ากการประมลูโดยยอมสละประสทิธภิาพใน

การจดัสรรบางส่วน ราคาสุดทา้ยจงึสงูกว่าราคาตัง้ตน้มากโดยเฉพาะใบอนุญาตในเขตเมอืง11 

 

2.6  สรปุบทเรียนจากการประมลูในประเทศต่างๆ 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 หลายประเทศไดท้ าการจดัสรรคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz ดว้ยวธิกีารประมลู 

สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศแรกทีท่ าการประมลูคลื่นความถี่ในย่านนี้โดยใชว้ธิกีารประมลูแบบเสนอราคา

เพิม่ขึน้ การประมูลของสหราชอาณาจกัรถอืว่าเป็นการประมลูทีป่ระสบความส าเรจ็ทัง้ดา้นการกระตุ้นการ

แข่งขนัในตลาดและรายได้จากการประมูล แต่หลายประเทศที่ใช้รูปแบบการประมูลที่คล้ายคลงึกบัสหราช

อาณาจกัรกลบัไม่ประสบความส าเรจ็ตามทีค่าดการณ์ไว ้จงึเป็นขอ้สงัเกตว่ารปูแบบการประมลูที่เหมาะสม

กบัประเทศหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกบัอกีประเทศกไ็ด ้ผูอ้อกแบบการประมลูจ าเป็นต้องค านึงถงึบรบิทของแต่

ละประเทศในการก าหนดรูปแบบการประมูลที่จะสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของการประมูลได้ดทีี่สุด

อย่างไรก็ตาม ควรมกีารศึกษาข้อผิดพลาดในการออกแบบการประมูลในประเทศต่างๆ เพื่อน ามาเป็น

บทเรยีนในการออกแบบการประมลูของประเทศไทย 

การก าหนดใบอนุญาตมคีวามส าคญัต่อสภาพการแข่งขนัในตลาด หากใบอนุญาตมขีนาดเลก็ไปอาจ

ท าใหผู้ป้ระกอบการมคีลื่นความถีไ่มเ่พยีงพอ แต่ถา้ใบอนุญาตมจี านวนน้อยไปอาจท าใหก้ารแข่งขนัในตลาด

เสยีไป หากไม่แน่ใจว่าขนาดและจ านวนของใบอนุญาตที่เหมาะสมเป็นเท่าไร ผู้ออกแบบสามารถก าหนด

ใบอนุญาตแบบยดืหยุ่นอย่างในการประมลูของเยอรมนัและออสเตรยีได้ แต่จ าเป็นต้องมกีารก าหนดเพดาน

คลื่นความถีเ่พื่อป้องกนัไมใ่หผู้ป้ระมลูรายใดรายหน่ึงครอบครองคลื่นความถีม่ากเกนิความจ าเป็น  

ส่วนของราคาตัง้ต้นนัน้มคีวามส าคญัหากการประมลูไม่มกีารแข่งขนัแต่ผูจ้ดัประมลูอาจจะไม่ทราบ

ว่าการประมูลจะมกีารแข่งขนัหรอืไม่จนกว่าจะมกีารประมูลจรงิ ราคาตัง้ต้นจงึเสมอืนการประกนัราคาของ

ใบอนุญาตหากการประมูลไม่มกีารแข่งขนั แต่ในกรณีศกึษาของสวติเซอรแ์ลนด์ การประมูลเสมอืนว่าจะมี

การแข่งขนัสูงในตอนแรก แต่สุดทา้ยผูป้ระมลูกใ็ชก้ลยุทธ์ทางธุรกจิ เช่น การร่วมกนัเขา้ประมลู เพื่อลดการ

แข่งขนัในการประมูลและท าให้การประมูลจบลงทีร่าคาตัง้ต้น ดงันัน้ราคาตัง้ต้นที่เหมาะสมจะท าให้รฐัไม่

สูญเสยีรายได้ทีค่วรจะได้จากการประมูลหากมเีหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้ นอกจากนี้ยงัมอีกีบทเรยีนหนึ่งจาก

การประมลูในเบลเยีย่ม คอื ผูอ้อกแบบไมค่วรก าหนดใหร้าคาตัง้ตน้ลดลงเมื่อไม่มอุีปสงคแ์ละใหส้ทิธิไ์ม่เสนอ
                                                        
11 Cramton and Sujarittanonta (2010)  
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ราคา เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการจะใชส้ทิธิไ์ม่เสนอราคาจนหมดเพื่อลดราคาตัง้ต้นแลว้ค่อย

เริม่เสนอราคา 

นอกจากประเดน็ของการออกแบบการประมลูแลว้ ผูจ้ดัประมลูจ าเป็นต้องค านึงถงึบรบิทอื่นๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของการประมลูดว้ยรปูแบบการประมลูทีม่ปีระสทิธภิาพสูง และกฎการประมลูทีก่ระตุ้น

การเขา้สู่ตลาดจากผูป้ระกอบการรายใหม่อาจไม่สมัฤทธิผ์ลหากปจัจยัภายนอกไม่เอื้อต่อผูป้ระกอบการราย

ใหม่ ดงัเช่นการประมลูของกรซีและเบลเยีย่มซึง่มใีบอนุญาตเหลอืจากการจดัสรรการประมลู เป็นเพยีงหนึ่ง

ในขัน้ตอนของการจดัสรรคลื่นความถี ่และการจดัสรรคลื่นความถีจ่ะประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายหรอืไม่

นัน้ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั เช่น สภาพตลาด เศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศ การก ากบัดูแล กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ฯลฯ มใิช่ขึน้อยู่กบัการประมูลเพยีงอย่างเดยีว แต่กฎการประมูลเป็นปจัจยัที่ผู้จดัประมูลมกัจะ

ควบคุมได้มากกว่าปจัจยัภายนอกอื่นๆ ดงันัน้การออกแบบการประมลูทีด่จีงึเป็นก้าวที่ส าคญัในการจดัสรร

คลื่นความถี่อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะส่งผลดกีบัการแข่งขนัในตลาด และสุดทา้ยผูบ้รโิภคกจ็ะไดป้ระโยชน์

จากการแขง่ขนัทัง้ดา้นอตัราค่าบรกิาร คุณภาพของการบรกิารและนวตักรรมใหม่ๆ  
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บทท่ี 3 

แนวคิดและวิธีการในการประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

 คลื่นความถี่เป็นทรพัยากรส าคญัดา้นโทรคมนาคม ทีม่อียู่อย่างจ ากดัและมมีลูค่าทางเศรษฐกจิ การ

ประมลูคลื่นความถี่จงึควรตคี่าของคลื่นให้สอดคลอ้งกบัมลูค่าทีแ่ทจ้รงิอย่างเหมาะสม การประเมนิมลูค่าท า

ไดห้ลายแนวทาง ทีส่ าคญัม ี5 แนวทางดงันี้  

1. การประเมนิมลูค่าคลื่นความถีจ่ากรายได้ (Income Approach) หรอืมลูค่าทางธุรกจิ (Business 

Value) 

2. การประเมนิมลูค่าคลื่นความถีจ่ากมลูค่าทางเศรษฐกจิ (Economy-wide Approach) 

3. การประเมนิมลูค่าคลื่นความถีด่ว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติิ (Econometric Approach) 

4. การประเมนิมลูค่าคลื่นความถีโ่ดยการเปรยีบเทยีบกบัภายในและต่างประเทศ (Benchmarking 

Approach) 

5. การประเมนิมลูค่าคลื่นความถีโ่ดยใชแ้นวคดิตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost 

Approach) 

 

3.1  การประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ีจากรายได้ (Income Approach) หรือมูลค่าทางธรุกิจ (Business 

Value) 

 การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ด้วยวธิกีารประเมนิรายได้หรอืมลูค่าทางธุรกจิโทรคมนาคมค านึงถงึ

โอกาสทีผู่้ประมูลสามารถน าคลื่นความถี่ไปสรา้งผลตอบแทนตลอดอายุของใบอนุญาตทีไ่ดร้บัผลตอบแทน

โดยค านวณจากรายได้จากการประกอบธุรกจิหกัด้วยต้นทุนทัง้ทางด้านเงนิลงทุนทัง้หมดและค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงาน พรอ้มทัง้พจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการประกอบธุรกจิดว้ย 

กล่าวอกีนัยหนึ่ง  การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่จากทางด้านรายได้หรอืมูลค่าทางธุรกิจ คอื การ

ค านวณหาผลตอบแทนของผูป้ระกอบการ โดยพจิารณาถงึทัง้รายได้ ต้นทุนค่าใชจ้่ายทัง้ทางดา้นเงนิลงทุน 
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และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ปรบัด้วยการประมาณมูลค่าที่เกิดจากความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ 

วธิกีารทีใ่ชก้นัอยูแ่ละเป็นทีนิ่ยมคอื การคดิมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสด (Cash Flow Approach) 

 การประมาณการรายได้จะต้องพิจารณาตลอดอายุการใช้งานของใบอนุญาต โดยค านึงถึงการ

ประมาณการความตอ้งการของตลาดหรอือุปสงคท์ีจ่ะท าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ ต้อง

พจิารณาปจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อรายได ้ไดแ้ก่ อตัราการขยายตวัของอุตสาหกรรม แผนการด าเนินงาน

ของบรษิทัในอนาคตและความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ  

 ทางดา้นต้นทุนค่าใชจ้่าย จะต้องพจิารณาทัง้เงนิลงทุนทัง้หมด (Capital Expenditure) ซึง่ไดแ้ก่เงนิ

ลงทุนในการสร้างเครอืข่าย เครื่องมอือุปกรณ์ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(Operating Expense) ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย ต้นทุนเงนิลงทุน เช่น ดอกเบี้ย และ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 การประมาณการทัง้ทางดา้นรายรบัและรายจ่ายท าใหส้ามารถทราบถงึก าไรขาดทุนตลอดระยะเวลา

ของใบอนุญาต และน าไปสู่การก าหนดมูลค่าของคลื่นความถี่ แต่ทัง้นี้จ าเป็นที่จะต้องค านึงถงึความเสี่ยงที่

อาจเกดิขึน้จากสภาพการแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความสามารถในการใชง้านผ่านระบบ

อื่น เมือ่สามารถประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะเกดิขึน้กย็่อมสามารถทีจ่ะน ามาค านวณมลูค่าคลื่นความถี่ใน

ปจัจบุนัได ้

 กล่าวโดยสรุป การประมาณมูลค่าคลื่นความถี่จากมูลค่าธุรกิจ ใช้หลกัการในการประมาณโดย

พจิารณาจากปจัจยัหลกั 3 ประการคอื ผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการให้บรกิารคลื่นความถี่ ปจัจยัดา้นต้นทุน

ในการให้บรกิารคลื่นความถี่และความเสี่ยงอนัเกดิจากความไม่แน่นอนในการประกอบธุรกิจในอนาคตซึ่ง

แนวคดิดงักล่าวสามารถแสดงโดยแผนภาพดงันี้ 
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ภาพท่ี 3.1: การประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ีตามแนวคิดมลูค่าทางธรุกิจ 
(Source: Sinha and Mudgal (2011)) 

 

 หลกัการในการค านวณ Net Present Value หรอื Discounted Cash Flow สามารถแสดงโดย 
การค านวณผลตอบแทนสุทธใินอนาคตให้อยู่ในรูปมูลค่าปจัจุบนัซึ่งสามารถค านวณได้จากผลต่างระหว่าง
มูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดจากการประกอบกิจการกบัมูลค่าปจัจุบนัของการลงทุนทัง้หมดดงัสมการ
ต่อไปนี้ 
 
 

 

 

โดย T คอื ระยะเวลาทีโ่ครงการทีพ่จิารณาสามารถด าเนินการได้ 

      R คอื ค่าความเสีย่งซึง่เป็นตวัปรบัลดมลูค่าของโครงการ 

      Cn คอื กระแสเงนิสดสุทธใินเวลา n หลงัหกัลดดว้ยมลูค่าการลงทุน 
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ทัง้นี้จากสมการขา้งตน้ สามารถเขยีน NPV ใหอ้ยูใ่นอกีรปูแบบหน่ึงดงันี้ 

 

 

 

โดย S คอื มลูค่าสุทธขิองกระแสเงนิสดของโครงการลงทุนประเมนิเป็นมลูค่าปจัจบุนั 

      K คอื มลูค่าสุทธขิองการลงทุนในโครงการทัง้หมดอยูใ่นรปูมลูค่าปจัจบุนั 

 

ซึง่การลงทุนจะเกดิขึน้เมือ่เงือ่นไขต่อไปนี้เป็นจรงิ   

 

การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่จากมูลค่าทางธุรกิจมีข้อควรระวังที่ส าคัญคือ ในการประเมิน

ผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาทัง้หมดของโครงการเป็นการประเมนิมูลค่าในอนาคตที่มี

ระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อเทยีบกบัวธิกีารอื่นๆ ส่งผลให้การประเมนิค่า NPV มโีอกาสที่จะมคีวามคลาด

เคลื่อนที่เกดิจากความไม่แน่นอนของลกัษณะและสภาพตลาดคลื่นความถี่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้นี้กระทบต่อความเสีย่งของโครงการและการค านวณด้วยค่า Discount Rate (R) 

ของสตูร 

ความเสี่ยงหรอืความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโทรคมนาคมมาจากหลาย

สาเหตุ ได้แก่ การแข่งขนัในตลาด ความไม่แน่นอนในด้านนโยบายของรฐั และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีเป็นตน้ ความไมแ่น่นอนเหล่านี้กระทบความเสีย่งของการลงทุน หากโครงการลงทุนมคีวามเสีย่ง

สูง ค่า Discount Rate (R) กจ็ะมคี่าสูง ท าให ้NPV มคี่าต ่า ในทางตรงกนัขา้ม หากการลงทุนมคีวามเสีย่ง

ต ่า ค่า Discount Rate (R) กจ็ะมคี่าต ่า และ NPV จะมคี่าสงู  
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3.2  การประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีจากมลูค่าทางเศรษฐกิจ (Economy-wide Approach) 

การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่จากมูลค่าทางเศรษฐกิจคอื การประเมนิมูลค่าจากผลประโยชน์ที่

หน่วยเศรษฐกิจทัง้ระบบได้รบัจากการที่ภาครฐัอนุญาตให้ภาคเอกชนน าคลื่นความถี่ในย่านหนึ่งๆ ไป

ประกอบธุรกจิเพื่อให้บรกิารแก่ผู้บรโิภคภายในประเทศ ผลประโยชน์ที่ไดร้บัวดัได้หลายรูปแบบเป็นต้นว่า

จากรายไดป้ระชาชาต ิรายไดต่้อหวั หรอือตัราการจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้ การประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ท า

ได้โดยการวดัผลกระทบต่อหน่วยเศรษฐกจิ 3 ระดบัภายหลงัจากมกีารน าคลื่นความถี่ในย่านหนึ่งๆ มาใช้  

หน่วยเศรษฐกจิทัง้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั Micro (ระดบัผูบ้รโิภค ครวัเรอืน และธุรกจิ) ระดบั Meso (ระดบั

ภาคการผลติ ไดแ้ก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร) และระดบั Macro (ระดบัประเทศ) 

 

ในกระบวนการประมาณการ จะด าเนินการใน 3 ขัน้ตอนหลกัดงันี้ 

1. ตัง้ขอ้สมมตทิีส่ าคญั 3 ประการไดแ้ก่ (1) คลื่นความถี่ทีน่ ามาใชม้สี่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ

ของประเทศ  (2) คลื่นความถี่น ามาใชอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และ (3) ผูไ้ดร้บั

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีส่ามารถใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็และอยา่งมคีุณภาพ 

2. รวบรวมขอ้มลูอนุกรมเวลาของตวัแปรต่างๆ ในระดบั Micro, Meso, และ Macro เพื่อหา

ผลกระทบของการใช้คลื่นความถี่ต่อตัวแปรเหล่านี้ การวดัผลกระทบใช้วิธีก ารทางสถิติ ได้แก่ สมการ

ถดถอย (Regression) และการวเิคราะหแ์นวโน้มในอนาคต (Projection) ตวัแปรในระดบั Micro ทีใ่ชใ้น

การศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบรกิารของผู้บรโิภคหรอืครวัเรอืน รายจ่ายของผู้บรโิภค

ทางด้านการตดิต่อสื่อสาร รายจ่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลหรอืครวัเรอืนและรายได้ของ

ผู้ประกอบการธุรกจิโทรคมนาคมเฉลี่ยต่อรายลูกค้าเป็นต้น  ตวัแปรในระดบั Meso ได้แก่ อตัราการ

เจริญเติบโตของธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย อัตราเพิ่มของจุดการให้บริการไร้สาย อัตราการ

เจรญิเตบิโตของการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ อตัราการเพิม่ขึน้ของผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ตต่อขนาดประชากร 

ส่วนตวัแปรในระดบั Macro ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) รายไดต่้อหวัและปรมิาณการ

ว่าจา้งงาน เป็นตน้ 
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3. ในขัน้ตอนสุดท้าย ท าการประมาณการสดัส่วน (Proportion) ที่เพิม่ขึ้นของมูลค่าทาง

เศรษฐกิจภายหลงัจากการน าคลื่นความถี่ไปใช้ ทัง้นี้เพื่อท าให้สามารถประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ได้อย่าง

เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม มูลค่าคลื่นความถี่ที่ประมาณการโดยใช้แนวคิดนี้จะต้องน าไปประกอบกับการ

พจิารณาร่วมกบัปจัจยัอื่นๆ ก่อนทีจ่ะก าหนดเป็นมลูค่าขัน้ต ่าของใบอนุญาต ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารน าคลื่นความถี่

ย่านหนึ่งๆ ไปใช้สามารถสนองวตัถุประสงค์ของการท าให้หน่วยเศรษฐกจิในทุกระดบัได้ รบัผลประโยชน์

อย่างทัว่ถงึ  กล่าวคอื (1) ภาครฐัได้รบัรายได้จากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  อย่างเหมาะสม               

(2) ผู้ประกอบการ ไดร้บัผลตอบแทนเพยีงพอทีจ่ะจูงใจใหม้กีารขยายโครงการ (Rollout) ทีร่วดเรว็ และ     

(3) ผู้บรโิภคได้รบัประโยชน์จากการได้รบับรกิารที่มคีุณภาพ อาทเิช่น การครอบคลุมพื้นที่อย่างทัว่ถึง 

สญัญาณมคีวามชดัเจน การรบัส่งขอ้มลูมคีวามรวดเรว็ และอตัราค่าบรกิารมคีวามเป็นธรรม เป็นตน้ 

 

3.3  การประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometric Approach) 

 การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติเิป็นวธิกีารประเมนิทีพ่จิารณาหาตวัแปรทัง้

ทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่จะมผีลกระทบต่อมูลค่าคลื่นความถี่ ตวัแปรทางด้านอุปทาน ได้แก่ จ านวน

คลื่นความถี่ที่จะออกให้ประมูลต่อใบอนุญาต จ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมดที่น าออกประมูล ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต การกนัใบอนุญาตเผื่อไวเ้ผื่อใชใ้นการประมลูใบครัง้ต่อไป เป็นต้น ส่วนตวัแปรดา้นอุปสงค์ ไดแ้ก่  

รายไดป้ระชาชาต ิ(GDP) หรอืรายไดต่้อหวั (Per Capita GDP) จ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื ระดบัการศกึษา

ของประชาชน และสดัส่วนของรายรบัของภาคโทรคมนาคมต่อรายได้รวม นอกจากนี้เพิม่ตวัแปรทางด้าน

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยซีึง่ส่งผลกระทบต่อมลูค่าคลื่นความถีใ่นระยะยาว โดยรวมกล่าวได้ว่า การ

ประเมนิมลูค่าคลื่นความถีด่ว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติ ิเป็นการหาปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่ โดยค านึงถงึ

ทัง้รูปแบบการจดักลุ่มคลื่นความถี่ กระบวนการในการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ เงื่อนไขในการช าระ

ค่าธรรมเนียม รวมทัง้สภาพเศรษฐกจิในประเทศและสภาพตลาดของธุรกจิทีจ่ะมผีลต่อมลูค่าคลื่นความถี่ ใน

การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐมติสิามารถท าไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอนหลกัดงันี้ 
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(1) Model Specification  เป็นการก าหนดรูปแบบของความสมัพนัธ์ที่แสดงอยู่ในรูปแบบของ

ความสมัพนัธ์ที่เป็นเส้นตรง  (Linear Model)  หรอือื่นๆ เช่น สมการที่ไม่ใช่เส้นตรง (Nonlinear 

Model) 

(2) Data Collection เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของตวัแปรต่างๆ ในอดตีเพื่อน ามาใชท้ดสอบรปูแบบ

ของความสมัพนัธ์ ขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิมูลคลื่นความถี่ ในการรวบรวมส่วนใหญ่จะมลีกัษณะ

เป็น Panel Data ทีป่ระกอบดว้ย Time-series Data และ Cross-sectional Data  

(3) Estimation เป็นการประมาณหาค่าของสมัประสทิธิต์ามแบบจ าลองที่ได้ก าหนดไวแ้ล้ว ซึ่งวธิกีาร

ประมาณค่านี้อาจใช้วธิ ีOrdinary Least Squares, Generalized Least Squares, Two-stage 

Least Squares หรอือื่นๆ ซึ่งเทคนิคในการประมาณค่าควรเลอืกใช้ใหเ้หมาะสมเพื่อแก้ไขปญัหา

ทางเศรษฐมติ ิ

(4) Evaluation of Estimated Model เป็นการประเมนิความน่าเชื่อถอืของแบบจ าลองและพารามเิตอรท์ี่

ไดจ้ากการประมาณการ ซึง่สถติทิีใ่ชอ้าจเป็น t-statistics, F-statistics, R-squared และ Adjusted 

R-squared เป็นตน้ 

(5) Forecasting เมื่อได้ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ าลองแล้ว ขัน้ตอนสุดท้ายคอืการ

พยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อมลูค่าตามทีไ่ดป้ระมาณการ

ไวใ้นแบบจ าลอง 

 

การประมาณการในขัน้ตอนต่างๆ มขีอ้สงัเกตเพิม่เตมิดงันี้ 

ประการแรกในการก าหนดแบบจ าลองที่ใช้ในการศกึษา ควรก าหนดตวัแปรตามที่ส่งผลกระทบต่อ

ตวัแปรต้นโดยใชท้ฤษฎหีรอืจากการตัง้สมมตฐิานทีส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยเหตุผล ยกตวัอย่างเช่น งานของ 

ITU (2011) ไดแ้บ่งประเภทของตวัแปรตามทีก่ าหนดมลูค่าคลื่นความถีต่ามตารางต่อไปนี้   
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ตารางท่ี 3.1: ตวัอย่างของตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

Type of Factors Determining Factors 

Intrinsic 

• Propagation characteristics  
• Sharing capacity  
• Profusion of uses  
• Global and regional harmonization  
• International constraints  

Extrinsic: Physical factors 
• Geography  
• Climate  

Extrinsic: Socioeconomic factors 

• Demographics  
• Population density  
• Income distribution  
• Economic growth rate  
• Political stability  
• Absence of corruption  
• Rule of law  

Extrinsic: Policy and Regulation 

• Favorable investment and customs laws  
• Independent regulatory agency  
• Competition policy  
• Infrastructure sharing  
• Rules of protection of the public against electromagnetic 
waves  
• Open access rules  
• Technology neutrality  
• Limitation of and protection against interference  
• Coverage obligations  
• Spectrum caps  
• Auction rules and bidding credits/set-asides  
• Transparency  
• Licensing framework  
• Dispute-resolution mechanisms 

ทีม่า: International Telecommunication Union (ITU), 2011 

อย่างไรก็ตามการเลอืกตวัแปรอสิระในแบบจ าลองไม่มกีฎเกณฑท์ี่ตายตวั แต่ขึ้นอยู่กบัความยาก

ง่ายในการหาข้อมูล สมมติฐาน สถิติที่เกิดขึ้นในอดีตและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซึ่งหลกัเกณฑ์ที่กล่าวมา
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ทัง้หมดนัน้อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืใช้ทัง้หมดร่วมกันในการพิจารณาเลือกตัวแปรอิสระเข้าไปใน

แบบจ าลอง ดงันัน้การก าหนดแบบจ าลองทางเศรษฐมติมิไิดเ้ป็นเพยีงวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้แต่ยงัมคีวามเป็น

ศลิปะอยูใ่นตวัดว้ยเช่นเดยีวกนั 

ประการที่สอง การเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมจากหน่วยงานรฐัฯ และหน่วยงาน

เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ รวมไปถงึแหล่งอื่นๆ เช่น ข่าวสารการประมูลจะพบว่าในทางปฏบิตั ิตัวแปร

บางตวัไม่สามารถหาข้อมูลได้เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น อาจไม่มกีารเก็บรวบรวมฐานข้อมูล ดงันัน้การ

เลอืกตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตามในแบบจ าลองจงึอาจมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตวัแปรเดมิเป็นตวั

แปรอื่นๆ ทีส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ละใชแ้ทนตวัแปรเดมิไดด้ ี

ประการที่สาม การประมาณการแบบจ าลองท าโดยการประมาณค่าสมัประสทิธิซ์ึ่งเป็นค่าที่แสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่าคลื่นความถี่กบัตวัแปรอสิระทีเ่ลอืก โดยเทคนิคทีใ่ชใ้นการประมาณการม ี2 วธิี

คอื วธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares) และวธิ ีMaximum Likelihood Estimation ซึง่ม ี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

การประมาณค่าแบบจ าลองด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Squares) 

การประมาณค่าแบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุ ดเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิข์อง

แบบจ าลองภายใต้เงื่อนไขคอื ค่าสมัประสทิธิท์ีส่่งผลใหผ้ลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจรงิของ

มลูค่าคลื่นความถีก่บัค่าพยากรณ์ของมลูค่าคลื่นความถีย่กก าลงัสองมคีวามแตกต่างกนัน้อยทีสุ่ด โดยวธิกีาร

ดงักล่าวแสดงไดด้งันี้ 

ก าหนดใหส้มการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่าคลื่นความถีก่บัตวัแปรอสิระเป็นดงันี้ 

          

 

โดย   คอื มลูค่าคลื่นความถี่ 

    คอื เวกเตอรข์องตวัแปรอสิระ 

    คอื ค่าสมัประสทิธิท์ีต่อ้งการประมาณค่า 

    คอื ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างมลูค่าคลื่นความถีท่ีแ่ทจ้รงิกบัมลูค่าคลื่นความถี่ 

พยากรณ์ 
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จากเงื่อนไขการประมาณค่าสมัประสทิธิท์ี่ส่งผลใหผ้ลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจรงิ

ของมูลค่าคลื่นความถี่กบัค่าพยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ยกก าลงัสองมคีวามแตกต่างกนัน้อยที่สุดแสดงได้

โดย 

      ̂   ̂  

∑( ̂ )
 

 

   

 ∑(      ̂)
 

 

   

 

 ∑ ( ̂ )
  

   

  ̂
 

 ∑ (      ̂)
  

   

  ̂
   

ดงันัน้จากการ Minimize ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจรงิของมลูค่าคลื่นความถี่กบัค่าพยากรณ์

ของมูลค่าคลื่นความถี่ยกก าลังสองจะได้ค่าสัมประสิทธิข์องสมการ อย่างไรก็ตามในการประมาณค่า

แบบจ าลองดว้ยวธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดมสีมมตฐิานส าคญั 5 ประการดงันี้ 

1. ลกัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการประมาณค่ามกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal Distribution) 

2. ค่าเฉลีย่ของค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองเท่ากบั 0 

3. การกระจายของค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองมกีารกระจายแบบปกติ โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 0 และค่าความแปรปรวนเท่ากบัค่าคงที ่

4. ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบัค่าคงที ่(Homoscedasticity) 

5. ค่าความคลาดเคลื่อนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระในแบบจ าลอง  

การประมาณค่าแบบจ าลองด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation 

ด้วยลักษณะของข้อมูลมูลค่าคลื่นความถี่ที่ไม่อาจเป็นไปตามสมมติฐานของการประมาณค่า

แบบจ าลองดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดอาจส่งผลใหก้ารประมาณค่าแบบจ าลองดว้ยวธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ด

มคีวามล าเอยีง เนื่องจากในบางกรณีมลูค่าคลื่นความถี่เป็นตวัแปรทีไ่ม่สามารถสงัเกตค่าบางค่าไดโ้ดยตรง

จากสาเหตุบางประการโดยตวัแปรดงักล่าวเรยีกว่า Censored Sample ดงันัน้แบบจ าลองซึง่ใชใ้นการแก้ไข

ขอ้บกพร่องดงักล่าวจงึเรยีกว่า Censored Regression Model  ซึ่งการประมาณค่าแบบจ าลองใชเ้ทคนิค

Maximum Likelihood 

 ก าหนดใหแ้บบจ าลอง Censored Regression คอื  
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โดย    คือ ค่าดัชนีของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แสดงเงื่อนไขว่ามูลค่าคลื่นความถี่จะเป็นข้อมูลที่

สามารถสงัเกตได ้(Uncensored Sample) หรอืเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้(Censored Sample) โดย

ค่าดชันีดงักล่าวมเีงือ่นไขดงันี้ 

   {
  

       
   

         
   

 

โดยค่า   เป็นค่าวกิฤตที่ใชใ้นการก าหนดว่ามลูค่าคลื่นความถี่จะเป็น Uncensored Sample หรอื 

Censored Sample 

  คอื เวกเตอรข์องตวัแปรอสิระ 

  คอื ค่าสมัประสทิธิท์ีต่อ้งการประมาณค่า 

  คอื ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างมลูค่าคลื่นความถีท่ีแ่ทจ้รงิกบัมลูค่าคลื่นความถีพ่ยากรณ์ 

การประมาณค่าแบบจ าลอง Censored Regression โดยวธิกีาร Maximum Likelihood มหีลกัการ

คอื จากการกระจายขอ้มูลของมูลค่าคลื่นความถี่คอื Y ในลกัษณะการกระจายแบบปกตทิี่ค านึงถงึค่าที่ไม่

สามารถสงัเกตไดแ้สดงไดด้งัสมการ 

 ( )  [ (  )]  [ ( )]     

โดย    คอื 1 หาก   
    และ    คอื 0 หาก   

    

วธิกีาร Maximum Likelihood ได้ใช้ความน่าจะเป็นของการเกดิค่าตวัอย่างของทุกๆ ค่าเพื่อน าไป

สรา้งสมการ Likelihood Function เพื่อประมาณค่า Parameters โดย Likelihood Function แสดงไดด้งันี้ 

  ∏[
 

 
 (

      

 
)]

  

[    (
     

 
)]

    
 

 

 

จากนัน้จงึ Take Log จะได ้Log-likelihood Function 

         ( )  ∑[  (        (
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หลงัจากประมาณค่าแบบจ าลอง Censored Regression  หากตัวอย่างมขีนาดใหญ่เพียงพอ

จนกระทัง่การกระจายเขา้ใกลก้ารกระจายแบบปกตกิจ็ะไดต้วัประมาณค่าหรอืค่าสมัประสทิธิท์ีม่คีุณสมบตัคิอื 

ไม่มคีวามล าเอียง (Unbiased) ซึ่งผลการประมาณค่าสมัประสทิธิท์ี่มคีวามน่าเชื่อถือย่อมน าไปสู่ผลการ

พยากรณ์มลูค่าคลื่นความถีท่ีม่คีวามน่าเชื่อถอื ส่งผลใหแ้บบจ าลอง Censored Regression เป็นแบบจ าลอง

หนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการใชศ้กึษามลูค่าคลื่นความถี ่ถา้สามารถหาขอ้มลูไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐมติเิป็นเครื่องมอืที่ส าคญัอย่างยิง่ในการใช้วเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาทาง

เศรษฐศาสตร ์เนื่องจากเศรษฐมติเิป็นการประยุกต์คณิตศาสตร ์สถติแิละทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์ขา้ด้วยกนั 

ภายใตก้ารใชข้อ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี มาสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรหน่ึง (ตวัแปรตาม) กบัเหตุปจัจยัต่างๆ ในรูปแบบของตวัแปรอสิระ แบบจ าลองดงักล่าวนอกจากจะ

แสดงระดบัอทิธพิลที่ตวัแปรอสิระมต่ีอตวัแปรตามแลว้ ยงัสามารถใช้ในการพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม ที่

อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตไดเ้ช่นเดยีวกนั  

3.4  การประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ีโดยการเปรียบเทียบกบัมูลค่าต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศ 

(Benchmarking Approach)  

การประมาณมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารเปรยีบเทยีบ เป็นการประมาณมลูค่าคลื่นความถี่โดยการ

เปรยีบเทียบกับมูลค่าคลื่นความถี่ประเภทอื่นๆ ในประเทศ นอกจากนี้ยงัรวมถึงมูลค่าคลื่นความถี่ใน

ต่างประเทศ โดยข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เป็นตัวชี้ว ัดมูลค่าคลื่นความถี่ มี 3 แนวทาง (Australian 

Communications and Media Authority (ACMA), 2009) กล่าวคอื  

(1) Spectrum Market Transaction หรอื การเปรยีบเทยีบมลูค่าจากตลาดโดยตรงซึง่มลูค่าตลาด

ของคลื่นความถี่สามารถวดัได้จากการประมูลที่เกดิขึ้นกบัคลื่นความถี่ที่มลีกัษณะคล้ายกบัคลื่นความถี่ที่

ต้องการวดัมลูค่าหรอือาจเป็นมลูค่าการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Markets) ทัง้นี้การวดัมูลค่าคลื่น

ความถี่โดยการประมูลได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รูส้ภาพ

ตลาดการเตบิโตของธุรกจิและตน้ทุนเป็นอย่างด ีท าการเสนอราคา การประมลูจงึเป็นวธิกีารหนึ่งซึง่เปิดเผย

มลูค่าคลื่นความถีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประมูลประกอบด้วยหลายวธิซีึ่งแต่ละวธิกีาร ต่างมขี้อดแีละข้อเสยีที่

แตกต่างกนัออกไปส่งผลให้การเปรยีบเทยีบมูลค่าคลื่นความถี่จากการประมูลจ าเป็นต้องพจิารณาความ



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

38 

เหมาะสมและวตัถุประสงคข์องการวดัมลูค่าคลื่นความถี่ของผูศ้กึษา เช่น การประมลูแบบ Second-price ซึง่

มลีกัษณะ คอื การเสนอราคาแบบปิดผนึก โดยผูเ้ขา้ร่วมประมลูเสนอราคาแบบไม่เปิดเผยพรอ้มกนัทุกราย

และก าหนดใหผู้ท้ีเ่สนอราคาสงูสุดเป็นผูช้นะ ภายใต้เงื่อนไขคอื ผูช้นะการประมลูไม่ต้องจ่ายตามราคาสูงสุด

ตามที่ตนเสนอแต่จะจ่ายที่ราคาของผู้เสนอสูงสุดที่มมีูลค่ารองลงมา (Second-price) ซึ่งตามทรรศนะของ 

Klemperer (2002b) กล่าวว่าการประมลูทีไ่ม่สามารถมองเหน็ราคาได้ (Sealed-bid) จะเป็นการตดัการส่ง

สญัญาณกนัระหว่างผูป้ระมลูซึง่จะก่อใหเ้กดิการแขง่ขนักนัมากขึน้และน าไปสู่ราคาประมลูทีส่งูขึน้ 

นอกจากนี้การประมลูยงัมรีปูแบบอื่นๆ เช่น การประมลูแบบ English, First Price และ Dutch ซึง่

ความแตกต่างดา้นโครงสรา้งของระบบในการประมลูย่อมส่งผลต่อแรงจงูใจในการเปิดเผยมลูค่าคลื่นความถี่

ของผูป้ระมลู  

(2) Values of Companies เป็นการวดัมลูค่าคลื่นความถี่โดยเปรยีบเทยีบจากมูลค่าบรษิทัของ

ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจา้ของคลื่นความถี่นัน้ๆ 

(3) Capacity Sales เป็นการวดัมลูค่าคลื่นความถีโ่ดยเปรยีบเทยีบจากประโยชน์ทีค่ลื่นความถี่นัน้ๆ 

สามารถสรา้งขึน้มาได ้

 ทัง้นี้ในการใช้วธิกีารเปรยีบเทยีบดงักล่าว ควรค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ ลกัษณะของ

ผู้ประกอบการ ลักษณะโครงสร้างประชากรและลักษณะสังคมของแหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ

เปรยีบเทยีบมลูค่าซึง่แหล่งขอ้มลูดงักล่าวควรมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัคลื่นความถี่ทีต่้องการวดัมลูค่า อย่างไร

กต็ามวธิกีารวดัมลูค่าคลื่นความถี่โดยเปรยีบเทยีบนัน้หน่วยงานทีป่รกึษา Plum Consulting (2011a) ไดต้ัง้

ขอ้สงัเกตประเดน็หนึ่งคอื วธิกีารนี้เป็นวธิกีารทีม่คีวามยากในทางปฎบิตั ิเนื่องจากแหล่งขอ้มลูทีต่้องการใช้

ในการเปรยีบเทยีบมลูค่าคลื่นความถี่ย่อมมคีวามแตกต่างในดา้นสภาพของตลาดและระยะเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การวดัมลูค่าคลื่นความถี่โดยการเปรยีบเทยีบจากการประมูลซึง่มมีลูค่าตลาดที่ผนัผวนจงึส่งผลให้

มลูค่าคลื่นความถีจ่ากการประมลูในอดตีเป็นตวัชีว้ดัมลูค่าคลื่นความถีท่ีไ่มน่่าเชื่อถอืในปจัจบุนั 
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3.5  การประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยใช้แนวคิดต้นทุนค่าเสียโอกาส  (Opportunity Cost 

Approach) 

การประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ด้วยวธิกีารค านวณต้นทุนค่าเสยีโอกาสเป็นการเลอืกประเมนิมูลค่า

ผลตอบแทนจากน าคลื่นความถี่ไปใช้ประกอบกจิการโดยให้ผลตอบแทนที่ดทีี่สุด  การประมาณมูลค่าคลื่น

ความถีจ่ากตน้ทุนค่าเสยีโอกาสเป็นการวดัมลูค่าสูงสุดทีผู่ป้ระกอบการสามารถยอมรบัไดว้่าจะท าการด าเนิน

ธุรกิจโดยใช้คลื่นความถี่นัน้ๆ แทนที่จะใช้ในทางเลือกอื่น ทัง้นี้แนวคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นจาก

แนวคดิทีต่อ้งการสะทอ้นมลูค่าทีแ่ฝงอยูก่บัการใชท้รพัยากรทุกประเภท การวดัมลูค่าคลื่นความถี่จากต้นทุน

ค่าเสยีโอกาส สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กรณีหลกั คอืการวดัต้นทุนค่าเสยีโอกาสจากคลื่นความถี่ทีย่งัไม่มี

การเปิดใหบ้รกิาร และการวดัตน้ทุนค่าเสยีโอกาสจากคลื่นความถีท่ีม่กีารเปิดใหบ้รกิาร ซึง่แนวทางในการวดั

ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสจากทัง้ 2 กรณหีลกั สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1. การวดัต้นทุนค่าเสียโอกาสจากคล่ืนความถ่ีท่ียงัไม่มีการเปิดให้บริการ 

แม้ว่าคลื่นความถี่จะยังไม่มีการเปิดให้บริการหรือเป็นคลื่นความถี่ที่ ปราศจากอุปสงค์ก็มิได้

หมายความว่าต้นทุนค่าเสยีโอกาสของคลื่นความถี่จะมมีลูค่าเท่ากบั 0 เนื่องจากหากพจิารณาทางเลอืกอื่น

จะพบว่าคลื่นความถี่ยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ นอกจากนี้หากพจิารณาในเชงิการท า

ประโยชน์ในอนาคต คลื่นความถี่อาจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้มื่อมกีารขยายตวัของประชากรหรอืการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเนื่องจากยงัไม่มกีารเปิดให้บรกิารคลื่นความถี่  การวดัต้นทุนค่าเสีย

โอกาสจงึจ าเป็นตอ้งกระท าโดยพจิารณาตน้ทุนการใหบ้รกิารคลื่นความถีน่ัน้ๆ โดยตรง ประกอบกบัแนวโน้ม

ของอุปสงค์ที่มต่ีอคลื่นความถี่นัน้ ซึ่งการพจิารณาอุปสงค์และอุปทานที่มต่ีอคลื่นความถี่สามารถจ าแนก

ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสออกเป็น 2 กรณหีลกัคอื 

(1) กรณีทีแ่นวโน้มของอุปสงคท์ีม่ต่ีอคลื่นความถี่น้อยกว่าอุปทาน ซึง่ในกรณีนี้ก าหนดใหต้้นทุนค่า

เสยีโอกาสของคลื่นความถี่เท่ากบัต้นทุนในการเปิดใหบ้รกิารคลื่นความถี่ อนัไดแ้ก่ ต้นทุนในการก ากบัดูแล

และการจดัการกบัการใหบ้รกิารคลื่นความถี ่นอกจากนี้ต้นทุนค่าเสยีโอกาสในกรณีนี้อาจรวมความถงึต้นทุน

ของการน าคลื่นความถีไ่ปใชใ้นการประกอบกจิการอื่นๆ 
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(2) กรณีที่แนวโน้มของอุปสงค์ที่มต่ีอคลื่นความถี่มากกว่าอุปทาน ในกรณีนี้มูลค่าต้นทุนค่าเสยี

โอกาสของคลื่นความถี่จะมใิช่เพยีงต้นทุนในการก ากบัดูแลและการจดัการกบัการให้บรกิารคลื่นความถี่

เท่านัน้ แต่ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสจะรวมความถงึความขาดแคลนของคลื่นความถีอ่กีดว้ย  

2. การวดัต้นทุนค่าเสียโอกาสจากคล่ืนความถ่ีท่ีมีการเปิดให้บริการ 

การวดัต้นทุนค่าเสยีโอกาสจากคลื่นความถี่ที่มกีารเปิดให้บรกิารยงัคงใช้แนวคดิเดยีวกบัการวดั

ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากคลื่นความถี่ที่ยงัไม่มกีารเปิดให้บรกิารแต่เพิ่มเติมการพิจารณาศักยภาพและ

ประสทิธภิาพของผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารคลื่นความถี่ เช่น ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารคลื่นความถี่ของ

ผูป้ระกอบการ ขอ้จ ากดัของการใหบ้รกิารคลื่นความถี ่เป็นตน้  

ทัง้นี้การวดัมูลค่าคลื่นความถี่จากต้นทุนค่าเสยีโอกาสในความเป็นจรงิท าได้ยาก เนื่องจากมไิด้

ค านวณจากสิง่ที่เกดิขึน้จรงิแต่เป็นการประมาณต้นทุนที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตซึ่งล้วนแต่คาดการณ์ขึ้นมา

ทัง้สิ้น นอกจากนี้ในการพจิารณาค่าเสยีโอกาสจากทางเลอืกต่างๆ ทีส่ามารถเปลี่ยนจากคลื่นความถี่นัน้ๆ 

ไปเปิดใชบ้รกิารอยา่งอื่นซึง่มหีลากหลายประเภท อาจส่งผลใหเ้กดิความยุ่งยากในการวเิคราะหว์่าทางเลอืก

ใดควรจะเป็นตน้ทุนค่าเสยีโอกาสทีเ่หมาะสมกบัคลื่นความถีน่ัน้ๆ 

จะเหน็ไดว้่าแนวคดิและวธิกีารประเมนิมลูค่าคลื่นความถีม่คีวามหลากหลายและแต่ละวธิมีคีุณสมบตัิ

และขอ้ดแีละข้อควรระมดัระวงัที่แตกต่างกนั ตารางที่ 3.2 ได้ท าการสรุปเปรยีบเทยีบแนวคดิและวธิกีาร

ประเมนิมลูค่าคลื่นความถีเ่พื่อคดัเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรบัการประมาณการส าหรบัประเทศไทย 
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ตารางท่ี 3.2: การเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

แนวคิด/
วิธีการ 

Business Value Econometrics  
Economy-

wide  
Benchmarking  

Opportunity 
Cost  

หลกัการ 

วเิคราะห์
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้าก
การใหบ้รกิารคลื่น
ความถี ่ปจัจยัดา้น
ตน้ทุนและปจัจยัตวั
หกัลดมลูค่าอนัเกดิ
จากความเสีย่ง 

บรูณาการและการ
ประยุกตค์ณิตศาสตร ์
สถติแิละทฤษฎี
เศรษฐศาสตรเ์ขา้
ดว้ยกนั โดยใชข้อ้มลูที่
เกดิขึน้จรงิในอดตีเพื่อ
สรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรท์ีแ่สดง
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรตวัแปรตาม กบั
เหตุปจัจยัต่างๆ ใน
รปูแบบของตวัแปร
อสิระ 

วเิคราะห์
ผลกระทบของ
คลื่นความถีท่ี่
เกดิขึน้ในระดบั
ภาคครวัเรอืน 
อุตสาหกรรม
และระดบั 
ประเทศ 

เปรยีบเทยีบกบั
มลูค่าคลื่นความถีท่ี่
เกดิขึน้ในอดตีทัง้
ในและต่างประเทศ 

เปรยีบเทยีบ
ทางเลอืกทีม่ี
ประสทิธภิาพ
มากทีส่ดุในการ
น าคลื่นความถี่
ไปใช ้

ข้อดี 

วเิคราะหผ์ลไดแ้ละ
ตน้ทุนทีเ่ป็นไปได้
ของโครงการทัง้หมด 

ใชข้อ้มลูทีเ่กดิขึน้จรงิใน
การวเิคราะห ์ สามารถ
ทดสอบความน่าเชื่อถอื
ของแบบจ าลองได ้

เป็นการ
พจิารณาอย่าง
รอบดา้นตัง้แต่ 
ระดบัจุลภาค 
จนถงึมหภาค 

ใชข้อ้มลูทีเ่กดิขึน้
จรงิในการวเิคราะห ์

สะทอ้นมลูค่า
คลื่นความถีใ่น
ตลาดไดเ้ป็น
อย่างด ี

ข้อควร
ระวงั 

อาศยัขอ้มลูเชงิลกึที่
ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ, ความไม่
แน่นอนในการ
ประเมนิผลตอบแทน
และตน้ทุนทีเ่กดิขึน้
ในอนาคต และการ
ปรบัมลูค่าหลายสบิปี
ใหก้ลบัมาทีป่จัจบุนั 

อาศยัคุณภาพของ
ขอ้มลู, ขนาดของ
ตวัอย่างและการก าหนด
รปูแบบของ-
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปร 

มปีจัจยัทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาเป็น
จ านวนมาก, 
อาศยัขอ้สมมติ
มาก, มขีอ้จ ากดั
ของขอ้มลู 

สภาพแวดลอ้มที่
แปรเปลีย่นสง่ผล
ต่อความถูกตอ้งใน
การเปรยีบเทยีบ
มลูค่าคลื่นในแต่ละ
ช่วงเวลา 

การวดัตน้ทุน
ทีม่าจากการ
คาดการณ์, 
ทางเลอืกในการ
ใชค้ลื่นความถีท่ี่
มคีวาม
หลากหลายและ
ขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัของ
ธุรกจิ 
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บทท่ี 4 

การศึกษาวิธีการประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีในอดีต 

 การศกึษาวธิกีารประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของบรกิารโทรคมนาคมมจี านวนไม่มากแต่ไดเ้พิม่มาก

ขึน้ภายหลงัปี 2000 จากวรรณกรรมทีศ่กึษาการค านวณมลูค่าของคลื่นความถี่และเรยีบเรยีงโดยผูเ้ชีย่วชาญ

ในต่างประเทศสามารถจ าแนกผลงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้กลุ่มแรกคอื การประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่โดยใช้

การวเิคราะหค์่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost Approach) การศกึษาในแนวทางนี้เปรยีบเทยีบต้นทุนและ

รายได้ของผู้ร่วมประมูลในกรณีทีไ่ด้รบัคลื่นความถี่ (With Spectrum) กบักรณีที่ไม่ไดร้บัคลื่นความถี่ไป

ประกอบธุรกจิ (Without Spectrum) ส่วนกลุ่มทีส่องคอื การใช้วธิกีารทางเศรษฐมติเิป็นแนวทางในการ

ประเมนิมลูค่าคลื่นความถี ่หลกัการคอืใชข้อ้มลูทีร่วบรวมจากการประมลูทีเ่กดิขึน้แลว้ในประเทศต่างๆ มาใช้

เป็นแนวทางในการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ทีจ่ะด าเนินการประมูลในประเทศทีท่ าการศกึษา วธิกีารคอืใช้

เทคนิคทางสถติปิระมาณการสมการ Regression เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างราคาจรงิทีพ่บจากการประมลู 

(Auction Price) ในประเทศต่างๆ กบัปจัจยัทีค่าดว่าจะมสี่วนก าหนดราคาประมูล ภายหลงัจากนัน้ท าการ

ประมาณการราคาคลื่นความถี่ของประเทศที่ต้องการศกึษาด้วยการแทนค่าปจัจยัที่ก าหนดราคาคลื่นลงใน

สมการ ในทางปฎบิตัผิูป้ระเมนิอาจเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรอืด าเนินการทัง้สองแนวทางไปพรอ้มกนั

เพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนั ต่อไปจะท าการส ารวจผลงานการศกึษาการประเมนิคลื่นความถี่ทีส่ าคญัทัง้สอง

แนวทาง 

4.1  การศึกษาการประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยการวิเคราะหค่์าเสียโอกาส  

ขัน้ตอนที่ส าคญัของการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่โดยการวิเคราะห์ค่าเสียโอกาสคือการเลือก

ตวัแทนของผู้ประมูลเพื่อเก็บข้อมูลและท าการวเิคราะห์ ซึ่งอาจจะเลอืกผู้ประกอบการหลกัในตลาด หรอื

เลอืกตวัแทนที่เป็นผู้ประกอบการเฉลี่ย  (Average Firm)  ของผู้ประกอบการหลกัในตลาดก็ได้ (Plum 

Consulting (2011a))  ขอ้มูลที่จ าเป็นในการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ด้วยวธิกีารวเิคราะห์ค่าเสยีโอกาส 

(Opportunity Cost Approach) คอืขอ้มลูดา้นธุรกจิและวศิวกรรมของโครงข่ายเดมิทีผู่ป้ระมูลเป็นเจา้ของ 

รวมทัง้ ขอ้มลูเทคโนโลยทีีค่าดว่าผูป้ระมูลจะน ามาใชใ้นการประกอบธุรกจิ (Molleryd and Markendahl 

(2012)) วธิกีารค านวณค่าเสยีโอกาสท าไดโ้ดยสองวธิหีลกัๆ คอื วธิกีารแบบ Cost Reduction Value  และ 

วธิกีารแบบ Discounted Cash Flow 
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วธิกีารค านวณค่าเสยีโอกาสโดยวธิแีบบค านวณ Cost Reduction Value  ผลงานของ Plum 

Consulting (2011a) เสนอใหต้ัง้สมมตฐิานคอื จ านวนผูใ้ช ้(Subscriber) และรายได ้(Revenue) ก่อนและ

หลงัการประมลูมคี่าคงที ่แต่คลื่นความถีใ่หมท่ีไ่ดจ้ากการประมลูส่งผลใหต้้นทุนในการใหบ้รกิารลดลง ดงันัน้

ค่าเสยีโอกาสในกรณีน้ีจงึเป็นมูลค่าปจัจุบนัของต้นทุนที่ลดลงจากการใหบ้รกิารดว้ยคลื่นความถี่ใหม่ตลอด

ช่วงอายุของใบอนุญาตเท่านัน้การวเิคราะห์โดยใช้ Cost Reduction Value ไม่จ าเป็นต้องใชข้อ้มลูด้าน

รายไดข้องผูป้ระมลู จงึท าใหง้า่ยต่อการเกบ็ขอ้มลูและค านวณค่าเสยีโอกาส 

วธิกีารค านวณค่าเสยีโอกาสโดยวธิกีารค านวณ Discounted Cash Flow Value ซึง่เป็นการใชข้อ้มลู

ทัง้ส่วนของรายไดแ้ละต้นทุน งานศกึษาของ Plum Consulting (2011a) กล่าวว่า ถ้าหากรายไดเ้พิม่ขึน้ตาม

จ านวนผูใ้ชแ้ละการให้บรกิารในธุรกจิคมนาคม ค่าเสยีโอกาสจะเท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด 

หรอืรายไดสุ้ทธ ิ(รายได้หกัรายจ่าย) ทีเ่พิม่ขึน้ตลอดช่วงอายุของใบอนุญาต การประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่

โดยใชน้ิยามนี้อาจพบความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากการพยากรณ์รายไดใ้นอนาคตเนื่องจากความผนัผวนของ

รายไดใ้นระหว่างช่วงอายุใบอนุญาต อกีทัง้มูลค่าคลื่นความถี่ทีป่ระมาณการโดยการใช้ Discounted Cash 

Flow Value อาจจะมคี่าสงูกว่าการใช ้Cost Reduction Value เนื่องจากการสมมตใิหผู้ไ้ดร้บัคลื่นความถี่ใหม่

มโีอกาสขยายธุรกจิได้มากขึน้ในอนาคต  ผลงานของ Plum Consulting (2011a) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบ

มลูค่าคลื่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการประมลูในประเทศต่างๆ ในอดตีพบว่ามลูค่าจรงิมกัจะอยู่ระหว่างการประเมนิ

ทีใ่ช ้Cost Reduction Value กบั Discounted Cash Flow Value ซึง่เป็นการบ่งชีว้่าในการประมลูส่วนใหญ่

ผูป้ระมลูยงัไมส่ามารถพยากรณ์รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้รกิารในอนาคตไดอ้ยา่งแมน่ย า 

งานศกึษาทีผ่่านมาพบว่าในสภาวะทีแ่นวโน้มเศรษฐกจิดแีละอุปสงคม์มีากกว่าอุปทาน การวเิคราะห์

ค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost Approach) โดยอาศยัการประเมนิมลูค่าแบบ Cost Reduction Value จะ

ใหม้ลูค่าทีต่ ่ากว่าความเป็นจรงิมาก ตวัอย่างเช่นงานศกึษาของ Sweet et al (2002) (อ้างใน Molleryd and 

Markendahl (2012))  ท าการศกึษามลูค่าของผูป้ระกอบการแต่ละรายในพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศสวเีดนในปี 

ค.ศ. 2002 ดว้ยวธิกีารขา้งต้น และพบว่ามลูค่าคลื่นความถี่มคี่าระหว่าง 0.8 ถงึ 4.2 Euro/MHz/pop โดยมี

ค่ามธัยฐาน (Median) ประมาณ 3.3 euro/MHz/pop เมื่อเทยีบกบัราคาจรงิทีเ่กดิขึน้ในการประมูลซึง่อยู่

ในช่วง 0.30 ถงึ 0.80 euro/MHz/pop เท่านัน้ ซึ่งมูลค่าทางวศิวกรรมมคี่าต ่ากว่าราคาจากการประมูล

หลายเท่าตวั (1.5 ถงึ 10 เท่า)  

Beard et al (2011) (อ้างใน Molleryd and Markendahl (2012)) ไดอ้ธบิายถงึถงึสาเหตุ 3 ประการ

ทีท่ าใหร้าคาประมลูต ่ากว่ามลูค่าคลื่นความถีอ่ยา่งมาก ดงันี้ (1) สาเหตุแรกคอืการกดีกนัไม่ใหผู้ป้ระกอบการ
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รายเดมิทีม่คีลื่นความถี่อยู่แลว้และเพดานคลื่นความถี่ (Spectrum Caps) ถงึแมว้่าการกดีกนัผูป้ระกอบการ

ทีม่คีลื่นความถี่อยู่แลว้ไม่ใหเ้ขา้ร่วมประมลู (2) สาเหตุต่อมาคอืภาวะการแข่งขนั ขอ้มลูจากการประมลูคลื่น

ความถี่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในอดตีไดส้ะทอ้นอย่างชดัเจนว่าดชันีความเขม้ขน้ (Concentration Ratio 

หรอื CR) เพิม่ขึน้พรอ้มกบัเพดานคลื่นความถี่ ถงึแมว้่าดชันีความเขม้ขน้ (CR) ทีเ่พิม่ขึน้จะหมายถงึสภาพ

การแข่งขนัที่ลดลง  (3) นโยบายให้แบ่งปนัคลื่นใหส้าธารณะใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ การใช้โครงข่าย

ร่วมกนัระหว่างผู้ใหบ้รกิารเป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ การใชโ้ครงข่ายร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้บรกิารเชงิธุ รกจิหรอืผู้

ใหบ้รกิารเชงิสาธารณประโยชน์ยอ่มมผีลท าใหต้น้ทุนต่อ MHz-pop ลดลง  

Bazelon (2011) ซึง่ท าการศกึษาประเมนิความแตกต่างระหว่างมลูค่าคลื่นความถี่ในช่วง 1690 และ 

ในช่วง 1755 MHz (AWS-3) เพื่อประมาณต้นทุนและมลูค่าของการใชป้ระโยชน์จากคลื่นความถี่ หรอืผล

ก าไรสุทธติลอดระยะเวลาของใบอนุญาต ซึง่เปรยีบได้กบั Economic Rent ของใบอนุญาต ในการศึกษา

พบว่า มูลค่าของใบอนุญาตในช่วงความถี่มาตรฐานซึ่งมอุีปกรณ์รองรบัมากกว่าจะมตี้นทุนที่ถูกกว่าและมี

ขอบเขตการใช้งานไดม้ากกว่า ท าให้มมีูลค่าสูงกว่าคลื่นความถี่ช่วงอื่นอย่างมนีัยส าคญั และใบอนุญาตที่มี

คลื่นความถี่แบบเป็นคู่มมีลูค่ามากกว่าแบบไม่เป็นคู่ประมาณ 1.67 เท่า เพราะคลื่นความถี่แบบเป็นคู่ท าให้

ผูป้ระกอบการสามารถแบ่งการใชค้วามถีใ่นการรบัสญัญาณและการส่งสญัญาณจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้

มกีารบรกิารทีด่กีว่าแบบไม่เป็นคู่ การประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี 2011 (อ้างองิ

จาก SpecEx Spectrum Index) พบว่า มูลค่าคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz (AWS-1) แบบคู่ มมีูลค่า

ประมาณ 1.05 ดอลลารต่์อ MHz ต่อจ านวนประชากร 

Plum Consulting (2011b) เป็นอกีงานหนึ่งทีท่ าการศกึษาเพื่อประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ในย่านต ่า

กว่า 1 GHz เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตโดยที่ผู้ได้รบัใบอนุญาตสามารถน าไปใช้ในการให้บรกิารได้ทัง้ 3G 

และ LTE (4G) ในประเทศออสเตรเลยี Plum Consulting (2011b) วเิคราะหข์อ้มลูจากประเทศต่างๆ ในช่วง

ก่อนปี 2011 พบว่า มูลค่าอ้างอิงส าหรับการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900 MHz มีค่าระหว่าง 

$0.5/MHz/pop ถงึ $1.2/MHz/pop 

Plum Consulting (2011b) ใชว้ธิ ีBusiness Value เพื่อหาช่วงของมลูค่าของคลื่นความถี่โดยใช ้

Projected Cost ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าและใช ้Enterprise Value ก าหนดมลูค่าขัน้สูง ในการศกึษาพบว่า คลื่น

ในย่านต ่ากว่า 1 GHz มมีูลค่าสูงกว่าคลื่นในย่านที่สูงกว่า 1 GHz ถงึประมาณ 6.8 เท่า และพบว่าการ

ขยายตวัของรายไดเ้ฉลีย่จากการใหบ้รกิารโทรคมนาคม (Average Revenue per Unit, ARPU) เป็นปจัจยั

ส าคญัทีม่ผีลต่อการค านวณมลูค่าคลื่นความถี่ 
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สิง่ทีน่่าสนใจจากงานวจิยัของ Plum Consulting (2011b) คอืสมมตฐิานของการประเมนิมลูค่าและ

แนวคดิการวเิคราะหซ์ึง่เป็นการวเิคราะหเ์พื่อหามลูค่าทีจ่ะใชใ้นการต่อสมัปทาน (ไม่ใช่การประมลู) ในงานนี้

คณะผู้วจิยัฯ สมมตใิห้มผีู้ให้บรกิารรายเดมิอยู่แล้ว และตลาดสามารถรองรบัผู้ให้บรกิารได้สามราย ดงันัน้

มลูค่าของคลื่นความถีจ่งึขึน้กบัคุณสมบตัแิละลกัษณะของผูใ้หบ้รกิารทีอ่่อนแอทีสุ่ด เพราะผูป้ระกอบการทีม่ ี

ศกัยภาพสูงกว่ามกัจะเสนอราคาที่สูงกว่ารายที่อ่อนแอที่สุด ในขณะเดยีวกนัรฐับาลก็ไม่ต้องการให้มผีู้ให้

บรกิารน้อยกว่าสามรายเพื่อป้องกนัการผูกขาดตลาด มฉิะนัน้รฐัฯ ควรจะยกเลกิการต่ออายุสมัปทานและน า

คลื่นความถีเ่ขา้สู่การประมลู ดงันัน้รฐัฯ จงึไมค่วรตัง้ราคาทีม่คี่าสงูกว่าราคาประเมนิของผูใ้หบ้รกิารทีอ่่อนแอ

ทีสุ่ดเพื่อให้ผูป้ระกอบการทุกรายอยู่ในตลาด Plum Consulting (2011b) ใชแ้นวคดินี้ในการเลอืกมลูค่าที่

เหมาะสมจากช่วงราคาที่ประเมินได้ ดังภาพที่ 4.1 หากเป็นการประเมนิมูลค่าเพื่อการประมูล ควรใช ้

Maximum Value ทีป่ระเมนิไดจ้ากวธิ ีFull-enterprise Value และน าแนวคดิขา้งต้นมาปรบัใชใ้นการค านวณ

ราคาตัง้ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1: ช่วงราคาประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ี 
(Source: Plum Consulting (2011b)) 

 
นอกจากนี้ Marks et al (2009) ท าการศกึษาเรื่องการประเมนิมลูค่าการซือ้ขายทางธุรกจิของคลื่น

ความถี่ในกรณีของประเทศสหราชอาณาจกัรโดยใชแ้บบจ าลองทางธุรกจิ (Commercial Model) ร่วมกบั

แบบจ าลองทางวศิวกรรม (Engineering Model) กรอบแนวคดิหลกั (Conceptual Framework) ของ Marks 

et al (2009) คอืมลูค่าคลื่นความถีท่ีใ่ชส้ าหรบัเครอืขา่ยโทรศพัทห์รอือุปกรณ์เคลื่อนทีต่่างๆ ประมาณการมา
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จากปจัจยัหลกั 2 ประการ คอื   (1) การลดต้นทุนของการใหบ้รกิารทีม่อียู่เดมิ การลดต้นทุนนี้อาจเกดิจาก

การใชเ้ทคโนโลยใีหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพดกีว่าเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นคลื่นความถี่เดมิ และ   (2) การเพิม่ของรายรบั

ทีจ่ะเกดิจากการใหบ้รกิารใหม่ๆ  ภายหลงัไดร้บัใบอนุญาตการใชค้ลื่นความถี่ใหม่เป็นต้นว่าการใชข้อ้มลู และ 

การดอูนิเทอรเ์น็ตทวี ี 

จากปจัจยัหลกัของการก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ 2 ประการขา้งต้น สามารถแจกแจงรายละเอยีด

เป็นปจัจยัย่อยดงันี้ คอื ปจัจยัที่ก าหนดรายรบัและปจัจยัก าหนดต้นทุน  ปจัจยัที่ก าหนดรายรบั (Revenue 

Drivers) รายรบัขึน้อยูก่บัอุปสงคต่์อการใชบ้รกิาร ซึง่ก าหนดโดย ตวัแปรทางเศรษฐกจิต่างๆ เช่น ราคาของ

บรกิาร รายได้ การแข่งขนัจากบรกิารที่คล้ายกนัในตลาด ในทางปฏบิตัิรายรบัจะถูกคาดการณ์ด้วยอตัรา

คาดการณ์ของการเจรญิเติบโตของ ARPU จ านวนผู้ใช้บรกิาร  ปจัจยัที่ก าหนด ARPU และจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิาร ปจัจยัทีก่ าหนดต้นทุน (Cost Drivers) ต้นทุนของการใหบ้รกิารประกอบด้วย ต้นทุนโครงสรา้ง

เครอืขา่ยพืน้ฐาน ตน้ทุนทางการตลาด ตน้ทุนดา้นการบรหิารองคก์ร ตน้ทุนทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมลูค่าของ

คลื่นความถีค่อื ตน้ทุนของโครงสรา้งเครอืขา่ยพืน้ฐาน   

จากหลกัแนวคดิดา้นรายรบัและต้นทุน  Marks et al (2009)  ไดท้ าการประมาณการมลูค่าคลื่น

ความถี่โดยแบ่งแบบจ าลองออกเป็นสองส่วนคอื แบบจ าลองด้านการให้บรกิารซึ่งจะใช้ในการคาดการณ์

รายรับและ แบบจ าลองด้านวิศวกรรมที่จะใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาก

เทคโนโลยใีหม่  กล่าวโดยสรุป  Marks et al (2009)  ไดใ้ชต้วัแปรต่างๆ เพื่อประมาณการพารามเิตอรข์อง

แบบจ าลองดงัแสดงในตารางที ่4.1 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1: ตวัแปรก าหนดค่าพารามิเตอรข์องแบบจ าลอง 

 

4.2  การศึกษาการประเมินมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ 

แนวทางที่สองในการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่คือการใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ในการหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาคลื่นที่รวบรวมจากการประมูลที่เกิดขึน้จรงิในประเทศต่างๆ ในอดตี (Auction 

Price) กบัปจัจยัต่างๆ ทีค่าดว่าจะมสี่วนก าหนดราคาประมลู การประเมนิคลื่นความถี่โดยวธิกีารนี้กระท าได้

ง่ายกว่าวธิกีารวเิคราะหต์้นทุนค่าเสยีโอกาสเพราะขอ้มลูที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูในระดบัมหภาคที่สามารถ

เปิดเผยได ้ซึง่แตกต่างจากการค านวณค่าเสยีโอกาสทีต่อ้งใชฐ้านขอ้มลูในระดบัจุลภาคทัง้ทางดา้นวศิวกรรม 

เทคโนโลยแีละธุรกจิทีส่่วนใหญ่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

การประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐศาสตรส์ามารถกระท าใน 3 ขัน้ตอนหลกั

ดงันี้ (1) ในขัน้ตอนแรกใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรใ์นการสรา้งแบบจ าลองทีส่ามารถใชอ้ธบิายราคาคลื่น

ความถี่ในประเทศต่างๆ แบบจ าลองสร้างขึ้นโดยการหาตวัแปรที่เป็นปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่น ภายหลงั

จากนัน้สรา้งเป็นสมการถดถอย (Regression) ทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างมลูค่าคลื่นกบัปจัจยัที่ก าหนด 

พารามิเตอรแ์สดงคณุสมบติัของตลาด พารามิเตอรแ์สดงต้นทุน 
จ านวนประชากร และอตัราการเจรญิเตบิโต ความถีข่องคลื่นทีจ่ะใช ้
อตัราการเขา้ถงึบรกิารของประชากร ความถีค่ลื่นเก่าทีบ่รษิทัมอียู่ 
จ านวนผูใ้หบ้รกิาร Cover ของ Cell Site 
สว่นแบ่งการตลาดของผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย ก าลงัการสง่ของแต่ละ Cell Site 
ARPU ราคาการตดิตัง้ Site 
การเจรญิเตบิโตของ ARPU ราคาของอุปกรณ์ Site 
ปรมิาณการจราจรของเสยีง (Voice Traffic) ต่อคน ราคา Backhaul 
การเจรญิเตบิโตของปรมิาณการจราจรของเสยีง 
(Voice Traffic) ต่อคน 

ราคาเครอืขา่ยหลกั (Core Network Costs) 

ปรมิาณการจราจรของขอ้มลู (Data Traffic) ต่อคน อตัราการลดลงของค่าอุปกรณ์รายปี 
อตัราการเจรญิเตบิโตปรมิาณการจราจรของขอ้มลู (Data 
Traffic) ต่อคน 

ตน้ทุนค่าบ ารุงรกัษาเครอืขา่ย 

สดัสว่น Coverage ต่อจ านวนประชากรทัง้หมด ค่าเช่า Site 

ดอกเบีย้ทีต่อ้งจ่ายของบรษิทั 
ตน้ทุนดา้นการตลาด 
ตน้ทุนดา้นการบรหิาร 
ตน้ทุนของเนื้อหา (Content) 
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(2) ขัน้ตอนทีส่อง ใชว้ธิกีารทางสถติใินการประมาณการแบบจ าลองทีส่รา้งขึน้ และ (3) ขัน้ตอนสุดทา้ยเป็น

การพยากรณ์ราคาคลื่นความถี่ของประเทศที่ต้องการศกึษาโดยแทนตวัแปรที่เป็นปจัจยัก าหนดราคาคลื่น

ของประเทศทีต่อ้งการศกึษาลงในสมการทีป่ระมาณการไว ้

ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการประมาณการแบบจ าลองที่สรา้งขึน้กระท าได้โดยการใช้วธิีการทางสถติแิละ

คณติศาสตร ์วธิกีารทางสถติทิีน่ิยมใชป้ระกอบดว้ย 2 เทคนิคหลกัคอื (1) เทคนิค Ordinary Least Squares 

Estimation ทีใ่ชก้บัแบบจ าลองทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไปและ (2) เทคนิค Maximum Likelihood Estimation ที่

ใช้กบัการประมาณการแบบจ าลอง Censored Regression ต่อไปจะส ารวจผลงานการศกึษาการประเมนิ

มลูค่าคลื่นความถีโ่ดยใชเ้ทคนิคทัง้ 2 ประเภททีก่ล่าวมา 

4.2.1  วิธีการประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยใช้ Ordinary Least Squares  

ผลงานศึกษาการประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่โดยใช้วธิีการประมาณการ  Ordinary Least 

Squares ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการใช้อ้างองิต่อไปคอื Hazlett (2004) ทีท่ าการศกึษาโดยใช้ขอ้มลูจากการ

ประมลูใบอนุญาตการใชค้ลื่นความถี่ 1,438 ใบจากการประมลู 42 ครัง้ใน 27 ประเทศตัง้แต่ปี 1990 พรอ้ม

กนันี้ได้จ าแนกปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อมูลค่าใบอนุญาตการให้บรกิารโทรศพัท์ไร้สายทัง้ด้านอุปสงค์และด้าน

อุปทานดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่4.2 ซึง่กลุ่มปจัจยัหลกัประกอบดว้ย โครงสรา้งอุตสาหกรรมโทรศพัท ์

ตน้ทุนของการลงทุนในเครือ่งจกัร ประเภทและกลไกในการประมลูรวมทัง้ลกัษณะของสญัญาใบอนุญาต 
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ตารางท่ี 4.2: ปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ีจากการศึกษาของ Hazlett (2004) 

ตวัแปร ค าอธิบายตวัแปร 

Pijt 
มลูค่าใบอนุญาตโทรศพัทไ์รส้ายของสญัญาที ่i ของการประมลูประเทศ j  ณ เวลา t โดยมลูค่าใบอนุญาตอยู่ใน
รปู price/MHz/Population 

HHIi ดชันี Herfindahl-hirschman Index ใชว้ดัระดบัการแขง่ขนัในบรกิารโทรศพัทไ์รส้าย 
GNPPCi รายไดต่้อหวั 
WIDTHi ขนาดคลื่นความถีข่องใบอนุญาต i (MHz) 
POPit จ านวนประชากรในพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารโทรศพัทไ์รส้ายโดยใบอนุญาต i 

NASDAQt ราคาปิดของหุน้ NASDAQ รายเดอืน ณ เวลา t 
GGGi Dummy Variable = 1 หากเป็นการประมลู 3G หรอื IMT-2000, 0 อื่นๆ เท่ากบั 0 
MHzi Dummy Variable = 1 หากใบอนุญาต i มคีลื่นความถีท่ี ่800 หรอื 900 MHz Bands, อื่นๆ เท่ากบั 0 

LIBj 
Dummy Variable =1 หากเป็นประเทศ Australia, Guatemala, El Salvador และ New Zealand, อื่นๆ 
เท่ากบั 0 

TERMi ระยะเวลาของใบอนุญาต (ปี) 

AUCTi 
Dummy Variable แทนประเภทของการประมลู โดย Dummy Variable = 1  หากเป็นการประมลูแบบ First 
Price Sealed Bid , อื่นๆ เท่ากบั 0 

INCUMjt 
Dummy Variable แทนลกัษณะของผูป้ระกอบการภายในประเทศนัน้ โดย Dummy Variable = 1 หากผูช้นะ
การประมลูเป็นผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้ายในตลาดอยู่เดมิ , อื่นๆ เท่ากบั 0 

URBjt ระดบัความเป็นเมอืง ในปีทีม่กีารประมลู 
DENSEij ความหนาแน่นประชากรต่อตารางกโิลเมตรในปีทีม่กีารประมลู 
FCALLjt ค่าเฉลีย่ของ 3-minute Residential Local Call (peak) ในช่วงเวลา [t-1, t+1] 
FCONNjt ค่าเฉลีย่ของค่าบรกิารการตดิต่อแบบ Residential Fixed Line 

LEGALj 
Discrete Variable ซึง่เป็นตวัแปรระดบัการเปิดเสรทีางเศรษฐกจิโดยมคีา่อยู่ระหว่าง 1-10 หากค่าสงูแสดงว่า
มกีารปกป้องกรรมสทิธิใ์นการใหบ้รกิารไรส้ายสงู 

USAj Dummy Variable = 1 หากการประมลูเกดิขึน้ในสหรฐัฯ, อื่นๆ เท่ากบั 0 
ทีม่า: Hazlett (2004) 
 

การศึกษาของ Hazlett (2004)  พบว่าโดยรวมแล้ว ตวัแปรอิสระเกอืบทัง้หมดในตารางที่ 4.2 

สามารถอธิบายมูลค่าใบอนุญาตโทรศพัท์ไร้สายอย่างมนีัยส าคญั ยกเว้น จ านวนประชากรยกก าลงัสอง 

ระยะเวลาของใบอนุญาตและตวัแปรหุ่น (Dummy) ทีใ่ชแ้ทนใบอนุญาตทีม่คีลื่นความถี่ย่าน 800 หรอื 900 

MHz 
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ระดบัการแข่งขนัในธุรกจิโทรคมนาคมมผีลต่อการก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญั เมื่อมี

การแข่งขนัในตลาดการใหบ้รกิารคลื่นความถี่ภายในประเทศมากขึน้ (แสดงโดยค่าดชันีการกระจุกตวัของ

ตลาด HHI ทีล่ดลง) ราคาคลื่นความถีจ่ะลดลง 

รายไดต่้อหวั (GNPPC) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อมลูค่าใบอนุญาตโทรศพัทไ์รส้าย เนื่องจาก

รายได้ทีสู่งขึน้ย่อมส่งผลให้ผูป้ระกอบการคาดว่าก าไรจากการประกอบธุรกจิจะสูงขึน้และและจงึท าให้เสนอ

ราคาประมลูทีส่งูขึน้ 

คุณภาพของการใหบ้รกิารแสดง โดยขนาดคลื่นความถี่ของการประมลู (WIDTH) กม็สี่งผลกระทบ

ทางตรงต่อมูลค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญัเช่นเดยีวกัน เนื่องจากขนาดคลื่นความถี่ที่กว้างขึ้นท าให้

ผู้ประกอบการสามารถเพิม่คุณภาพของการให้บรกิารโดยไม่ต้องการเพิม่การลงทุนมากขึน้มาก ส่งผลให้

ก าไรจากการประกอบกจิการและมลูค่าคลื่นเพิม่ขึน้ 

การประหยดัต่อขนาดท าใหร้าคาคลื่นความถีม่มีลูค่าลดลง การศกึษาของ Hazlett (2004) ใชต้วัแปร 

3 ตวัในการแทนการประหยดัต่อขนาดไดเ้ท่าจ านวนประชากร (POP) ความเป็นเมอืง (URB) และความ

หนาแน่นของประชากร (DENSE) ทัง้จ านวนประชากรและความเป็นเมอืงต่างมคีวามสมัพนัธก์บัมลูค่าคลื่น

ความถี่ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั เพราะถ้าประเทศมปีระชากรเพิม่มากขึน้รวมทัง้มลีกัษณะของ

ความเป็นเมอืงมากขึน้ ตลาดการใชบ้รกิารโทรคมนาคมจะขยายตวัท าใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้

ในขณะทีต่น้ทุนคงทีต่่อหน่วยลดลง มลูค่าคลื่นจงึเพิม่ขึน้ตามก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากการประกอบธุรกจิ อย่างไรก็

ตามความหนาแน่นของประชากรกลบัส่งผลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทศิทางตรงกนัขา้ม Hazlett (2004) 

อธบิายว่าอาจเกดิขึน้จากปญัหา Multicollinearity ระหว่างความหนาแน่นประชากรกบัความเป็นเมอืง 

ดชันีตลาดหุ้น NASDAQ มอีิทธพิลต่อมูลคลื่นความถี่ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้

เนื่องจากโดยทัว่ไป ดชันีตลาดหุน้เป็นตวับ่งชีน้ า (Leading Indicator) ของสภาวะเศรษฐกจิ หากดชันีมคี่า

เพิม่ขึน้แสดงว่าเศรษฐกจิมแีนวโน้มขยายตวัสงู ส่งผลต่ออุปสงคต่์อการใชบ้รกิารโทรคมนาคมซึง่ท าใหม้ลูค่า

คลื่นความถี่มคี่าเพิม่ขึ้น นอกจากนี้ หากดชันีในตลาดหุ้น NASDAQ เพิม่ขึ้นผู้ประกอบการย่อมสามารถ

ระดมเงนิทุนเพิม่เตมิในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยง่าย ช่วยให้ต้นทุนการลงทุนลดลง เมื่อก าไรจากการประกอบ

ธุรกจิเพิม่ขึน้มลูค่าคลื่นความถีจ่งึมคี่าเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั 

ลกัษณะของเครอืข่ายที่เปิดให้มกีารประมูล (แทนโดยตวัแปร GGG) ก็มผีลกระทบต่อมูลค่าคลื่น

ความถี่เช่นเดยีวกนั โดย Hazlett (2004) พบว่าหากคลื่นความถี่ทีเ่ปิดใหป้ระมลูเป็นระบบ 3G หรอื IMT-
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2000 จะส่งผลให้มลูค่าคลื่นความถี่มคี่าสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากคลื่นความถี่ 3G นอกจากจะท าให้

คุณภาพของการใหบ้รกิารสงูขึน้แลว้ยงัส่งผลใหข้อบข่ายของการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการกวา้งขวางมาก

ขึน้ดว้ย  

นอกจากนี้ลกัษณะการประมลูทีเ่ป็นแบบ First-price Sealed Bid (แทนโดยตวัแปร AUCT) ยงัมี

อิทธิพลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทิศทางเดียวกันอย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากการประมูลแบบ First-price 

Sealed Bid  มแีนวโน้มที่จะสรา้งรายไดใ้ห้รฐัมากกว่าวธิกีารประมลูแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากผู้

ประมลูไมม่ปีระสบการณ์ในการประมลู 

การที่ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ให้บรกิารรายเดิม (แทนโดยตัวแปร INCUM) ก็มผีลต่อมูลค่าคลื่น

ความถี่เช่นเดยีวกนั จากการประมาณการมูลค่าของ Hazlett (2004) พบว่าหากผู้ใหบ้รกิารรายเดมิเป็นผู้

ชนะการประมลูจะท าใหม้ลูค่าคลื่นความถีม่คี่าสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัเนื่องจากผูป้ระกอบการรายเดมิสามารถ

น าสทิธิข์องการไดร้บัคลื่นความถีใ่หม่ไปใชร้ว่มกบัการประกอบกบัการใหบ้รกิารเดมิที่ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว

จนไดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งแรงกดดนัใหผู้ป้ระการรายใหม่ทีจ่ะเขา้มาแข่งขนัมใิหเ้ขา้มาได้

โดยง่ายทัง้ในด้านของการตลาดและในด้านของต้นทุน ดงันัน้ผู้ประกอบการรายเดมิจงึเสนอราคาประมูล

ระดบัทีส่งูขึน้ในขณะเดยีวกนัทีส่ าคญัคอื ระบบเศรษฐกจิทีเ่สร ี(แทนโดยตวัแปร LEGAL) มสี่วนท าใหม้ลูค่า

คลื่นมคี่าสูงขึน้ เพราะหากผู้ประกอบการคาดว่ากรรมสทิธิใ์นการใช้คลื่นความถี่ที่ตนประมูลได้ จะไม่ถูก

แทรกแซงหรอืครอบง าโดยรฐั จะส่งผลใหอุ้ปสงคท์ีม่ต่ีอคลื่นความถีส่งูขึน้ 
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ภาพท่ี 4.2: มลูค่าเฉล่ียใบอนุญาตต่อรายได้ต่อหวัของประชากร 
(Source: Hazlett (2004)) 
 

นอกจากนโยบายการปกป้องกรรมสทิธิก์ารใช้ใบอนุญาตคลื่นความถี่จะส่งผลทางตรงท าให้คลื่น

ความถี่มมีูลค่าเพิม่ขึน้แล้วนโยบายการเปิดเสรใีนธุรกิจโทรคมนาคมโดยตรง (แทนโดย LIB) ก็เป็นปจัจยั

ส าคญัต่อการก าหนดราคาคลื่นในประเทศต่างๆ ภาพที ่4.2 ต่อไปนี้แสดงบทบาทของนโยบายการเปิดเสรใีน

ธุรกจิโทรคมนาคมต่อความสมัพนัธร์ะหว่างอุปสงคข์องบรกิารโทรคมนาคม (แทนดว้ยตวัแปรรายไดต่้อหวั) 

ต่อมลูค่าคลื่นความถี่ จากภาพจะพบว่าโดยเฉลีย่แล้ว มูลค่าคลื่นความถี่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

กบัรายไดต่้อหวั อย่างไรกต็ามมบีางกรณีทีร่ายไดต่้อหวักลบัมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัมลูค่า

ของใบอนุญาต ประเทศในกลุ่มซ้ายบนของภาพคอืบราซลิ โมร๊อคโคและบลัเเกเรยีเป็นกลุ่มประเทศที่มี

รายได้ต่อหวัต ่ากว่าค่าเฉลี่ยแต่มูลค่าคลื่นความถี่กลบัมมีูลค่าสูง ทัง้นี้ ภายในประเทศมลีกัษณะค่อนข้าง

ผูกขาดเพราะ Hazlett (2004) มขีอ้มูลเพิม่เตมิด้านนโยบายธุรกจิโทรคมนาคมของประเทศต่างๆ พบว่า

ประเทศขา้งตน้มนีโยบายทีท่ าใหธุ้รกจิบรกิารโทรคมนาคมในช่วงทีม่กีารประมลู จงึท าใหร้าคาคลื่นความถี่มี

มลูค่าสูงขึน้ ส่วนประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ ได้แก่ ประเทศกวัเตมาลาและเอลซลัวาดอร์เป็นกลุ่มประเทศที่

มลูค่าคลื่นความถี่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัรายได้ต่อหวั ทัง้นี้เพราะประเทศเหล่านี้มกีารเปิดเสรใีนธุรกจิ

คมนาคมท าใหผู้้ประกอบการมกีารแข่งขนัค่อนขา้งมาก จนค่าเช่าทางเศรษฐกจิ (Economic Rent) ของ
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ใบอนุญาตมีมูลค่าต ่ า และส่งผลต่อเนื่ องจนท าให้ราคาคลื่นความถี่มีมูลค่าต ่ าลง ด้วยเหตุผลข้างต้น 

การศกึษาของ Hazlett (2004) จงึเพิม่ตวัแปรหุ่น LIB เขา้ไปในแบบจ าลองประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ 

4.2.2  วิธีการประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ีโดยใช้ Censored Regression  

นอกจากจะใชว้ธิกีาร Ordinary Least Squares ในการประมาณมลูค่าคลื่นความถี่แลว้ ยงัไดม้กีาร

น าแบบจ าลองทางเศรษฐมติอิื่นๆ ที่มคีวามเหมาะสมอาทแิบบจ าลอง Censored Regression มาใช้ในการ

ประมาณการมลูค่าคลื่น  

Madden, Saglam and Morey (2010) ใชแ้บบจ าลอง Censored Regression เพื่อประเมนิมลูค่า

คลื่นความถี่ 3G  โดยใชข้อ้มลูการประมลูใบอนุญาต 81 ใบ จาก 23 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2007 

เหตุผลทีเ่ลอืกแบบจ าลอง Censored Regression คอืขอ้มลูมลูค่าคลื่นความถี่ทีร่วบรวมจากราคาประมลูที่

ผูป้ระกอบการต้องจ่ายมลีกัษณะไม่สมบูรณ์ มูลค่าคลื่นความถี่ที่วดัจากราคาประมูลสะท้อนผลไดสุ้ทธจิาก

คลื่นความถี่ที่ประมูลได้ที่มคี่าสูงกว่าราคาตัง้ต้นของการประมูลและเป็นราคาที่ชนะการประมูล  อย่างไรก็

ตามผู้เข้าประมูลบางรายมมีูลค่าสุทธติ ่ากว่าราคาที่ประมูลส าเรจ็ ราคาประมูลของผู้ประมูลเหล่านี้จะถูก

บนัทกึใหเ้ท่ากบัศูนยท์ัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิเป็นมูลค่าที่สูงกว่าศูนยเ์พยีงแต่ต ่ากว่าราคาทีช่นะการประมูล

เท่านั ้น ราคาประมูลของผู้ประมูลเหล่านี้จึงถูกบันทึกอย่างไม่ถูกต้อง เปรียบเสมือนถูก Censored 

(Censored Sample) ดงันัน้จงึต้องใช้แบบจ าลองเศรษฐมติ ิCensored Regression เพื่อแก้ไขปญัหาที่

เกดิขึน้และใชเ้ทคนิคการประมาณการ (Maximum Likelihood Estimation)  

ในการสรา้งแบบจ าลอง Censored Regression การศกึษาของ Madden, Saglam and Morey 

(2010) แบ่งปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ (วดัจากราคาประมูลที่ต้องจ่ายให้รฐัต่อ MHz ต่อประชากร)

ออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแปรทีส่ะทอ้นลกัษณะของสภาพเศรษฐกจิและตลาดผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

กลุ่มคุณลกัษณะของใบอนุญาตคลื่นความถี่กลุ่มพนัธะผูกพนัทางการเงนิหลงัจากชนะการประมลูกลุ่มพนัธะ

ผูกพนัในด้านระบบการให้บรกิารหลงัจากชนะการประมูลและกลุ่มขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมูล ดงัมี

รายละเอยีดแสดงในตารางที ่4.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3: ปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ี 
จากการศึกษาของ Madden, Saglam และ Morey (2010) 

กลุ่มตวัแปรหลกั ตวัแปร ค าอธิบายตวัแปร 

ลกัษณะของสภาพเศรษฐกิจ 
และตลาดผูใ้ช้โทรศพัทม์อืถือ 

Income รายไดท้ีแ่ทจ้รงิต่อประชากร (ดอลลารส์หรฐั ในรปู PPP) 

Market 
ขนาดประชากรทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีส่ามารถสง่สญัญาณตามใบอนุญาต 
(ลา้นคน) 

Mcomp สว่นกลบัของหนึ่งบวกจ านวนผูป้ระกอบการ 
Shift 

(Dummy) 
หากการประมลูอยูใ่นชว่งปี 2001 ถงึ 2007  ก าหนดใหต้วัแปร
เท่ากบั 1, อื่นๆ เท่ากบั 0 

คณุลกัษณะของใบอนุญาตคลื่น
ความถ่ี 

Duration ระยะเวลาของใบอนุญาต (ปี) 

Entrant 
(Dummy) 

หากกฎการประมลูก าหนดใหต้อ้งมอีย่างน้อย 1 ใบอนุญาตทีอ่อก
ใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นๆ ทีไ่ม่เคยไดร้บัสทิธิใ์นการใชค้ลื่น
ความถี ่
ก าหนดใหต้วัแปรมคี่าเท่ากบั 1, อื่นๆ เท่ากบั 0 

Reserve ราคาประมลูขัน้ต ่า (ดอลลารส์หรฐั) 
ข้อผกูพนัทางการเงินหลงัจากชนะ
การประมูล 

Percent 
ค่าเฉลีย่ของค่าธรรมเนียมทีต่อ้งจ่ายในแต่ละปี (รอ้ยละของรายได้
จากการสง่สญัญาณคลื่นความถี ่3G) 

พนัธะผกูพนัในดา้นระบบการ
ให้บริการหลงัจากชนะการประมูล 

Deploy 
 

รอ้ยละของประชากรทีผู่ป้ระกอบการตอ้งขยายความครอบคลุม
พืน้ทีก่ารสง่สญัญาณของใบอนุญาตต่อปี 

Share 
(Dummy) 

หากสญัญาก าหนดใหม้กีารแบ่งสรรกนัของระบบสาธารณูปโภค
ก าหนดใหเ้ท่ากบั 1 

ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการประมูล 

Acomp สดัสว่นของผูป้ระมลูต่อจ านวนใบอนุญาต 

Activity 
(Dummy) 

 
หากการประมลูม ีActivity Rule ก าหนดใหเ้ท่ากบั 1, อื่นๆ 
เท่ากบั 0 
 

Info 
(Dummy) 

หากขอ้มลูการเสนอการประมลูมกีารเผยแพร่ออกสูส่าธารณชน 
ก าหนดใหต้วัแปรเท่ากบั 1, อื่นๆ เท่ากบั 0 

Number 
(Dummy) 

หากจ านวนของใบอนุญาตถูกก าหนดจากภายนอก ก าหนดใหต้วั
แปรเท่ากบั 1, อื่นๆ เท่ากบั 0 

Package 
(Dummy) 

หากมกีารให ้Package Bidding ก าหนดใหต้วัแปรเท่ากบั 1, 
อื่นๆ เท่ากบั 0 

Sealed 
(Dummy) 

หากการประมลูเป็นลกัษณะเสนอราคาประมลูแบบไม่เปิดเผย 
(Sealed-bid) ก าหนดใหต้วัแปรเท่ากบั 1, อื่นๆ เท่ากบั 0 

ทีม่า: Madden, Saglam and Morey (2010) 
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ผลการประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่โดยใชแ้บบจ าลอง Censored Regression พบว่าตวัแปรใน

กลุ่มปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของสภาพเศรษฐกจิและตลาดผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืส่วนมากมอีทิธพิลต่อการ

ก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญั การศกึษาพบว่ามลูค่าการประมลูคลื่นความถี่จะสูงขึน้หากขนาด

ประชากรที่อยู่ในพืน้ทีท่ี่สามารถส่งสญัญาณตามใบอนุญาตเพิม่มากขึน้ ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ Bruwaene (2003) ที่ท าการศกึษาเชงิทฤษฎทีัง้ทางวศิวกรรมและเศรษฐศาสตร ์หลงัจากนัน้ท าการ

ทดสอบโดยใช้ข้อมูลการประมูลคลื่นความถี่ที่เกิดขึ้นในยุโรปในงานวิจยัเชิงประจกัษ์ พบว่าในทางด้าน

ทฤษฎ ีปจัจยัก าหนดทีส่ าคญัไดแ้ก่ อุปสงคข์องคลื่นความถี่คอื ปรมิาณการใชง้าน (Traffic) และอุปทานของ

คลื่นความถี่คอื ขนาดของความถี่ทีใ่ช้งาน (Bandwidth) ส่วนผลการศกึษาด้านการวจิยัเชงิประจกัษ์พบว่า

ปจัจัยที่ส าคัญต่อการประเมินคลื่นความถี่คือ จ านวนประชากร (ผู้ใช้บริการ) แต่มูลค่าของคลื่นมี

ความสมัพนัธ์กบัจ านวนประชากรในลกัษณะที่ไม่ใช่เสน้ตรงนอกจากนี้ระดบัรายได้ต่อหวัของประชากรส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อมลูค่าคลื่นความถีใ่นทศิทางเดยีวกนั  

ในกลุ่มตวัแปรดา้นคุณลกัษณะของใบอนุญาตคลื่นความถี่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่คอื 

ระยะเวลาของใบอนุญาตและมูลค่าขัน้ต ่าของใบอนุญาต โดยตัวแปรทัง้สองส่งผลกระทบต่อมูลค่าคลื่น

ความถีใ่นทางบวก ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานของ Klemperer (2002b), Cramton (2002) 

และ  Cramton (2004)  ซึง่พบว่าราคาขัน้ต ่าในการประมลูที่สูงเพยีงพอจะช่วยป้องกนัการ (Collusion) 

ระหว่างผูป้ระมลู ท าใหร้าคาถูกกดไวใ้นระดบัต ่า 

ตวัแปร Entrant ไมม่อีทิธพิลต่อการก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่ตามทีค่าดการณ์ไว ้อนัทีจ่รงิ การเปิด

โอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายใหมท่ีไ่มเ่คยไดร้บัสทิธิเ์ขา้ท าการประมลูคลื่นความถี่สมควรจะส่งผลให้มกีารเพิม่

จ านวนผู้เข้าประมูลจนท าให้มูลค่าคลื่นความถี่มีค่าสูงขึ้น แต่การประมาณการกลับพบผลลัพธ์ที่ไม่มี

นยัส าคญั 

ในกลุ่มตัวแปรด้านความผูกพันทางการเงินหลังจากชนะการประมูลอันได้แก่ค่าเฉลี่ยของ

ค่าธรรมเนียมในแต่ละปี (รอ้ยละของรายไดจ้ากการส่งสญัญาณคลื่นความถี่ 3G) กไ็ม่มอีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่น

ความถี่อย่างมนีัยส าคญัเช่นเดียวกันซึ่งแสดงว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ใช้ตัวแปรดงักล่าวในการตัดสินใจ

ประมลูคลื่นความถี ่
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ในดา้นปจัจยัพนัธะผูกพนัของระบบการใหบ้รกิารหลงัจากชนะการประมลู Madden, Saglamand 

Morey (2010) พบว่าไม่มตีวัแปรใดในกลุ่ม (ทัง้ Deploy และ Share) มอีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่ซึง่ต่าง

จากทีค่าดการณ์ไวใ้นสมมตฐิานเช่นเดยีวกนั การขยายการบรกิารใหค้รอบคลุมตามสญัญาก าหนด (Deploy) 

คาดว่าจะเป็นปจัจยัส าคญัที่มอีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่เป็นอย่างมากเพราะหากมกีารขยายขอบเขตการ

ใหบ้รกิารคลื่นความถีค่รอบคลุมประชากรในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ใหเ้พยีงพอต่อความต้องการ (ตวัแปร Deploy มคี่า

เพิม่ขึ้น) ก าไรของผู้ประกอบการควรจะเพิม่ขึ้นด้วย ท าให้มูลค่าคลื่นความถี่มคี่าเพิม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม

สาเหตุทีต่วัแปร Deploy ไม่มนีัยส าคญัอาจเนื่องมาจากสญัญาผูกพนัในดา้นการใหข้ยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร 

ไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ทีก่ารใหบ้รกิารทีม่ากเพยีงพออยูแ่ลว้ 

ส่วนการทีต่วัแปร Share ไม่มนีัยส าคญัทางสถติเิพราะเหตุผลสองประการทีข่ดัแยง้กนั เหตุผลแรก

เป็นของ Binmore and Klemperer (2002) ซึง่อธบิายว่าสญัญาทีก่ าหนดใหม้กีารแบ่งสรรกนัระหว่างระบบ

สาธารณูปโภคที่เกี่ยวขอ้งกบัคลื่นความถี่จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการรายเดมิที่เป็นเจา้ของสญัญา

การให้บริการคลื่นความถี่ 2G ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้เปรยีบผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนัน้

สามารถประมลูคลื่นความถี่ในราคาทีสู่งขึน้ ส่วนเหตุผลในทางตรงกนัขา้มกล่าวว่าสญัญาทีก่ าหนดใหม้กีาร

แบ่งสรรกนัระหว่างระบบสาธารณูปโภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคลื่นความถี่กลบัท าใหผู้้ประกอบการรายเดมิมทีศันะ

ว่าก าไรจะลดลงซึง่ส่งผลใหม้ลูค่าคลื่นความถีม่คี่าลดลง ดงันัน้ เหตุผลทีข่ดัแยง้กนัดงักล่าวจงึอาจเป็นสาเหตุ

ทีท่ าใหต้วัแปร SHARE ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

กลุ่มตวัแปรสุดทา้ยคอื กลุ่มตวัแปรทีแ่สดงขัน้ตอนในการประมลูซึง่ Madden, Saglam and Morey 

(2010) พบว่าตัวแปรกลุ่มนี้โดยส่วนมากสามารถก าหนดราคาคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญั โดยตัวแปร

Accomp หรอืสดัส่วนของจ านวนผู้ประมูลต่อจ านวนใบอนุญาตมอีทิธพิลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทศิทาง

เดยีวกนัซึง่ตรงตามทรรศนะของ Klemperer (2002b) กล่าวคอืหากมจี านวนผูป้ระมลูต่อใบอนุญาตมาก จะ

ส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัในการประมลู ในทีสุ่ดท าใหม้ลูค่าของคลื่นความถีม่คี่าสงูขึน้ 

ตวัแปรหุ่น Activity ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกฎในการประมลู (Activity Rule) มผีลกระทบเป็นลบซึง่

แสดงให้เหน็ว่า กฎในการประมูล เช่น การจ ากดัจ านวนของ Frequency Blocks หรอื  Packages ที่จะ

ประมลูอาจลดการแขง่ขนัระหว่างผูป้ระมลูทีไ่มไ่ด้มพีฤตกิรรมสมรูร้ว่มคดิเพื่อก าหนดราคาประมลู 
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ทางดา้นของตวัแปร Info ซึง่เป็นตวัแปรหุ่นทีแ่สดงการเผยแพร่ขอ้มลูการประมลูออกสู่สาธารณชน 

อนัได้แก่ จ านวนผู้เข้าประมูลและมูลค่าการประมูล การศกึษาพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั

มลูค่าคลื่นความถี่ตามทีต่ ัง้สมมตฐิานไว ้เนื่องจากการเปิดเผยผลการประเมนิในแต่ละรอบจะก าจดัการสมรู้

รว่มคดิกนัตัง้ราคาประมลูระหว่างผูป้ระมลูนอกจากนี้ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่อกีตวัแปรหนึ่ง

คอื Number กลบัมคีวามสมัพนัธต่์อมลูค่าการประมูลในทศิทางตรงกนัขา้ม สาเหตุหลกัคอืการไม่เปิดเผย

จ านวนใบอนุญาตในระยะเริม่ตน้การประมลูส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนัสงู 

ส่วนตวัแปร Sealed ซึ่งเป็นตวัแปรหุ่นแทนการประมูลแบบไม่เปิดเผยพบว่าไม่มอีทิธพิลต่อมูลค่า

คลื่นความถีอ่ยา่งมนียัส าคญั เนื่องจากรปูแบบการประมลูแบบ Sealed อาจส่งผลใหม้ลูค่าคลื่นความถี่สูงขึน้

หรอืลดลงกไ็ด ้Klemperer (2002b) กล่าวว่าการประมลูทีไ่ม่เปิดเผยราคา (Sealed-bid) อาจเป็นการตดัการ

ส่งสญัญาณกนัระหว่างผูป้ระมลูซึง่ช่วยใหเ้กดิการแข่งขนักนัมากขึน้และท าใหร้าคาประมลูมคี่าสูงขึน้ ในทาง

ตรงกนัข้ามลกัษณะการประมูลแบบเปิดเผยราคา (Sealed-bid) อาจส่งผลให้มูลค่าการประมูลลดลงได้ใน

กรณทีีผู่ป้ระมลูเป็นผูท้ีเ่กรงว่าจะเสนอราคาทีส่งูเกนิไป 

ต่อมา Bohlin, Madden and Morey (2010) ท าการศกึษาการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของการ

ประมลูคลื่น 3G ต่อเนื่องจากการศกึษาเดมิของ Madden, Saglam and Morey (2010) โดยใชแ้บบจ าลอง 

Censored Regression เช่นเดมิแต่ได้เพิม่ตวัแปรก าหนดคลื่นความถี่ที่มคีวามส าคญัอื่นๆ ได้แก่ ราคา

ประมลูโดยเฉลีย่ ตวัแปร Dummy แทนประเทศทีต่ ัง้อยู่ในทวปีเอเชยี (Asia) เงนิมดัจ าแรกเขา้ในการประมลู 

(Deposit) และระยะเวลาทีส่ญัญาก าหนดใหผู้ป้ระกอบการขยายขอบเขตบรกิารใหม้คีวามครอบคลุม (Time) 

ในกลุ่มตัวแปรที่เพิ่มเติมราคาประมูลโดยเฉลี่ยเป็นตัวแปรต้นที่อาจจะส่งผลให้เกิดปญัหา 

Endogeneity กบัตวัแปรตามคอื มูลค่าคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อประชากร ดงันัน้ Bohlin, Madden and 

Morey (2010) จงึใชเ้ทคนิค Two-stage Least Squares ในการแก้ไขปญัหา โดยในขัน้แรก ท าการประมาณ

ค่าสมการดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยสุด โดยมรีาคาประมลูโดยเฉลีย่เป็นตวัแปรตามและตวัแปรอสิระคอื สดัส่วน

ของผู้ประมูลต่อจ านวนใบอนุญาต (Acomp), ความหนาแน่นประชากร (Density), รายได้ที่แท้จรงิต่อ

ประชากร (Income) และตวัแปรหุ่น (Shift) แทนการประมลูเกดิขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถงึ 2001 จากผลการ

ประมาณค่าในขัน้แรก Bohlin, Madden and Morey (2010) พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาประมลูโดย

เฉลีย่อย่างมนีัยส าคญั คอื ตวัแปร Acomp, Income และ Shift โดย Income และ Shift มอีทิธพิลต่อราคา
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ประมลูโดยเฉลีย่ในทศิทางเดยีวกนั ในขณะที่ Acomp มอีทิธพิลต่อราคาประมลูโดยเฉลีย่ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม   

หลงัจากประมาณค่าสมการดงักล่าว Bohlin, Madden and Morey (2010)  จงึท าการพยากรณ์ราคา

ประมูลโดยเฉลีย่ จากนัน้จงึน าราคาประมูลโดยเฉลีย่ทีพ่ยากรณ์ (Fitted Value)  ไปใช้แทนตวัแปรราคา

ประมูลโดยเฉลี่ยเดมิซึ่งเกิดปญัหา Endogeniety หลงัจากประมาณค่าพารามเิตอร์ในสมการ พบว่าราคา

ประมูลโดยเฉลี่ยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อประชากรในทางบวกอย่างมี

นัยส าคญั  นอกจากนี้ในบรรดาตวัแปรที่เพิม่ขึน้จากการศกึษาเดมิของ Madden, Saglam and Morey 

(2010) ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถีอ่ยา่งมนียัส าคญัคอืตวัแปร Asia, Deposit และ Time โดยตวั

แปรทัง้หมดมอีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถีใ่นทศิทางเดยีวกนั 

เมื่อเปรยีบเทยีบค่าประมาณการของพารามเิตอรก์บังานศกึษาเดมิคอื  Madden, Saglam and 

Morey (2010) พบว่าโดยรวมแลว้ ผลการประมาณค่าพารามเิตอรม์คีวามสอดคลอ้งกนัยกเวน้ตวัแปร Share 

(การแบ่งสรรกนัของระบบสาธารณูปโภค) ซึง่จากการประมาณค่าของ Madden, Saglam and Morey 

(2010) พบว่าไมม่นียัส าคญั ในขณะทีก่ารศกึษาของ Bohlin, Madden และ Morey (2010) พบว่ามนีัยส าคญั

และมอีิทธิพลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทางบวก เป็นการสนับสนุนแนวคิดว่าการแบ่งสรรสาธารณูปโภค

สามารถช่วยลดตน้ทุนการประกอบธุรกจิของผูป้ระมลู 

โดยสรุปจากการศกึษาการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ในอดตีด้วยวธิกีาร Censored Regression  

สามารถจ าแนกกลุ่มปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อมูลค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญัและมทีศิทางความสมัพนัธ์กบั

มลูค่าคลื่นความถี่ตรงตามทฤษฎแีละสมมตฐิานออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปจัจยัด้านอุปสงคท์ี่มต่ีอคลื่น

ความถี ่กลุ่มปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะการประมลูคลื่นความถี ่และกลุ่มปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ผูกมดัก่อน

และหลงัการประมูล โดยกลุ่มปจัจยัด้านอุปสงคท์ี่มต่ีอคลื่นความถี่เป็นตวัแปรทีส่ะทอ้นขนาดเศรษฐกจิและ

ความตอ้งการคลื่นความถีใ่นประเทศทีม่กีารประมลู ไดแ้ก่ รายไดข้องประเทศ จ านวนประชากรและช่วงเวลา

ทีก่ารสื่อสารดา้นโทรคมนาคมมคีวามเฟ่ืองฟู ขณะทีต่วัแปรกลุ่มปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะการประมลูคลื่น

ความถี่เป็นตวัแปรที่สะท้อนความรุนแรงในการแข่งขนักนัประมูลคลื่นความถี่ ได้แก่ จ านวนผู้ประมูลต่อ

ใบอนุญาต และจ านวนใบอนุญาต  กลุ่มตวัแปรสุดทา้ยคอื กลุ่มปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ผูกมดัก่อนและหลงั

การประมลูซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีผู่เ้ขา้ประมูลพจิารณาก่อนตดัสนิใจเขา้ประมลู ไดแ้ก่ การกนัเผื่อใบอนุญาต
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เพื่อประมลูในครัง้ถดัไป เงนิทีต่้องวางมดัจ าก่อนประมลู ค่าธรรมเนียมทีต่้องจ่ายในแต่ละปีและ ขอ้ผูกมดัที่

ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมตามทีก่ าหนด 

เมื่อรวบรวมปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อมูลค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญัจากการศึกษาโดยใช้วธิีการ 

Censored Regression กบัวธิกีาร Ordinary Least Square พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่

อยา่งมนียัส าคญัทัง้สองวธิกีารสามารถสรุปเป็นตารางดงัต่อไปนี้  

ตารางท่ี 4.4: สรปุปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ีจากการศึกษาทางเศรษฐมิติ 

ปัจจยัท่ีก าหนดมูลค่าคลื่นความถ่ี 
ด้านอปุสงค ์ ด้านลกัษณะการประมูลคลื่นความถ่ี ด้านข้อผกูมดัก่อนและหลงัการประมูล 

รายไดข้องประเทศ จ านวนผูป้ระมลูต่อใบอนุญาต การกนัเผื่อใบอนุญาตเพื่อประมลูในครัง้ถดัไป 
รายไดต่้อหวั จ านวนใบอนุญาต เงนิทีต่อ้งวางมดัจ าก่อนประมลู 
จ านวนประชากร การประมลูแบบ Sealed Bid ค่าธรรมเนียมทีต่อ้งจ่ายในแต่ละปี 

ระดบัความเป็นความเมอืง 
ผูช้นะการประมลูทีเ่ป็นผูป้ระกอบการราย
เดมิทีใ่หบ้รกิารคลื่นความถี ่

ขอ้ผกูมดัทีก่ าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง

ขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมตามที่

ก าหนด 
ช่วงเวลาทีก่ารสือ่สารดา้น
โทรคมนาคมมคีวามเฟ่ืองฟู ระดบัการแขง่ขนัในธุรกจิโทรคมนาคม 
ดชันีตลาดหุน้ 
 

ตารางที ่ 4.4 สรุปปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่จากการศกึษาโดยวธิกีารทางเศรษฐมติขิอ้มลูจาก

ตารางจะใช้เป็นกรอบแนวคดิในการเลอืกตวัแปรแบบจ าลองทางเศรษฐมติิที่จะใช้เพื่อประเมนิมูลค่าคลื่ น

ความถีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทยต่อไป 
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บทท่ี 5 

การประมาณมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ 

  

แบบจ าลองทางเศรษฐมติิที่เหมาะสมส าหรบัใช้เพื่อการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ในประเทศไทย 

ประกอบดว้ย 3 แบบจ าลองไดแ้ก่ แบบจ าลองทีเ่ป็นมาตรฐานคอืใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Least Squares 

Method), Censored Regression Model,  และ  Neural Network Model  แบบจ าลองทัง้สามมลีกัษณะ

แตกต่างกนั บทที ่5 ต่อไปนี้จะว่าดว้ยการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด บทที ่6 จะว่า

ดว้ยการประเมนิโดยใชแ้บบจ าลอง Censored Regression และบทที ่7 จะกล่าวถงึรายละเอยีดของการใช้

แบบจ าลอง Neural Network แบบจ าลองทัง้ 3 ประเภทขา้งตน้มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ 

 แบบจ าลอง Standard Ordinary Least Squares (OLS) เป็นแบบจ าลองประมาณการมลูค่าคลื่น

ความถี่ที่ใช้ขอ้สมมติทางสถติทิี่เป็นมาตรฐานทัว่ไป คอืขอ้มูลมกีารกระจายแบบปกติและค่าประมาณการ

ของพารามเิตอรม์คีุณสมบตัทิีเ่ป็น BLUE (Best Linear Unbiased Estimators) หากขอ้มลูมลีกัษณะเป็น 

Panel Data  คอื ประกอบด้วยขอ้มูลทีเ่ป็นอนุกรมเวลา (Time-series) และ ขอ้มลูภาคตดัขวาง (Cross-

section) อยูใ่นชุดเดยีวกนั เทคนิคทีใ่ชใ้นการประมาณการแบบจ าลองจะเลอืกไดจ้ากแบบจ าลอง 3 ประเภท 

คอื Pooled Regression Model, Fixed Effect Model และ Random Effect Model 

 แบบจ าลอง Censored Regression เป็นการประมาณมลูค่าคลื่นความถี่ทีอ่าศยัขอ้สมมตวิ่าขอ้มลูที่

น ามาใชใ้นการประมาณการทางเศรษฐมติมิคีวามไม่สมบูรณ์ กล่าวคอื มขีอ้มลูกลุ่มหนึ่งทีไ่ม่สามารถบนัทกึ

ได้ จงึเปรยีบเสมอืนข้อมูลบางส่วนถูก Censored ส่งผลให้การประมาณการพารามเิตอร์มคีวามล าเอียง 

ดงันัน้จงึต้องมกีารปรบัเทคนิคในการประมาณการโดยดดัแปลงเป็นแบบจ าลองทีเ่รยีกว่า Tobit Model และ

ใชว้ธิกีารทางสถติคิอื Maximum Likelihood Estimation ในการประมาณการพารามเิตอร์ต่างๆ อย่างไรก็

ตามวธิกีารประมาณการขา้งตน้จะมคีวามแมน่ย าเมือ่ขอ้มลูมขีนาดใหญ่พอสมควร 

 การประมาณมลูค่าคลื่นความถีโ่ดยใชแ้บบจ าลอง Neural Network ใชว้ธิกีารสรา้งโครงข่ายประสาท

เทยีม (Artificial Neural Network) เพื่อแสวงหารปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอสิระที่

เหมาะสม แบบจ าลองมลีกัษณะเป็น  Semi-nonparametric Model  ทีไ่ม่สามารถก าหนดรปูแบบฟงัก์ชนัที่

แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ อยา่งแน่ชดั วธิกีารประมาณการ ใชว้ธิทีีท่ าใหม้คีวามผดิพลาดน้อย
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ทีสุ่ด ซึง่เหมาะสมส าหรบัการมจี านวนตวัอย่างขนาดใหญ่เช่นเดยีวกบัการใช ้Censored Regression Model 

ต่อไปจะเสนอการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยโดยใชแ้บบจ าลองทีข่อ้มลูมลีกัษณะเป็น Panel 

Data และการประมาณการโดยใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 

5.1  การประมาณการแบบจ าลองท่ีข้อมลูเป็น Panel Data 

มูลค่าคลื่นความถี่ประเมนิด้วยวธิกีารทางเศรษฐมติไิด้หลายวธิ ีวธิทีี่ง่ายต่อความเขา้ใจและได้รบั

ความนิยมน าไปใชม้ากทีสุ่ดคอื Standard Ordinary Least Squares (OLS) Estimation Method ในขัน้ตอน

แรกจะท าการสรา้งแบบจ าลองประมาณมลูค่าคลื่นความถี่ที่มลีกัษณะเป็นสมการถดถอย (Regression) ที่

ก าหนดให้ตวัแปรตามคอื มูลค่าคลื่นความถี่ และตวัแปรอิสระคอืปจัจยัต่างๆ ที่ก าหนดมูลค่าคลื่นความถี ่

หลงัจากนัน้จะใชว้ธิกีารประมาณการ OLS ในการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรในแบบจ าลอง ทัง้น้ี

โดยสมมตใิหข้อ้มลูของตวัแปรตามมกีารกระจายลกัษณะปกต ิ(Normal Distribution) ส่วนตวัแปรอื่นๆ และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรมคีุณลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัขอ้สมมตมิาตรฐานทางเศรษฐมติทิีจ่ะกล่าวต่อไป 

ขอ้สมมตขิา้งต้นช่วยท าใหค้่าประมาณการของสมัประสทิธิม์คีุณสมบตัทิางสถติทิีพ่งึประสงค์กล่าวคอื ไม่มี

ความล าเอยีงและมปีระสทิธภิาพสงู ส่งผลใหข้องการประมาณการมลูค่าคลื่นความถีม่คีวามแม่นย า 

การประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติติ้องใชข้อ้มลูราคาคลื่นความถี่ทีป่ระมลู

ส าเรจ็ และขอ้มลูปจัจยัต่างๆ ทีก่ าหนดราคาของคลื่นความถี่  โดยทัว่ไปขอ้มลูทีใ่ช้จะรวบรวมจากขอ้มลูการ

ประมลูคลื่นความถี่ในหลายประเทศและหลายช่วงเวลา ดงันัน้ขอ้มลูจงึมลีกัษณะเป็น Panel Data กล่าวคอื 

รวบรวมจากทัง้ ขอ้มลูภาคตดัขวาง (Cross-sectional Data) คอืรายประเทศ และขอ้มลูอนุกรมเวลา (Time-

series Data) เช่น เป็นรายปี ขอ้มูลที่มลีกัษณะดงักล่าวจ าเป็นต้องวเิคราะห์ด้วยวธิกีาร  Panel Data 

Analysis ซึง่ม ี3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ Pooled Regression Model, Fixed Effects Model และ Random 

Effects Model 
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5.1.1  แบบจ าลองลกัษณะ Pooled Regression Model  

แบบจ าลอง Pooled Regression Model มลีกัษณะดงันี้ 

                           ; i = 1, 2,…     t      2  …  T (1) 

แบบจ าลอง Pooled Regression เป็นการรวมขอ้มลูทัง้หมดทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูอนุกรมเวลาและขอ้มลู

ภาคตดัขวางเขา้ด้วยกนั โดยสมมตใิห้แต่ละประเทศมลีกัษณะที่ไม่แตกต่างกนัมากจนส่งผลกระทบต่อการ

ก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่ ดงันัน้ ค่าสมัประสทิธิข์องสมการ (ค่าของ    ต่างๆ) จะมคี่าเท่ากนัภายในแต่ละ 

Cross-section (เป็นต้นว่าภายในประเทศเดยีวกนั)  ส่วนวธิกีารประมาณการค่าสมัประสทิธิ ์  ,  i = 1, 

2,…, n  จะใชเ้ทคนิค Ordinary Least Squares (OLS) Estimation Method  โดยขัน้ตอนแรกเขยีนสมการที ่

(1) ใหอ้ยูใ่นรปู Matrix ดงันี้ 

[

  

  

 
  

]  [

      …    

      …    

 
   

 
   

 
…

 
   

] [

  

  

 
  

]  [

  

  

 
  

] 

 

หรอื               (2) 

โดย    คอื Vector     ของตวัแปรตาม เช่น มลูค่าคลื่นความถี่ 

   คอื Matrix     ของตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปจัจยัต่างๆ ทีก่ าหนดมลูค่าคลื่นความถี ่ 

  คอื Vector     ของค่าความคลาดเคลื่อน 

   คอื Vector     ของค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรหรอืพารามเิตอรท์ีต่อ้งการ 

ประมาณการ 
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ในการประมาณการค่าพารามเิตอรใ์นสมการที ่(2) ตอ้งตัง้ขอ้สมมตดิงันี้ 

1. ค่าความคลาดเคลื่อน     ต่างๆ มคีวามเป็นอิสระต่อกัน (Independent) และมกีารกระจาย
เหมอืนกนั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั   และค่าความแปรปรวนเท่ากบั    นัน่คอื  ( )    และ 
 (   )        โดย   คอื Identity Matrix 

2. สมาชกิใน Matrix X เป็นค่า Non-stochastic และไมม่คีวามสมัพนัธก์บัค่าความคลาดเคลื่อน  

นัน่คอื  (   )    
3. สมาชกิใน Matrix X เป็นอสิระต่อกนั (Linearly Independent) นัน่คอื Rank (   ) = rank   = 

k และจงึท าใหส้ามารถหาค่า (   ) ได ้

การประมาณค่า β โดยวธิ ีOLS ท าไดโ้ดยการหาค่าก าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Least Squares)  ของ
สมการต่อไปนี้ 

         (    ) (    )    (3) 

วธิกีารคอืหาค่าอนุพนัธข์อง   หลงัจากนัน้ก าหนดใหเ้ท่ากบั   เพื่อแก้สมการหาค่า β ซึง่จะได้

ค่าประมาณการของ β คอื  ̂ ดงันี้ 

    ̂  (   )  (   )      (4) 

จากทฤษฎขีอง  Gauss-Markov Theorem สามารถพสิูจน์ไดว้่า  ̂  เป็นค่าประมาณการทีด่ทีีสุ่ด 
กล่าวคอื มลีกัษณะเป็น BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) ดงันี้ 

ประการแรกเหน็ได้ชดัเจนจากสมการ (4) ว่า ค่า   ̂  เป็นค่าประมาณการทีเ่ป็นฟงัก์ชนัลกัษณะ
เสน้ตรงของ   (Linear Estimator) 

ประการทีส่อง  ̂ เป็นค่าประมาณการของ β ทีม่ลีกัษณะไมม่คีวามล าเอยีง (Unbiased) นัน่คอื 

    ( ̂)  β        (5) 

ประการทีส่าม β̂ เป็นค่าประมาณการทีม่คีวามแปรปรวนต ่าทีสุ่ด (Minimum Variance) โดย  

      ( ̂)  (   )          (6) 
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5.1.2  แบบจ าลองลกัษณะ Fixed Effects Model  

ในกรณีทีแ่ต่ละประเทศมลีกัษณะแตกต่างกนัมากจนกระทบต่อมลูค่าคลื่นความถี่ การประมาณการ

แบบจ าลองโดยใช ้Panel Data Analysis ต้องค านึงถงึลกัษณะความแตกต่างของประเทศ (Cross-section) 

รว่มกบัความแตกต่างทีเ่กดิจากการประมลูในช่วงเวลาต่างๆ (Time-series) ซึง่แบบจ าลองเขยีนไดด้งันี้ 

                             ;  i      2 …      t      2 …  T (7) 

จากสมการ (7) จะเหน็ไดว้่าลกัษณะของประเทศ (Cross Section) ทีแ่ตกต่างท าใหค้่า    ของแต่

ละประเทศ (จ านวน n ประเทศ) ไม่เท่ากนั การประมาณค่า    ต่างๆ ในสมการ (7) สามารถท าใหง้่ายโดย 

สมมตใิห้แต่ละประเทศ มคี่า Intercept     ทีแ่ตกต่างกนั แต่ค่า     i   2  3 …    มคี่าเท่ากนัในทุก

ประเทศ ท าใหส้มการ (7) เขยีนใหมไ่ดด้งันี้ 

                           ; i      2  …      t      2  …  T (8) 

จากสมการ (8) พบว่าความแตกต่างของลกัษณะหรอืพฤตกิรรมในการประมลูคลื่นความถี่ของแต่ละ

ประเทศรวบรวมและแทนด้วยค่าเดยีวคอืค่า Intercept     แบบจ าลองในลกัษณะข้างต้นมชีื่อเรยีกว่า 

Fixed Effects Model  โดย Intercept ซึ่งเป็นค่าคงที่ แสดง Fixed Effects ที่แตกต่างตามรายประเทศ 

วธิกีารประมาณการสมการที ่(8) กระท าได ้2 วธิ ีดงันี้ 

(1) วธิกีารประมาณการโดยใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variables) 

ในกรณทีีป่ระเทศมจี านวน (n) ไมม่าก สามารถประมาณการสมการ (8) โดยเขยีนใหมไ่ดด้งันี้ 

                                         

              ; i      2  …       t      2  …  T  (9) 

โดย    ,    , …,    คอืตวัแปรหุ่น (Dummy Variables)  

ถา้สมมตใิห ้n = 3 จะสามารถใหค้ านิยามตวัแปรหุ่นไดด้งันี้  
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    =   1  เมือ่ i = 1 

      0  เมือ่ i = อื่นๆ 

    =   1 เมือ่ i = 2 

      0 เมือ่ i = อื่นๆ 

    =   1 เมือ่ i = 3 

      0 เมือ่ i = อื่นๆ 

ส่วนวธิกีารประมาณค่าสมัประสทิธิใ์นแบบจ าลองสมการถดถอย (9) สามารถกระท าไดโ้ดย

วธิกีาร OLS ทีเ่ป็นมาตรฐาน 

 

(2) วธิกีารประมาณการ Fixed Effects 

ในกรณีทีข่อ้มลูภาคตดัขวาง (Cross-sectional Data) รวบรวมไดจ้ากประเทศจ านวนมาก 

กรณนีี้จะไมส่ามารถประมาณการสมการ (8) ดว้ยวธิกีารใชต้วัแปรหุ่นได ้เพราะจะท าให้  Degree of 

Freedom  มจี านวนไม่มากเพยีงพอ ดงันัน้จงึต้องใชว้ธิกีารประมาณการ Fixed Effects Estimation 

ดงันี้ 

ในขัน้ตอนแรก ใชข้อ้มลูของแต่ละประเทศ i และสมการต่อไปนี้ 

                            ; i      2  …       t      2  …  T (10) 

เพื่อหาค่าเฉลีย่ทุกปีคอื  ̅  จากสมการ (10) จะไดด้งันี้ 

 ̅       
 

T
∑   

 

   

       

 

T
∑    

 

   

   

 

T
∑    

 

   

   

       

 

T
∑    

 

   

 
 

T
∑   

 

   

 

        ̅      ̅        ̅    ̅    (11) 
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ขัน้ตอนทีส่อง ใหน้ าสมการ (11) ไปลบออกจากสมการ (10) จะได ้

     ̅    (      ̅  )    (      ̅  )    

   (      ̅  )  (     ̅ )    (12) 

สมการ (12) คอืสมการถดถอยที่แปลงรปู (Transform) ตวัแปรในสมการ (11)  ใหอ้ยู่ในรูปของ

ผลต่างระหว่างตวัแปรเดมิกบัค่าเฉลี่ยของตวัแปรเดมิ (Deviation from Mean)  ดงันัน้  จงึพบว่าค่า 

Intercept ไดห้ายไปจากสมการ 

ขัน้ตอนทีส่าม ใหท้ าขัน้ตอนที ่1 และ 2 ซ ้ากบัขอ้มลูของทุกประเทศ จ านวน n ประเทศ ซึ่งท าใหไ้ด้

สมการที ่(13) ดงันี้ 

 ̃      ̃       ̃         ̃     ̃      (13) 

โดย “~” คอืสญัลกัษณ์แทนตวัแปรทีแ่ปลงรปูเป็นส่วนต่างระหว่างขอ้มลูดัง้เดมิกบัค่าเฉลีย่ของขอ้มลู 

(Deviation From Mean)  

ขัน้ตอนสุดทา้ย คอื การประมาณการ สมการ (13) โดยวธิ ีOLS ซึง่จะท าใหไ้ดค้่าประมาณการของ

สมัประสทิธิทุ์กตวัเท่ากบัการประมาณการโดยวธิกีารใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variables) ทุกประการ 

5.1.3  แบบจ าลองลกัษณะ Random Effects Model 

แบบจ าลอง Random Effects Model หรอืมอีกีชื่อหนึ่งคอื Error Component Model สมมตใิหค้่า 

Intercept  ซึง่แสดงถงึความแตกต่างของพฤตกิรรมในการประมลูคลื่นความถี่ทีม่าจากลกัษณะเฉพาะของ 

แต่ละประเทศเป็นตวัแปรสุ่ม  (Random Variable)  แทนที่จะเป็นตวัแปรคงทีเ่หมอืนในแบบจ าลอง Fixed 

Effects Model  แบบจ าลอง Random Effects Model  จงึเขยีนไดด้งันี้ 

                           ;   i      2  …       t      2  …  T (14) 

โดย      ̅            (15) 
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สมการ (15) แสดงให้เหน็ว่า     ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคอื   
̅̅ ̅ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ

ประชากรทีม่คี่าคงที ่ ส่วนทีส่องคอื ลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศทีแ่ตกต่างไปจากค่าเฉลีย่และมลีกัษณะ

สุ่มซึง่แทนโดยตวัแปร     ท าใหเ้ขยีนเป็นสมการใหมไ่ดด้งันี้  

         ̅                                

                                   (16) 

 โดย             

จากสมการ (16) ค่าความคลาดเคลื่อนรวม (Total Errors) ของแบบจ าลอง (   ) ประกอบดว้ย 2 

ส่วน (Components) ส่วนที่หนึ่งคอื    ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

ประเทศ (Cross-sectional Random)   และส่วนที่สองคอื     ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกดิจาก

แบบจ าลองที่ประกอบด้วยขอ้มูลทัง้รายประเทศ  (Cross-sectional Data)  และช่วงเวลาของการประมูล 

(Time-series Data) 

การประมาณการแบบจ าลองในลกัษณะของสมการ (16) จ าเป็นตอ้งตัง้ขอ้สมมต ิ ค่าความคลาด
เคลื่อน       ดงันี้ 

1. ค่าเฉลีย่ของ     มคี่าเท่ากบั 0 

 (   )    
2. คุณลกัษณะของ Homoscedasticity 

   (   )    
    

  
3. ค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากลกัษณะเฉพาะภายในประเทศมคีวามสมัพนัธก์นั 

   (       )    
   เมือ่ t ≠ s 

4. ค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

   (       )     เมือ่ i ≠ j 

5. ค่าความคลาดเคลื่อน    ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระ           …       

   (       )     เมือ่ l = 1, 2, …, k 

6. ค่าความคลาดเคลื่อน    ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระ           …       

   (       )     เมือ่ l = 1, 2, …, k 
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จากขอ้สมมตขิา้งต้นซึง่แตกต่างจากขอ้สมมตมิาตรฐานในแบบจ าลอง OLS ท าใหก้ารประมาณการ

แบบจ าลอง Random Effects Model ด้วยวธิกีาร OLS ไม่ไดร้บัผลด ีกล่าวคอืแมว้่าการประมาณการ

ค่าพารามเิตอร์หรอืสมัประสิทธิข์องสมการ (16) ด้วยวิธี OLS จะได้รบัการประมาณค่าที่ไม่ล าเอียง 

(Unbiased) และมลีกัษณะแนบใน (Consistent) แต่ค่าความแปรปรวนจะไม่ใช่ค่าทีต่ ่าทีสุ่ด ในกรณีนี้ วธิกีาร

ประมาณค่าทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัความแปรปรวนทีต่ ่าทีสุ่ดคอื วธิ ีGeneralized Least Squares (GLS) ซึง่กค็อื

วธิกีารประมาณการแบบจ าลองดว้ยวธิ ีOLS ภายหลงัจากท าการแปลีย่นแปลงรปู (Transform) ตวัแปรใน

สมการ (16) เสยีก่อน การเปลี่ยนแปลงรปูกระท าโดยการน าสดัส่วนของค่าเฉลีย่ของตวัแปรแต่ละตวัไปลบ

ออกจากตวัแปรดัง้เดมิดงันี้ 

       
           ̅ 

    
      

    
         ̅   

    
         ̅   

  
  
  
    

         ̅   

และ    
        ̅  

ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรปู ใหแ้ทนค่าตวัแปรทีเ่ปลีย่นแปลงรปูแลว้ขา้งตน้ลงในสมการ (16) จะได ้

   
    

̅̅ ̅    
        

        
          

     
   (17) 

ขอ้สงัเกตคอื สดัส่วน α เขยีนไดด้งันี้ 

α    
  

√T  
    

 
 

ถ้า α = 1 สมการ (17) จะเหมอืนแบบจ าลอง Fixed Effects Model ทุกประการ นอกจากนี้    
  

เป็นตวัแปรความคลาดเคลื่อนที่มคี่าความแปรปรวนคงที่ และมคีุณสมบตัิหลายประการคล้ายคลงึกบัค่า
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ความคลาดเคลื่อนในแบบจ าลอง OLS อยา่งไรกต็าม เนื่องจาก    
   ขึน้อยูก่บัค่าความแปรปรวน   

  และ 

  
    จงึต้องประมาณการค่าความแปรปรวนทัง้สองก่อนจงึจะสามารถประมาณการสมการ (17) ด้วยวธิ ี

OLS ได ้

5.2  การสร้างแบบจ าลองประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีของประเทศไทย 

โดยหลกัการของทางเศรษฐศาสตร ์มลูค่าหรอืราคาคลื่นความถี่ก าหนดโดยปจัจยัต่างๆ ทัง้ทางดา้น

อุปสงคแ์ละอุปทาน ปจัจยัด้านอุปสงค์มาจากตวัแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการใชบ้รกิารโทรคมนาคม

ของผู้บรโิภค ส่วนปจัจยัด้านอุปทานมาจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต การให้บริการ และ

เทคโนโลยโีทรคมนาคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้นโยบายดา้นโทรคมนาคมและกฎระเบยีบว่า

ดว้ยการประมลูคลื่นความถีข่องภาครฐักเ็ป็นตวัแปรส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อปจัจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานทัง้

โดยทางตรงและทางอ้อม ผลงานการศึกษาเพื่อแสวงหาตวัแปรที่เป็นปจัจยัก าหนดมูลค่าหรอืราคาคลื่น

ความถี่มหีลายชิ้นดงัได้ท าการส ารวจทบทวนเบื้องต้นไว้ในบทที่ 4  นอกจากนี้ ยงัมผีลงานอกี 2 ชิ้นที่

คณะผูว้จิยัฯ พบว่ามปีระโยชน์ในการน ามาใชอ้า้งองิประกอบการสรา้งแบบจ าลองส าหรบัประเทศไทย ไดแ้ก่ 

ผลงานของ International Telecommunication Union, ITU (2011) ทีไ่ดน้ าเสนอแนวคดิการรวบรวมปจัจยั

ก าหนดราคาคลื่นความถี ่และผลงานวจิยัของ NERA (2009) ทีม่ตีวัอย่างแบบจ าลองพรอ้มทัง้ฐานขอ้มลู ซึง่

นกัวจิยัอื่นๆ สามารถน ามาปรบัปรงุใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ทีท่นัสมยั 

ผลงานของ ITU (2011) ไดแ้บ่งปจัจยัทีก่ าหนดมลูค่าคลื่นความถี่ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื ปจัจยั

ภายในทีก่ระทบการใหบ้รกิารโทรคมนาคมโดยตรง (Intrinsic Factors) และปจัจยัภายนอกทัง้หมดทีม่สี่วน

ก าหนดมูลค่าคลื่น (Extrinsic Factors) โดยมรีายละเอยีดของตวัแปรในกลุ่มปจัจยัต่างๆ แสดงดงัตารางที ่

5.1 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1:  ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ีของ ITU 

Type of Factors Determining Factors 

Intrinsic 

• Propagation characteristics  
• Sharing capacity  
• Profusion of uses  
• Global and regional harmonization  
• International constraints  

Extrinsic: Physical factors 
• Geography  
• Climate  

Extrinsic: Socioeconomic factors 

• Demographics  
• Population density  
• Income distribution  
• Economic growth rate  
• Political stability  
• Absence of corruption  
• Rule of law  

Extrinsic: Policy and Regulation 

• Favorable investment and customs laws  
• Independent regulatory agency  
• Competition policy  
• Infrastructure sharing  
• Rules of protection of the public against electromagnetic       
  waves  
• Open access rules  
• Technology neutrality  
• Limitation of and protection against interference  
• Coverage obligations  
• Spectrum caps  
• Auction rules and bidding credits/set-asides  
• Transparency  
• Licensing framework  
• Dispute-resolution mechanisms 

ทีม่า: International Telecommunication Union (ITU), 2011 
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จากตารางที่ 5.1  พบว่าปจัจยัภายใน (Intrinsic Factors)  คอืปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัลกัษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง เช่น พฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค 

(Profusion of Uses) ส่วนปจัจยัภายนอก (Extrinsic Factors) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคอื ปจัจยั

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ (Physical Factors) ทีส่่งผลต่อการใหบ้รกิาร

คลื่นความถี่ เช่น สภาพภูมิประเทศ กลุ่มที่สองคือ ปจัจยัภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม 

(Socioeconomic Factors) เช่น อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและอื่นๆ และกลุ่มสุดท้ายคอื ปจัจยั

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายและกฎเกณฑท์ีส่่งผลกระทบต่อมลูค่าคลื่นความถี่ (Policy and Regulation) 

เช่น ระเบยีบกฎเกณฑก์ารประมูล การออกใบอนุญาต และมาตรการของรฐัที่กระทบต่อการประกอบธุรกจิ

โทรศพัทม์อืถอื 

 ถึงแม้ตวัแปรปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ตามกรอบแนวคดิของ ITU จะมคีวามครอบคลุม

กว้างขวาง แต่พบว่าตวัแปรส่วนใหญ่ไม่สามารถหาขอ้มูลที่สอดคล้องกบัฐานขอ้มูลที่จะใช้ในการประเมนิ

มูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย อีกทัง้ตัวแปรบางตัวไม่สามารถหาข้อมูลที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนัน้

คณะผูว้จิยัฯ จงึศกึษาผลงานของ NERA (2009) เพิม่เตมิ  การศกึษาของ NERA (2009) ใชว้ธิกีารทาง

เศรษฐมติใินการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่โดยใชต้วัแปรและขอ้มลูทีส่ามารถรวบรวมไดด้งัแสดงในตารางที่ 

5.2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.2: สรปุตวัแปรปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ีในแบบจ าลองของ NERA 

Variables Abbreviation Measurement of Variables 

Paired MHz PAIR Number of couple MHz per license 

Total MHz TMHZ Total frequencies government offer per license 

Real Income GDP Real GDP 

Real Income per Capita GDPCAP Ratio of Real Income per population 

License Offered LO Number of Licenses offered to auction 

Population Density DENSE Population per km2 area 

Length LENGTH Length of License 

Set-aside SA Number of spectrum separated to the next time of auction 

Time Trend TREND Time that 3G auction occurred 

Boom BOOM Prosperous period of telecommunication 
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จากตารางที ่5.2 NERA (2009) ได้แบ่งตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ออกเป็น 2 

กลุ่มหลกั คอื ปจัจยัดา้นอุปสงค์และปจัจยัดา้นอุปทานซึง่ไดร้วมปจัจยัด้านการประมูลและการเปลีย่นแปลง

เทคโนโลยอีนัมผีลต่ออุปทานของคลื่นความถี่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเขา้ไวด้ว้ย ตัวแปรดา้นอุปสงคต่์อคลื่น

ความถี่ ได้แก่ รายได้รวมของประเทศ รายได้ต่อหวั ความหนาแน่นของประชากร และช่วงเวลาที่ภาค

โทรคมนาคมมกีารขยายตวัสูง  ส่วนปจัจยัดา้นอุปทาน ได้แก่ ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมดทีเ่ปิดเพื่อประมูล 

ขนาดของคลื่นความถีแ่บบคู่ทีจ่ดัสรรต่อใบอนุญาต จ านวนใบอนุญาตทีเ่ปิดประมลู ระยะเวลาของใบอนุญาต 

การมคีลื่นความถี่ที่กนัแยกไว้เผื่อให้ผู้ประมูลรายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยโีทรคมนาคมที่

แทนดว้ยตวัแปรแนวโน้มเวลา 

เมือ่รวมตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถีต่ามการศกึษาของ ITU (2011), NERA (2009) 

และผลงานวจิยัอื่นๆ ทีส่ ารวจทบทวนและสรปุไวใ้นตารางที ่4.4 ในบทที ่4   คณะผูว้จิยัฯ ไดร้วบรวมตวัแปร

ทีก่ าหนดเป็นปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถีเ่พื่อสรา้งเป็นแบบจ าลองประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบั

กรณปีระเทศไทยดงัแสดงในตารางที ่5.3 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.3: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

Classification Variables Measurements Data Sources 

  Total MHz 
Total Frequencies 
government offer 

NERA, www.got.gov.in 

  Paired 
Number of couple MHz per 
license 

NERA, www.got.gov.in 

Factors determine 
3G spectrum  supply 

Unpaired 
Number of couple MHz per 
license 

NERA, www.got.gov.in 

Length Length of license NERA, www.got.gov.in 

  Set-aside 
Number of spectrum 
separated to the next time of 
auction 

NERA, www.got.gov.in 

  Winning Bid 
Value of winning price of 
each license 

NERA, www.got.gov.in 

  Density Population per Km2 area Mundi Index 
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Classification Variables Measurement Data Sources 

Factors determine 
3G spectrum demand  

Real Income Real GDP NESDB 
Real Income Growth Real GDP Growth NESDB 

Real Income per Capita 
Ratio of Real Income per 
population 

NESDB 

Population Number of population World Bank 

Middle age Population 
Ratio of 15-64 years per total 
population 

Mundi Index 

Telecommunication 
Revenue 

Ratio of Telecommunication 
revenue per Real GDP 

Econ Stats 

Average Revenue per 
User 

Revenue generated per cell-
phone user 

NERA, COAI 

Mobile Cellular 
Subscriptions 

Subscriptions to a public 
mobile telephone service 
using cellular technology 

World Bank 

Fixed Broadband 
Internet Subscription 

Number of broadband 
subscribers with a digital 
subscriber line, cable modem, 
or other high-speed 
technology 

World Bank 

 
International Internet 
Bandwidth 

Contracted capacity of 
international connections 
between countries for 
transmitting internet traffic 

www.tradingeconomics.com 

Trend and Dummy 

Trend 
Time that change along 
license award of spectrum 
auction 

NERA 

Telecommunication 
Boom 

Period that telecommunication 
service becomes popular 

NERA 

จากตารางที่ 5.3 จะเหน็ไดว้่าตวัแปรอสิระทีจ่ะใชใ้นแบบจ าลองเพื่อก าหนดตวัแปรตามซึง่คอืมลูค่า

คลื่นความถีข่องประเทศไทย ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานตามแนวคดิของ ITU (2011)  และ

ผลงานต่างๆ ทีไ่ดท้ าการส ารวจทบทวน ตวัแปรส่วนใหญ่จะคลา้ยคลงึกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นผลงานการศกึษาของ 

NERA (2009)  เนื่องจากเป็นตวัแปรทีส่ามารถรวบรวมและปรบัปรุงจากฐานขอ้มลูของ  NERA (2009) 

http://www.tradingeconomics.com/
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ส่วนตวัแปรเพิม่เตมิไดแ้ก่ สดัส่วนของประชากรทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอื สดัส่วนของประชากรทีส่ าเรจ็การศกึษา

ระดบัมธัยม (ชี้วดัแนวโน้มความต้องการใช้บรกิารโทรคมนาคมหลากหลายประเภทมากขึ้นในอนาคต) 

สดัส่วนรายได้จากภาคโทรคมนาคมต่อรายได้ประชาชาติ และอื่นๆ ใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น

World Bank เป็นตน้ 

หลงัจากเลอืกตวัแปรที่จะก าหนดลงไปในแบบจ าลองปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ในประเทศ
ต่างๆ  ขัน้ตอนต่อมา คอืการประมาณการแบบจ าลองดว้ยเทคนิคการประมาณค่า 3 วธิ ี  ไดแ้ก่ Pooled 
Regression Model, Fixed Effects Model และ Random Effects Model ภายหลงัการประมาณการ จะได้
วธิกีารและตวัแปรทีเ่หมาะสมส าหรบัการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย  

คณะผู้วจิยัฯ ได้ทดลองสรา้งแบบจ าลองมากมายจากปจัจยัที่เสนอแนะโดยผลการศกึษาของ ITU 

(2011), NERA (2009) และอื่นๆ หลงัจากนัน้ได้ท าการประมาณการทุกแบบจ าลองดว้ยวธิปีระมาณการ 

Pooled Regression, Fixed Effects, และ Random Effects Estimation โดยใชฐ้านขอ้มลูทีม่อียู่ของ NERA 

(2009) พรอ้มทัง้ฐานขอ้มลูทีป่รบัปรงุขึน้ใหม่ และการหาขอ้มลูจากแหล่งอื่นๆ กล่าวคอื ไดใ้ชข้อ้มลูรวบรวม

จากการประมลูใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี ่3G จ านวน 69 ใบ ใน 17 ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี 

2000 ถงึ 2009 โดยประเทศที่ท าการศกึษาและปีทีม่กีารเปิดประมลูมดีงันี้  United Kingdom (ประมลูปี 

2000), Netherland (2000), Austria (2000), Germany (2000), Italy (2000), Switzerland (2000),  New 

Zealand (2001), Belgium (2001), Singapore (2001), Greece (2001), Denmark (2001), Taiwan 

(2002), Norway (2003), Bulgaria (2005), Georgia (2005/2006), Indonesia (2006) และ Nigeria (2007) 

ผลการทดสอบการประมาณการแบบจ าลองต่างๆ พบว่าแบบจ าลองที่ใชอ้ธบิายมลูค่าคลื่นความถี่

หรอืราคาที่ชนะการประมูล (Winning Bid) ของประเทศต่างๆ ไดด้คีอื แบบจ าลองทีป่ระกอบด้วยปจัจยั

ก าหนดคลื่นความถีท่ีใ่ชใ้น NERA (2009) รวมทัง้ปจัจยัเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ สดัส่วนจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่

สดัส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยม และสดัส่วนของรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อรายไดป้ระชาชาติ 

ส่วนวธิกีารประมาณการทางเศรษฐมติทิีป่ระมาณมลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยไดด้ทีีสุ่ดคอื 

Fixed Effects และ Random Effects โดยแบบจ าลอง Fixed Effects Model สามารถแยกผลกระทบของ

ลกัษณะเฉพาะของบางประเทศต่อมูลค่าคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกัษณะเฉพาะของประเทศ 

Indonesia, Denmark, Singapore และ Georgia มผีลกระทบต่อพฤตกิรรมและมลูค่าคลื่นความถี่แตกต่าง

จากประเทศอื่นๆ อยา่งชดัเจน 
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5.3  การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติท่ีเหมาะสมส าหรบัประเทศไทย 

 ภายหลงัจากทดสอบประมาณค่าแบบจ าลองมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารและขอ้มลูชุดต่างๆ พบว่า

แบบจ าลอง  Fixed Effects Model  และ  Random Effects Model  อธบิายและประมาณการมลูค่าคลื่น

ความถี่ได้ด ีต่อไปจะสรา้งและประมาณการแบบจ าลองมูลค่าคลื่นความถี่ที่เหมาะสมส าหรบักรณีประเทศ

ไทย แบบจ าลองที่สร้างขึ้นจะประกอบด้วยตวัแปรอิสระที่สามารถหาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของ NERA 

(2009) และ ตวัแปรเพิม่เตมิอื่นๆ  ดงัแสดงในตารางที ่5.4 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.4: สรปุตวัแปรท่ีใช้ในการประมาณการแบบจ าลองมูลค่าคล่ืนความถ่ีของประเทศไทย 

Variable Hypothesis 
Expected 

sign 
Literature 

Review 

Total 
MHz 

ขนาดคลื่นความถีท่ ัง้หมดทีเ่ปิดใหม้กีารประมูลจะส่งผลต่อมูลค่าคลื่น
ความถีใ่นทศิทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากหากขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมด
ทีเ่ปิดใหม้กีารประมูลลดน้อยลงย่อมส่งผลใหโ้อกาสทีผู่้เขา้ประมูลจะ
ไดร้บักรรมสทิธิก์ารใชค้ลื่นความถี่ตามทีต่นต้องการลดลงจงึส่งผลให้
ผูป้ระกอบการเกดิแรงจงูใจในการเพิม่ราคาประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้
ได้ปริมาณคลื่นความถี่ตามที่ตนต้องการและส่งผลให้มูลค่าคลื่น
ความถีส่งูขึน้ 

- - 

Paired 
MHz 

ขนาดคลื่นความถี่แบบคู่มผีลกระทบต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทางบวก 
เน่ืองจากขนาดคลื่นความถี่แบบคู่ทีม่ากขึน้ย่อมส่งผลใหคุ้ณภาพของ
การใหบ้รกิารสงูขึน้ 

+ 

Marks, Pearson, 

Williamson, Hansell 

and Burns (2009), 

Hazlett (2004). 

GDP 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นปจัจัยที่สะท้อนขนาดของ
เศรษฐกจิ หาก GDP สงูขึน้จงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิก าลงัขยาย
ตวั อ านาจซือ้โดยรวมภายในประเทศสงูขึน้ รวมไปถงึการมแีนวโน้ม
การประกอบการทีด่จีงึสง่ผลใหม้ลูค่าคลื่นความถีส่งูขึน้ 
 

+ 
Madden, Saglam and 
Morey (2010), 
Hazlett (2004). 

Gcap 

รายไดต่้อหวัของประชากรสง่ผลทีไ่ม่แน่นอนต่อมลูค่าคลื่นความถี่โดย
ความสัมพันธ์ในทางบวกเกิดจากอ านาจซื้อที่แท้จริงของคน
ภายในประเทศ ที่ส่งผลต่อโอกาสในการท าก าไรของผู้ประกอบการ
และสง่ผลใหร้าคามลูค่าคลื่นความถีส่งูขึน้ อย่างไรกต็ามไดม้หีลกัฐาน
เชงิประจกัษ์จากการศกึษาของ Yates (2003)  ซึง่ท าการพจิารณา

+/- 

Marks, Pearson, 

Williamson, Hansell 

and Burns (2009),  

Lemen-Yates  

Association Inc. 
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ขอ้มูลจรงิของมูลค่าคลื่นความถี่และรายไดต่้อหวัของประชากร และ
พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้สองเป็นลบ 

(2003), 

Hazlett (2004). 

Dense 

ความหนาแน่นประชากรสามารถสง่ผลกระทบต่อมลูค่าคลื่นความถีไ่ด้
สองด้านคือ ด้านอุปสงค์ โดยเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นย่อม
สะทอ้นถงึความหนาแน่นของอุปสงค์ในการใชค้ลื่นความถี่และส่งผล
ให้มูลค่าคลื่นความถี่สูงขึ้น ในทางตรงกนัข้ามความหนาแน่นของ
ประชากรยงัสะทอ้นภาระต้นทุนดา้นผูป้ระกอบการ เนื่องจากเขตที่มี
ประชากรหนาแน่นย่อมต้องสรา้งอุปกรณ์และสถานีในการรองรบัการ
ให้บรกิารมากขึน้เช่นกนัจงึส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการสูงขึน้
และน าไปสูก่ารลดลงของมลูค่าคลื่นความถี่ 
นอกจากนี้ความหนาแน่นของประชากรยงัส่งผลต่อมูลค่าคลื่นความถี่
ผ่านทางต้นทุน นัน่คือ หากความหนาแน่นของประชากรมากย่อม
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการสามารถประหยดัต้นทุนในการจดัตัง้สถานีเพื่อ
ใหบ้รกิารคลื่นความถีแ่ละสง่ผลใหม้ลูค่าคลื่นความถีส่งูขึน้ 
 

+/- 

Marks, Pearson, 

Williamson, Hansell 

and Burns (2009), 

Hazlett (2004). 

Lo 

จ านวนใบอนุญาตทีอ่อกใหม้กีารประมลู มคีวามสมัพนัธใ์นทางตรงกนั
ขา้มกบัมูลค่าคลื่นความถี่ เนื่องจาก จ านวนใบอนุญาตทีน้่อยลงย่อม
สร้างแรงกดดันให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูล อีกทัง้ยังลด
ทางเลอืกของผูเ้ขา้ประมลูลงจงึสง่ผลใหผู้เ้ขา้ประมลูใหค้วามส าคญักบั
การประมลูในรอบนัน้ๆ มากจงึเกดิการเสนอราคาทีส่งูและน าไปสู่การ
สงูขึน้ของมลูค่าคลื่นความถี่ 

- 

Lemen-Yates 

Association Inc. 

(2003). 

 

Length 

ระยะเวลาของใบอนุญาตมีผลต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทางบวก 
เนื่องจากระยะเวลาที่นานขึ้นของใบอนุญาตย่อมสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับสทิธิใ์นการใช้คลื่นได้สร้างผลก าไรจากการ
ประกอบการเป็นระยะเวลาทีย่าวนานมากขึน้ 

+ 

Bohlin, Madden, and 
Morey (2010), 
Madden, Saglam and 
Morey (2010), 
Hazlett (2004). 

Time 

แนวโน้มของเวลาส่งผลต่อมูลค่าคลื่นในทางลบ เนื่องจากเมื่อเวลา
ผ่านไปย่อมเกดิการพฒันาทางเทคโนโลยแีละส่งผลใหต้น้ทนุในการสง่
สญัญาณถูกลง นอกจากนี้เวลาทีผ่่านไปยงัสะทอ้นถงึการมเีทคโนโลยี
ใหม่ที่อาจเขา้มามบีทบาทแทนที่คลื่นความถี่เดมิและส่งผลให้มูลค่า
คลื่นความถีล่ดลง 
 

- 
Lemen-Yates 
Association Inc. 
(2003) 

Boom 
ช่วงเวลาที่มีการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นปจัจัยที่
สะทอ้นการเตบิโตของตลาดในอนาคตและส่งผลใหมู้ลค่าคลื่นความถี่
สงูขึน้ 

+ - 
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Set- 
aside 

 

จ านวนใบอนุญาตที่มกีารกนัเผื่อใหผู้ป้ระกอบการทีไ่ม่เคยได้รบัสทิธิ ์
การใชค้ลื่นความถี่ท าการประมูลกนัเอง ส่งผลกระทบทีไ่ม่แน่นอนต่อ
มูลค่าคลื่นความถี่ เนื่องจากจ านวนใบอนุญาตที่มีการกันเผื่ออาจ
ส่งผลให้มูลคลื่นลดลงเพราะผู้เข้าประมูลเป็นกลุ่มที่มศีกัยภาพด้อย
กว่าผูเ้ขา้ประมลูในรอบแรกจงึสง่ผลใหศ้กัยภาพในการเสนอราคาสงูมี
น้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในทางตรงกันข้ามในกรณีที่
ผู้ประกอบการรายใหม่พิจารณาว่าการเข้าประมูลจะช่วยให้ตน
สามารถเป็นผู้ให้บริการเจ้าใหม่ได้และมีโอกาสในการสร้างผลการ
ประกอบการทีด่ใีนอนาคต กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิแรงจงูใจในการเขา้ประมูล
มากขึน้ และท าใหค้ลื่นความถีม่มีลูค่าสงูขึน้ 

+/- 

Bohlin, Madden, and 
Morey (2010),  
Madden, Saglam and 
Morey (2010). 
 

Tr 
สดัส่วนรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อ GDP สะทอ้นการเตบิโตของ
ภาคธุรกจิโทรคมนาคม ดงันัน้สดัสว่นรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อ 
GDP ทีม่ากขึน้จงึสง่ผลใหม้ลูค่าคลื่นความถีส่งูขึน้ 

+ - 

MO 

จ านวนผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นปจัจยัที่สะท้อนตลาดการใช้คลื่น
ความถีใ่นอนาคต เน่ืองจากการใหบ้รกิารคลื่นความถีเ่ป็นเทคโนโลยทีี่
ประยุกต์ใช้กบัโทรศพัท์เคลื่อนที่และส่งผลให้เกิดความสะดวกและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดม้ากขึน้ 
เมื่อมกีารเปิดใหบ้รกิารคลื่นความถีจ่งึสง่ผลใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืเปิด
ใชบ้รกิารคลื่นความถีด่ว้ยเช่นเดยีวกนั 

+ - 

Sch 

รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมเป็นตวัแปรทีส่ะทอ้นการ
ขยายตวัของฐานการบรโิภคดา้นเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสาร เนื่องจาก
การศึกษาจ าเป็นต้องเขา้ถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงรูปแบบ
สงัคมในวัยเรียนซึ่งมีความสนใจเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความ
ทนัสมยัมากขึน้ตามกระแสนิยมซึ่งปจัจยัดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าคลื่น
ความถีส่งูขึน้ 

+ - 

จากตารางที ่5.4 พบว่า นอกจากตวัแปรอสิระทีพ่บใน NERA (2009) ยงัไดเ้พิม่ตวัแปรอกี 3 ตวัแปร

คอื สดัส่วนรายรบัของภาคโทรคมนาคม หรอื Telecommunication Revenue ต่อ GDP (Tr) สดัส่วนของ

ผูใ้ชโ้ทรศพัท์มอืถอืหรอื Mobile Cellular Subscription (Mo) และ สดัส่วนของผูจ้บการศกึษาระดบัมธัยม

หรอื School Enrollment, Secondary (Sch) เหตุผลของการเลอืกตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรเพิม่เตมิคอื 

สดัส่วนรายรบัของภาคโทรคมนาคมต่อ GDP สะท้อนพฒันาการของธุรกจิดา้นโทรคมนาคม  ซึง่มผีลต่อ  

อุปสงคต่์อบรกิารโทรคมนาคมในอนาคต นับเป็นตวัแปรที่แทนพลวตัของอุปสงคต่์อบรกิารโทรคมนาคมได้

โดยตรงกว่าอตัราการขยายตวัของรายได้ของประเทศโดยรวม (GDP Growth) ตวัแปรสดัส่วนของผู้ใช้
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โทรศพัทม์อืถอื และสดัส่วนของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยม คณะผูว้จิยัฯ ไดค้ดัเลอืกจากตวัแปรส าคญัที่

หน่วยงาน ITU ใชใ้นการสรา้งดชันีชีว้ดัความสามารถในการเขา้ถงึบรกิารดา้นโทรคมนาคมทีม่คีวามทนัสมยั

มากขึน้ในอนาคต 

ในการประมาณการแบบจ าลองมลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยจะใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติคิอื 
Fixed Effects Model และ Random Effects Model และฐานขอ้มลูที่ปรบัปรุงจาก NERA (2009) ใหม้ี
ความทนัสมยัรวมกบัขอ้มลูจากแหล่งอื่นๆ เช่น World Bank   แบบจ าลองทีใ่ชใ้นการพยากรณ์มลูค่าคลื่น
ความถี่ของไทยประกอบดว้ย 5 แบบจ าลองดงันี้ 

(1) Model I: Fixed Effects Model (Original NERA Variables) 

แบบจ าลองแรกเป็นการปรบัปรงุแบบจ าลองมลูค่าคลื่นความถี่จากการศกึษาของ NERA (2009) 

โดยใชว้ธิกีาร Fixed Effects  ในการประมาณการสมัประสทิธิข์องแบบจ าลอง ไดป้รบัปรุงฐานขอ้มลูจาก

ปี 2009 ใหเ้ป็นปีปจัจบุนัคอื ปี 2012  

(2) Model II: Fixed Effects Model (Revised NERA Database) 

แบบจ าลองที่ 2 ไดป้รบัปรุงการใชค้ าจ ากดัความของ Total MHz ของ NERA (2009) ซึง่จาก

นิยามเดมิคอื ขนาดคลื่นความถี่ในแต่ละใบอนุญาต (Paired MHz x 2 รวมกบั Unpaired MHz)  เป็น

นิยามใหม่คอืการใชจ้ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมดทีท่ าการเปิดประมลู (Total MHz CU) เนื่องจากจ านวน

คลื่นความถี่ทัง้หมดที่ผู้ประกอบการได้รบัจากการประมูลแสดงอุปทานคลื่นความถี่มากกว่าการนิยาม

เดิม นอกจากน้ีการใช้ความถี่ทัง้หมดที่ท าการนิยามใหม่ยงัสามารถหลีกเลี่ยงปญัหาทางเศรษฐมติิ

Multicollinearity ระหว่างตวัแปรขนาดคลื่นความถี่แบบคู่ (Paired MHz) กบั ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมด

ทีร่ฐัอนุญาตใหเ้ปิดประมลูได้อกีด้วย  อนึ่งการประมาณการแบบจ าลองที ่2 ใชว้ธิกีาร Fixed Effects 

เช่นเดยีวกบัแบบจ าลองที ่1 

(3) Model III: Random Effects Model (Revised NERA Database) 

แบบจ าลองที ่3 มตีวัแปร นิยามของตวัแปร และใชฐ้านขอ้มลูชุดเดยีวกนักบัแบบจ าลอง ที ่2 แต่

ประมาณการสมัประสทิธิข์องตวัแปรในแบบจ าลองโดยใชว้ธิกีาร Random Effects Estimation 
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(4) Model IV: Fixed Effects Model (Expanded NERA Variables) 

แบบจ าลองที ่4 เป็นแบบจ าลองทีม่ตีวัแปรอสิระเพิม่เตมิจากแบบจ าลอง 2 ซึง่ไดแ้ก่ สดัส่วน

รายรบัของภาคโทรคมนาคมต่อรายได้ประชาชาติ(Tr), สดัส่วนของผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือ(Mo), และ 

สดัส่วนของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยม(Sch)   ดา้นการประมาณการแบบจ าลองจะใชว้ธิกีาร  Fixed 

Effects Estimation 

(5) Model V: Random Effects Model (Expanded NERA Variables) 

แบบจ าลองที ่5 มตีวัแปร นิยามของตวัแปร และใชฐ้านขอ้มลูชุดเดยีวกนักบัแบบจ าลอง ที ่4 แต่

การประมาณการแบบจ าลองใชว้ธิกีาร Random Effects Estimation 

 

5.4  การประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีและรายรบัจากแบบจ าลองต่างๆ 

 จากแบบจ าลองทัง้ 5 แบบจ าลองทีก่ล่าวมาในตอนที ่ 5.3 ต่อไปจะท าการประมาณการสมการใน  

แต่ละแบบจ าลองเพื่อคดัเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมส าหรบัการประเมนิคลื่นความถีส่ าหรบัประเทศไทย

ต่อไป 

(1) Model I: Fixed Effects Model (Original NERA Variables) 

 แบบจ าลองที่ 1 เป็นแบบจ าลองใช้ตัวแปรและฐานข้อมูลที่คล้ายคลึงกับการศึกษาของ NERA 

(2009) วธิกีารประมาณการคอื Fixed Effects Estimation ส่วนฐานขอ้มลูทีใ่ชป้รบัปรุงจากฐานขอ้มลูของ 

NERA (2009) ใหท้นัสมยัจนถงึ ปี 2012 แบบจ าลองมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

                                                        

                           
  

                                        

                                          



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

80 

 จากแบบจ าลองจะพบตวัแปรหุ่น (Dummy Variables) 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปร indo (อนิโดนีเซยี), 

den (เดนมารค์), sg (สงิคโปร)์, และ geor (จอรเ์จยี) ทัง้ 4 ประเทศขา้งต้นมลีกัษณะเฉพาะของประเทศ

แตกต่างจากประเทศอื่นๆ  ส่งผลใหม้มีลูค่าคลื่นความถีต่่างจากประเทศทีเ่หลอืเป็นอยา่งมากดงันี้  

(1) ประเทศอินโดนีเซยี (indo) มลีกัษณะทางกายภาพที่เป็นหมู่เกาะส่งผลให้การสรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐานมตี้นทุนสูงมาก กระทบต่อคุณภาพของคลื่นความถี่จงึท าให้มูลค่าคลื่นความถี่มคี่าต ่ามากคอืเพยีง 

0.04 ดอลล่ารส์หรฐั  (2) ประเทศเดนมารค์นัน้มอีตัราการเจรญิเตบิโตของรายไดป้ระชาชาตเิพยีงรอ้ยละ 0.7 

ในช่วงทีม่กีารประมลูคลื่นความถี่ การทีม่อีตัราการขยายตวัของรายไดร้วมต ่ากว่าทุกประเทศทีท่ าการศกึษา

ท าให้กระทบต่อการประเมนิราคามูลค่าคลื่นในประเทศ   (3) สงิคโปร ์มคีวามหนาแน่นของประชากรต่อ

ตารางกโิลเมตรสงูมากคอื ประมาณ 6,000 คนต่อ 1 ตารางกโิลเมตร ท าใหก้ าหนดราคาเริม่ต้นเท่ากบัมลูค่า

คลื่น และ  (4) ประเทศจอรเ์จยีเป็นประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกบัประเทศอนิโดนีเซยีซึง่มมีลูค่าคลื่นต ่ามากทัง้

ทีม่สีดัส่วนของรายไดจ้ากภาคโทรคมนาคมต่อรายไดป้ระชาชาตสิงูกว่าประเทศอื่นทีท่ าการศกึษาทัง้หมดคอื  

0.06 ดอลล่ารส์หรฐั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จงึไดเ้ลอืกใส่ Dummy Variable ใน 4 ประเทศทีก่ล่าวมา 

การประมาณการค่าแบบจ าลองมลูค่าคลื่นความถีข่องแบบจ าลองที ่1 ไดผ้ลลพัธด์งันี้ 
 

   ̂          2 36     5          22           6(     )     
  

                          (-3.93)  (-1.38)          (-1.32)                 (14.16) 
 5 2(    )          32             2        3(    )       

  

      (-0.59)                 (0.22)            (-0.26)                 (0.25) 

    8         
    55    

          2 3       
             4       

       (6.27)                (-3.79)             (7.73)                  (0.56) 
         -  4 i        5      

 - 4        8       
  

     (-1.52)           (2.89)      (-0.75)     (2.93) 

R2 = 0.97, Adj.R2 = 0.98 
 

แบบจ าลองสามารถใชอ้ธบิายขอ้มลูคลื่นความถี่ไดเ้ป็นอย่างด ีเนื่องจากค่า R-squared มคี่าเท่ากบั 

0.97 และค่า Adjusted R-squared มคี่าสูงถงึ 0.98 เมื่อพจิารณาปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่น พบว่าปจัจยัทีม่ ี

นัยส าคญัสูงสุด ได้แก่ รายได้ประชาชาติ ระยะเวลาของใบอนุญาต  จ านวนใบอนุญาตที่กนัเผื่อไว้ให้

ผูป้ระกอบการที่ไม่เคยได้รบัสทิธิก์ารใช้คลื่นความถี่เขา้ท าการประมูล และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
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ซึง่แทนดว้ยตวัแปรเวลา   ผลการประมาณการสมัประสทิธิข์องแบบจ าลองแสดงว่า เมื่อรายได้ประชาชาต ิ

และ ระยะเวลาของใบอนุญาตการให้บริการคลื่นความถี่สูงขึ้น  มูลค่าคลื่นก็จะสูงขึ้น นอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยโีทรคมนาคมก็ส่งผลท าให้คลื่นความถี่มมีูลค่าสูงขึ้นด้วย ส่วนการกันเผื่อ

ใบอนุญาตในการประมลูกลบัมผีลท าใหร้าคาชนะการประมลูลดลง 

(2) Model II: Fixed Effects Model (Revised NERA Database) 

 แบบจ าลองที ่2 มลีกัษณะและวธิกีารประมาณการทางเศรษฐมติเิช่นเดยีวกบัแบบจ าลองที่ 1  ขอ้

แตกต่างคอืการให้ค านิยามตวัแปรคลื่นความถี่รวม (TMHz)  รูปแบบสมการของแบบจ าลองที่ 2 เขยีนได้

ดงันี้ 

                                                        

                           
  

                                        

                                          

การประมาณการแบบจ าลองคลื่นความถีข่องแบบจ าลองที ่2 ไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

   ̂         8     2      
         2        

  2 24(     )     
  

     (-3.92)   (3.57)            (-1.82)                     (8.67) 

  9  2(    )                  5 6(    )        

       (-0.50)                 (-0.35)            (0.36)                    

 9 4(    )       
      6        

     6    
  

                  (-0.38)                  (7.09)               (-4.70)                    

   6        
        5          8       

                   (9.52)              (1.05)            (-1.32)                    

    6     
   32 3    

     24      
  

              (3.81)         (-2.25)        (3.19)               

R2 = 0.97, Adj. R2 = 0.96 
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แบบจ าลองที ่2 ใชว้ธิกีาร  Ordinary Least Squares ในการประมาณการสมัประสทิธิต์วัแปรใน

สมการแบบจ าลองเช่นเดยีวกบัแบบจ าลองที ่1 พรอ้มกนันี้ได้ปรบัปรุงค าจ ากดัความของ Total-MHz ใหม่

เพื่อหลกีเลีย่งปญัหา Multicollinearity   ผลการประมาณการของแบบจ าลองที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่าแบบจ าลอง

สามารถอธบิายคลื่นความถี่ของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดเีช่นเดยีวกบัแบบจ าลองที่ 1 (ค่า R-squared 

และ Adjusted R-squared มคี่าสูงถงึ 0.97 และ 0.96 ตามล าดบั)  ส่วนปจัจยัส าคญัทีอ่ธบิายมลูค่าคลื่น

ความถี่ได้อย่างมนีัยส าคญัคือ รายได้ประชาชาติ ระยะเวลาของใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีค่าประมาณการของสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระทัง้สามข้างต้นมเีครื่องหมายเป็นบวกตามที่

ตัง้สมมติฐานไว้ ปจัจัยเพิ่มเติมที่อธิบายมูลค่าคลื่นความถี่ได้ดีคือจ านวนใบอนุญาตที่กันเผื่อไว้ให้

ผูป้ระกอบการรายใหม่ และประมาณคลื่นความถี่ทีจ่ดัสรรต่อใบอนุญาต โดยขนาดความถี่ทีสู่งส่งผลใหค้ลื่น

ความถีม่มีลูค่าสงูขึน้ตามไปดว้ย 

(3) Model III: Random Effects Model (Revised NERA Database) 

แบบจ าลองที่ 3 มลีกัษณะคล้ายแบบจ าลองที่ 2 ขอ้แตกต่างคอืวธิกีารประมาณการที่ใช้ Random 

Effects Estimation กล่าวคอื สมมตใิหล้กัษณะเฉพาะของบางประเทศทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการประมลูมลูค่า

คลื่นความถีเ่กดิจากปจัจยัทีไ่มแ่น่นอนแทนทีเ่ป็นปจัจยัทีก่ าหนดไดช้ดัเจน  ลกัษณะแบบจ าลองเขยีนไดด้งันี้ 

                                                        

                           
             

                                 

สงัเกตว่าตวัแปรความคลาดเคลื่อน     ต่างจากตวัแปร     ในแบบจ าลองแบบจ าลองที่ 1 และ 

แบบจ าลองที ่2 เนื่องจาก     ไดร้วมค่าความคลาดเคลื่อนทีม่าจากคุณลกัษณะเฉพาะทีไ่ม่แน่นอนของบาง

ประเทศ และด้วยเหตุผลขา้งต้น ต้องใช้วธิกีาร Generalized Least Squares Estimation (GLS) ในการ

ประมาณการสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระ ซึง่การประมาณค่าแบบจ าลองไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 

   ̂        3      2      
        2        

  2 25(     )     
  

      (-3.51)    (4.01)            (-1.79)                     (6.22) 
 

     33(    )          25     7 2(    )        

       (-0.04)                  (1.12)          (-0.63) 
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     8(    )       
      5        

  

      (0.67)                      (4.72)             

                         56    
      63       

        96       

                        (-5.88)          (2.22)               (1.16)              

R2 = 0.82, Adj.R2 = 0.78 

 แบบจ าลองที่ 3 อธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ได้ดพีอสมควร เหน็ได้จากค่า R-squared ที่สูงเท่ากบั 

0.82 และค่า  Adjusted R-squared  ที่สูงประมาณ 0.78  ปจัจยัส าคญัที่อธบิายมลูค่าคลื่นความถี่อย่างมี

นัยส าคัญคือ รายได้ประชาชาติ คลื่นความถี่ที่จดัสรรต่อใบอนุญาต ระยะเวลาของใบอนุญาต จ านวน

ใบอนุญาตทีก่นัเผื่อไว ้และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี 

(4) Model IV: Fixed Effects Model (Expanded NERA Variables) 

 แบบจ าลองที่ 4 นอกจากจะใช้ตวัแปรหลกัชุดเดยีวกบัแบบจ าลองที่ 2 แลว้ ยงัได้เพิม่ตวัแปรที่มี

อทิธพิลต่ออุปสงค์และอุปทานของมูลค่าคลื่นความถี่ ได้แก่ สดัส่วนผู้ใช้โทรศพัท์มอืถอื สดัส่วนการศกึษา

ของประชาชนทีส่ าเรจ็มธัยมศกึษาและรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อรายไดป้ระชาชาต ิ

 จ านวนผู้ใช้โทรศพัทม์อืถอืหรอื  Mobile Cellular Subscription  เป็นปจัจยัส าคญัอย่างยิง่ที่

จ าเป็นต้องค านึงถึง เนื่องจากในอนาคตการใช้งานด้านข้อมูลจะขยายตวัสูงขึน้มากและอาจสูงขึ้นกว่า 20 

เท่าตวัซึง่จะเหน็ไดจ้ากการรายงานของ  Mobile World Congress (2012)  รวมถงึการท าธุรกรรมผ่าน 

Internet Banking ซึ่งมแีนวโน้มว่าจะมปีรมิาณการใช้งานเพิม่ขึ้นเช่นกนั นอกจากนี้เมื่อวเิคราะห์จาก

ฐานขอ้มลูจะเหน็ไดว้่าสดัส่วนผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืต่อประชากร 100 คน นัน้สูงกว่า 50 โดยเฉพาะในประเทศ

ไตห้วนัซึง่สงูกว่า 94 แต่โดยเฉลีย่แลว้สงูประมาณ 60-70 ส าหรบัประเทศไทยอยูท่ีป่ระมาณ 60 

 สดัส่วนการศกึษาของประชากรหรอื Secondary School Enrollment เป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญั

อย่างมากเช่นกนั โดยพบว่าในประเทศต่างๆ ที่ท าการศึกษา สดัส่วนการศึกษาของประชาชนในระดบั

มธัยมศกึษาโดยเฉลีย่คอืรอ้ยละ 90 ประเทศไทยอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 65 ซึง่พืน้ฐานของการศกึษาทีสู่งขึน้

จะช่วยยกระดบัความรูด้า้นการเกษตร การศกึษาและการสาธารณสุข ซึง่ในทีสุ่ดจะมผีลต่อความต้องการใช้

บรกิารโทรคมนาคมทีห่ลากหลายและทนัสมยัมากขึน้ในอนาคต 
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 รายได้ของภาคโทรคมนาคมต่อ GDP มคีวามส าคญัต่อการก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ส าหรบั

ประเทศไทยในปี 2554 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมมีลูค่าคอื 1.74 แสนลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของ

รายไดป้ระชาชาต ิในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสูงถงึรอ้ยละ 3-4 เช่นประเทศอื่นๆ ทีไ่ดม้กีารใชบ้รกิารของ 3G 

จงึคาดว่ามลูค่าคลื่นความถีม่คี่าสงูขึน้ตามไปดว้ย 

รปูแบบของสมการในแบบจ าลองที ่4 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

                                                        

                           
  

                                        

                                    

                                      

การประมาณค่าแบบจ าลองที ่4 ไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

   ̂        27            
         2        

  2 3 (     )     
  

                              (-6.76)    (3.40)            (-1.73)                     (11.16) 

 8 45(    )          25           2        

       (0.77)                  (1.54)         (-1.06)                        

    2  6(    )       
      4        

  

        (1.12)                   (4.39)                           

    97    
      62       

        5      
  

  (-4.70)        (10.33)              (2.95) 

      4          2     
             

   (-0.56)           (2.36)            (1.22) 

     7         26     
   2 3  8    

     2       
  

  (-0.32)           (7.53)           (-4.69)          (5.54) 

R2 = 0.98, Adj.R2 = 0.97 
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เมื่อเพิม่ปจัจยัดา้นจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื ระดบัการศกึษา และรายรบัของภาคโทรคมนาคมต่อ 

GDP  พบว่าแบบจ าลองสามารถอธบิายมลูค่าโดยเฉลีย่ของคลื่นความถี่ได้อย่างดมีาก (R-squared สูงถงึ 

0.98 และ Adjusted R-squared สูงถงึ 0.97)  ปจัจยัทีก่ าหนดมลูค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญัยงัคงเป็น

ขนาดคลื่นความถี่ทีจ่ดัสรรต่อใบอนุญาต รายไดป้ระชาชาติ ระยะเวลาของใบอนุญาต การเปลีย่นแปลงดา้น

เทคโนโลยทีีผ่่านตวัแปรเวลา และจ านวนใบอนุญาตทีก่นัเผื่อไว้  อย่างไรกต็าม ในแบบจ าลองที ่4 มปีจัจยั

ก าหนดคลื่นความถีอ่ยา่งมนียัส าคญัเพิม่ขึน้อกี 2 ตวัแปร คอื ช่วงระยะเวลาขยายตวั (Boom) ของธุรกจิ 3G 

ในโลก และสดัส่วนการศึกษาระดบัมธัยมของประชาชน โดยตวัแปรทัง้สองเป็นปจัจยัที่ท าให้ราคาคลื่น

ความถี่ที่ชนะการประมูลสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญั ส่วนตวัแปรสดัส่วนผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือ และสดัส่วนของ

รายไดภ้าคโทรคมนาคมต่อรายไดป้ระชาชาต ิกลบัไมใ่ช่ปจัจยัทีก่ าหนดมลูค่าคลื่นความถีอ่ยา่งมนีัยส าคญั 

(5) Model V: Random Effects Model (Expanded NERA Variables) 

 แบบจ าลองที่ 5 ใชข้อ้มลูตวัแปรชุดเดยีวกบัแบบจ าลองที่ 4 ขอ้แตกต่างคอืใชว้ธิกีารประมาณการ

ลกัษณะ Random Effects Estimation และแบบจ าลองเขยีนไดด้งันี้ 

                                                        

                            
  

                                         

                                         

การประมาณค่าแบบจ าลองที ่5 ไดผ้ลลพัธด์งันี้ 
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   ̂        42     2      
        26        

  2 2 (     )     
  

                                 (-2.41)   (3.89)             (-2.28)                       (4.78) 

    6 64(    )          6     8 26(    )        

                (0.16)                  (1.36)          (0.05)                        

 2  3(     )       
      4        

  

     (-0.01)                      (3.23)                           

    6    
      6        

        9       

 (-5.45)         (1.88)              (0.54) 

      32          97          23    
  

   (-0.15)             (0.77)              (2.07) 

R2 = 0.81, Adj.R2 = 0.76  

 แบบจ าลองที่ 5 อธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ได้ดพีอสมควร (ค่า R-squared เท่ากบั 0.81 และค่า 

Adjusted R-squared เท่ากบั 0.76) 

 ปจัจยัที่สามารถอธิบายมูลค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญั ได้แก่ขนาดคลื่นความถี่ที่จดัสรรต่อ

ใบอนุญาต ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมดที่อนุญาตให้เปิดประมูล รายได้ประชาชาต ิระยะเวลาของใบอนุญาต 

จ านวนของใบอนุญาตทีม่กีารกนัเผื่อไวส้ าหรบัการประมลูครัง้ถดัไป และสดัส่วนของรายไดภ้าคโทรคมนาคม

ต่อรายไดป้ระชาชาต ิ  

ทุกปจัจยัขา้งต้นยกเวน้จ านวนใบอนุญาตทีก่นัไวส้ าหรบัการประมลูในครัง้ถดัไปและขนาดของคลื่น

ความถีท่ ัง้หมดทีร่ฐัเปิดประมลูส่งผลกระทบต่อมลูค่าคลื่นความถี่ในทศิทางเดยีวกนั นัน่คอืหากปจัจยัเหล่าน้ี

มคี่าสูงขึน้ มูลค่าคลื่นความถี่ก็จะมคี่าสูงขึน้ ส่วนจ านวนใบอนุญาตที่กนัไว้และขนาดของคลื่นความถี่ของ

ใบอนุญาตทัง้หมดส่งผลกระทบต่อมูลค่าคลื่นความถี่ในทศิทางตรงกนัข้าม นัน่คอื หากปจัจยัเหล่าน้ีมคี่า

สูงขึน้จะส่งผลให้มูลค่าคลื่นความถี่ลดลง อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ของทุกปจัจยักบัมูลค่าคลื่นความถี่

ถูกตอ้งตรงตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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5.5  การประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีและรายรบัจากการประมูลจากแบบจ าลองต่างๆ 

 หลงัจากประมาณการแบบจ าลองทัง้ 5 รปูแบบ ขัน้ตอนต่อมาคอื การน าแบบจ าลองไปประมาณการ

ราคาคลื่นความถี่ของประเทศไทย เนื่องจากราคาคลื่นความถี่วดัโดยมูลค่าคลื่นความถี่ต่อใบอนุญาตต่อ

จ านวนประชากรในประเทศ ดงันัน้ การประมาณการราคาจงึตอ้งก าหนดขอ้สมมตวิ่าดว้ยขนาดคลื่นความถี่ที่

รฐัเปิดใหผู้้ประกอบการประมูล จ านวนใบอนุญาต (License Offered) และขนาดคลื่นความถี่ของแต่ละ

ใบอนุญาตซึ่งเป็นแบบคู่ (Paired MHz) ไว้ล่วงหน้า ในกรณีประเทศไทย รฐัก าหนดให้มกีารประมูลคลื่น

ความถีท่ ัง้หมดหนาด 45 x 2 ซึง่เท่ากบั 90 MHz ใบอนุญาตขนาดใบละ 5 MHz จ านวน 9 ใบ 

เมือ่น าขอ้สมมตขิา้งตน้แทนค่าลงในแบบจ าลองทัง้ 5 รปูแบบทีป่ระมาณการไวแ้ลว้ จะได้มลูค่าหรอื

ราคาคลื่นความถี่ต่อใบอนุญาตต่อจ านวนประชากร อย่างไรกต็ามมลูค่าคลื่นความถี่ที่ประมาณการมหีน่วย

เป็นดอลลารส์หรฐั และเป็นราคา ณ ปี 2552 จงึตอ้งปรบัมลูค่าใหเ้ป็นปีปจัจุบนัคอืปี 2555 ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อ

ของสหรฐัฯ ในช่วงระหว่างปี 2552 ถงึ 2555 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7.03 ส่วนรายรบัจากการประมลูใบอนุญาต

แต่ละใบค านวณโดยน าราคาคลื่นความถี่ต่อใบอนุญาตต่อจ านวนประชากรที่ประมาณการได้ไปคูณกับ

จ านวนประชากรของไทยคือ 67 ล้านคน และปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยน 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรฐั 

นอกจากนี้รายรบัรวมจากการประมลูคลื่นความถี่ 45 MHz ใบละ 5 MHz จ านวน 9 ใบ ค านวณจากการน า

รายรบัจากการประมูลใบอนุญาตแต่ละใบทัง้ 9 ใบ มารวมกนั ส่วนรายรบัต่อหน่วยคลื่นความถี่ค านวณได้

จากการน ารายรบัรวมจากการประมูลคลื่นความถี่มาหารดว้ยจ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมดโดยนับแบบคู่   คอื     

45 x 2 = 90 MHz 

ตารางท่ี 5.5: การประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีและรายรบัจากแบบจ าลองต่างๆ 

 
 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
NERA 

 (original) 
NERA  

CU 
NERA CU  
Random 

NERA  
Cu +3 

NERA Cu +3  
Random 

มูลค่าคลื่นความถ่ี ($) 0.30 0.31 0.41 0.61 0.64 
มูลค่าท่ีคาดหมาย (MB) 56,330.1 57,961.3 76,984.5 114,052.8 120,170.9 
มูลค่าต่อหน่วย (MB) 625.9 644.0 855.4 1,267.3 1,335.2 
มูลค่าต่อ (5x2) MHz (MB) 6,258.9 6,440.1 8,553.8 12,672.5 13,352.3 
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ตารางที ่ 5.5 แสดงมลูค่าคลื่นความถี่และรายรบัจากการประมลูในกรณีทีร่ฐัอนุญาตใหม้กีารประมลู

คลื่นความถีท่ ัง้หมด 45 MHz และใบอนุญาตใบละ 5 MHz จ านวน 9 ใบพบว่าราคามลูค่าคลื่นทีป่ระมาณการ

โดยใช้แบบจ าลองทัง้ 5 รูปแบบ มีค่าระหว่าง 0.30 ถึง 0.64 ดอลล่าร์สหรฐั ต่อใบอนุญาตต่อจ านวน

ประชากร มลูค่าคลื่นความถี่ทีป่ระมาณการโดยแบบจ าลองที ่1 และ 2 มคี่าใกลเ้คยีงกนั คอื 0.30 และ 0.31 

ดอลล่ารส์หรฐั ตามล าดบั และเป็นราคาทีต่ ่ากว่าการประมาณการโดยแบบจ าลองอื่นๆ ทีเ่หลอืทัง้หมด 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่โดยแบบจ าลองที ่1 ถงึ 3 ซึ่งใช้ตวัแปรและ

ขอ้มลูทีป่รบัปรุงจากการศกึษาของ NERA (2009) พบว่าการประมาณการโดยวธิกีาร Fixed Effects ใน

แบบจ าลองที่ 1 และ 2 มมีูลค่าคลื่นความถี่ที่ต ่ากว่าการใช้วธิกีาร Random Effects (คอืประมาณ 0.41   

ดอลล่ารส์หรฐั) เมื่อเพิม่เตมิตวัแปรอธบิายคลื่นความถี่ในแบบจ าลองที่ 1 ถงึ 3 ท าให้เป็นแบบจ าลองที่ 4 

และ 5 ไดม้ลูค่าคลื่นความถี่ทีสู่งขึน้กว่าแบบจ าลองเดมิ (คอืประมาณ 0.61 ดอลล่ารส์หรฐั ถ้าประมาณการ

โดยวธิ ีFixed Effects  และประมาณ 0.64 ดอลล่ารส์หรฐั ถ้าประมาณการโดยวธิ ีRandom Effects) สงัเกต

ว่าผลการประมาณการราคาคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีาร Random Effects ไดผ้ลลพัธท์ีสู่งกว่าการประมาณการ

ดว้ยวธิ ีFixed Effects เลก็น้อย 

มลูค่าของใบอนุญาตแต่ละใบทีป่ระมาณการโดยใชแ้บบจ าลองที ่5 มมีลูค่าสูงสุดคอื 13,352 ลา้น

บาท รองลงมาคอื มูลค่า 12,935 ลา้นบาท จากแบบจ าลองที่ 4 ส่วนมลูค่าทีค่าดการณ์จากแบบจ าลองที่ 1 

ถงึ 3 มมีลูค่าต ่ากว่าแบบจ าลองที่ 4 และ 5 ค่อนขา้งมาก โดยมลูค่าคาดการณ์จากแบบจ าลองที ่3, 2 และ 1

เท่ากบั 8,554, 6,440 และ 6,259 ลา้นบาทตามล าดบั ดงันัน้ รายรบัทีร่ฐัฯ คาดว่าจะไดจ้ากการประมลูคลื่น

ความถีท่ ัง้หมดจะมมีลูค่าระหว่าง 56,330 ถงึ 120,171 ลา้นบาท รายรบัรวมทีป่ระมาณการจากแบบจ าลองที ่

4 และ 5 (ทีม่รีาคาคลื่นความถี่สูง) มมีลูค่าสูงกว่าแบบจ าลองที ่1 และ 2 (ทีม่มีลูค่าคลื่นความถี่ต ่า) ถงึเกอืบ

สองเท่า 

 

5.6   ผลการประมาณการมลูค่าคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสมส าหรบัประเทศไทย 

 แบบจ าลองทีเ่หมาะสมส าหรบัประมาณการคลื่นความถีข่องประเทศไทยประกอบดว้ย 5 แบบจ าลอง

ทีไ่ดแ้สดงรายละเอยีดในตอนที ่5.5 ตารางที ่5.6 ซึง่ไดส้รุปการประมาณการค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระ

ในแบบจ าลองต่างๆ 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

89 

ตารางท่ี 5.6: สรปุผลการประมาณสมการมูลค่าคล่ืนความถ่ีใน 5 แบบจ าลอง 

 

Variables  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

C -2.367 -0.079 -0.295 -0.271 -0.423 

 -(3.93) -(3.92) -(3.51) -(6.76) -(2.41) 

PAIR 0.051 0.015 0.019 0.011 0.020 

 (1.38) (3.57) (4.01) (3.40) (3.89) 

TMHZ -0.022 -0.001 -0.002 -0.001 -0.003 

 -(1.32) -(1.82) -(1.79) -(1.73) -(2.28) 

GDP 1.58E-12 2.24E-13 2.25E-13 2.30E-13 2.21E-13 

 (14.16) (8.67) (6.22) (11.16) (4.78) 

GCAP -5.22E-06 -9.02E-07 -1.33E-07 8.45E-07 6.64E-07 

 -(0.59) -(0.50) -(0.04) (0.77) (0.16) 

LO 0.032 -0.011 0.025 0.026 0.055 

 (0.22) -(0.35) (1.12) (1.54) (1.36) 

DENSE -0.00019 5.66E-05 -7.24E-05 -0.00012 8.26E-06 

 -(0.26) (0.36) -(0.63) -(1.06) (0.05) 

DENSE2 2.97E-08 -9.40E-09 1.18E-08 2.06E-08 -2.03E-10 

 (0.25) -(0.38) (0.67) (1.12) -(0.01) 

LENGTH 0.082 0.017 0.015 0.014 0.014 

 (6.27) (7.09) (4.72) (4.39) (3.23) 

SA -0.563 -0.173 -0.156 -0.198 -0.156 

 -(3.79) -(4.70) -(5.88) -(4.70) -(5.45) 
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1/LOG(TREND) 2.282 0.602 0.630 0.619 0.606 

 (7.73) (9.52) (2.22) (10.33) (1.88) 

BOOM 0.140 0.053 0.096 0.149 0.094 

 (0.56) (1.05) (1.16) (2.95) (0.54) 

INDO -0.389 -0.081  -0.017  

 -(1.52) -(1.32)  -(0.32)  

DEN 0.500 0.157  0.261  

 (2.89) (3.81)  (7.53)  

SG -40.0137 -32.3357  -203.083  

 -(0.75) -(2.25)  -(4.69)  

GEOR 0.793 0.240  1.217  

 (2.93) (3.19)  (5.54)  

MO    -0.0004 -0.0003 

    -(0.56) -(0.15) 

SCH    0.0012 0.0010 

    (2.36) (0.77) 

TR    0.0110 0.0225 

    (1.22) (2.07) 

OBS 69 69 69 69 69 

R-squared 0.98 0.969 0.82 0.98 0.82 

Adj. R-squared 0.98 0.962 0.78 0.97 0.76 

Theil Inequality coefficient 0.071 0.066 0.064 0.061 0.060 
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จากตารางที ่5.6 สามารถท าการเปรยีบเทยีบแบบจ าลองทัง้หมดเพื่อสรุปหาแบบจ าลองทีเ่หมาะสม

ส าหรบัการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย  การเปรยีบเทยีบผลการประมาณการของทัง้ 5 

แบบจ าลองสรปุผลไดด้งันี้ 

 1. ทุกแบบจ าลองประกอบดว้ยปจัจยัทีอ่ธบิายมลูค่าคลื่นความถี่ของประเทศทีน่ ามาศกึษาไดด้ ีค่า 

R2 และ Adjusted R2 ของแบบจ าลองที ่1, 2 และ 4 ซึง่ใชว้ธิกีารประมาณการลกัษณะ Fixed Effects มคี่า

สูงในระดบัประมาณ 0.96 ถงึ 0.98  ส าหรบัแบบจ าลองที ่3 และ 5 ซึง่ใชว้ธิกีาร Random Effects ค่า R2 

และ Adjusted R2  มคี่าต ่าลงมาเลก็น้อยโดยอยู่ในระดบัประมาณ 0.76 ถงึ 0.82  สรุปไดว้่าตวัแปรในทุก

แบบจ าลองสามารถอธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ในประเทศที่เลอืกมาศึกษาประมาณรอ้ยละ 80 และในบาง

แบบจ าลองอธบิายไดม้ากถงึรอ้ยละ 98 

 2. ความคลาดเคลื่อนของการประมาณการแบบจ าลองซึง่วดัจากส่วนต่างระหว่างมลูค่าคลื่นความถี่ที่

พยากรณ์กบัมลูค่าทีเ่กดิขึน้จรงิมคี่าต ่า แสดงว่าทุกแบบจ าลองสามารถใชพ้ยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ไดด้ ีใน

การศกึษาไดค้ านวณดชันี Thiel Inequality Coefficient เพื่อบ่งชีค้วามคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มลูค่า

คลื่นความถี่ ดชันีขา้งต้นมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 ค่าดชันีต ่าบ่งชีว้่าแบบจ าลองมคีวามสามารถในการพยากรณ์

ได้ด ีค่าดชันีที่สูงบ่งชี้ว่าการพยากรณ์มคีวามคลาดเคลื่อนจากมูลค่าจรงิมาก จากตารางที่ 5.6 พบว่าดชันี 

Thiel Inequality Index ในทุกแบบจ าลองมคี่าใกล ้0 คอื ค่าระหว่าง 0.06 (ในแบบจ าลองที ่5) ถงึ 0.07 (ใน

แบบจ าลองที ่1) แสดงว่าการพยากรณ์ไดผ้ลด ีคอืมคีวามคลาดเคลื่อนต ่า 

 3. ปจัจยัส าคญัมสี่วนในการอธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศต่างๆ ได้ด ีจากแบบจ าลอง

ทัง้หมด ตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยัอธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ได้อย่างถูกต้องตามสมมตฐิานและอย่างมนีัยส าคญัมี

จ านวน 4 ถงึ 6 ตวัแปร  ปจัจยัที่อธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ได้ดใีนทุกแบบจ าลอง ได้แก่ รายได้ประเทศ 

ระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาต ขนาดของคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้เป็นคู่ จ านวนใบอนุญาตที่มี

การกนัเผื่อไวใ้หผู้ป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเขา้ประมลู และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีตวัแปรเพิม่เตมิ

ทีอ่ธบิายมลูค่าคลื่นความถีใ่นแบบจ าลองที ่4 ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัคอืสดัส่วนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมต่อ

ประชากรทัง้ประเทศ ส่วนตวัแปรเพิม่เตมิในแบบจ าลองที ่5 ทีม่คี่าสมัประสทิธิส์อดคลอ้งกบัสมมตฐิานอย่าง

มนียัส าคญัคอืสดัส่วนรายไดจ้ากภาคโทรคมนาคมต่อรายไดป้ระชาชาติ 
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 4. มลูค่าคลื่นความถีท่ีป่ระมาณการไดส้ าหรบัประเทศไทยมคี่าระหว่าง 0.30 ถงึ 0.64 ดอลล่ารส์หรฐั 

แบบจ าลองที ่4 และ 5 ซึ่งมกีารเพิม่จ านวนปจัจยัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ให้มากขึน้ พบว่ามรีาคาคลื่น

ความถีส่งูกว่าแบบจ าลองที ่1 ถงึ 3 ซึง่รวมเฉพาะปจัจยัส าคญัในแบบจ าลอง 

 5. โดยรวมแลว้ แต่ละแบบจ าลองอธบิายมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศต่างๆ ไดด้ไีม่ต่างกนัมาก แต่

กล่าวไดว้่า แบบจ าลองที ่2 และ 4 คอืแบบจ าลองทีม่คี่า R2 สูงกว่าแบบจ าลองที ่3 และ 5 ในขณะเดยีวกนั

ดชันี Thiel Inequality Index มคี่าต ่ากว่าแบบจ าลองที ่1 บ่งชีว้่า แบบจ าลองที ่2 และ 4 มคีวามเหมาะสมใน

การใชเ้พื่อประเมนิมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศไทยมากกว่าแบบจ าลองอื่นๆ 

 เมือ่เปรยีบเทยีบแบบจ าลองที ่2 กบั 4 เพื่อคดัเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการประมาณ

การมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศไทย พบขอ้สรปุดงันี้ 

 1. มลูค่าคลื่นความถี่ทีป่ระมาณการจากแบบจ าลองที ่4 มคี่าประมาณ 0.61 ดอลล่ารส์หรฐั และสูง

กว่ามูลค่าที่ประมาณการโดยใช้แบบจ าลองที่ 2  ซึ่งเท่ากบั 0.31 ดอลล่ารส์หรฐั เกือบ 2 เท่า  ทัง้ที่

ความสามารถในการพยากรณ์ของแต่ละแบบจ าลองไมต่่างกนัมาก จงึไดท้ าการวเิคราะหเ์พิม่เตมิเพื่อหาทีม่า

ของความแตกต่างของค่าประมาณการของมูลค่าคลื่นความถี่โดยการสรา้งตารางที่ 5.7 ซึง่แสดงการแยก

ส่วนประกอบ (Decomposition) มูลค่าคลื่นความถี่ที่ประมาณการได้  ออกเป็นรายปจัจยัที่มสี่วนก าหนด

มลูค่าคลื่น จากตารางที่ 5.7 พบว่ามูลค่าคลื่นความถี่ทีป่ระมาณการจากแบบจ าลองที่ 4 มคี่าสูงมากจาก   

ตวัแปรจ านวนใบอนุญาตคลื่นความถี่ (LO) แต่ตวัแปรขา้งต้นกลบัมคี่าประมาณการของสมัประสทิธิต่์างจาก

สมมตฐิานทางทฤษฏ ีในทางตรงขา้ม ในสมการที ่2 ตวัแปรดงักล่าวมคี่าประมาณการสมัประสทิธิส์อดคลอ้ง

กับสมมติฐานแม้ว่าจะไม่มีนัยส าคัญก็ตาม จงึกล่าวได้ว่ามูลค่าคลื่นความถี่สูงจากการประมาณการใน

แบบจ าลองที ่4 มาจากปจัจยัก าหนดบางตวั (โดยเฉพาะตวัแปร LO) ทีม่ผีลต่อมลูค่าคลื่นความถี่อย่างไม่

สอดคล้องกบัทฤษฏ ีในขณะที่การประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่จากแบบจ าลองที่ 2 ไม่พบความไม่

สอดคลอ้งกนัดงักล่าว 
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ตารางท่ี 5.7: การแยกส่วนประกอบมลูค่าคล่ืนความถ่ีท่ีประมาณการ 

(Decomposition of Estimated Spectrum Prices) 

Variables Model 2 Model 4 

 

Estimated Coefficients Decomposition Estimated Coefficients Decomposition 

C -0.0788* -0.0788 -0.2710* -0.2710 

PAIR 0.0145* 0.0727 0.0115* 0.0573 

TMHZCU -0.0013* -0.1132 -0.0012 -0.1095 

GDP 2.24E-13* 0.0759 2.3E-13* 0.0779 

GCAP -9E-07 -0.0047 8.45E-07 0.0044 

LO -0.0106 -0.0958 0.0258 0.2319 

DENSE 5.66E-05 0.0078 -0.0001 -0.0166 

DENSE2 -9.4E-09 -0.0002 2.06E-08 0.0004 

LENGTH 0.0171* 0.2565 0.0142* 0.2125 

SA -0.1729* 0 -0.1978* 0 

1/LOG(TREND) 0.6024* 0.1214 0.6186* 0.1246 

BOOM 0.0533 0.0533 0.1486* 0.1486 

INDO -0.0813 0 -0.0174 0 

DEN 0.1573* 0 0.2605* 0 

SG -32.3357* 0 -203.0829* 0 

GEOR 0.2403* 0 1.2172* 0 

MO 

  

-0.0004 -0.0383 

SCH 

  

0.0012* 0.0972 

TR 

  

0.0110 0.0552 

Predicted Prices 0.2949 

 

0.5748 

Inflation-adjusted Predicted Prices 0.3155 

 

0.6150 

หมายเหต:ุ  *  หมายถงึมนียัส าคญัทางสถติ ิ
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 2. เมื่อทดลองตดัตวัแปรจ านวนใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถอธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ได้

ถูกตอ้งหรอือยา่งมนียัส าคญัออกจากทัง้สมการที ่2 และ 4 และท าการประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่อกีครัง้ 

พบว่า ในแบบจ าลองที ่2 มลูค่าคลื่นความถีท่ีป่ระมาณการใหม่มคี่าไม่ต่างจากมลูค่าคลื่นก่อนการตดัตวัแปร

มากนัก แต่ในแบบจ าลองที่ 4 พบว่ามูลค่าคลื่นความถี่ที่ประมาณการภายหลงัการตัดตัวแปรมีค่า

เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่าคลื่นก่อนการตดัตวัแปรเป็นอย่างมาก บ่งชี้ว่าแบบจ าลองที่ 2 มคีวามมัน่คง 

(Robustness) ของการพยากรณ์มากกว่าแบบจ าลองที ่4 อยา่งชดัเจน 

 ดงันัน้ ภายหลงัเปรยีบเทยีบการประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่จากแบบจ าลองทัง้ 5 แบบจ าลอง 

พบว่า แบบจ าลองที ่2 มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พื่อประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยมากทีสุ่ด 

และมลูค่าคลื่นความถี่ประมาณการไดเ้ท่ากบั 0.31 ดอลล่ารส์หรฐั ส่วนมลูค่าต่อใบอนุญาตคลื่นความถี่สูง

ประมาณ 6,440 ลา้นบาท 
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บทท่ี 6 

การประมาณมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยใช้แบบจ าลอง Censored Regression 

 

การประมาณมลูค่าคลื่นความถี่ทางเศรษฐมติทิีเ่ป็นที่นิยมและง่ายทีสุ่ดคอืวธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ด

หรอื OLS ซึง่มสีมมตฐิานส าคญัคอื การกระจายของขอ้มลูมลีกัษณะเป็นแบบปกตหิรอื Normal Distribution 

และค่าเฉลีย่ของค่าความคลาดเคลื่อนหรอื Error Term เท่ากบั 0 โดยทัว่ไปหากลกัษณะของขอ้มลูทีใ่ชใ้น

การประมาณค่าเป็นไปตามสมมตฐิานย่อมส่งผลให้ตวัประมาณค่ามคีุณสมบตัเิที่ยงตรง (Unbiased)  มี

ประสิทธภิาพ (Efficient) และ มคีวามคงเส้นคงวา (Consistency) ในกรณีที่ตวัแปรต้นมปีญัหาข้อมูลไม่

สมบูรณ์ การประมาณการแบบจ าลองดว้ยวธิกีารใช ้Censored Regression จะท าใหไ้ดร้บัผลการประมาณ

การทีด่กีว่าวธิอีื่น 

6.1  ปัญหาเม่ือตวัแปรต้นมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

 หากว่าลกัษณะของขอ้มลูบางประเภทมลีกัษณะขอ้มลูทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการละเมดิสมมตฐิานส าคญั

ของการประมาณค่าโดยวิธีก าลงัสองน้อยที่สุด ที่ว่าตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เช่น ใน

การศกึษาผลกระทบของปจัจยัทางสงัคมทีม่ต่ีอค่าใชจ้า่ยในการซือ้บา้นซึง่โดยปกตนิัน้ตวัแปรอสิระคอื ปจัจยั

ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อค่าใช้จ่ายในการซือ้บ้าน เช่น รายได ้อตัราดอกเบีย้ ขนาดครอบครวั สภาพเศรษฐกจิ 

นโยบายของรฐับาลซึ่งเป็นขอ้มูลทีส่ามารถทราบได้ อย่างไรก็ตามในกรณีของตวัแปรตามคอื ค่าใชจ้่ายใน

การซื้อบ้านอาจมขีอ้มลูบางส่วนที่ขาดหายไป เนื่องจากอาจมบีางส่วนของบุคคลที่ท าการส ารวจที่ไม่ได้ซื้อ

บา้นและส่งผลใหข้อ้มลูการซือ้บา้นของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเท่ากบั 0 (ทัง้นี้ในความเป็นจรงิแลว้การใชจ้่าย

ของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่ไดซ้ือ้บา้นไม่ไดเ้ท่ากบั 0 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีม่ไิดซ้ือ้บา้นย่อมมมีลูค่าการซือ้บา้น

ทีเ่หมาะสมของตนเองอยูใ่นใจแต่ยงัไมไ่ดท้ าการซือ้)  

ลกัษณะของขอ้มลูดงักล่าวจงึสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มทีซ่ื้อบ้านซึง่มี

ขอ้มลูทัง้ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม (ค่าใชจ้า่ยในการซือ้บา้น) และกลุ่มทีไ่ม่ซือ้บา้นซึง่มเีพยีงขอ้มลูของตวั

แปรอสิระแต่ไม่มขีอ้มลูของตวัแปรตามซึง่ขอ้มลูลกัษณะนี้เรยีกว่า Censored Sample หรอืการทีข่อ้มลูของ
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ตวัแปรตามบางส่วนไมส่ามารถสงัเกตได ้หรอืสงัเกตไดแ้ต่สงัเกตไดจ้ากตวัอยา่งทีจ่ ากดั ท าใหต้วัอย่างทีม่ไีม่

เป็นตวัแทนของประชากรซึง่มกีารกระจายตวัมากกว่าตวัอยา่ง 

การประมาณค่าแบบจ าลองโดยใชว้ธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดโดยใชเ้พยีงขอ้มลูของตวัอย่างกลุ่มทีซ่ือ้

บา้นซึ่งมขีอ้มลูทัง้ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามเท่านัน้ การตดักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ไดซ้ื้อบา้นออกไปท าใหก้าร

ประมาณค่าดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดใหผ้ลการประมาณค่าทีไ่มเ่หมาะสม เนื่องจากสาเหตุ 3 ประการ 

1. ความอคตขิองกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการประมาณค่า เนื่องจากวธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดละเลยกลุ่ม

ตวัอย่างที่ไม่ได้ซื้อบ้านส่งผลให้เกิดความอคติของกลุ่มตวัอย่างและส่งผลให้ค่า Parameters มคีวามเอน

เอียงหรอื Biased และไม่มคีวามคงเส้นคงวาหรอื Inconsistency โดยที่การเพิม่ขนาดตวัอย่างให้มากขึ้น

เพยีงใดกไ็ม่สามารถท าใหค้่า Parameters  มคีุณสมบตั ิ Unbiased ได ้  เพราะตวัอย่างทีเ่พิม่ยงัคงเป็น

ตวัอยา่งทีม่คีวามจ ากดัในการกระจายตวัเช่นเดมิ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.1: ผลการประมาณค่าสมการพฤติกรรมการซ้ือบ้านด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุซ่ึง

ละเลยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีข้อมลูในการซ้ือบ้าน 
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จากภาพที ่6.1 จะเหน็ไดว้่าผลการประมาณค่าสมการดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดมคีวามเขา้กนัได้ด ี

(Fit) กบักลุ่มตวัอย่างที่ซื้อบ้านเท่านัน้ ในขณะที่ผลการประมาณค่ามไิด้ค านึงถงึกลุ่มตวัอย่างที่ไม่มขีอ้มูล

ค่าใชจ้า่ยในการซือ้บา้นจงึส่งผลใหผ้ลการประมาณค่าเกดิความอคติ 

2. ลกัษณะของขอ้มลูแบบ Censored Sample มไิด้มกีารกระจายแบบปกตอิย่างสมบูรณ์แต่เป็น

ลกัษณะการกระจายเพยีงส่วนใดส่วนหนึ่งของการกระจายแบบปกต ิหรอืส าหรบั OLS ตวัอย่างทีม่ ีมกีาร

กระจายตวัไม่ดพีอทีจ่ะเป็นตวัแทนของการกระจายตวัของประชากร (ไม่มกีารจ ากดัเรื่องสมมตฐิานของการ

กระจายตวั, Distribution) 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 6.2: ลกัษณะของข้อมลูท่ีมีการกระจายแบบปกติ หรือ Normal Distribution 

จากภาพที่ 6.2 หากข้อมูลมกีารกระจายแบบปกติ ลกัษณะของตวัอย่างย่อมให้ค่ามาตรฐานที่

กระจายอยูท่ ัง้สองดา้นของค่าเฉลีย่ อย่างไรกต็ามหากขอ้มลูมลีกัษณะเป็น Censored Sample เช่น ตวัแปร

ตามจะสงัเกตไดก้ต่็อเมือ่มคี่าเป็นบวกเท่านัน้ท าใหค้่ามาตรฐานของขอ้มลูกระจุกตวัอยู่เฉพาะในช่วงทีค่่าตวั

แปรตามสามารถสงัเกตได ้เช่น กรณทีีต่วัแปรตามจะถูกสงัเกตไดก้ต่็อเมือ่มคี่าเป็นบวกส่งผลใหค้่ามาตรฐาน

มคี่ากระจกุตวัอยูท่ีค่่าบวกดงัภาพที ่6.3 

 

 

 

 

  µ ∞ - ∞ 
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  µ ∞ -∞  

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 6.3: การกระจายของข้อมลูท่ีมีลกัษณะเป็น Censored Sample 

จากภาพที ่6.3 ส่วนทีแ่รเงาคอื ค่ามาตรฐานของตวัอย่างทีส่ามารถสงัเกตได้ จะเหน็ไดว้่าลกัษณะ

การกระจายของกลุ่มตวัอย่างทีส่งัเกตไดม้กีารกระจุกตวัอยู่เพยีงดา้นบวกเท่านัน้ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างดงักล่าว

เป็นเพยีงการกระจายแบบปกตแิบบตดัปลายหรอื Truncated Normal Distribution ซึ่งเป็นการละเมดิ

สมมตฐิานส าคญัของวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 

 

3. ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถสงัเกตไดไ้ม่เท่ากบั 0 ตามสมมตฐิาน

ของวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด เนื่องจากค่าของตวัแปรตามจะสามารถสงัเกตไดก้ต่็อเมื่อมคี่ามากกว่า 0 ส่งผลให้

ค่าความคลาดเคลื่อนถูกบงัคบัให้มคี่ามากกว่า 0 เสมอและเป็นเหตุให้ค่าความคลาดเคลื่อนมคี่าเฉลี่ยไม่

เท่ากบั 0 ตามสมมตฐิานของวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 

 

ดงันัน้ขอ้มลูของตวัแปรตามทีม่ลีกัษณะทีไ่ม่สามารถสงัเกตค่าไดห้รอืเป็น Censored Sample จงึไม่

เหมาะสมที่จะใช้วธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดในการประมาณค่าเนื่องจากคุณสมบตัขิองตวัอย่างส่งผลให้เกดิ

การละเมดิสมมตฐิานส าคญัของวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด  

6.2  การวิเคราะหล์กัษณะข้อมลูของมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

โดยปกตนิัน้โครงการใดกต็ามทีใ่หผ้ลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าต้นทุนรวมผูป้ระกอบการย่อมมี

ความต้องการที่จะลงทุนในโครงการนัน้ การประมูลคลื่นความถี่ถอืเป็นการลงทุนในโครงการประเภทหนึ่ง

เช่นเดยีวกนั หากผูป้ระกอบการสามารถไดร้บัสทิธิใ์นการใชค้ลื่นความถี่ย่อมเกดิประโยชน์ทัง้ในแง่ของการ
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เพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคม อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดัต้นทุนในการจดัตัง้เสาส่งสญัญาณ

คลื่นความถี่ได้อีกด้วย ทัง้นี้ผู้ประกอบการรายต่างๆ ล้วนยนิดเีข้าประมูลขอใช้สทิธิค์ลื่นความถี่ก็ต่อเมื่อ 

รายรบัสุทธทิีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัสทิธิก์ารใชค้ลื่นความถี่มากกว่าราคาทีต่อ้งจ่ายในการประมลู  

 

อย่างไรก็ตามในการประมูลแต่ละครัง้รฐัซึ่งเป็นผู้จ ัดการประมูลมกัมีการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่ า

(Reserve Price) ในการประมูลขึน้ โดยที่มูลค่าขัน้ต ่านี้มกัมคี่ามากกว่าศูนย ์ส่งผลให้ผู้ที่ชนะการประมูล 

(Winning Bid) เป็นผูเ้สนอราคาทีส่งูทีสุ่ด และตอ้งเสนอราคาทีส่งูกว่าราคาขัน้ดว้ย  

 

ดงันัน้หากเมือ่ใดกต็ามทีร่ายรบัสุทธทิีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัสทิธิก์ารใชค้ลื่นความถี่น้อยกว่าราคาขัน้

ต ่าในการประมลูย่อมส่งผลให้ผูป้ระกอบการไม่ร่วมเขา้ประมลูและมลูค่าชนะการประมลูเท่ากบั 0 อย่างไรก็

ตามในความเป็นจรงิแล้วมูลค่าคลื่นความถี่ดงักล่าวมไิด้เป็น 0 หากแต่มมีูลค่าน้อยกว่าราคาขัน้ต ่าในการ

ประมลู ส่งผลใหร้าคาการประมลูบางส่วนไมส่ามารถสงัเกตไดห้รอืเป็นขอ้มลูทีม่ลีกัษณะ Censored Sample 

ดงันัน้มูลค่าคลื่นความถี่ของการประมูลจงึไม่เหมาะสมที่จะใช้วธิกีารก าลงัสองน้อยที่สุด เพราะจะท าให้มี

ค่าประมาณที่สูงกว่าความเป็นจรงิทัง้นี้แบบจ าลองที่มคีวามเหมาะสมกับข้อมูลที่มลี ักษณะ Censored 

Sample คอื แบบจ าลอง Tobit  

 

แบบจ าลอง Tobit  

 

แบบจ าลอง Tobit เป็นแบบจ าลองที่พฒันาขึ้นโดย James Tobin ซึ่งแบบจ าลอง Tobit เป็น

แบบจ าลองทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มลูทีต่วัแปรตามบางส่วนหายไปจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ในแบบ

ของ Censored Sample  

 

Bohlin, Madden และ Morey (2010)  ซึง่ใชแ้บบจ าลอง Tobit  ในการประมาณค่าสมการแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่าคลื่นความถี่ต่อความถี่ทัง้หมดต่อประชากรกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิล โดยปกตริาคา

ชนะการประมลูเป็นขอ้มลูทีถู่ก Censored เนื่องจากราคาการประมลูทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงนัน้นอกจาก

จะเป็นราคาประมลูทีส่งูกว่าราคาขัน้ต ่าแลว้ยงัตอ้งเป็นราคาทีส่งูทีสุ่ดในบรรดาผูป้ระมลูทัง้หมดซึง่ในบางครัง้

อาจไมม่กีารยืน่ประมลูเน่ืองจากผลตอบแทนจากการไดส้ทิธิใ์นการประมลูน้อยกว่าราคาขัน้ต ่าในการประมลู
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เมื่อไม่เกิดการประมูลจงึส่งผลให้ไม่มผีู้ใดชนะการประมูลและน าไปสู่การไม่มขี้อมูลของราคาผู้ชนะการ

ประมลูหรอืราคาการประมลูเท่ากบั 0 

 

ด้วยลกัษณะของข้อมูลราคาชนะการประมูลคลื่นความถี่ดงัที่กล่าวมานัน้ส่งผลให้การประมาณค่า

คลื่นความถีไ่มส่ามารถประมาณค่าแบบจ าลองดว้ยวธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดได ้การประมาณค่าแบบจ าลอง

เพื่อประมาณค่าคลื่นความถีจ่งึเหมาะสมกบัแบบจ าลอง Tobit ซึง่ไดค้ านึงถงึขอ้มลูของตวัแปรตามทีห่ายไป 

 

ทฤษฎีและวิธีการประมาณค่าตามแบบจ าลอง Tobit 

 

ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงวิธีการประมาณค่าของแบบจ าลอง Tobit ซึ่งใช้วิธีการ Maximum 

Likelihood ในการประมาณค่า ภายใต้สมมตฐิานที่ก าหนดให้ตวัแปรมกีารกระจายแบบปกต ิทัง้นี้ก่อนที่จะ

แสดงวธิีการประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit โดยวธิกีาร  Maximum Likelihood  จะแสดง Probability 

Distribution Function และ Cumulative Distribution Function ของตวัแปรทีม่กีารกระจายแบบปกต ิ

 

(1)  การกระจายแบบปกติและการกระจายแบบปกติมาตรฐาน  (Normal และ Standard 

Normal Distribution) 

 

ก าหนดให ้y เป็นตวัแปรทีม่กีารกระจายแบบปกต ิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั   และค่าความแปรปรวน

เท่ากบั    ดงันัน้ Probability Distribution Function ของ y คอื 

 

 ( )  
 

√2   
 

  
(   ) 

    

 

โดย Standard Normal Distribution ของ y ซึง่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0 ค่าความแปรปรวนเท่ากบั 1 และค่า 

  
   

 
 จะได ้

 

 ( )   (
   

 
)   ( )  

 

 √2 
  

 

 

(   )

 

(   )

  
 

 √2 
 

(  
  

 
)
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เมือ่     

 ( )   ( )  
 

√2 
 

(  
  

 
) 

 

ก าหนดให ้  ( ) คอื Standard Normal Distribution Function 

     ( ) คอื Cumulative Standard Normal Distribution Function 

ดงันัน้ 

 ( )  
 

√2   
 

  
(   ) 

    
 

 √2 
 

(  
  

 
)
 

 

 
 (

   

 
)  

 

 
 ( ) 

โดย Cumulative Distribution Function คอื 

     (   )    (
   

 
) 

     (   )      (
   

 
) 

 

(2)  การกระจายแบบปกติของ Censored Sample 

 

ขอ้มลูราคาการประมลูต่อคลื่นความถี่ทัง้หมดต่อประชากรหรอื (Winning Bid Price / Total MHz / 

Population)  มลีกัษณะเป็น Censored Sample  ดงัทีก่ล่าวไวก่้อนหน้าซึง่ลกัษณะของการถูก Censored 

นัน้เป็นการถูก Censored ค่าจากทางดา้นซา้ย เนื่องจากผูป้ระกอบการเลอืกทีจ่ะไม่ประมลูหากรายไดสุ้ทธิ

จากการไดร้บัสทิธิใ์นการใชค้ลื่นความถี่ต ่ากว่าราคาขัน้ต ่าในการประมลูส่งผลใหร้าคาชนะการประมลูเท่ากบั 

0 อย่างไรตามในความเป็นจรงิแล้วมูลค่าของคลื่นความถี่มไิด้เท่ากบั 0 แต่เท่ากบัผลตอบแทนซึ่งมมีูลค่า

น้อยกว่าราคาขัน้ต ่าในการประมลูซึง่ไมส่ามารถสงัเกตมลูค่าดงักล่าวไดโ้ดยตรง ดงัภาพที ่6.4 
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ภาพท่ี 6.4: เส้นจ านวนแสดงมลูค่าคล่ืนความถ่ีท่ีถกู Censored ค่าทางด้านซ้าย 

 

จากภาพที ่6.4 การกระจายขอ้มลูของมลูค่าคลื่นความถีท่ีถู่ก Censored สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

        ,
       

            
                 

                           
                 

 

 

สมการขา้งต้นสามารถอธบิายได้คอื ก าหนดให้ค่า    
  คอื ราคาประมูลสูงสุดที่ผู้ประกอบการราย

หนึ่งเสนอราคาคลื่นความถี่ โดยราคาดงักล่าวในเบื้องต้นนัน้เป็นความลบัจงึไม่สามารถทราบไดท้ัง้นี้ราคา

ประมลูจะได้รบัการเปิดเผยก็ต่อเมื่อราคาประมูลนัน้สูงกว่า Reserve Price และเป็นราคาประมลูสูงสุดซึ่ง

เป็นกรณีแรกของค่า         ทีเ่ป็นไปได้ และกรณีทีส่องคอื กรณีที่ไม่มกีารยื่นประมลู เนื่องจากราคาที่

ผู้ประกอบการให้กบัคลื่นความถี่นัน้ต ่ากว่า Reserve Price  ส่งผลให้มูลค่าดงักล่าวมไิด้ถูกเปิดเผยและ

เท่ากบั 0 ดงันัน้การกระจายขอ้มลูของ       ในลกัษณะการกระจายแบบปกตทิีค่ านึงถงึค่าทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตไดแ้สดงไดด้งัสมการ 

 

 (     )  [ (      )]  [ (             )]     

โดย    คอื 1 หาก        
                  

   คอื 0 หาก        
                  

 

ดงันัน้ Cumulative Distribution Function ของขอ้มลูปกตแิละขอ้มลูทีถู่ก Censored คอื 

 (        )   (       
                 )    (

                 

 
)

     (
                 

 
) 

Reserve price 

Spectrum price = 0 Winning Bid price  

Censored price of 

Spectrum 
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โดยลกัษณะการกระจายของ Cumulative Distribution Function ของขอ้มลูทีถู่ก Censored แสดง

ดงัภาพที ่6.5  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : Reserve Price น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของ Winning Bid Price 

ภาพท่ี 6.5: การกระจายของ Cumulative Distribution Function ของข้อมลูท่ีถกู Censored (ซา้ย) 

เปรียบเทียบกบั กรณีท่ีไม่ถกู Censored (ขวา) 

Cumulative Distribution Function ของขอ้มลูปกต ิคอื  

 (          )      (
                 

 
) 

 

ซึง่ Cumulative Distribution Function คอื พืน้ทีส่ขีาวของภาพที ่6.5 ดงันัน้การทีเ่ราสมมตวิ่าการ

กระจายตัวมีลกัษณะเต็มรูปแบบ (ไม่มีการ Censored) ทัง้ที่มกีารไม่ปกติของการเก็บข้อมูล จะท าให้

คุณสมบัติทางสถิติและความน่าจะไม่เป็นไปตามสมมติฐาน และผลของการประมาณค่า Bias และ 

Inconsistent 

 แบบจ าลอง Tobit ใชคุ้ณสมบตัทิางด้านความน่าจะเป็นขา้งต้นในการประมาณค่า ดงันัน้ต้องมกีาร

ตัง้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการกระจายตวัของตวัแปรสุ่ม ซึ่งนิยมสมมติให้มกีารกระจายตวัแบบปกต ิ(Normal 

Distribution) 

 หลงัจากแสดงการกระจายของความน่าจะเป็นของขอ้มลูปกตแิละขอ้มลูทีถู่ก Censored ล าดบัต่อมา

จะแสดงการประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit ดว้ยวธิกีาร Maximum Likelihood ซึง่เป็นเทคนิคการประมาณค่า

แบบจ าลองทีร่วบรวมทัง้ขอ้มลูปกตแิละขอ้มลูทีถู่ก Censored รวมเขา้ดว้ยกนัตามทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 

 

 𝑐 (
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑗  𝜇

𝜎
) 

 µ ∞ - ∞ 
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(3)  การประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit ด้วยวิธีการ Maximum Likelihood 

 แบบจ าลอง Tobit แม้ว่าจะแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในรูปแบบ

เสน้ตรง เช่นเดยีวกบัสมการในรปูแบบเสน้ตรงทัว่ไปแต่ดว้ยเหตุที่ Censored Sample ของการศกึษาในครัง้

นี้บางส่วนไม่สามารถสังเกตค่าได้จึงส่งผลให้ค่าตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 0 การก าหนดแบบจ าลองจึง

ก าหนดใหต้วัแปรตามนัน่คอื มลูค่าคลื่นความถี ่(PMHz) อยูใ่นรปูของ (PMHz*) ซึง่ค่าทีก่ าหนดขึน้อยู่ภายใต้

เงื่อนไขคอื ค่า (PMHz*) จะเป็นค่าทีส่ามารถสงัเกตไดก้ต่็อเมื่อค่า (PMHz*) เป็นค่าทีม่ากกว่าราคาขัน้ต ่าใน

การประมูล (Reserve Price) และเป็นราคาประมูลที่สูงที่สุดในบรรดาผู้ประมูลทัง้หมด อย่างไรก็ตามค่า

(PMHz*) เป็นค่าทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้หากราคาทีผู่ป้ระกอบการใหต่้อมลูค่าคลื่นความถี่ต ่ากว่าราคาขัน้ต ่า

ในการประมลูและส่งผลใหไ้มม่ผีูช้นะการประมลูและมลูค่าคลื่นความถีเ่ท่ากบั 0 ดงัทีก่ล่าวไวก่้อนหน้า ดงันัน้

สมการของแบบจ าลอง Tobit สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 
       

           
 

โดย        
  คอื  มูลค่าคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อประชากร 1 คน  ภายใต้เงื่อนไขการสามารถ

สงัเกตค่าจากตวัอยา่งไดแ้ละไมไ่ด ้

    คอื เวกเตอรข์องปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถีต่่อ MHz ต่อประชากร 1 คน 

   คอื ปจัจยัอื่นๆ ที่มอีิทธพิลต่อมูลค่าคลื่นความถี่แต่อยู่นอกเหนือจากปจัจยัก าหนดมูลค่า

คลื่นความถี ่ซึง่โดยปกตสิมมตใิหเ้ป็นปจัจยัทีไ่ม่มคีวามส าคญัต่อมลูค่าคลื่นความถี ่

   และ   คอื Subscript แทนประเทศและล าดบัของใบอนุญาตทีม่กีารประมลูคลื่นความถีต่ามล าดบั 

โดยเงือ่นไขของค่า (PMHz*) เป็นไปตามเงือ่นไขดา้นล่าง 

 

        ,
       

            
                 

                           
                 

 

 

 ทัง้นี้การประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit ซึ่งสามารถประมาณค่า Parameters โดยค านึงถึงกลุ่ม

ตวัอยา่งทีถู่ก Censored สามารถแสดงไดด้งันี้ 
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จากการกระจายขอ้มลูของ PMHz ในลกัษณะการกระจายแบบปกตทิีค่ านึงถงึค่าทีไ่ม่สามารถสงัเกต

ไดแ้สดงไดด้งัสมการ 

 
 (     )  [ (      )]  [ (             )]     

 

โดย     คอื 1 หาก        
                  

   คอื 0 หาก        
                  

 

วธิกีาร Maximum Likelihood ได้ใช้ความน่าจะเป็นของการเกดิค่าตวัอย่างของทุกๆ ค่าเพื่อน าไป

สรา้งสมการ Likelihood Function เพื่อประมาณค่า Parameters ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการเกดิเหตุการณ์ ณ 

ค่าต่างๆ ของขอ้มลูทัง้หมด โดย Likelihood Function แสดงไดด้งันี้ 

 

  ∏*
 

 
 (

            

 
)+

  

*    (
                    

 
)+

    
 

 

 

 

จากนัน้จงึ Take Log จะได ้Log-likelihood Function 

         ( )  ∑[  (        (
            

 
))  (    ) (      (

                    

 
))]

 

   

 

เมือ่พจิารณาสมการ Log Likelihood Function จะพบว่าสมการนี้ประกอบดว้ยสองส่วนคอื ส่วนแรก

เป็นพจน์ของการประมาณค่า Parameters ของกลุ่มตวัอย่างปกตแิละพจน์ที่สองคอื เงื่อนไขการประมาณ

ค่าที่เพิม่ขึน้มา นัน่คอื ความน่าจะเป็นที่ตวัอย่างจะถูก Censored ดงันัน้การประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit 

จงึไม่เพียงแต่เป็นการประมาณค่าโดยใช้กลุ่มตัวแปรตามที่สามารถสงัเกตได้เท่านัน้แต่ยงัประมาณค่า 

Parameters ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีถู่ก Censored ในเวลาเดยีวกนั  

 

(4)  ค่าคาดการณ์ของมลูค่าคล่ืนความถ่ีจากแบบจ าลอง Tobit 

การประมาณค่าคาดการณ์คลื่นความถี่ของแบบจ าลอง Tobit ของการศึกษาในครัง้นี้ เป็นการ

ประมาณค่าคาดการณ์ของมลูค่าคลื่นความถีแ่บบ Non Linear ซึง่เป็นไปตามสมการดา้นล่าง 
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 (       |   )    (
    

 
)(         ) 

โดย          
 [(                    )  ]

    [(                    )  ]
 

 

ผลกระทบหน่วยสดุท้าย 

 ผลกระทบหน่วยสุดทา้ยคอื การพจิารณาการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี ่

นัน่คอื หากปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงซึ่งมอีทิธพิลต่อมูลค่าคลื่นความถี่เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะส่งผลให้มลูค่า

คลื่นความถีเ่ปลีย่นแปลงไปในทศิทางใดและขนาดเท่าใด โดยผลกระทบหน่วยสุดทา้ยสามารถค านวณไดด้งั

สมการ 

  (       |   )

    
   

(5)  ข้อดีและข้อเสียของแบบจ าลอง Tobit 

 ข้อดี เนื่องจากแบบจ าลอง Tobit จ าเป็นต้องใชว้ธิ ีMaximum Likelihood ในการประมาณค่าดงันัน้

ถ้าเรามจี านวนตวัอย่างที่มากพอ แบบจ าลอง Tobit จงึเป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมอย่างมากส าหรบัการ

ประมาณค่าในกรณทีีม่ตีวัแปรหรอืขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึได ้และการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ ซึง่ผลการ

ประมลูจะทราบเฉพาะผลของผูท้ีไ่ดร้บัชยัชนะเท่านัน้ จงึเหมาะสมกบัการประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Tobit 

 

ข้อเสีย เนื่องจากแบบจ าลอง Tobit ใชว้ธิ ีMaximum Likelihood ในการประมาณค่าโดยสมมตใิห ้

ตวัแปรมกีารกระจายตวัแบบปกต ิในทางปฏบิตัจิ าเป็นต้องใชจ้ านวนตวัอย่างทีม่ากพอเพื่อขจดัปญัหาความ

ไม่รูข้องรปูแบบการกระจายตวัตามทฤษฎ ีCentral Limit Theorem ดงันัน้ ถ้าเรามจี านวนตวัอย่างทีน้่อย

เกนิไป การประมาณค่าจะขาดความแม่นย าและความเสถยีร ซึ่งแตกต่างจากวธิ ีOLS ซึ่งไม่มกีารสมมติ

รปูแบบการกระจายตวัของตวัแปร 
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6.3  การพยากรณ์มลูค่าคล่ืนความถ่ีของประเทศไทยด้วยวิธีการ Censored Regression 

 ในการพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิ ีCensored Regression นี้ ความแม่นย าในการพยากรณ์

ขึน้อยูก่บัลกัษณะขอ้มลูทีม่แีละแบบจ าลองทีใ่ช ้  

(1)  แบบจ าลอง Censored Regression 

ในการทดสอบแบบจ าลองซึ่งแสดงผลในตารางที ่ 6.1  คณะผู้วจิยัฯ แบ่งกลุ่มแบบจ าลองออกเป็น

สองลกัษณะ โดยแบ่งตามการค านวณค่าของตวัแปร Total MHz (จ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมด) โดยใน

ลกัษณะแรก (Model 1-4) เป็นการค านวณโดยใชค้่า Paired MHz ในแต่ละใบอนุญาตคูณสองบวกกบัค่า 

Unpaired MHz ในใบอนุญาตนัน้ๆ ท าใหใ้นแต่ละใบอนุญาตจะมคี่า Total MHz ไม่เท่ากนัแมจ้ะเป็นการ

ประมลูครัง้เดยีวกนั ทัง้นี้การค านวณลกัษณะนี้เป็นวธิทีี ่NERA ใชใ้นการประเมนิมลูค่าในการศกึษาทีผ่่าน

มา  

ในลกัษณะทีส่อง (Model 5-8)  มแีนวคดิทีว่่า Total MHz  ของทุกใบอนุญาตในการประมลูครัง้

เดยีวกนัควรจะมคี่าเท่ากนั เพราะคณะผูว้จิยัฯ มคีวามเหน็ว่าจ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมดทีม่ใีนการประมลูแต่

ละครัง้มผีลต่อมูลค่าสุดท้ายของการประมลู เพราะเป็นค่าที่แสดงถงึจ านวนอุปทานของคลื่นความถี่ทีผู่้ร่วม

ประมลูตอ้งน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ ท าใหก้ารประมลูทีม่จี านวน Total MHz สูงอาจไดร้บัราคาทีต่ ่ากว่าโดยที่

ปจัจยัอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง (ทัง้นี้ความสัมพันธ์นี้อาจไม่ใช่เส้นตรง ท าให้ไม่สามารถคาดเดาทิศทาง

เครื่องหมายทีจ่ะไดจ้ากการประมาณค่าได้) ซึง่น าไปสู่ระดบัการแข่งขนัในการประมูลและมูลค่าสุดทา้ยจาก

การประมูล  ดงันัน้จงึค านวณโดยน าจ านวน Paired MHz  ทัง้หมดในทุกใบอนุญาตคูณสองและบวกดว้ย

จ านวน Unpaired MHz ในทุกใบอนุญาตทีม่ใีนการประมลูครัง้เดยีวกนั 

ในแต่ละลกัษณะมแีบบจ าลองทัง้หมด 4 แบบจ าลอง แต่ละแบบจ าลองมคีวามแตกต่างกนัดงันี้ 

1. Model 1 และ 5 เป็นแบบจ าลองตัง้ต้นซึ่งมีตัวแปรอธิบายเหมือนกับที่ใช้ในกรณีการ

ประมาณมลูค่าดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรดงัตารางที ่6.1 

 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

108 

ตารางท่ี 6.1: ตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลอง Censored Regression แบบท่ี 1 และ 5 

 ความหมาย 

ตวัแปรตาม :  
PMHzp มลูค่าชนะการประมลูของคลื่นความถีต่่อ MHz ต่อประชากร 1 คน 
ตวัแปรอิสระ :  
Total MHz จ านวนคลื่นความถี่ทัง้หมด (2 ลกัษณะคอื ในแต่ละใบอนุญาตหรอืในแต่ละครัง้การประมลู) 
Paired MHz จ านวนคลื่นความถีแ่บบคู่ทีจ่ดัสรรต่อใบอนุญาต 
GDP ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที ่(2009 US-Dollar) 
Gcap รายไดท้ีแ่ทจ้รงิของประชากรต่อหวั (2009 US-Dollar) 
Dense ความหนาแน่นประชากร (คน/ตารางกโิลเมตร) 
Densesq ความหนาแน่นประชากรยกก าลงัสอง 
Lo จ านวนใบอนุญาตทีเ่สนอใหม้กีารประมลู 
Boom ช่วงเวลาทีเ่กดิความตื่นตวัดา้นโทรคมนาคม 
Set-aside จ านวนคลื่นความถีท่ีก่นัเผื่อแยกไวใ้นการประมลู 
Length ระยะเวลาของใบอนุญาต 
Time 1 ส่วน ln ของแนวโน้มเวลา (1/ln(T)) 
Indo ตวัแปร Dummy แทนมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศอนิโดนีเซยี 
Den ตวัแปร Dummy แทนมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศเดนมารค์ 
Sg ตวัแปร Dummy แทนมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศสงิคโปร ์
Geor ตวัแปร Dummy แทนมลูค่าคลื่นความถีข่องประเทศจอรเ์จยี 

2. Model 2 และ 6 มตีวัแปรทุกตวัทีม่ใีนรปูแบบที ่1 และเพิม่ตวัแปร DumPMHz หรอื ตวัแปร

หุ่นทีม่คี่าเท่ากบัหนึ่งเมื่อ ราคาคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อจ านวนประชากรทีไ่ดจ้ากการประมลูมี

มลูค่าสูงกว่า หนึ่งดอลลารส์หรฐั แนวคดิส าหรบัการเพิม่ DumPMHz คอืคณะผูว้จิยัฯ ต้องการ

ให้แบบจ าลองค านึงถงึความผดิปกตใินการประมูลในช่วงหลงัปี 2001 (ซึ่งถูกควบคุมด้วยตวั

แปรหุ่น Boom) โดยเฉพาะในใบอนุญาตทีม่มีลูค่าสุดทา้ยสงูผดิปกตทิัง้ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นช่วงแรกของ

การเปิดใชค้ลื่น 2.1 GHz และเทคโนโลย ี3G ทัง้นี้ตวัแปรนี้อาจมคีวามซ ้าซอ้นกบัตวัแปร Boom 

ในบางตวัอย่างแต่ทัง้นี้ในแบบจ าลองมคีวามจ าเป็นต้องใส่ทัง้สองตวัแปรเพราะจุดมุ่งหมายทาง

แนวคดิทีแ่ตกต่างกนั โดยแนวคดิตวัแปร DumPMHz มผีลเชงิบวกต่อมลูค่าและราคาของคลื่น

ความถี ่
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3. Model 3 และ 7 ในแบบจ าลองทัง้สองนี้แตกต่างจากแบบจ าลองที่ 2 และ 6 โดยมกีารเพิม่

ตวัแปร TR ที่แสดงถงึสดัส่วนรายได้ของภาคโทรคมนาคมต่อ GDP ในปี 2012 (จากการ

พยากรณ์) ตัวแปรนี้ เป็นตัวแปรที่แสดงถึงความส าคญัของภาคโทรคมนาคมต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ซึง่ท าใหม้ลูค่าของคลื่นความถี่มคี่าสูงขึน้ ตามความส าคญัและประโยชน์ที่

จะเกดิขึน้จากการน าคลื่นความถีไ่ปใชป้ระโยชน์เป็นตวัแทนอุปสงคข์องตลาด 

4. Model 4 และ 8 ในแบบจ าลองชุดสุดท้ายนี้แตกต่างจากแบบจ าลองที่ 3 และ 7 โดยมกีาร

เพิม่ตวัแปร MO แสดงถงึจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นปี 2012 (จากการพยากรณ์) จ านวน

ผูใ้ช้โทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นตวัแปรที่บ่งชี้ถงึความต้องการการใช้บรกิารจากคลื่นความถี่ในด้าน

โทรคมนาคมและการส่งผ่านขอ้มลู ซึง่เป็นหน่ึงในตวัแปรทีแ่สดงถงึอุปสงคแ์ละสภาพตลาด โดย

ที่จ านวนผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่สูงขึน้ หมายถงึความต้องการบรกิารจากคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น

และท าใหค้ลื่นความถีม่มีลูค่าสงูขึน้ 

(2)  ข้อมลูและแหล่งท่ีมา 

ขอ้มูลที่น ามาใช้เป็นขอ้มูลการประมูลคลื่นความถี่ในประเทศต่างๆ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 ถึงปี ค.ศ. 

2007 โดยขอ้มลูนี้เป็นขอ้มลูเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการประมาณมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดและวธิ ี

Neural Network 

ขอ้มลูทีใ่ชจ้ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 72 ตวัอย่าง จาก 72 ตวัอย่างนี้ มตีวัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามกีาร

ประมลูแต่การประมลูไมม่ผีูช้นะและมมีลูค่าใบอนุญาตเท่ากบัศูนยท์ัง้หมด 3 ตวัอย่าง ทัง้นี้ ทัง้สามตวัอย่างที่

เพิม่ขึน้นี้มาจากการวจิยัของ Bohlin, Madden and Morey (2010)  ทีส่ ารวจขอ้มลูจากฐานขอ้มลู DotEcon 

Spectrum Awards 

ขอ้มลูเพิม่เตมิไดแ้ก่ สดัส่วนรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อ GDP และจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่

น ามาจากฐานขอ้มลูของ ITU 
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(3) กรอบแนวคิดในการประเมินแบบจ าลอง 

แบบจ าลองทีด่สี าหรบัการประเมนิและพยากรณ์ ควรมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองตอ้งเป็นเหตุเป็นผลและมฐีานแนวคดิทีช่ดัเจนในการเลอืก ในงานวจิยั

นี้ คณะผูว้จิยัฯ น าแนวคดิของ ITU และแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตรม์าเป็นหลกัเกณทเ์บือ้งต้นใน

การคดัเลอืกตวัแปร อยา่งไรกด็ ีแนวคดิเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อมลูค่าคลื่นความถี่ของ ITU มหีลาย

ปจัจยัที่องิกบัแนวคดิเชงิทฤษฎที าให้บางครัง้ไม่สามารถหาขอ้มูลในเชงิประมาณได้ หรอือาจ

ตอ้งใชข้อ้มลูเทยีบเคยีงเนื่องจากไม่มขีอ้มลูทีต่้องการ และในบางตวัแปรไม่สามารถหาข้อมลูได ้

อย่างไรก็ตาม จากแนวคดิที่ชดัเจนเชงิทฤษฎที าให้คณะผู้วจิยัฯ สามารถคาดหมายผลกระทบ

จากตวัแปรต่างๆ ต่อมลูค่าคลื่นความถี่ไดว้่าจะมผีลในเชงิบวกหรอืเชงิลบ ดงันัน้แบบจ าลองทีด่ี

ควรใหผ้ลจากการค านวณเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัทีค่าดหมายไว้ 

2. ค่าพยากรณ์ที่ได้จากแบบจ าลอง ต้องสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิ เช่น มูลค่าที่

พยากรณ์ออกมาไดต้้องไม่สูงหรอืต ่าเกนิไปอย่างผดิปกติ หรอืมคี่าที่เป็นไปไม่ได้ เช่น มลูค่า

คลื่นความถีจ่ากการพยากรณ์มคี่าน้อยกว่าศูนย ์เป็นตน้ 

3. มคีุณสมบตัเิชงิสถติทิีน่่าเชื่อถอื ในส่วนของ Censored Regression นี้คณะผูว้จิยัฯ จะพจิารณา

ค่าสถติสิองชนิด  (1) ค่าความเชื่อมัน่ของสมัประสทิธิท์ีป่ระมาณได ้(Significant Level) ของตวั

แปรต่างๆ ประกอบกบัเครื่องหมายว่าเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัทีค่าดหมายไว้หรอืไม่  (2) ค่า 

Pseudo R-squared ซึง่เป็นค่าสถติทิีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความสามารถในการอธบิายตวัแปร

ตาม (มลูค่าคลื่นความถี)่ ของแบบจ าลองทีแ่ตกต่างกนั ค่า Pseudo R-squared นี้น าไปใชไ้ดใ้น

ลกัษณะเดยีวกบั R-squared ในวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด กล่าวคอื แบบจ าลองทีม่คี่า Pseudo R-

squared สงูกว่าสามารถอธบิายมลูค่าคลื่นความถีไ่ดด้กีว่าในทางสถติ ิอย่างไรกด็ ีเนื่องจากการ

ค านวณดว้ยวธิ ีCensored Regression  ไม่สามารถค านวณค่า R-squared ได้ เราจงึใช ้

Pseudo R-squared แทน ทัง้นี้ ค่า Pseudo R-squared  มไิดถู้กจ ากดัอยู่ระหว่าง 0 และ 1 

เหมอืนค่า R-squared จาก OLS  แต่แบบจ าลองทีด่ยี่อมมคี่า Pseudo R-squared  ที่สูง

เช่นเดยีวกบัสมการถดถอยทัว่ไป 
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(4) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองตามวิธี Censored Regression ทัง้ 8 แบบจ าลอง 

ตารางที่ 6.2 แสดงผลการค านวณผลกระทบของปจัจยัต่างๆ ต่อมูลค่าคลื่นความถี่จากขอ้มูล

ประเทศต่างๆ จากวธิ ีCensored Regression และผลการพยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ต่อ MHz ต่อจ านวน

ประชากรของประเทศไทย (Forecasted PMHz) ในแบบจ าลองต่างๆ ทัง้ 8 รปูแบบ 

คณะผู้วจิยัฯ น ากรอบแนวคดิในการประเมนิแบบจ าลองที่ได้น าเสนอในเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ใน

การคดัเลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรบัการพยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ เพื่อน าไปใช้ในการประมูลใน

ประเทศไทยต่อไป โดยมขีอ้สงัเกตในการคดัเลอืกดงันี้ 

 

ในขัน้แรกพบว่าโดยรวมผลการประมาณค่าสมัประสทิธิท์ี่ได้จากแบบจ าลองทัง้สองลกัษณะ (แบ่ง

ตามวธิกีารค านวณ Total MHz)  มคี่าสมัประสทิธิใ์กล้เคยีงกนัโดยส่วนใหญ่ แต่ว่ามรีะดบันัยส าคญัที่

แตกต่างกนั แบบจ าลองชุดทีค่ านวณ Total MHz  แยกตามใบอนุญาตมคี่า Pseudo R-squared  โดยรวมสูง

กว่าแบบจ าลองชุดทีค่ านวณ Total MHz  แยกตามครัง้การประมลู อย่างไรกด็ีคณะผูว้จิยัฯ ใชห้ลกัการใน

ดา้นแนวคดิของปจัจยัประกอบการวเิคราะห ์จงึสรุปว่าเมื่อผลทางสถติมิไิดม้คีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

แต่ในดา้นแนวคดิการนิยาม Total MHz  ตามครัง้การประมลู (Model 5-8) มกีรอบแนวคดิและเหตุผลที่

ชดัเจนกว่า ดงันัน้จงึเลอืกทีจ่ะพจิารณาเฉพาะแบบจ าลองแบบที ่5 ถงึแบบจ าลองที ่8 เท่านัน้ 

ระหว่างแบบจ าลองที ่5 ถงึ 8 แบบจ าลองที ่8 มคี่า Pseudo R-squared  สูงทีสุ่ดโดยมคี่าเท่ากบั 1 

แต่ว่ากลบัมคี่าพยากรณ์ราคาคลื่นความถีน้่อยกว่าศูนย ์ซึง่เป็นไปไมไ่ด ้(เช่นเดยีวกบัแบบจ าลองที ่4) เราจงึ

สามารถตดัแบบจ าลองที ่8 ออกจากการพจิารณาได ้
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ตารางท่ี 6.2: ผลการประมาณค่าด้วยวิธี Censored Regression ในรปูแบบต่างๆ 

Variables 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 

Total MHz NERA Total MHz CU 
Coefficients 

Paired MHz 0.069** 0.118*** 0.125*** 0.122*** 0.001* 0.002 0.004 0.009 
Total MHz -0.048*** -0.062*** -0.065*** -0.061*** -0.014*** -0.0008 -0.002 -0.002 
GDP 1.5e-12*** 1.3e-12*** 1.3e-12*** 1.09e-12*** 1.5e-12*** 1.35e-12*** 1.3e-12*** 1.0e-12*** 
GCAP -8.6e-07 2.92e-06 4.46e-06 0.00002*** -7.7e-07 -1.4e-06 -4.9e-07 0.00002** 
Lo 0.026 -0.038 -0.012 -0.042 0.229*** 0.029 0.062 0.020 
Density -0.0007 -0.003*** -0.002*** -0.007*** -0.0005 -0.002*** -0.002* -0.007*** 
Density2 1.14e-06 4.5e-06*** 4e-06*** 0.00001*** 3.2e-06* 2.9e-06*** 2.8e-06* 0.00001*** 
Length  0.043** 0.086*** 0.081*** 0.212*** 0.043** 0.060*** 0.056** 0.216*** 
Set-aside -0.966*** -1.087*** -1.075*** -0.955*** -0.867*** -0.91** -0.900*** -0.768*** 
ReverselogT 1.140*** 1.030*** 1.007*** 0.976*** 1.168*** 2.458*** 1.061*** 1.02*** 
Boom  0.186 0.313** 0.288** 0.477*** -0.218 0.401*** 0.328 0.577 
MO - - - -0.022** - - - -0.027** 
TR - - 0.052 0.093* - - 0.030 0.080 

Dum PMHzp - 0.806*** 0.746*** 1.13*** - 0.677*** 0.602** 1.083*** 

Dum Indo -0.446* -0.048 0.009 0.863** -0.676** -0.081 -0.093 0.943* 

Dum Den 0.59*** 0.47*** 0.49*** 0.16 0.80*** 0.55*** 0.58*** 0.18 

Dum Sg -37.8 -149.4*** -133.1*** -449.5*** -115.4* -93.61*** -91.2 -475.01*** 

Dum Geor 0.675** 0.757*** 0.586** 0.638** 1.022*** 0.421*** 0.378 0.453 

Constant -1.23** -1.71*** -1.94*** -2.96*** -0.96* -1.83*** -1.89*** -3.11*** 

Pseudo R2 0.942 1.038 1.04 1.06 0.949 0.978 0.978 1.00 

Forecasted PMHzp 0.67 0.10 0.30 -1.42 1.25 0.34 0.53 -1.57 

Observation 72 72 72 72 72 72 72 72 

 หมายเหตุ : ***,**,*  หมายถงึ มนียัส าคญัทีร่อ้ยละ 1, 5 และ 10 ตามล าดบั 

 ในส่วนของแบบจ าลองที่ 5 นัน้มขีอ้สงัเกตสองขอ้  (1) แบบจ าลองที่ 5 มคี่าพยากรณ์ราคาคลื่น

ความถี่ทีค่่อนขา้งสูง (มากกว่าหนึ่ง) และ  (2) ค่าสมัประสทิธิข์อง Licensed Offered (LO) มคี่าค่อนขา้งสูง

และมนีัยส าคญั ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อราคาพยากรณ์ทีไ่ดต้ามขอ้สงัเกตขอ้แรก เนื่องดว้ยขอ้สงัเกตทัง้สองขอ้ 

การน าแบบจ าลองที ่5 ไปใชจ้ะมขีอ้จ ากดั คณะผูว้จิยัฯ จงึตดัแบบจ าลองที ่5 ออกไป 
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 ระหว่างแบบจ าลองที่ 6 และ 7 ทัง้สองแบบจ าลองมคี่า Pseudo R-squared ที่ใกล้เคยีงกนัมาก 

ราคาพยากรณ์สมเหตุสมผล ดงันัน้การเลอืกระหว่างแบบจ าลองทัง้สองจงึใชห้ลกัการที่เรยีกว่า Parsimony 

หรอืแปลไดว้่าใหเ้ลอืกแบบจ าลองทีก่ระชบักว่า (มจี านวนตวัแปรน้อยกว่า) เพราะในงานวจิยันี้เรามขีอ้จ ากดั

ดา้นจ านวนตวัอย่าง ดงันัน้การเพิม่จ านวนตวัแปรจะเป็นการเพิม่ปญัหาในส่วนของ Degree of Freedom 

ของแบบจ าลอง  ในแบบจ าลองที ่7 ทีเ่พิม่ตวัแปรรายไดข้องภาคโทรคมนาคมต่อ GDP นัน้ สมัประสทิธิข์อง

ตวัแปรทีเ่พิม่ขึน้มากลบัไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิและโดยรวมระดบันัยส าคญัของตวัแปรตวัอื่น กม็ไิดแ้ตกต่าง

ไปจากแบบจ าลองที่ 6 ดงันัน้ โดยหลกัการ Parsimony คณะผู้วจิยัฯ จงึเลอืกแบบจ าลองที่ 6 เป็น

แบบจ าลองหลกัทีจ่ะใชใ้นการประมาณมลูค่าคลื่นความถีส่ าหรบัประเทศไทยตามวธิ ีCensored Regression 

 

 

6.4  ผลการประมาณค่ามูลค่าคล่ืนความถ่ีแบบจ าลอง Censored Regression 

 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง Censored Regression รปูแบบที ่6  แสดงดงัตารางที ่6.3 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 6.3: รายละเอียดผลการค านวณแบบจ าลอง Censored Regression ท่ีเลือกใช้ 

Variables Coefficients Std. Error t-statistic Probability 

Total MHz -0.0008 0.0029 -0.29 0.775 
Paired MHz 0.0017 0.0184 0.09 0.925 
GDP 1.35e-12*** 9.31e-14 14.49 0.000 
Gcap -1.45e-06 1.82e-06 -0.79 0.430 
Dense -0.0029*** 0.0005 -4.81 0.000 
Densesq 2.90e-06*** 5.91e-07 4.91 0.000 
Lo 0.0294 0.0780 0.37 0.710 
Boom 0.4007*** 0.1333 3.01 0.004 
Set-aside -0.9115** 0.3423 -2.66 0.010 
Length 0.0600*** 0.0103 5.81 0.000 
Time 2.4580*** 0.0834 29.48 0.000 
Dum PMHz 0.6767*** 0.1843 3.67 0.001 
Indo -0.0812 0.1319 -0.62 0.540 

Den 0.5555*** 0.0454 12.21 0.000 

Sg -93.6070*** 20.3050 -4.61 0.000 

Geor 0.4209*** 0.1516 2.78 0.007 

Constant -1.8260*** 0.4785 -3.82 0.000 

Pseudo R2 0.9782   

Obs 72   
หมายเหตุ : ***,**,* หมายถงึ มนียัส าคญัทีร่อ้ยละ 1,5 และ 10 ตามล าดบั 

 

จากผลการประมาณค่าโดยรวมพบว่าตวัแปรที่มคีวามสามารถในการอธบิายมูลค่าคลื่นความถี่ต่อ 

MHz ต่อประชากรอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัรอ้ยละ 1, 5 และ 10 คอื  ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ 

ราคาคงที่, ความหนาแน่นของประชากร, ลกัษณะของใบอนุญาตที่มกีารกนัเผื่อไว้ประมูลในภายหลงั , 

ระยะเวลาของใบอนุญาต, แนวโน้มของเวลา, ตวัแปร Dummy แทนประเทศทีม่รีาคามลูค่าชนะการประมลู

ของคลื่นความถีต่่อ MHz ต่อประชากร 1 คน เกนิ 1 ดอลลารส์หรฐั, ตวัแปร Dummy แทนมลูค่าคลื่นความถี่

ของประเทศเดนมารค์, สงิคโปร ์และค่าคงทีข่องสมการ   
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 นอกจากนี้ตวัแปรทีส่ามารถอธบิายมลูค่าคลื่นความถี่อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัรอ้ยละ 1, 5 และ 10 

มเีครื่องหมายตรงตามสมมตฐิาน ในขัน้ตอนต่อมาจงึเป็นการพยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย

จาก แบบจ าลองซึง่ผลการพยากรณ์แสดงโดยตารางที ่6.4 

 

ตารางท่ี 6.4: ผลการพยากรณ์มูลค่าคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ของประเทศไทยจากแบบจ าลอง 
Censored Regression 

 

ขนาด
ใบอนุญาต 

(MHz) 

ราคาและรายรบั ผลการพยากรณ์จากแบบจ าลอง 

5 

Price/Mhz/Pop(USD) 0.34 

รายรบัต่อใบอนุญาต 1 ใบ 

(ล้านบาท) 

7,061,800,000 
(เจด็พนัลา้นบาท โดยประมาณ) 

รายรบัจากการประมูล 

(ล้านบาท) 
63,556,200,000 

(หกหมืน่สามพนัหา้รอ้ยหา้สบิหกลา้นบาท โดยประมาณ) 
หมายเหตุ: อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์หรฐั เท่ากบั 31 บาท และประชากรไทยมจี านวน 67 ลา้นคน 

 

  

ทัง้นี้ เมื่อพิจารณาผลการพยากรณ์คลื่นความถี่ของประเทศไทยจากแบบจ าลอง Censored 

Regression ซึง่พบว่าเท่ากบั 0.34 ดอลลารส์หรฐั ต่อ MHZ ต่อประชากร 1 คนนัน้ พบว่าเป็นระดบัราคาทีม่ ี

ความเป็นไปได ้เน่ืองจากหากพจิารณาปจัจยัแวดลอ้มของไทยและต่างประเทศจะเหน็ไดว้่าผลการประมลูใน

ต่างประเทศ 7 ปียอ้นหลงันัน้ ราคาการประมูลต่อคลื่นความถี่ต่อประชากร (Price/MHz/Pop) มรีาคาลดลง

อย่างชดัเจน ซึง่จากภาพที ่6.6 จะเหน็ไดว้่าหลงัจากปี 2001 เป็นต้นไปไม่มปีระเทศใดทีม่ ีPrice/MHz/Pop 

เกนิ 1 ดอลลารส์หรฐั นอกจากนี้ ภาพที ่6.6 ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ราคาขัน้ต ่าในการประมลูไม่มคีวามสมัพนัธท์ี่

แน่ชดัในเชงิเสน้ตรงกบัราคาชนะการประมลู 
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ภาพท่ี 6.6: ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาชนะการประมลูกบัราคาขัน้ต า่ในการประมูล 
(Source: Bohlin, Madden and Morey (2010)) 

 

จากข้อมูลการประมูลในต่างประเทศคาดว่าการประมูลในประเทศไทยนัน้น่าที่จะมรีาคาชนะการ

ประมลูคอื Price/MHz/Pop ไมเ่กนิ 1 ดอลลารส์หรฐั ซึง่เป็นการสนบัสนุนผลการศกึษาของคณะผูว้จิยัฯ  

 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบังานวจิยันี้ จ านวนตวัอย่างทีใ่ช้มอียู่ทัง้หมด 72 ตวัอย่าง แต่เป็นตวัอย่างที่มี

การถูก Censored เพยีง 3 ตวัอย่าง ดงันัน้แบบจ าลอง Censored Regression ในงานวจิยันี้ จงึอาจจะไม่

เหมาะสมนกัในทางทฤษฎเีนื่องจากมขีอ้จ ากดัของขนาดตวัอยา่ง 
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บทท่ี 7 

การประมาณมลูค่าคล่ืนความถ่ีโดยใช้แบบจ าลอง Neural Network 

 

แบบจ าลองการประเมนิมูลค่าคลื่นความถี่โดยใช้แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีม  (Artificial 

Neural Network)  เป็นแบบจ าลองทางเศรษฐมติิ (Econometrics)  ในกลุ่มนอนพาราเมทรกิซ์ (Non-

parametric) หรอืเซไมนอนพาราเมทรกิซ์ (Semi Non-parametric) แบบจ าลองชนิดนี้เหมาะส าหรบัการ

พยากรณ์ทีผู่พ้ยากรณ์ไม่ทราบลกัษณะรปูแบบฟงัก์ชนัความสมัพนัธท์ีเ่ฉพาะเจาะจง  (Specific Functional 

Form) ระหว่างตวัแปรดา้นซา้ยและตวัแปรดา้นขวา และในกรณีทีค่วามสมัพนัธข์องตวัแปรดา้นซา้ยและขวา

มลีกัษณะทีซ่บัซอ้นและไม่เป็นเสน้ตรง (Non-linear) นอกจากนี้แบบจ าลองยงัมคีวามยดืหยุ่นสูงตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูหรอืความซบัซอ้นของขอ้มลูไดด้ี งานทีน่ิยมน าแบบจ าลองโครงข่ายประสาท

เทยีมไปใช้ ได้แก่  งานจดจ าลายมอืหรอืตวัอกัษร (Optical Character Recognition)  การควบคุม

กระบวนการทางเคม ีการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์ราคาหุน้ และ การพยากรณ์ราคาสนิทรพัย ์(Asset 

Price) ทีม่คีวามผนัผวนสงูเป็นตน้ 

ในตอนที ่7.1 ต่อไปนี้ จะอธบิายแนวคดิวธิกีารประมาณแบบนอนพาราเมทรกิซแ์ละวธิกีารประมาณ

ด้วยแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีม ตอนที่ 7.2 เป็นการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทยีมในการ

ประเมนิมลูค่าคลื่นความถีใ่นแบบจ าลองหลายๆ แบบ  และตอนที ่7.3 เป็นการสรปุผลการพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด 

 

7.1   แนวคิดการประมาณแบบนอนพาราเมทริกซ์และวิธีการประมาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
 

7.1.1  ข้อดีและข้อเสียของการประมาณแบบพาราเมทริกซ ์และ นอนพาราเมทริกซ ์
 

เศรษฐมติแิบบดัง้เดมินิยมใช้การประมาณแบบพาราเมทรกิซ์ เนื่องจากมคีวามง่ายในการตคีวาม

และสามารถค านวณไดง้า่ยในสมยัทีย่งัไมม่คีอมพวิเตอรท์ีป่ระมวลผลไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่ขอ้เสยีทีส่ าคญัของ

การประมาณแบบพาราเมทรกิซ์ก็คอื ข้อสมมติเกี่ยวกบัรูปแบบของฟงัก์ชนัที่ต้องมลีกัษณะเป็นเส้นตรง 
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ตวัอย่างเช่นในการประมาณแบบก าลงัน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square)  ทีน่ิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวาง

ในทางเศรษฐศาสตรม์ขีอ้สมมตสิ าคญัคอื y เป็นฟงักช์นัเสน้ตรงของ x โดยที ่

y = a + bx + e 

โดยค่า a กบั b คอืค่าสมัประสทิธิท์ีจ่ะท าการประมาณ  และ e คอืค่าความผดิพลาด 

อย่างไรก็ตามในความเป็นจรงิ เป็นทีย่อมรบักันว่าความสมัพนัธใ์นทางเศรษฐศาสตรห์ลายอย่างไม่

เป็นเส้นตรงและมคีวามซบัซอ้น ภาพที่ 7.1 แสดงตวัอย่างความสมัพนัธ์ของ y กบั x ทีม่ลีกัษณะคล้าย

เสน้ตรงแต่ไม่ใช่เสน้ตรง แต่ความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิคอื y = (x-1)(x-5)(x-7)(x-9) ซึง่ไม่เป็นเสน้ตรง นอกจาก

ปญัหาความสมัพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงแล้ว ปญัหาอีกอย่างของวิธีการแบบพาราเมทรกิซ์คือ หลายครัง้ผู้

ประมาณไมท่ราบรปูแบบทีแ่ทจ้รงิของฟงัก์ชนัทีป่ระมาณ 

 

    ภาพท่ี 7.1: กราฟ y = (x-1)(x-5)(x-7)(x-9) 

 

 เพื่อแกป้ญัหาของวธิกีารแบบพาราเมทรกิซข์า้งตน้ วธิกีารประมาณแบบนอนพาราเมทรกิซ ์เช่นการ

ประมาณด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมจงึถูกพฒันาขึน้ ขอ้ดขีองวธิกีารแบบนอนพาราเมทรกิซค์อืผูป้ระมาณ

ไมจ่ าเป็นตอ้งระบุลกัษณะของฟงักช์นัทีจ่ะประมาณ และสามารถประมาณความสมัพนัธท์ีไ่ม่เป็นเสน้ตรงและ

ซบัซอ้นมากๆ ได ้วธิกีารประมาณแบบนอนพาราเมทรกิซจ์ะเหมาะส าหรบักบัการประมาณทีม่จี านวนขอ้มลู

มากๆ  ภาพที ่7.2 และตารางที ่7.1 แสดงการเปรยีบเทยีบการประมาณแบบพาราเมทรกิซแ์ละนอนพารา-

เมทรกิซแ์ละขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละวธิ ี
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ภาพท่ี 7.2: เปรียบเทียบการประมาณแบบพาราเมทริกซ์และนอนพาราเมทริกซ ์

 

ตารางท่ี 7.1: ข้อดีและข้อเสียของการประมาณแบบพาราเมทริกซแ์ละแบบนอนพาราเมทริกซ์ 

 วิธีการแบบพาราเมทริกซ์ วิธีการแบบนอนพาราเมทริกซ์ 

วิธีการท่ีใช้กนั

แพร่หลาย 
การประมาณแบบก าลงัสองน้อยทีสุ่ด แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีม 

ข้อดี 

1. ไมซ่บัซอ้น สามารถตคีวามไดง้่าย 

2. ใชก้บัขอ้มลูจ านวนน้อยได ้

3.เหมาะส าหรบัความสมัพนัธท์ีเ่ป็น 

   เสน้ตรง 

1. เหมาะส าหรบัความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้น 

และในกรณทีีไ่มรู่ร้ปูแบบความสมัพนัธท์ี่ 

แน่นอน 

ข้อเสีย 
1.ไมเ่หมาะส าหรบัรปูแบบ

ความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้น 
2. ตอ้งใชข้อ้มลูจ านวนมาก 
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7.1.2  วิธีการประมาณแบบนอนพาราเมทริกซ์ 

หลกัในการประมาณแบบพาราเมทรกิซ์ คอืการเลอืกค่าพารามเิตอรเ์พื่อท าให้ผลรวมของค่าความ

ผดิพลาดในการคาดการณ์ต ่าทีสุ่ด เช่น การเลอืกค่าสมัประสทิธิท์ีท่ าใหผ้ลรวมของค่าผดิพลาดก าลงัสองมคี่า

ต ่ าที่สุดในกรณีของการประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด แต่ในการประมาณแบบนอนพาราเมทริกซ ์

เน่ืองจากเรายอมให้ฟงัก์ชนัมคีวามซบัซ้อนได้มาก การเลือกฟงัก์ชนัที่ท าให้ความผดิพลาดจากการ

คาดการณ์ต ่าสุดเพยีงอย่างเดยีวจะท าให้แบบจ าลองที่ได้มลีกัษณะขึน้อยู่กบัชุดขอ้มูลที่ใช้สรา้งแบบจ าลอง

มากเกนิไป (Overfitting)  และไม่สามารถใชก้บัการคาดการณ์กบัขอ้มลูชุดอื่นหรอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ไดด้ ีกราฟดา้นล่างแสดงแบบจ าลองทีม่ลีกัษณะ Overfitting ในภาพดงักล่าวนี้ความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิระหว่าง 

y กบั x มลีกัษณะเป็นเสน้ตรง แต่ความสมัพนัธท์ีแ่บบจ าลองหามาไดม้ลีกัษณะเป็นกราฟขึน้ลง 

 

 

ภาพท่ี 7.3: Overfitting 

 

 เพื่อแก้ปญัหา Overfitting การประมาณดว้ยวธิกีารแบบนอนพาราเมทรกิซจ์ะท าการแบ่งขอ้มลูเป็น

สองชุด โดยทีชุ่ดแรกจะใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง และชุดทีส่องจะใชใ้นการทดสอบแบบจ าลอง โดยค่าความ

ผดิพลาดทีไ่ดใ้นขอ้มลูชุดแรกกบัชุดทีส่องจะต้องมคี่าใกลเ้คยีงกนั หากค่าความผดิพลาดจากขอ้มลูชุดแรกมี

ค่าต ่ากว่าค่าความผดิพลาดจากขอ้มลูชุดทีส่องมาก แสดงว่าแบบจ าลองเริม่มปีญัหา Overfitting 
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7.1.3  การประมาณด้วยแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 

โครงขา่ยประสาทเทยีมเป็นแบบจ าลองทีอ่าศยัการเลยีนแบบกลไกการท างานของโครงข่ายประสาท

ในสิง่มชีวีติดงัแสดงในภาพที ่7.4 โดยโครงสรา้งของโครงข่ายประสาทเทยีมจะประกอบดว้ยชัน้ 3 ชัน้ไดแ้ก่ 

ชัน้อนิพุต (Input Layer) ชัน้ซ่อน (Hidden Layer) และชัน้ผลลพัธ์ (Output Layer) โดยหน่วยพืน้ฐานของ

แต่ละชัน้คอื หน่วยประสาทหรอืนิวรอนโหนด (Neuron Node) จะรบัขอ้มลูจากชัน้อนิพุตโหนด (Input 

Node) และท าการประมวลผลและส่งผลลพัธ์ที่ไดอ้อกมาที่ชัน้เอาทพ์ุตโหนด (Output Node) ทัง้นี้การ

ประมวลผลจะท าในสองขัน้ตอนขัน้ตอนแรก ขอ้มูลจากโหนดแต่ละอนิพุตจะถูกมาให้น ้าหนักและน าผลมา

รวมกนั จากนัน้ผลทีไ่ดจ้ะถูกน ามาใชใ้นการตดัสนิใจโดยฟงัก์ชนัแอกตเิวชนั (Activation Function) ดงั

แสดงในภาพที ่7.5 ซึง่ฟงัก์ชนัดงักล่าวจะเป็นฟงัก์ชนัเสน้ตรงหรอืไม่ใช่เสน้ตรงกไ็ดจ้ากนัน้ผลทีไ่ดจ้ากการ

ประมวลผลโดยฟงักช์นัแอกตเิวชนัจะถูกใหน้ ้าหนกัอกีครัง้ก่อนส่งไปยงัชัน้เอาทพ์ุตโหนด 
 

 

ภาพท่ี 7.4: เซลโครงสร้างประสาทในส่ิงมีชีวิต 
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ภาพท่ี 7.5: โครงข่ายประสาทเทียม 

  

ฟงักช์นัแอกตเิวชนัทีน่ิยมน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางซึง่มลีกัษณะเป็นกราฟรปูตวัเอส (S) โดยตวัอย่าง

ของไดแ้ก่ฟงัก์ชนั Log-sigmoid (ภาพที ่7.6)  ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟงัก์ชนัจะมคี่าอยู่ในช่วง 0 ถงึ 1 ซึง่

ค านวณไดด้งัสมการ 

xe
xf




1

1
)(  

 

 

 

ภาพท่ี 7.6: Log-sigmoid Function 

 

นอกจากฟงัก์ชนั Log-sigmoid ยงัมฟีงัก์ชนัอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายได้แก่ ฟงัก์ชนั 

Tan-sigmoid  (ภาพที ่7.7)  ซึง่มรีปูแบบสมการดงันี้ 
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ภาพท่ี 7.7: Tan-sigmoid Function 

 

(1) โหนดและความซบัซ้อนของโครงข่ายประสาทเทียม 
 

ในการประมาณด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมนัน้ นอกจากการเลอืกขอ้มูลอนิพุตและขอ้มูลผลลพัธ์

แล้วผู้ประมาณจะต้องเลอืกจ านวนโหนดซึ่งแสดงถงึระดบัความซบัซอ้นของโครงข่ายประสาทเทยีมที่จะใช ้

เนื่องจากความสมัพนัธท์ีไ่ดจ้ากการประมาณ จะมลีกัษณะตามสมการ 

Y = w1*f1(x) + w2*f2(x) + w3*f3(x) + … + wn*fn(x)  

โดยที ่w ค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละโหนด  f คอืฟงักช์นัแอกตเิวชนั  และ n คอืจ านวนโหนด  

สมการ (1) แสดงตวัอย่างสมการทีป่ระมาณไดจ้ากโครงข่ายประสาทเทยีมทีม่จี านวนโหนดเท่ากบั

หนึ่ง 

Y = w1*f1(x1,x2) = [e^(2*(x1) + 3*(x2)) – 1] / [e^(2*(x1) + 3*(x2)) + 1] (1) 

ในกรณีของสมการ (1) จะม ี f(.) เพยีงหน่ึงฟงัก์ชนัเน่ืองจากเราก าหนดใหจ้ านวนโหนดมคี่าเท่ากบั

หนึ่ง  สมการ (2) แสดงตวัอย่างโหนดที่มฟีงัก์ชนัทีไ่ด้จากโครงข่ายประสาทเทยีมทีม่จี านวนโหนดเท่ากบั

สอง 
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         Y = w1*f1(x1,x2) + w2*f2(x1,x2)  

  = 3[e^(2*(x1) + 3*(x2)) – 1] / [e^(2*(x1) + 3*(x2)) + 1]  

       + 4[e^(x1 + x2) – 1] / [e^(x1 + x2) + 1]      (2) 

โดยที่ w1 และ w2 แสดงค่าถ่วงน ้าหนักของโหนดที ่1 และ 2 ตามล าดบัเนื่องจากในกรณีนี้เรา

ก าหนดใหจ้ านวนโหนดเท่ากบัสอง ทางดา้นขวาของ Y จงึม ีf สองครัง้  

ตวัอย่างด้านบนนี้ได้แสดงตวัอย่างความซบัซอ้นของฟงัก์ชนัทีจ่ะประมาณไดจ้ากโครงข่ายประสาท

เทียม และแสดงให้เห็นว่าความซับซ้อนของฟงัก์ชนัจะสูงขึ้นตามจ านวนอินพุตและจ านวนโหนด ของ

โครงขา่ยประสาทเทยีม  

(2) การสอนโครงข่ายประสาทเทียม 

โดยทัว่ไปแลว้วธิกีารสอน (Training) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมทีน่ิยมใชค้อื วธิกีารส่งค่า

ยอ้นกลบั (Backward Propagation)  ซึง่วธิกีารเรยีนรูด้งักล่าวด าเนินการโดยท าการส่งค่าอนิพุตไปตามเสน้

เชื่อมขาออกแลว้จงึค านวณผลลพัธไ์ปยงัชัน้ถดัไป การค านวณเช่นนี้จะเกดิขึน้ไปเรื่อยๆ ทลีะชัน้จนถงึชัน้

เอาตพ์ุต เมือ่ผลลพัธท์ีค่ านวณไดม้คีวามคลาดเคลื่อนกจ็ะเริม่ขัน้ตอนในการค านวณยอ้นกลบัซึง่เริม่จากการ

ปรบัค่าถ่วงน ้ าหนักระหว่างชัน้จากความผิดพลาดระหว่างค่าเป้าหมายเทียบกับค่าประมาณการจาก

แบบจ าลองโครงขา่ยประสาทเทยีม ค่าความผดิพลาดนี้จะถูกส่งยอ้นกลบัสู่โครงข่ายใหม่เพื่อใชแ้ก้ไขค่าถ่วง

น ้าหนกัต่อไปจนกระทัง่แบบจ าลองใหค้่าผดิพลาดมคี่าต ่าทีสุ่ดซึง่การสอนเครอืข่ายในลกัษณะแบบนี้เรยีกว่า

การฝึกแบบมกีารควบคุม (Supervised Training) 

เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทยีมแบบส่งค่ายอ้นกลบัที่ใช้กนัทัว่ไปมคีวามเรว็ในการฝึกของแต่ละ

รอบชา้ ดงันัน้จงึไดม้กีารปรบัปรุงวธิกีารสอนใหเ้ป็น แบบเลเวนเบริก์-มารค์วอรท์อลักอรทิมึ ซึง่เป็นวธิหีนึ่ง

ในการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชงิตวัเลข (Numerical Optimization)  ซึ่งพบว่าเป็นวธิีที่สามารถปรบั

ค่าพารามเิตอรใ์ห้ลู่เขา้หาจุดต ่าสุดได้เรว็ที่สุด ดงันัน้จงึเป็นที่นิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

เรยีนรูข้องโครงขา่ยประสาทเทยีมมากทีสุ่ด 

ในการสร้างหรือสอนแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมนั ้น ข้อมูลจะถูกแบ่งด้วยการสุ่ม 

(Randomization) เป็น 3 ส่วนดงันี้ คอื 1. เซต็สอน (Train Set)  2. เซต็พสิูจน์ว่าเป็นจรงิ (Validation Set) 
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และ  3. เซต็ทดสอบ (Test Set)  ในระหว่างการสอน ค่าถ่วงน ้าหนักจะถูกปรบัเพื่อใหค้วามผดิพลาดของ

การคาดการณ์ในเซต็สอนมคี่าต ่าลงเรื่อยๆ และการปรบัค่าถ่วงน ้าหนักนี้จะหยุดลงเมื่อค่าความผดิพลาดใน

เซ็ตพิสูจน์ว่าเป็นจริง เริ่มมีค่าเพิ่มขึ้น การหยุดการปรับค่าถ่วงน ้ าหนักนี้ เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้

แบบจ าลองเกดิปญัหา Overfitting ส าหรบัเซต็ทดสอบนัน้ ใช้ส าหรบัการตรวจสอบแบบจ าลองครัง้สุดท้าย

ก่อนน าไปใชพ้ยากรณ์จรงิ และใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัการเปรยีบเทยีบแบบจ าลอง 

 

 

ภาพท่ี 7.8: ความผิดพลาดก าลงัสองในเซต็สอน เซต็พิสจูน์ว่าเป็นจริง และเซต็ทดสอบ 

  

ภาพที ่7.8 แสดงผลของค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ (Mean Squared Error) ในการปรบั

ค่าถ่วงน ้าหนักแต่ละครัง้ จากกราฟจะเหน็ได้ว่า การปรบัค่าถ่วงน ้าหนักจะหยุดในครัง้ที่เจด็เมื่อค่าความ

ผดิพลาดในเซต็พสิจูน์ว่าเป็นจรงิมคี่าสงูขึน้ 
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7.2  การพยากรณ์มูลค่าคล่ืนความถ่ีส าหรบัประเทศไทย 

เราจะประยุกต์ใชโ้ครงข่ายประสาทเทยีมในการพยากรณ์ราคาคลื่นความถี่ของประเทศไทย ส่วนที ่

7.2.1 ใช้แบบจ าลองที่ซบัซ้อนน้อยที่สุดในการพยากรณ์โดยใช้ตวัแปรเพยีงหนึ่งหรอืสองตวัแปร ส่วนที่ 

7.2.2 ใช้แบบจ าลองที่ซบัซ้อนขึน้ซึ่งมตีวัแปรหลายตวัแปร ส่วนที่ 7.2.3 ใช้ชุดตวัแปรตามงานศกึษาของ 

NERA และส่วนที่ 7.2.4 ใช้ชุดตวัแปรเพิม่เติมจากงานศึกษาของ NERA  ในส่วนที่ 7.3 เป็นการ

เปรยีบเทยีบแบบจ าลองและเลอืกผลการพยากรณ์ที่ดทีี่สุดจากแบบจ าลองทัง้หมด ในการเปรยีบเทยีบนี้

พบว่าแบบจ าลองสุดท้ายที่ใช้ชุดตัวแปรเพิ่มเติมจากงานศึกษาของ NERA เป็นแบบจ าลองที่ให้ผลการ
พยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด 

7.2.1  การพยากรณ์มลูค่าคล่ืนความถ่ีส าหรบัประเทศไทยโดยใช้ตวัแปรพื้นฐาน 

เราเริม่ตน้การพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถีส่ าหรบัประเทศไทยโดยใชต้วัแปรหลกัส าคญัทีเ่ป็นตวัแทน

ของอุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ รายได้ต่อหวัของประชากร แนวโน้มเวลา และความหนาแน่นของประชากร

ต่อพืน้ที ่ รายไดต่้อหวัเป็นปจัจยัทีก่ าหนดอ านาจซือ้และเป็นตวัแทนของอุปสงค์ แนวโน้มเวลาเป็นตวัแทน

ของความเปลีย่นแปลงความนิยมของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิารขอ้มลู นอกจากนี้แนวโน้มเวลายงัเป็นตวัแทน

การเปลี่ยนแปลงของระดบัเทคโนโลยแีละต้นทุนของเครอืข่าย และความหนาแน่นของประชากรเป็นปจัจยั

ดา้นอุปทานทีจ่ะก าหนดตน้ทุนของการวางเครอืขา่ย 

(1) การพยากรณ์โดยใช้รายได้ต่อหวั 

แนวทางปฏบิตัิที่นิยมใช้ในการประมาณมูลค่าของคลื่นความถี่จะนิยมประมาณมูลค่าให้อยู่ในรูป

ราคาต่อเมกะเฮริท์ซต่์อจ านวนประชากร (Price/MHz/POP) ตวัแปรทีส่ าคญัทีสุ่ดดา้นอุปสงคใ์นการก าหนด

ราคานี้คอื อ านาจซือ้ของประชากรแต่ละคนซึง่ถูกก าหนดโดยรายไดต่้อหวัของประชากร ดงันัน้ในส่วนนี้เรา

จงึใชร้ายไดต่้อหวัของประชากรเป็นตวัแปรในการพยากรณ์ราคาต่อเมกะเฮริท์ซต่์อจ านวนประชากร โดยใช้

โครงขา่ยประสาทเทยีมในการประมาณการมลูค่าคลื่นความถี ่
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ภาพท่ี 7.9: กราฟรายได้ต่อหวักบั Price/MHz/POP จากฐานข้อมลู 

 

ภาพที่ 7.9 แสดงกราฟระหว่างรายได้ต่อหวักบั Price/MHz/POP กราฟนี้แสดงว่าไม่มรีูปแบบ

ความสมัพนัธแ์บบเสน้ตรงทีช่ดัเจนระหว่างรายไดต่้อหวักบั Price/MHz/POP ตารางที ่7.2 แสดงค่า R2 จาก

การประมาณมลูค่า Price/MHz/POP จากรายไดต่้อหวัโดยใชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม เนื่องจากความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรดา้นซา้ยและตวัแปรดา้นขวาไม่ซบัซ้อนมากนัก เราจงึเลอืกใชแ้บบจ าลองโครงข่ายประสาท

เทยีมทีม่จี านวนชัน้ซอ้นหนึ่งชัน้ และจ านวนโหนดในชัน้ทีซ่่อนอยู่ระหว่าง 1 ถงึ 5 โหนด และท าการเลอืก

แบบจ าลองที่ดีที่สุดจากจากค่าความผิดพลาดซึ่งวัดโดยค่า R2 ในเซ็ตทดสอบ แบบจ าลองที่ดีที่สุดคือ

แบบจ าลองทีม่ ีR2 ในเซต็ทดสอบสูงทีสุ่ดและใหค้่าความผดิพลาดของพยากรณ์ในเซต็ทดสอบต ่าทีสุ่ด จาก

ตารางที่ 7.2 จะเห็นได้ว่าค่า R2 ในเซ็ตทดสอบในกรณีที่จ านวนโหนดเท่ากับ 5 มคี่าสูงสุด แสดงว่า

แบบจ าลองทีม่ ี5 โหนดเป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการพยากรณ์  ภายใต้แบบจ าลองทีเ่หมาะสม

ทีสุ่ดนี้ ราคาพยากรณ์ของประเทศไทยจะมคี่าเท่ากบั 0.348 ดอลล่ารส์หรฐั 
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ตารางท่ี 7.2: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้รายได้ต่อหวั 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์ว่า

เป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

5 MHz    

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz   

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

15 MHz    

(USD 2009) 

1 0.263 0.128 0.411 0.108 0.108 0.108 

2 0.417 0.448 0.628 0.251 0.251 0.251 

3 0.437 0.509 0.539 0.054 0.054 0.054 

4 0.339 0.677 0.426 0.312 0.312 0.312 

5 0.451 0.206 0.441 0.348 0.348 0.348 

 

 

 

ภาพท่ี 7.10: ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (5 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.11: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (5 โหนด) 

 

ภาพที ่7.10 แสดงค่าความผดิพลาดก าลงัสองเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ในการสอนแบบจ าลองในกรณี 5 โหนด 

ซึง่เป็นกรณีทีใ่ห้ผลดทีี่สุดดงักล่าวไปแลว้ขา้งต้น ภาพนี้แสดงให้เหน็ว่าแบบจ าลองไม่มปีญัหา  Overfitting 

ภาพที่ 7.11 แสดงเส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจรงิกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลองในเซต็ทดสอบ

(Test) เซ็ตพสิูจน์ว่าเป็นจรงิ (Validation) และเซ็ตสอน (Training) และในข้อมูลทัง้หมด (All) จาก

แบบจ าลองทีม่ ี5 โหนด โดยทัว่ไปในแบบจ าลองทีด่เีสน้สมการถดถอยทีไ่ดค้วรจะใกลเ้คยีงเสน้ 45 องศาที่

ผ่านจุดก าเนิด และค่า R2 ที่ไดใ้นแต่ละเซต็ควรมคี่าใกลเ้คยีงกนัเพื่อเป็นแสดงว่าความผดิพลาดเฉลี่ยของ

การพยากรณ์มคี่าค่อนขา้งคงทีแ่ละไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปตามชุดของขอ้มลูทีใ่ช ้ เสน้สมการถดถอยในภาพที ่

7.11 ทัง้หมดมลีกัษณะแตกต่างจากเสน้ 45 องศามาก นอกจากนี้ค่า R2 ในแต่ละเซต็มคีวามแตกต่างกนัมาก 

เช่น ค่า R2 ในเซต็ทดสอบมคี่าเท่ากบั 0.72 แต่ค่า R2 ในเซต็สอนมคี่าเพยีง 0.44 การทีเ่สน้สมการถดถอย

แตกต่างจากเสน้ 45 องศามากและค่า R2 มคี่าแตกต่างกนัสูงแสดงว่าแบบจ าลองมคีุณสมบตัไิม่ดนีักส าหรบั

พยากรณ์ 

 

ภาพท่ี 7.12: รายได้ต่อหวักบัราคาท่ีพยากรณ์ได้ (5 โหนด) 
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ภาพที ่7.12 แสดงกราฟระหว่างราคาที่พยากรณ์ได้กบัรายไดต่้อหวัจากแบบจ าลองทีม่ ี5 โหนด

กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าราคาและรายได้ต่อหวัมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวก ราคาคลื่นความถี่จะเพิม่ขึ้นเมื่อ

รายได้ต่อหวัเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ความยดืหยุ่นของราคาคลื่นความถี่ต่อรายไดย้งัมคี่าน้อยกว่าหนึ่งหรอืราคา

จะเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีน้่อยกว่าสดัส่วนการเพิม่ขึน้ของรายได ้

(2) การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้มเวลา 

นอกจากรายไดข้องประชากรแล้ว ตวัแปรส าคญัทีส่่งผลต่อราคาของคลื่นความถี่กค็อืแนวโน้มเวลา 

ในส่วนน้ี จะท าการศกึษาความสมัพนัธข์องราคาคลื่นความถี่กบัแนวโน้มเวลา และใชต้วัแปรแนวโน้มเวลาใน

การพยากรณ์คลื่นความถี่โดยจะก าหนดใหแ้นวโน้มเวลามคี่าเท่ากบัจ านวนเดอืนหลงัจากเดอืนกุมภาพนัธปี์ 

2000  ภาพที ่7.13 แสดงกราฟระหว่างแนวโน้มเวลากบัราคาคลื่นความถี่ กราฟนี้แสดงว่าราคาคลื่นความถี่

มคี่าสูงมากในช่วงก่อนปี 2001 และราคาคลื่นความถี่ลดลงอย่างมากหลงัปี 2001 มคี่าค่อนขา้งคงทีห่ลงัปี 

2001 เป็นตน้มา 

 

ภาพท่ี 7.13: กราฟแนวโน้มเวลากบัราคาจากฐานข้อมลู 

 

 ตารางที่ 7.3  แสดงค่า R2  ที่ได้จากแบบจ าลองที่มจี านวนโหนดตัง้แต่ 1 ถงึ 5  จะเหน็ได้ว่า

แบบจ าลองทีม่จี านวนโหนดเท่ากบั 5  เป็นแบบจ าลองทีม่ ีR2  ในเซต็ทดสอบสงูทีส่ดู และเป็นแบบจ าลองทีด่ี

ทีสุ่ด ราคาพยากรณ์ส าหรบักรณปีระเทศไทยทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองนี้คอื 0.049 ดอลลารส์หรฐั 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

131 

ตารางท่ี 7.3: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้แนวโน้มเวลา 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์ว่า

เป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน)             

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

5 MHz     

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz    

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

15 MHz    

(USD 2009) 

1 0.887 0.946 0.804 0.225 0.225 0.225 

2 0.895 0.778 0.856 0.075 0.075 0.075 

3 0.881 0.801 0.847 0.099 0.099 0.099 

4 0.842 0.889 0.856 0.000 0.000 0.000 

5 0.905 0.905 0.816 0.049 0.049 0.049 

 

 

 

ภาพท่ี 7.14:  ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (5 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.15: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (5 โหนด) 

 

ภาพที ่7.14 แสดงค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในการสอนแบบจ าลอง ภาพที ่7.15 แสดงเสน้สมการ

ถดถอยระหว่างราคาจรงิกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลองในเซต็ทดสอบ เซด็พสิูจน์ว่าเป็นจรงิ และเซต็สอน 

ภาพนี้แสดงใหเ้หน็ว่าเสน้สมการถดถอยไม่ห่างจากเสน้ 45 องศาทีผ่่านจุดก าเนิดมากนัก และค่า R2 ในเซต็

ต่างๆ มคี่าไมต่่างกนัมาก ซึง่แสดงว่าแบบจ าลองมคีวามน่าเชื่อถอืพอสมควรในการพยากรณ์ 

 

 
ภาพท่ี 7.16: แนวโน้มเวลากบัราคาท่ีพยากรณ์ได้ (5 โหนด) 

 

ภาพที่ 7.16 แสดงกราฟราคาที่พยากรณ์ได้จากแบบจ าลองกบัแนวโน้มเวลา กราฟนี้มลีกัษณะ

สอดคลอ้งกบักราฟทีไ่ดจ้ากขอ้มลูจรงิ กราฟนี้แสดงว่าระดบัราคามคี่าสูงมากในช่วงก่อนปี 2001 และลดลง

อยา่งมากในช่วงปี 2002 และมกีารแกว่งขึน้ลงเลก็น้อยหลงัจากนัน้ 
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(3) การพยากรณ์โดยใช้ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ี 

ส่วนที่ผ่านมาเราได้ประมาณราคาคลื่นความถี่จากตวัแปรทางด้านอุปสงค์  ได้แก่รายได้ของ

ประชากร และแนวโน้มเวลา ในส่วนน้ีเราจะใชค้วามหนาแน่นของประชากรต่อตารางกโิลเมตรซึง่เป็นตวัแปร

ส าคญัที่ส่งผลต่อต้นทุนการตดิตัง้เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และส่งผลต่ออุปทาน ในทางทฤษฎีแล้วเมื่อ

ความหนาแน่นประชากรสงูขึน้จะท าใหพ้ืน้ทีท่ าการของเครอืข่ายมขีนาดเลก็ลงและท าใหก้ าไรและมลูค่าคลื่น

ความถีจ่ากการใหบ้รกิารสงูขึน้  ภาพที ่7.17 แสดงกราฟระหว่างความหนาแน่นของประชากรกบัราคาคลื่น

ความถี ่จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาแน่นกบัราคาไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน  

 

 

ภาพท่ี 7.17: กราฟความหนาแน่นกบัราคาจากข้อมูล 
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ตารางท่ี 7.4: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ี 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์

ว่าเป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/po

p ของไทยใน

กรณ ี5 MHz 

(USD 2009) 

price/MHz/po

p ของไทยใน

กรณ ี10 MHz 

(USD 2009) 

price/MHz/po

p ของไทยใน

กรณ ี15 MHz 

(USD 2009) 

1 0.320 0.104 0.240 0.467 0.467 0.467 

2 0.845 0.926 0.935 0.338 0.338 0.338 

3 0.863 0.922 0.926 0.101 0.101 0.101 

4 0.941 0.892 0.900 0.140 0.140 0.140 

5 0.949 0.914 0.895 0.102 0.102 0.102 

 

 

 

ภาพท่ี 7.18:  ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (5 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.19: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (5 โหนด) 

ตารางที ่7.4 แสดงค่า R2 ของแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมทีใ่ชต้วัแปรความหนาแน่นในการ

พยากรณ์ราคาความถี ่โดยใชจ้ านวนโหนดตัง้แต่ 1 ถงึ 5 แบบจ าลองทีม่ ี5 โหนดใหค้่า R2 ในเซต็สอนสูงสุด

และเป็นแบบจ าลองทีด่ทีี่สุดของราคาคลื่นความถี่ในกรณีของประเทศไทยทีพ่ยากรณ์ไดจ้ากแบบจ าลองนี้มี

ค่าเท่ากบั 0.102 ดอลล่ารส์หรฐั 

ภาพที่ 7.18 แสดงค่าความผดิพลาดในการสอนแบบจ าลอง ภาพที่ 7.19 แสดงเสน้สมการถดถอย

ระหว่างราคาจรงิกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง เสน้ทีไ่ดค้่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัเสน้ 45 องศาและค่า R2 ใน

แต่ละเซต็มคี่าใกลเ้คยีงกนั แสดงว่าแบบจ าลองใหผ้ลการพยากรณ์ทีส่อดคลอ้งกนัในชุดขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั 

ภาพที่ 7.20 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นกบัราคาพยากรณ์ กราฟนี้แสดงให้เห็นว่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นกับระดบัราคาที่เปลี่ยนแปลง และความสมัพนัธ์นี้มลีกัษณะ Non-

monotonic ซึง่ขดัแยง้กบัความสมัพนัธท์างทฤษฎ ี

 

ภาพท่ี 7.20: ความหนาแน่นกบัราคาท่ีพยากรณ์ได้ (5 โหนด) 
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(4) การพยากรณ์โดยใช้รายได้ต่อหวักบัแนวโน้มเวลา 

ส่วนก่อนหน้านี้เป็นการศึกษาแบบจ าลองที่ใช้ตวัแปรเพยีงตวัเดยีวในการพยากรณ์ราคา ในส่วน

ต่อไปนี้ จะเป็นการใชต้วัแปรรายไดต่้อหวัและแนวโน้มเวลารว่มกนัในการพยากรณ์ราคาคลื่นความถี่ เหตุผล

ทีไ่มเ่ลอืกใชค้วามหนาแน่นในการประมาณการ เนื่องจากผลจากการประมาณในภาพที ่7.20 แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นและราคามคีวามขดัแย้งกบัความสมัพนัธ์ทางทฤษฎี  ตารางที่ 7.5 

แสดงค่า R2 ของแบบจ าลองที่ใช้ตวัแปรรายได้ต่อหวัและแนวโน้มเวลาร่วมกนัในการพยากรณ์ราคาคลื่น

ความถี่ จากตารางพบว่าค่า R2 ในกรณี 5 โหนดมคี่าสูงสุด คณะผู้วจิยัจงึเลอืกแบบจ าลองทีม่ ี5 โหนด

ส าหรบัใช้ในการพยากรณ์  ผลการพยากรณ์จากแบบจ าลองนี้  พบว่าราคาในกรณีของประเทศไทยมคี่า

เท่ากบั 0.172 ดอลล่ารส์หรฐั 

ตารางท่ี 7.5: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้รายได้ต่อหวักบัแนวโน้มเวลา 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์

ว่าเป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/pop 

ของไทยใน

กรณ ี5 MHz 

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz   

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

15 MHz   

(USD 2009) 

1 0.915 0.901 0.873 0.176 0.176 0.176 

2 0.969 0.974 0.958 0.342 0.342 0.342 

3 0.944 0.862 0.900 0.380 0.380 0.380 

4 0.933 0.814 0.887 0.008 0.008 0.008 

5 0.965 0.879 0.878 0.172 0.172 0.172 
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ภาพท่ี 7.21:  ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (5 โหนด) 

 

 

 

ภาพท่ี 7.22: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (5 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.23: กราฟสามมิติระหว่าง รายได้ต่อหวั แนวโน้มเวลา กบัราคาท่ีพยากรณ์ได้ (5 โหนด) 

 

ภาพที ่7.21 แสดงค่าความผดิพลาดทีเ่กดิจากการสอนแบบจ าลอง ภาพที่ 7.22 แสดงเสน้สมการ

ถดถอยระหว่างราคาจรงิกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง  พบว่าแบบจ าลองมลีกัษณะปกติ  ภาพที่ 7.23 

แสดงกราฟสามมติริะหว่าง รายไดต่้อหวั แนวโน้มเวลา กบัราคาทีพ่ยากรณ์ได้ 

 

7.2.2  การพยากรณ์ราคาคล่ืนความถี่โดยใช้แบบจ าลองหลายตวัแปร 

ตอนที่แลว้ท าการพยากรณ์ราคาคลื่นความถี่ดว้ยตวัแปรพืน้ฐานของประเทศทีส่่งผลต่ออุปสงคแ์ละ

อุปทาน ของคลื่นคามถี่ ส่วนนี้จะใช้ตวัแปรพืน้ฐานจากส่วนทีแ่ลว้ซึง่แสดงถงึปจัจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน

ไดแ้ก่ รายไดต่้อหวั แนวโน้มเวลา และความหนาแน่นของประชากร นอกจากตวัแปรพืน้ฐานเหล่านี้แลว้  ใน

แบบจ าลองนี้ไดท้ าการเพิม่ตวัแปรทีบ่่งบอกลกัษณะเฉพาะของคลื่นความถี่ ไดแ้ก่ ระยะเวลาของใบอนุญาต 

และขนาดคลื่นความถี่แบบจบัคู่  ตารางที ่7.6 แสดงค่า R2 ของแบบจ าลอง พบว่าแบบจ าลองทีม่คี่า R2 ใน

เซต็ทดสอบสูงสุดคอืแบบจ าลองทีม่ ี 2 โหนด ผลการพยากรณ์ของแบบจ าลองนี้แสดงว่าราคาความถี่ของ

ประเทศไทยในกรณีทีข่นาดคลื่นความถี่เป็น 5, 10 และ 15 เมกะเฮริท์ซจ์ะมคี่าเท่ากบั 0.190, 0.190 และ 

0.265 ดอลล่ารส์หรฐัตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7.6: ค่า R2  กรณีการพยากรณ์โดยใช้หลายตวัแปร 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์

ว่าเป็นจรงิ) 

คา่ R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

5 MHz     

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz   

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

15 MHz   

(USD 2009) 

1 0.968 0.985 0.961 0.273 0.273 0.273 

2 0.994 0.993 0.959 0.190 0.190 0.265 

3 0.886 0.952 0.950 0.181 0.181 0.181 

4 0.930 0.998 0.971 0.097 0.097 0.085 

5 0.917 0.976 0.962 0.124 0.124 0.134 

 

 

 

ภาพท่ี 7.24:  ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (2 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.25: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (2 โหนด) 

 

ตารางท่ี 7.7: ค่าอนุพนัธข์องฟังกช์นัท่ีได้จากโครงข่ายประสาทเทียม 

ตวัแปร 
ค่าอนุพนัธ ์ 

(10-3) 

เครื่องหมายของ

อนุพนัธ์ 

รายได้ต่อหวั 0.0005 + 

แนวโน้มเวลา 0.4157 + 

ขนาดใบอนุญาตแบบจบัคู่ 1.9218 + 

ระยะเวลาของใบอนุญาต 5.5115 + 

ความหนาแน่น -0.0017 - 

 

ในแบบจ าลองทีม่ตีวัแปรดา้นขวามากกว่าสองตวั ท าใหไ้ม่สามารถวาดกราฟแสดงความสมัพนัธต์วั

แปรด้านซ้ายและตัวแปรด้านขวาได้  เพื่อศึกษาทิศทางของผลกระทบของตัวแปรด้านซ้ายต่อตัวแปร

ด้านขวา จงึใช้ค่าอนุพนัธ์ของตวัแปรด้านซ้ายเมื่อเทยีบกบัตวัแปรด้านขวาที่จุดที่ท าการพยากรณ์ในกรณี

ของประเทศไทย  
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ตารางที ่7.7 แสดงค่าอนุพนัธข์องราคาคลื่นความถี่เมื่อเทยีบกบัตวัแปรต่างๆ ซึง่แสดงแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงของ y (ราคาคลื่นความถี่) เมื่อเทยีบกบั x (ปจัจยัต่างๆ) พบว่าค่าอนุพนัธข์องตวัแปรทัง้หมด

ยกเวน้ความหนาแน่นมคี่าเป็นบวก โดยค่าของอนุพนัธน์ี้เป็นค่าอนุพนัธข์องสมการ 

 

y = f(x1, x2, …) 

 

โดยที ่y เป็นราคาคลื่นความถีท่ีไ่ดจ้ากการประมลูและ x เป็นปจัจยัทีก่ าหนดค่าคลื่นความถี่ เช่น x1 

คอื แนวโน้มเวลา และ x2 คอืขนาดใบอนุญาตแบบจบัคู่ เป็นต้น  และ f แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง y กบั x 

ทีป่ระมาณไดโ้ดยโครงขา่ยประสาทเทยีมเมือ่หาค่าอนุพนัธข์อง y เมือ่เทยีบกบั x1 จะไดว้่า 

 

dy/dx1 = df(x1,x2, …,xn)/dx1 

 

ในกรณีทีค่วามสมัพนัธ ์y กบั x เป็นเสน้ตรง ค่าอนุพนัธ ์dy/dx แต่ละตวัจะเป็นค่าคงที่และไม่ขึน้อยู่

กบัค่าของ x และค่าอนุพนัธน์ี้จะแสดงการเปลีย่นแปลงโดยเฉลีย่ของ y เมือ่เทยีบกบั x ตวัอยา่งเช่น 

 

y = 2*(x1) + 3*(x2) + 5*(x3) + … 

dy/dx1 = 2 

 

อย่างไรกต็ามในกรณีการประมาณดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีมความสมัพนัธข์อง y กบั x จะไม่เป็น

เสน้ตรง และค่าความชนัของกราฟหรอือนุพนัธ ์dy/dx จะขึน้อยู่กบัค่า x (ดูภาพที ่7.26 ประกอบ) ตวัอย่าง 

เช่น 
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y = 3*(x1)2 – 3*(x1*x2) 

dy/dx1 = 6*(x1) – 3*(x2) 

ในกรณนีี้จะเหน็ไดว้่าจะตอ้งก าหนดค่า x1 และ x2 เพื่อหาค่าของ dy/dx1 = 6*(x1) – 3*(x2) เช่น  

dy/dx1 = 6*(x1) – 3*(x2) = 6*1 - 3*1 = -3 ในกรณีที ่x1 = 1 และ x2 = 1 

 

ภาพท่ี 7.26: ค่าอนุพนัธข์องฟังกช์นัเส้นตรงและฟังกช์นัท่ีไม่เป็นเส้นตรง 

 

7.2.3  การพยากรณ์ราคาส าหรบัประเทศไทยโดยใช้ตวัแปรตามงานศึกษาของ NERA  

ในส่วนนี้คณะผูว้จิยัฯ ใชแ้บบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมเพื่อพยากรณ์ราคาประมลูทีช่นะจรงิต่อ

เมกะเฮริท์ซแ์ละต่อจ านวนประชากร  (Price per MHZ-pop)  โดยใชต้วัแปรจากฐานขอ้มลูงานศกึษาของ 

NERA ไดแ้ก่  

 รายไดป้ระชาชาต ิ
 แนวโน้มเวลา มคี่าเท่ากบั จ านวนเดอืนหลงัจากเดอืนกุมภาพนัธปี์ ค.ศ. 2000 (Trend) 
 ระยะเวลาของใบอนุญาต (Length) 
 ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่ (Pair) 
 ขนาดของใบอนุญาตแบบไม่จบัคู่ (Unpair) 
 จ านวนใบอนุญาต (License Offered) 
 จ านวนประชากรของประเทศทีป่ระมลู (Pop) 
 ความหนาแน่นของประชากรต่อพืน้ที่ (Dense) 
 อตัราการเจรญิเตบิโตของ GDP (Growth) 
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ตารางที ่7.8 ดา้นล่างแสดงค่า R2 ของแบบจ าลองทีม่จี านวนโหนดตัง้แต่ 1 ถงึ 5 คณะผูว้จิยัฯ เลอืก

แบบจ าลองที่ดทีี่สุดจาก ค่า R2 จากเซ็ตทดสอบที่มคี่ามากที่สุด จากตารางพบว่าแบบจ าลองที่ดทีี่สุดคอื

แบบจ าลองที่ม ี3 โหนด ค่า R2 จากเซต็ทดสอบที่มคี่า 0.988  เมื่อเลอืกแบบจ าลองจากค่า R2 จากเซ็ด

ทดสอบแล้ว  เพื่อป้องกันปญัหา Overfitting ได้ท าการตรวจสอบค่าความผิดพลาดก าลงัสอง (Mean 

Squared Error) ในเซ็ตทดสอบ เซต็พสิูจน์ว่าเป็นจรงิ และเซ็ตสอน ซึ่งแสดงในภาพที่ 7.27 พบว่า

แบบจ าลองไม่มปีญัหา Overfitting  ผลการพยากรณ์จากแบบจ าลองที่ม ี3 โหนด แสดงให้เหน็ว่าราคา

ความถีข่องประเทศไทยในกรณ ี5, 10, 15 เมกะเฮริท์ซ ์มคี่าเท่ากบั 0.208, 0.212 และ 0.213 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 7.8: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้ตวัแปรตามงานศึกษาของ NERA 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์

ว่าเป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

5 MHz      

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz    

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

15 MHz    

(USD 2009) 

1 0.985 0.960 0.978 0.218 0.218 0.218 

2 0.980 0.962 0.973 1.049 0.822 0.545 

3 0.988 0.973 0.996 0.208 0.212 0.213 

4 0.976 0.987 0.983 0.266 0.285 1.566 

5 0.975 0.983 0.915 0.076 0.077 0.077 

 

ภาพที ่7.27 แสดงถงึค่าความผดิพลาดในแบบจ าลองทีม่ ี3 โหนด พบว่าค่าความผดิพลาดในเซต็

ทดสอบมคี่าไม่ต ่ากว่าค่าความผดิพลาดในเซต็สอน นอกจากนี้ยงัได้ตรวจสอบรูปแบบการกระจายของค่า

ความผดิพลาดในเซต็ต่างจากเสน้สมการถดถอย (Regression Line) ซึง่แสดงในภาพที ่7.28 ภาพนี้แสดง

เสน้สมการถดถอยระหว่างค่าจรงิของตวัแปรตามกบัค่าทีพ่ยากรณ์ไดจ้ากแบบจ าลอง พบว่าการกระจายของ
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ค่าความผดิพลาดมลีกัษณะไม่ต่างกนัและแบบจ าลองไม่มปีญัหาและเหมาะสมส าหรบัใชค้าดการณ์ในกรณี

ของประเทศไทย 

 

 

ภาพท่ี 7.27: ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (3 โหนด) 

 

 

 

ภาพท่ี 7.28: เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (3 โหนด) 
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ตารางท่ี 7.9: ค่าอนุพนัธข์องฟังกช์นัท่ีได้จากโครงข่ายประสาทเทียม (3 โหนด) และใช้ตวัแปร NERA 

ตวัแปร 
ค่าอนุพนัธ ์ 

(10-3) 

เครื่องหมายของ

อนุพนัธ์ 

รายได้ประชาชาติ -0.0003 - 

ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่ 0.3945 + 

ขนาดของใบอนุญาตแบบไม่จบัคู่ 0.5508 + 

ระยะเวลาของใบอนุญาต 0.4885 + 

จ านวนใบอนุญาต -8.24 - 

จ านวนประชากร 0 0 

ความหนาแน่นของประชากร -0.0022 - 

แนวโน้มเวลา -0.1215 - 

อตัราการเจริญเติบโต 0.2239 + 

 

เพื่อแสดงแนวโน้มและทศิทางการเปลี่ยนแปลงของราคาคลื่นความถี่ y เมื่อค่าตวัแปรด้านขวา

เปลีย่นไปเลก็น้อย ส าหรบักรณปีระเทศไทย ค่าอนุพนัธ ์dy/dx ทีจุ่ด x เท่ากบัค่าของ x ทีใ่ชใ้นการพยากรณ์

คลื่นความถีข่องประเทศไทย ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่7.9 ซึง่พบว่าค่าอนุพนัธส์่วนใหญ่มคีวามสอดคลอ้งกบัที่

คณะผูว้จิยัฯ ไดค้าดการณ์ไว ้
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7.2.4  การพยากรณ์ราคาส าหรบัประเทศไทยโดยใช้ตวัแปรท่ีปรบัปรงุและเพ่ิมเติมจากงาน  

          ศึกษาของ NERA 

เพื่อปรบัปรุงแบบจ าลองของ NERA คณะผูว้จิยัฯ ได้ใชต้วัแปรทีน่ ามาใชใ้นการพยากรณ์ตามงาน

ศกึษาของ NERA และเพิม่ตวัแปรต่างๆ จากฐานขอ้มลูของ NERA ตามความเหมาะสม โดยในแบบจ าลองนี้

จะใชต้วัแปรต่างๆ ดงันี้ 

 รายไดต่้อหวัของประชากร 

 รายไดป้ระชาชาต ิ

 ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่ (Pair) 

 ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมดทีถู่กประมลู (ในกรณขีองประเทศไทยคอื 90 MHz) 

 จ านวนใบอนุญาตทีท่ าการประมลู 

 ระยะเวลาของใบอนุญาต 

 ตวัแปรหุ่นส าหรบัการกนัใบอนุญาตเพื่อไว ้(Set-aside) 

 ความหนาแน่นของประชากร 

 แนวโน้มเวลา 

 สดัส่วนประชากรทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมขึน้ไป 

 จ านวนเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืต่อประชากร 100 คน 

 สดัส่วนรายไดจ้ากภาคธุรกจิโทรคมนาคมต่อรายไดร้วมของประเทศ 

โดยตวัแปรที่เพิม่เตมิจากฐานขอ้มลูของ NERA มสีามตวัคอื สดัส่วนประชากรทีม่กีารศกึษาระดบั

มัธยมขึ้นไป จ านวนเบอร์โทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน  และ สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ

โทรคมนาคมต่อรายไดร้วมของประเทศ 

จากตารางที่ 7.10 เรา เลือกแบบจ าลองที่ดีที่สุดจาก ค่า R2 ในเซ็ตทดสอบที่มีค่ามากที่สุด 

แบบจ าลองที่ดทีี่สุดคอืแบบจ าลองที่ม ี3 โหนด ค่า R2 จากเซต็ทดสอบที่มคี่า 0.995 ราคาคลื่นความถี่ที่

พยากรณ์ไดจ้ะค่าเท่ากบั 0.449, 0.053 และ 0.385 เหรยีญในกรณีทีข่นาดใบอนุญาตเท่ากบั 5, 10 และ 15 

MHz ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7.10: ค่า R2 กรณีการพยากรณ์โดยใช้ตวัแปรเพ่ิมเติมจากงานของ NERA 

จ านวน

โหนด 

ค่า R2 

(เซต็

ทดสอบ) 

ค่า R2 

(เซต็พสิจูน์

ว่าเป็นจรงิ) 

ค่า R2 

(เซต็สอน) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

5 MHz     

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยในกรณ ี

10 MHz    

(USD 2009) 

price/MHz/pop 

ของไทยใน

กรณ ี15 MHz  

(USD 2009) 

1 0.992 0.976 0.981 0.995 0.128 0.128 

2 0.994 0.992 0.978 0.139 0.139 0.139 

3 0.995 0.992 0.984 0.449 0.053 0.385 

4 0.975 0.942 0.960 0.385 0.385 0.385 

5 0.939 0.989 0.972 0.161 0.139 0.128 

 

 

 

ภาพท่ี 7.29:  ค่าความผิดพลาดในการสอนแบบจ าลอง (3 โหนด) 
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ภาพท่ี 7.30:  เส้นสมการถดถอยระหว่างราคาจริงกบัราคาพยากรณ์จากแบบจ าลอง (3 โหนด) 

ภาพที ่7.29 แสดงค่าความผดิพลาดในแบบจ าลองทีม่ ี3 โหนด พบว่าความผดิพลาดในเซต็ทดสอบ

มคี่าไมต่ ่ากว่าค่าความผดิพลาดในเซต็สอน และแบบจ าลองไม่มปีญัหา Overfitting นอกจากนี้เราตรวจสอบ

รูปแบบการกระจายของค่าความผิดพลาดในเซ็ตต่างๆ จากเส้นสมการถดถอยระหว่างค่าจรงิกับค่าที่

พยากรณ์ไดจ้ากแบบจ าลอง จากภาพที ่7.30 พบว่าการกระจายของค่าความผดิพลาดมลีกัษณะไม่ต่างกนัใน

แต่ละชุดขอ้มลู  ตารางที ่7.11 แสดงค่าอนุพนัธร์าคาคลื่นความถีเ่มื่อเทยีบกบัตวัแปรต่างๆ ในกรณีทีจ่ านวน

โหนดเท่ากับ 3 จะพบได้ว่าค่าอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีเครื่องหมายความสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ

คณะผูว้จิยัฯ 
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ตารางท่ี 7.11: ค่าอนุพนัธ์ของฟังกช์นัท่ีได้จากโครงข่ายประสาทเทียม (3 โหนด) 

และใช้ตวัแปรเพ่ิมเติมจาก NERA 

ตวัแปร 
ค่าอนุพนัธ์ 

(10-3) 
เครื่องหมาย 

รายไดต่้อหวัของประชากร 0.0011 + 

รายไดป้ระชาชาต ิ 0.0000 0 

ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่ (Pair) 0.3712 + 

ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมดทีถู่กประมลู (ในกรณขีองประเทศไทยคอื 90 MHz) -0.0100 - 

จ านวนใบอนุญาตทีท่ าการประมลู 2.4942 + 

ระยะเวลาของใบอนุญาต 4.6787 + 

ตวัแปรหุ่นส าหรบัการกนัใบอนุญาตเพื่อไว ้(Set-aside) -3.7567 - 

ความหนาแน่นของประชากร 0.0005 + 

แนวโน้มเวลา 0.2948 + 

สดัส่วนประชากรทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมขึน้ไป -0.0407 - 

สดัส่วนรายไดจ้ากภาคธุรกจิโทรคมนาคมต่อรายไดร้วมของประเทศ 2.2330 + 

จ านวนเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืต่อประชากร 100 คน 0.3466 + 

 
7.3  สรปุผลการพยากรณ์มูลคล่ืนความถี่ส าหรบัประเทศไทย 

ตารางที่ 7.12 สรุปผลการพยากรณ์จากแบบจ าลองทัง้หมด พบว่าแบบจ าลองที่ให้ค่า R2 ในเซต็

ทดสอบสงูทีสุ่ดหรอืใหค้่าความผดิพลาดในการพยากรณ์น้อยทีสุ่ดคอืแบบจ าลองสุดทา้ยทีม่กีารปรบัปรุงและ
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เพิม่ตวัแปรจากแบบจ าลองของ NERA ซึง่ใหค้่า R2 ในเซต็ทดสอบเท่ากบั 0.995 และให้ราคาพยากรณ์

ส าหรบัประเทศไทยในกรณ ี5 เมกะเฮริท์ซเ์ท่ากบั 0.449 ดอลล่ารส์หรฐั 

ตารางท่ี 7.12: สรปุแบบจ าลองและผลการพยากรณ์ 

ตวัแปรด้านขวา 

จ านวน

โหนด 

ท่ีดีท่ีสดุ 

ค่า R2 

เซต็

ทดสอบ 

price/MHz/

pop ของ

ไทยในกรณี 

5 MHz 

(USD 2009) 

รายไดต่้อหวั 5 0.451 0.348 

แนวโน้มเวลา 5 0.905 0.049 

ความหนาแน่นของประชากร 5 0.965 0.172 

รายไดต่้อหวั, แนวโน้มเวลา 5 0.949 0.102 

รายไดต่้อหวั, แนวโน้มเวลา, ขนาดใบอนุญาตแบบจบัคู่, ระยะเวลาของ

ใบอนุญาต, ความหนาแน่น 
2 0.994 0.190 

รายไดป้ระชาชาต,ิ แนวโน้มเวลา, ระยะเวลาของใบอนุญาต, ขนาดของ

ใบอนุญาตแบบจบัคู่, ขนาดของใบอนุญาตแบบไม่จบัคู่,จ านวน

ใบอนุญาต, จ านวนประชากร, ความหนาแน่น, อตัราการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ (NERA) 

3 0.988 0.208 

รายไดต่้อหวั, รายไดป้ระชาชาต,ิ ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่, ขนาด

คลื่นความถีท่ ัง้หมด, จ านวนใบอนุญาต, ระยะเวลาของใบอนุญาต, Set-

aside, ความหนาแน่น, แนวโน้มเวลา, สดัส่วนประชากรทีม่กีารศกึษา

ระดบัมธัยม, สดัส่วนรายไดจ้ากภาคธุรกจิโทรคมนาคม, จ านวนเบอร์

โทรศพัทม์อืถอืต่อประชากร  (แบบจ าลองทีเ่พิม่ตวัแปรจาก NERA) 

3 0.995 0.449 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

151 

ตารางที่ 7.13 ค านวณมูลค่ารวมที่รฐัจะได้จากการประมลูคลื่นความถี่ทัง้หมดจากแบบจ าลองที่ดี

ทีสุ่ด Price/MHz/Pop มคี่าเท่ากบั 0.449 ดอลล่ารส์หรฐัในปี 2009 และเท่ากบั 0.480 ดอลล่ารส์หรฐัในปี 

2012  เมื่อน า 0.480 x 5 x 2 x จ านวนประชากร x อตัราแลกเปลีย่น  จะไดร้าคาต่อ 5 เมกะเฮริท์ซเ์ท่ากบั 

9,423 ลา้นบาท เมือ่น า 9,423 ไปคูณ 9 จะไดม้ลูค่ารวมส าหรบั 45 เมกะเฮริท์ซ์ซึง่เท่ากบั 84,808 ลา้นบาท

ในปี 2012 

 

ตารางท่ี 7.13: มลูค่าของคล่ืนความถ่ีท่ีภาครฐัจะได้รบัจากการประมูล 

Price/MHz/Pop  

(USD 2009) 

Price/MHz/Pop 

 (USD 2012) 

ราคาต่อ 5 MHz 

(ล้านบาท 2012) 

มลูค่ารวม  

(ล้านบาท 2012) 

0.449 0.480 9,423 84,808 
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บทท่ี 8 

ทฤษฎีการประมลูและการก าหนดราคาขัน้ต า่ในการประมลูท่ีเหมาะสม 

 

บทนี้ท าการศกึษาทฤษฎกีารประมูล (Auction Theory)  และการก าหนดราคาขัน้ต ่าที่เหมาะสม

(Optimal Reservation Price) ตอนที ่ 8.1 กล่าวถงึรปูแบบการประมลู 4 แบบทีใ่ชอ้ย่างแพร่หลาย ตอนที ่

8.2 อธบิายแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ี่ใช้อธบิายพฤตกิรรมของผูป้ระมลูในดุลยภาพ ตอนที ่8.3 ศกึษา

การก าหนดราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมในสภาพแวดล้อมทีข่อ้มลูมคีวามสมบูรณ์ ตอนที ่8.4 ศกึษาการก าหนด

ราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมในสภาพแวดลอ้มของขอ้มลูทีม่คีวามไม่สมบูรณ์ ตอนที ่8.5 ศกึษาราคาขัน้ต ่าทีจ่ะท า

ให้รฐัได้รบัรายได้จากการประมูลมคี่าสูงสุด และตอนสุดท้ายศกึษาสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาชนะประมูล

จากขอ้มลูของประเทศต่างๆ 

8.1  รปูแบบการประมูล  

รปูแบบมาตรฐานของการประมลูทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบไดแ้ก่การประมลูแบบปิด

ซอง และการประมลูแบบเปิด 

8.1.1  การประมลูแบบปิดซอง (Sealed Bid Auction)  

ในการประมลูแบบเปิดซองผูป้ระมลูยื่นราคาทีต่วัเองยนิยอมจะจ่ายเพื่อสนิคา้ประมลูในซองปิดผนึก

พรอ้มกนั การประมูลแบบปิดซองนี้มรีูปแบบใหญ่ๆ สองรูปแบบคอืการประมูลแบบราคาแรก (First-price 

Auction) และการประมลูแบบราคาทีส่อง (Second-price Auction) 

การประมลูแบบราคาแรกมลีกัษณะดงันี้ ผูป้ระมลูยืน่ราคาทีต่วัเองยนิยอมจะจ่ายเพื่อสนิคา้ประมลูใน

ซองปิดผนึกพรอ้มกนั ผูป้ระมลูทีใ่หร้าคาสูงสุดจะเป็นผูช้นะการประมลู ผูช้นะการประมลูต้องจ่ายเงนิเท่ากบั

ราคาสนิคา้ทีต่นยืน่ในซองประมลู 

การประมลูแบบราคาทีส่องมลีกัษณะดงันี้ ผูป้ระมลูยื่นราคาทีต่วัเองยนิยอมจะจ่ายเพื่อสนิคา้ประมลู

ในซองปิดผนึกพร้อมกนั ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลต้องจ่ายเงนิ

เท่ากบัราคาสนิคา้ ล ำดบัทีส่อง ในการประมลู ตวัอยา่งเช่น ในกรณีทีม่ผีูป้ระมลูสามคน ผูป้ระมลูคนแรกยื่น
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ราคาประมลู 100 บาท ผูป้ระมลูคนทีส่องยื่นราคาประมลู 200 บาท ผูป้ระมลูคนทีส่ามยื่นราคาประมลู 300 

บาท ผูป้ระมลูคนทีส่ามจะเป็นผูช้นะประมลูและตอ้งท าการจา่ยเงนิเท่ากบั 200 บาท เนื่องจาก 200 บาทเป็น

ราคาทีม่ากทีสุ่ดอนัดบัทีส่อง 

8.1.2  การประมลูแบบเปิด  

การประมูลแบบเปิดเป็นรูปแบบการประมูลที่พบเหน็ได้บ่อยตามละครหรอืภาพยนตร ์การประมูล

แบบเปิดนี้แบ่งเป็นสองแบบใหญ่คอื การประมลูแบบเปิดเพิม่ราคา (Ascending Auction) และการประมูล

แบบเปิดลดราคา (Descending Auction) 

การประมลูแบบเปิดเพิม่ราคามรีูปแบบดงันี้ ผูข้ายจะเริม่ต้นตัง้ราคาทีต่ ่าค่าหนึ่ง ผูป้ระมลูแต่ละคน

แสดงเจตนาทีจ่ะซือ้หรอืปฏเิสธราคาทีผู่ข้ายเสนอ หากมผีูป้ระมลูมากกว่าหนึ่งคนยอมรับราคาทีผู่ข้ายเสนอ 

ผูข้ายจะเสนอราคาทีส่งูขึน้จนกระทัง่เหลอืผูป้ระมลูเพยีงคนเดยีวทีย่อมซือ้ในราคาทีเ่สนอ 

การประมูลแบบเปิดลดราคามีรูปแบบดงันี้ ผู้ขายจะเริม่ต้นตัง้ราคาที่สูงค่าหนึ่ง ผู้ประมูลแต่ละคน

แสดงเจตนาทีจ่ะยอมซือ้หรอืปฏเิสธทีร่าคาทีผู่ข้ายเสนอ เนื่องจากการประมลูเริม่ต้นดว้ยราคาทีสู่งโดยปกติ

ในช่วงแรกของการประมูลจะไม่มผีู้ประมูลยอมซื้อในราคาที่ผู้ขายตัง้  ดงันัน้ผู้ขายจะเสนอราคาที่ลดลง 

จนกระทัง่มผีูป้ระมลูอย่างน้อยหนึ่งรายยอมซือ้ในราคาทีเ่สนอ 

ภายใตข้อ้สมมตปิกต ิ(Standard Assumption) บางประการเราสามารถพสิูจน์ไดว้่า การประมลูแบบ

ราคาแรกนัน้จะให้ผลเหมอืนกบัการประมูลแบบเปิดลดราคา และการประมูลราคาที่สองจะเหมอืนกบัการ

ประมลูแบบเปิดเพิม่ราคา และรายรบัเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากรปูแบบการประมลูทัง้ 4 แบบมคี่าเท่ากนั 

8.2   แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการประมลูราคาแรกและการประมลูราคาท่ีสอง 

8.2.1  แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการประมลูราคาแรก 

เราสามารถใช้ทฤษฎีเกมจ าลองการประมู ลราคาแรกและวิเคราะห์ดุลยภาพแนช  (Nash 

Equilibrium) ดงันี้ เกมการประมลูราคาแรกเป็นเกมแบบทีเ่ล่นพรอ้มกนัโดยมรีปูแบบดงันี้ 

1) ผูเ้ล่น i = 1, 2, ..., N โดย N คอืจ านวนผูป้ระมลูทัง้หมด 
2) กลยทุธข์องผูเ้ล่น i คอืมลูค่าการประมลู bi  0 
3) อรรถประโยชน์ของผูเ้ล่น i จากเกมการประมลูนี้มคี่าเท่ากบั  
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ui = vi – bi ในกรณทีี ่bi เป็นมลูค่าประมลูสงูสุด และผูเ้ล่นคนที ่i เป็นผูช้นะเพยีงคนเดยีว 

ui = (vi – bi)/k ในกรณทีี ่bi เป็นมลูค่าประมลูสงูสุด และผูเ้ล่นคนที ่i เป็นผูช้นะ และมผีูช้นะรว่ม

ทัง้หมด k คน 

ui = 0 ในกรณอีื่นๆ 

โดยที ่vi คอืมลูค่าสงูสุดทีผู่ป้ระมลูคนที ่i จะยอมจา่ยเพื่อสนิคา้ทีถู่กน ามาประมลู โดยในทีน่ี้จะสมมติ

ให้ vi เป็นความลบัส าหรบัผู้ประมูลแต่ละคน และ vi มกีารกระจายแบบยูนิฟอรม์ (Uniform Distribution) 

ในช่วงศูนยถ์งึหนึ่ง 

 ภายใตแ้บบจ าลองนี้เราสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่ากลยทุธท์ีผู่เ้ล่น i ใชใ้นดุลยภาพของแนช คอื  

bi = (N-1)/N*vi ตวัอย่างเช่น หากจ านวนผูป้ระมลู (N) มคี่าเท่ากบั 2 และมลูค่าสูงสุดทีผู่เ้ล่นคนที ่1 (v1) 

ยนิยอมจา่ยเท่ากบั ½ ผูป้ระมลูคนทีห่นึ่งจะท าการยื่นราคาเท่ากบั  ¼  

ภายใต้ดุลยภาพแนช รายรบัเฉลีย่จากการประมลูคอื R = E(max(v1, v2, v3, …, vN)) โดยที ่max 

คอืฟงักช์นัค่ามากทีสุ่ด ในทางคณติศาสตรเ์ราสามารถพสิูจน์ไดว้่ารายรบัเฉลีย่จากการประมลูจะมคี่าเท่ากบั 

(N-1)/(N+1) ภาพที ่8.1 และ 8.2 แสดงความสมัพนัธข์องมลูค่าการการบดิ (Bid Value) และรายรบัของการ

ประมลูกบัจ านวนผูร้ว่มประมลู 

 

 

ภาพท่ี 8.1: ความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าการบิด (Bid Value) กบัจ านวนผู้ร่วมประมลู 
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ภาพท่ี 8.2: ความสมัพนัธ์ระหว่างรายรบัเฉล่ียกบัจ านวนผูร่้วมประมูล 

8.2.2  แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการประมลูราคาท่ีสอง 

เราสามารถใช้ทฤษฎีเกมจ าลองการประมูลราคาที่สองและวิเคราะห์ดุลยภาพแนช (Nash 

Equilibrium) ดงันี้ เกมการประมลูราคาทีส่องเป็นเกมแบบทีเ่ล่นพรอ้มกนัโดยมรีปูแบบดงันี้ 

1) ผูเ้ล่น i = 1, 2, ..., N โดย N คอืจ านวนผูป้ระมลูทัง้หมด 
2) กลยทุธข์องผูเ้ล่น i คอืมลูค่าการประมลู bi  0 
3) อรรถประโยชน์ของผูเ้ล่น i จากเกมประมลูนี้มคี่าเท่ากบั  

ui = vi – s2       ในกรณทีี ่bi เป็นมลูค่าประมลูสงูสุด และผูเ้ล่นคนที ่i เป็นผูช้นะเพยีงคนเดยีว 

ui = (vi – s2)/k   ในกรณทีี ่bi เป็นมลูค่าประมลูสงูสุด และผูเ้ล่นคนที ่i เป็นผูช้นะ และมผีูช้นะ

รว่มทัง้หมด k คน 

ui = 0 ในกรณอีื่นๆ 

โดยที ่vi คอืมลูค่าสงูสุดทีผู่ป้ระมลูคนที ่i จะยอมจา่ยเพื่อสนิคา้ทีถู่กน ามาประมลู โดยในทีน่ี้จะสมมติ

ให้ vi เป็นความลบัส าหรบัผู้ประมูลแต่ละคน และ vi มกีารกระจายแบบยูนิฟอรม์ (Uniform Distribution) 

ในช่วงศูนยถ์งึหนึ่ง และ s2 คอืมลูค่าการประมลูทีม่ากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสอง 

 ภายใตแ้บบจ าลองนี้เราสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่ากลยทุธท์ีผู่เ้ล่น i ใชใ้นดุลยภาพของแนช คอื

 bi = vi และรายรบัเฉลีย่จากการประมลูคอื 

 R = E(second(v1, v2, v3, …, vN))  

โดยที ่second คอืฟงักช์นัค่ามากทีสุ่ดอนัดบัสอง ในทางคณติศาสตรเ์ราสามารถพสิูจน์ไดว้่า 

R = (N-1)/(N+1) 
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8.3  ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบรูณ์ของข้อมลู 

ส่วนนี้ที่เราศึกษาการก าหนดราคาขัน้ต ่าที่เหมาะสมส าหรบัการประมูลซึ่งเป็นการศึกษาด้านการ

ออกแบบการประมลู (Auction Design) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎเีกม (Game Theory) โดยงานศกึษาดา้น

นี้ที่ได้ยอมรบักนัอย่างกวา้งขวาง คอืงานของวลิเลยีม วกิเกอร ีนักเศรษฐศาสตรผ์ู้ได้รบัรางวลัโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตรใ์นปี ค.ศ. 1994  

เราใช้แบบจ าลองทฤษฎีเกมอย่างง่ายเพื่อศึกษาและเข้าใจถึงผลกระทบต่อราคาขัน้ต ่าต่อผลการ

ประมลูทีไ่ดภ้ายใต้แบบจ าลองและหาปจัจยัทีก่ าหนดราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสม ภายใต้แบบจ าลองนี้ก าหนดขอ้

สมมตต่ิางๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ใหร้ฐับาลมสีนิคา้คอื ใบอนุญาตการใชค้ลื่นความถี่ 1 หน่วย รฐัขายสนิคา้นี้ดว้ยการประมลูโดย
ตัง้ราคาขัน้ต ่าส าหรบัการประมลูคอื R (Reservation Price) 

 การประมลูนี้มผีูเ้ขา้รว่มประมลูคอืบรษิทัผูผ้ลติ 1 บรษิทั มลูค่าสงูสุดทีผู่ซ้ ือ้สามารถจา่ยคอื V 
(Valuation) โดยที ่V คอื ผลประโยชน์ส่วนเพิม่ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการชนะประมลู 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มคีวามสมบูรณ์ของข้อมูลเราสมมติให้ทัง้รฐับาลและบรษิัทผู้ประมูลรู้ค่า

แทจ้รงิของ V 

8.3.1  ผลของราคาขัน้ต า่ต่อผลประโยชน์ของบริษทั รายรบัของรฐั และผลประโยชน์ของ

ผูบ้ริโภค 

ภายใต้แบบจ าลองนี้เนื่องจากมผีู้ร่วมประมูลเพยีงหนึ่งคน ดงันัน้กลยุทธ์ (Strategy) ของผู้ร่วม

ประมลูคอืจะประมลูดว้ยราคา R หาก V > R และไม่รวมประมลูในกรณีที ่V < R ผลประโยชน์ของบรษิทัจะ

ถูกก าหนดดงันี้  

   ผลประโยชน์ของบรษิทั = V – R ในกรณทีี ่V > R 

   ผลประโยชน์ของบรษิทั = 0 ในกรณทีี ่V < R และไมเ่ขา้รว่มประมลู 
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ภาพท่ี 8.3: ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาขัน้ต า่ R กบัผลประโยชน์ของบริษทั 

 

ภาพที่ 8.3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาขัน้ต ่า R และผลประโยชน์ของบรษิทั จะเหน็ได้ว่า

ผลประโยชน์ของบรษิทัลดลงตามราคาขัน้ต ่า R และมคี่าเป็นศูนยเ์มือ่ค่า R มากกว่า V 

รายไดข้องรฐัจากการก าหนดราคาขัน้ต ่า R จะมคี่าดงันี้ 

   รายไดข้องรฐั = R ในกรณทีี ่V > R 

   รายไดข้องรฐั = 0 ในกรณีที ่V < R 

 

 

ภาพท่ี 8.4: ราคาขัน้ต า่ R และรายรบัจากการประมูลในกรณีท่ี V = 0.4 

 

ภาพที ่8.4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่าขัน้ต ่า R และรายรบัจากการประมลู จะเหน็ไดว้่ารายรบั

จะเพิม่ขึน้ตามมลูค่าขัน้ต ่าจนกระทัง้ค่า R มคี่าสงูกว่ามลูค่าสงูสุดทีบ่รษิทัจะยอมจ่าย 
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ส าหรบัอรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภค เราก าหนดใหอ้รรถประโยชน์ของผูบ้รโิภคมคี่าเป็น K โดยที ่K 

นี้ขึ้นกบัจ านวนบรษิทัที่ชนะการประมูลและไม่ขึน้อยู่กบัมูลค่าที่ชนะการประมูล (Winning Bid Value) 

เนื่องจากจ านวนบรษิทัที่ชนะการประมูลที่สูงขึน้จะท าให้เกดิการแข่งขนัที่สูงขึน้  ซึ่งน ามาซึ่งการบรกิารที่มี

ราคาถูกและมคีุณภาพ (ในกรณีนี้จ านวนบรษิทัทีช่นะการประมลูมคี่าเป็น 1 หาก R < V และจะมคี่าเป็น 0 

หาก R > V)  

เนื่องจากมูลค่าที่ชนะการประมูลของบรษิทัเป็นต้นทุนจม (Sunk Cost)  ไม่ใช่ต้นทุนส่วนเพิม่ 

(Marginal Cost)  ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคไดแ้สดงว่าต้นทุนจมไม่ส่งผลถงึราคาต่อผูบ้รโิภค ดงันัน้

อรรถประโยชน์ของผู้บรโิภคจงึไม่ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ชนะการประมูล ดงันัน้อรรถประโยชน์ของผู้บรโิภค

สามารถเขยีนไดด้งันี้ 

   ประโยชน์ของผูบ้รโิภค = K ในกรณทีี ่V > R 

   ประโยชน์ของผูบ้รโิภค = 0 ในกรณทีี ่V < R 

 

 

ภาพท่ี 8.5: ราคาขัน้ต า่ R และผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 

ภาพที ่8.5 แสดงใหเ้หน็ว่าอรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภคมคี่าคงทีใ่นส าหรบัค่า R < V และมคี่าเท่ากบั 

0 ในกรณทีี ่R > V 
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8.3.2  ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ของข้อมูล 

จากความสมัพนัธ์ของผลประโยชน์ของบรษิัท รายรบัของรฐั และผลประโยชน์ของผู้บรโิภคที่เรา

ศกึษาในส่วนก่อนหน้านี้ จะไดข้อ้สรปุดงันี้ 

 ราคาขัน้ต ่าทีส่งูเกนิไป (R > V) จะท าใหไ้มม่ผีูช้นะการประมลูและจะเป็นผลเสยีต่อรายไดข้องรฐั 
ผูบ้รโิภค และบรษิทั 

 ราคาขัน้ต ่าไม่มผีลต่อผูบ้รโิภคในกรณีมีม่ผีูช้นะการประมลู (0 < R < V ) 
 ผลประโยชน์ของบรษิทัจะลดลงเสมอเมือ่ราคาขัน้ต ่าสงูขึน้ 

ตารางท่ี 8.1: ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสม 

เป้าหมาย ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสม 

รายรบัสงูสุดของรฐั V 

ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค 0 - V 

ผลประโยชน์ของบรษิทั 0 

ตารางที ่8.1 แสดงราคาทีเ่หมาะสมในกรณต่ีางๆ ในกรณทีีต่อ้งการรายรบัสูงสูด ราคาทีเ่หมาะสมค่า 

V ในกรณีที ่ค่า R = V รายรบัของรฐัจะมคี่าสูงสุดเท่ากบั V ผลประโยชน์ของบรษิทัจะมคี่าต ่าสุดเท่ากบั 0 

ในกรณีทีต่้องการใหผ้ลประโยชน์ของผูบ้รโิภคสูงสุดค่า R ทีเ่หมาะสมคอืค่า R ระหว่าง 0 กบั V ในกรณี

สุดทา้ยทีต่อ้งการใหผ้ลประโยชน์ของบรษิทัสงูสุดค่า R ทีเ่หมาะสมคอื 0 

 เราสามารถสรุปได้ว่าราคาขัน้ต ่ าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประมูลและขึ้นอยู่กับ

ผลประโยชน์ของบรษิทัทีจ่ะไดร้บัจากการชนะการประมลู (V) 

8.4  ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมในสภาพแวดล้อมท่ีมีความไม่สมบรูณ์ของข้อมลู 

งานศกึษาวจิยัดา้นการออกแบบการประมูลพบว่า ในสภาพแวดลอ้มที่มคีวามไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล 

(Imperfect Information) ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย  ราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมจะท าใหผู้ข้ายได้รายรบัทีสู่งสุด 

นอกจากน้ีปจัจยัที่ก าหนดราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสม ได้แก่ ฟงัก์ชนัอรรถประโยชน์ของผู้ซื้อและผูข้าย จ านวน
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หน่วยของสินค้าที่ถูกประมูล จ านวนของผู้ซื้อและผู้ขาย ทัศนคติของผู้ซื้อและผู้ขายที่มีต่อความ เสี่ยง 

ลกัษณะการกระจายของมูลค่าสูงสุดที่ผู้ซื้อยอมจ่ายเพื่อสินค้าในการประมูล ส าหรบัในการประมูลคลื่น

ความถี่ของประเทศไทยนัน้ สนิค้าในการประมูลก็คอืสิทธิก์ารใช้คลื่นความถี่ ผู้ขายก็คอืรฐับาล ผู้ซื้อคือ

บรษิทัทีร่่วมประมลู มลูค่าสูงสุดทีผู่ร้่วมประมลูจะยอมจ่ายคือ ผลประโยชน์หรอืก าไรทีเ่พิม่ขึน้ทีแ่ต่ละบรษิทั

จะไดร้บัจากการไดร้บัสทิธิใ์นการใชค้ลื่นความถี ่

เนื่องในความเป็นจรงิแลว้รฐับาลจะไม่รูถ้งึผลประโยชน์ของบรษิทัที่จะชนะการประมูล (V) แต่รฐัจะ

สามารถประมาณรปูแบบการกระจายของ V ทีค่วามน่าจะเป็นต่างๆ  เราพจิารณาแบบจ าลองอย่างง่ายเพื่อ

แสดงถงึผลกระทบต่อราคาขัน้ต ่าต่อผลการประมูล ภายใต้แบบจ าลองนี้ เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจเรา

ก าหนดขอ้สมมตต่ิางๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ใหร้ฐับาลมสีนิคา้ซึง่คอื License อยู่ 1 หน่วย รฐับาลขายสนิคา้ดว้ยการประมลูโดยตัง้ราคาขัน้
ต ่าส าหรบัการประมลูคอื R  

 การประมลูนี้มผีูป้ระมลูคอืบรษิทัผูผ้ลติ 1 บรษิทั มลูค่าสูงสุดทีผู่ซ้ ือ้สามารถจ่ายคอื V โดยที ่V 
มกีารกระจายแบบยนูิฟอรม์ในช่วง 0.5 ถงึ 1.5 พนัลา้นบาท 

เราจะใชแ้บบจ าลองนี้ในการศกึษาผลของราคาขัน้ต ่าต่อผลประโยชน์ของบรษิทั รายรบัของรฐั และ

ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค และสวสัดกิารรวมของรฐัในส่วนถดัไป 

8.4.1  ผลของราคาขัน้ต า่ต่อผลประโยชน์ของบริษทั รายรบัของรฐั และผลประโยชน์ของ

ผูบ้ริโภค 

ภายใต้แบบจ าลองนี้เนื่องจากมผีู้ร่วมประมูลเพยีงหนึ่งคน ดงันัน้กลยุทธ์ (Strategy) ของผู้ร่วม

ประมลูคอืจะประมลูดว้ยราคา R หาก V > R และไม่รวมประมลูในกรณีที ่V < R ผลประโยชน์ของบรษิทัจะ

ถูกก าหนดดงันี้ 

  ผลประโยชน์ของบรษิทั = V – R ในกรณทีี ่V > R 

  ผลประโยชน์ของบรษิทั = 0 ในกรณทีี ่V < R และไมเ่ขา้รว่มประมลู 

ดงันัน้จะไดว้่าผลประโยชน์โดยเฉลีย่ของบรษิทัจะเท่ากบั  

         ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยเฉลีย่ = (E[V|V > R] – R).prob(V > R) + 0.prob(V < R) 
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โดยที ่E[.]  ฟงัก์ชนัค่าคาดหวงั (Expectation Function) และ prob คอืฟงักช์นัความน่าจะเป็น (Probability) 

ในกรณทีี ่V มกีารกระจายในช่วง 0.5 ถงึ 1.5 พนัลา้นบาท จะไดว้่า 

ส าหรบั  R < 0.5   E[V|V > R]  = 1 และ prob(V > R) = 1 

ส าหรบั  0.5 > R > 1.5  E[V|V > R]  = (0.5 + R)/2  และ prob(V > R) = 1.5 - R 

ส าหรบั  R > 1.5    prob(V > R) = 0 

และจะไดว้่า 

  ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยเฉลีย่ = 1 - R    ส าหรบั R < 0.5 

  ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยเฉลีย่ = ((1.5 + R)/2 - R)(1.5 - R) ส าหรบั  0.5 > R > 1.5 

  ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยเฉลีย่ = 0     ส าหรบั R > 1.5 

 

ภาพที ่8.6 แสดงใหถ้งึความสมัพนัธร์ะหว่างผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั กบั R 

 

ภาพท่ี 8.6: ผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะได้รบักบั R 

  

ส าหรบัรายไดข้องรฐันัน้ รฐัจะมรีายไดก้ต่็อเมือ่มผีูช้นะการประมลู การประมลูจะมผีูช้นะกต่็อเมือ่ 

V > R ซึง่ prob(V > R) จะมคี่าเท่ากบั 1 กรณีที ่R < 1 และมคี่าเท่ากบั 2 – R ในกรณีที ่R มคี่าอยู่ระหว่าง 

1 กบั 2 และมคี่าเท่ากบั 0 ในกรณอีื่นๆ ดงันัน้ จะไดว้่า 
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  รายรบัของรฐับาล   = R   ส าหรบั R < 0.5 

     = R(1.5 - R) ส าหรบั 0.5 <  R < 1.5 

= 0  ส าหรบั R > 1.5 

 

 

ภาพท่ี 8.7: รายรบัของรฐักบั R 

จากกราฟ ในภาพที ่8.7 แสดงใหเ้หน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างรายรบัของรฐักบั R มลีกัษณะเป็นรปู

ระฆงัคว ่าและมจีดุสงูสุดอยูท่ีค่่า R = 0.75 

เพื่อค านวณหาอรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภค เราก าหนดใหอ้รรถประโยชน์ของผูบ้รโิภคมคี่าเป็น K 

โดยที่ K นี้ ขึน้กบัจ านวนบรษิทัที่ชนะการประมูลและไม่ขึน้อยู่กบัมูลค่าที่ชนะการประมูล (Winning Bid 

Value) เนื่องจากจ านวนบรษิทัทีช่นะการประมลูทีสู่งขึน้จะท าใหเ้กดิการแข่งขนัทีสู่งขึน้และน ามาซึง่คุณภาพ

การบรกิารทีด่ขี ึน้ ในกรณนีี้จ านวนบรษิทัทีช่นะการประมลูมคี่าเป็น 1 หาก R < V และจะมคี่าเป็น 0 หาก 

R > V 

เนื่องจากมูลค่าที่ชนะการประมูลของบรษิัทเป็นต้นทุนจม (Sunk Cost) ไม่ใช่ต้นทุนส่วนเพิม่ 

(Marginal Cost) ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคไดแ้สดงว่าต้นทุนจมไม่ส่งผลถงึราคาต่อผูบ้รโิภค ดงันัน้

อรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภคจงึไมข่ึน้อยูก่บัมลูค่าทีช่นะการประมลู  

ดงันัน้อรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภคสามารถเขยีนไดด้งันี้ 

  ประโยชน์ของผูบ้รโิภค = K ในกรณทีี ่R < 0.5 

  ประโยชน์ของผูบ้รโิภค = K.prob(V > R) = K(1.5 - R) ในกรณทีี ่0.5 < R < 1.5 
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  ประโยชน์ของผูบ้รโิภค = 0 ในกรณทีี ่R > 1.5 

ภาพที ่8.8 แสดงกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างผลประโยชน์ของผูบ้รโิภคกบัราคาขัน้ต ่าส าหรบัการ

ประมลู  

 

ภาพท่ี 8.8: ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคกบั R 

 

8.4.2  ผลของราคาขัน้ต า่ต่อสวสัดิการรวม 

ส่วนนี้จะศกึษาสวสัดกิารรวม (Total Welfare) ของรฐัซึ่งคอืผลรวมของ ผลประโยชน์ของบรษิทั 

รายรบัของรฐั และผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค สวสัดกิารรวมของรฐั (W) สามารถเขยีนในรปูสมการดา้นล่างนี้ 

 W = a*(รายไดข้องรฐั) + (1 - a)*(ผลประโยชน์ของบรษิทั + ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค)  

โดยที ่ a คอืค่าถ่วงน ้าหนักซึง่มคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 ค่าของ a แสดงถงึความส าคญัทีร่ฐับาลใหต่้อ

รายรบัของรฐัเมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์ของบรษิทัและผูบ้รโิภค หาก a = 1 หมายถงึรฐับาลสนใจแต่รายได้

ของรฐัเป็นหลกั หาก a = 0 แสดงว่ารฐับาลไมส่นใจรายไดข้องรฐัเลย 

ภาพที ่8.9 แสดงฟงัก์ชนัสวสัดกิารของรฐักบัราคาขัน้ต ่า R ส าหรบัค่า a = 0, 0.3, 0.7 และ 1 

ตามล าดบั ภาพนี้แสดงใหเ้หน็ว่าในกรณีทีร่ฐัใหค้วามส าคญัต่อรายรบัน้อยและ a มคี่าต ่า ค่า R ทีด่ทีีสุ่ดจะมี

ค่าเท่ากบัศูนย ์และในกรณทีีร่ฐัใหค้วามส าคญัต่อรายรบัมากขึน้ค่า R ทีเ่หมาะสมจะมคี่าเป็นบวก นอกจากนี้

ค่า R ทีเ่หมาะสมจะเพิม่ขึน้ตามค่าของ a 
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ภาพท่ี 8.9: สวสัดิการของรฐักบัราคาขัน้ต า่ ส าหรบัค่า a = 0, a = 0.3, a = 0.7, a = 1 ตามล าดบั 

 

ภาพท่ี 8.10: ราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมส าหรบัค่า a ในช่วง 0-1 

 ภาพที่ 8.10 แสดงราคาขัน้ต ่าที่เหมาะสมซึ่งท าให้ระดบัสวสัดกิารของรฐัมคี่าสูงสุด ส าหรบัค่า a 

ในช่วง 0 ถงึ 1  ภาพนี้แสดงให้เหน็ว่าในกรณีที่รฐัให้น ้าหนักความส าคญักบัรายรบัจากการประมูลน้อย      

(a < 0.5) ราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมจะมคี่าเท่ากบัศูนย ์ในกรณีทีค่่า a อยู่ในช่วง 0.5 ถงึ 0.8 ราคาขัน้ต ่าที่

เหมาะสมทีม่คี่าคงทีเ่ท่ากบั 0.5  ส าหรบัในกรณทีีค่่า a มคี่าสงูกว่า 0.8 ราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมจะมคี่าสูงกว่า 

0.5 และจะมคี่าเพิม่ขึน้ตามค่า a 

 หวัขอ้ถดัไปจะศกึษาราคาขัน้ต ่าทีท่ าใหร้ายรบัจากการประมลูมคี่าสูงสุดภายใต้แบบจ าลองทีม่ผีูร้่วม

ประมลูหลายราย 

 

8.5  ราคาขัน้ต า่ท่ีท าให้รายรบัจากการประมลูมีค่าสงูสดุ (Optimal Reservation Price for Expected 

Revenue Maximization) ในกรณีท่ีมีผูป้ระมลูหลายราย 

ในส่วนก่อนหน้านี้เราศกึษาการตัง้ราคาที่เหมาะสมในกรณีมเีป้าหมายของรฐับาลค านึงถึงรายรบั

จากการประมลู ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค และก าไรของบรษิทั ภายใต้แบบจ าลองทีม่ผีูป้ระมลูเพยีงหนึ่งราย 

ในส่วนนี้เราจะศึกษาการตัง้ราคาที่เหมาะสมเพื่อท าให้รายรบัจากการประมูลมคี่าสูงสุด ในกรณีทัว่ไปที่มผีู้

รว่มประมลูหลายราย 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

165 

เราจะศึกษาการตัง้ราคาที่เหมาะสมผ่านแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการประมูลราคาที่สอง 

เนื่องจากรปูแบบการประมลูทัง้ 4 แบบใหผ้ลลพัธด์า้นรายรบัทีไ่มต่่างกนั  และการประมลูราคาทีส่องเป็นการ

ประมลูทีว่เิคราะหไ์ดง้า่ยทีสุ่ดในทางทฤษฎ ี

 กฎการประมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์เป็นดงันี้ ผู้เขา้ร่วมประมลูใส่มูลค่าการประมลูลงในซอง โดยมูล

ค่าทีใ่ส่ซองนี้ตอ้งมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบัราคาขัน้ต ่าของการประมลู R  ผูท้ีใ่ส่มลูค่าในซองประมลูสูงทีสุ่ดจะ

เป็นผูช้นะการประมลู จ านวนเงนิทีผู่ป้ระมลูตอ้งจา่ยจะมคี่าเท่ากบัมลูค่าสงูสุดอนัดบัสอง (Second Price) 

 การประมลูนี้มผีูเ้ขา้ร่วมประมลู N คน คอื คนที ่1, 2, 3, …, N โดยทีม่ลูค่าทีผู่ป้ระมลูคนที ่i ใหก้บั

สนิคา้ประมลูมคี่าเท่ากบั Vi เป็นขอ้มลูส่วนตวั (Private Information) ของผูร้่วมประมลูแต่ละคน โดยมลูค่านี้

มกีารกระจายตามฟงัก์ชนั CDF (Cumulative Density Distribution) F(.) และ PDF (Probability Density 

Distribution) f(.) นกัเศรษฐศาสตรไ์ดพ้สิจูน์ว่าภายใตก้ารประมลูนี้ผูร้ว่มประมลูจะใชก้ลยทุธด์งันี้ 

 ผูป้ระมลูคนที ่i จะประมลูดว้ยมลูค่า Vi  ในกรณทีี ่Vi   R 

 ผูป้ระมลูคนที ่i จะไม่รว่มประมลูดว้ยมลูค่า ในกรณทีี ่Vi <  R 

เราสามารถใชง้านศกึษาของ Krishna (2002) เพื่อพสิจูน์ว่ารายรบัเฉลีย่ทีจ่ะไดจ้ากการประมลู ดงันี้ 
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จากสมการ 
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เพื่อการค านวณทีง่่ายเราสมมตใิห ้Vi มกีารกระจายแบบยนูิฟอรม์ในช่วง [0, 1] จะไดว้่า F(R) = R 

และ G(R) = RN-1, G(y) = N และ g(y) = yN-2(N-1) และราคาขัน้ต ่าทีด่ทีีสุ่ดคอื R = 1/2 
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จะเหน็ไดว้่าสดัส่วนนี้ขึน้อยู่กบัจ านวนผูป้ระมลู N  ตารางที ่8.2 แสดงสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่

ชนะ ในกรณทีีม่ผีูป้ระมลูหนึ่งคน สดัส่วนนี้จะมคี่าเท่ากบัหนึ่ง และมคี่าเท่ากบั 0.90 ในกรณีทีม่ผีูร้่วมประมลู

สองคน และลดลงเมือ่จ านวนผูป้ระมลูเพิม่ขึน้ ดงัแสดงในตารางที ่8.2 และภาพที ่8.11 จะเหน็ว่าสดัส่วนของ

ราคาขัน้ต ่าที่เหมาะสมกบัราคาที่ชนะมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัจ านวนผู้ร่วมประมูลซึ่งแสดงถงึระดบัการ

แข่งขนั ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าสดัส่วนของราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะจะมคี่าลดลงเมื่อจ านวนผู้ประมูลมคี่า

สงูขึน้ เนื่องจากการประมลูทีม่ผีูร้่วมประมลูมากรายจะมกีารแข่งขนัในการประมลูสูงอยู่แลว้ ผูจ้ดัการประมลู

จงึไม่จ าเป็นต้องก าหนดราคาขัน้ต ่าที่สูง ในทางกลบักันในการประมูลที่มผีู้ประมูลน้อยราย การแข่งขนั
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ระหว่างผูป้ระมลูจะมน้ีอยท าให้รายรบัจากการประมลูต ่า ผูจ้ดัการประมลูจงึควรตัง้ราคาขัน้ต ่าที่สูงเพื่อเพิม่

รายรบัจากการประมลู 

 

ตารางท่ี 8.2: ความสมัพนัธร์ะหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมกบัรายรบัจากการประมลู* 

จ านวนผูป้ระมลู ราคาขัน้ต า่/ราคาชนะ 

1 1 

2 0.90 

3 0.82 

4 0.77 

5 0.72 

6 0.69 

7 0.66 

8 0.64 

9 0.62 

*หมายเหตุ: ตวัเลขในตารางถูกค านวณจากขอ้สมมตกิารกระจายแบบยนูิฟอรม์ของ Vi ตามแบบจ าลองดา้นบน  

ดงันัน้ค่าสดัส่วนทีเ่หมาะสมของประเทศไทยอาจมคี่าแตกต่างจากตวัเลขทีแ่สดงในตาราง 
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ภาพท่ี 8.11: สดัส่วนราคาขัน้ต า่กบัราคาชนะ กบัจ านวนผูร่้วมประมูล 

 

8.6  ข้อมลูสดัส่วนราคาขัน้ต า่ต่อราคาท่ีชนะประมูลจากการประมลูของประเทศต่างๆ  

ในหวัขอ้นี้จะศกึษาราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะประมูลของประเทศต่างๆ และศึกษาผลของสดัส่วน

ราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะการประมลู นอกจากน้ีเรายงัศกึษาปจัจยัทีอ่าจส่งผลถงึการก าหนดสดัส่วนราคาขัน้

ต ่า 

8.6.1  ลกัษณะการกระจายตวัของสดัส่วนราคาขัน้ต า่ต่อราคาท่ีชนะการประมลู 

ตารางที่ 8.3 แสดงสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะของแต่ละประเทศ จากตารางจะเหน็ได้ว่าค่า

สดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะอยู่ในช่วงตัง้แต่ 0.02 ถงึ 1 และมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.67 และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.35  ภาพที ่8.12 ทีแ่สดง Histogram ของสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะการประมูล 

ชีใ้หเ้หน็ว่าสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะการประมลูมลีกัษณะการกระจายเป็นตวัย ูคอืมคี่ากระจุกตวัอยู่

ในค่าทีใ่กลศู้นยแ์ละหน่ึง และไม่มกีารกระจายตวัมากนกัในช่วง 0.2 – 0.8 
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ตารางท่ี 8.3: สดัส่วนราคาขัน้ต า่ต่อราคาท่ีชนะของแต่ละประเทศ 

ประเทศ 
วนัท่ีท าการ

ประมลู 

จ านวน

ใบอนุญาต 

สดัส่วนราคาขัน้ต า่/ 

ราคาท่ีชนะ 

ของแต่ละประเทศ 

United Kingdom 1/4/2000 5 0.02 

Germany 1/6/2000 6 0.03 

Italy 1/10/2000 7 0.89 

Austria 1/11/2000 6 0.89 

Switzerland 1/12/2000 4 0.98 

Singapore 1/4/2001 3 1.00 

Greece 1/7/2001 3 0.91 

Denmark 1/9/2001 4 0.53 

Taiwan 1/2/2002 5 0.69 

Georgia 1/2/2006 2 0.42 

Indonesia 1/2/2006 3 0.90 

Georgia 1/11/2006 2 0.45 

Nigeria 1/4/2007 4 1.00 

    

คา่เฉลีย่   0.67 

คา่ต ่าสดุ   0.02 

คา่สงูสดุ   1.00 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน   0.35 
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ภาพท่ี 8.12: Histogram ของสดัส่วนราคาขัน้ต า่ต่อราคาท่ีชนะการประมูล 

 

8.6.2  ความสมัพนัธส์ดัส่วนราคาขัน้ต า่ต่อราคาท่ีชนะกบัจ านวนผู้ให้บริการ 

ในทางทฤษฎีสดัส่วนของราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะจะมคีวามสมัพนัธ์ที่เป็นลบกับจ านวนผู้ร่วม

ประมูล  ในการประมูลคลื่นความถี่จ านวนผู้ประมูลจะถูกก าหนดด้วยจ านวนบริษั ทผู้ให้บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Operator) ในกรณทีีม่ผีูท้ ีใ่หบ้รกิารมากรายท าใหก้ารแขง่ขนัในการประมลูสูงและส่งผลให้

สดัส่วนของราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะจะมคี่าต ่า ในกรณทีีม่ผีูท้ ีใ่หบ้รกิารน้อยราย การประมลูมกีารแข่งขนัต ่า

สดัส่วนของราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะจะมคี่าสูง ในหวัขอ้นี้ทางคณะผู้วจิยัฯ ไดพ้ยายามศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างสดัส่วนของราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะกับจ านวนผู้ให้บรกิารจากข้อมูล อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

ขอ้จ ากดัทางขอ้มูล ท าให้ไม่มขีอ้มูลจ านวนผู้ให้บรกิารในประเทศต่างๆ ดงันัน้จงึใช้จ านวนใบอนุญาตและ

ขนาดคลื่นความถีร่วมของทุกใบอนุญาตเป็นตวัแทน (Proxy) ของจ านวนผูใ้หบ้รกิาร 

ตารางที่ 8.4 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต ่า จ านวนใบอนุญาตและขนาดคลื่น

ความถี่รวมซึ่งเป็นตวัแทนของจ านวนผูใ้หบ้รกิาร ตารางนี้แสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะ

กบัจ านวนใบอนุญาตและขนาดคลื่นความถี่รวมของทุกใบอนุญาตมีค่าสหสมัพนัธ์เป็นลบ ค่าสหสมัพนัธ์ที่

เป็นลบนี้ให้ผลสอดคล้องกับทฤษฎี เนื่องจากการมจี านวนใบอนุญาตหลายใบหรอืขนาดใบอนุญาตรวม 

(Total MHz) สูงแสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนผู้ให้บรกิารและระดบัการแข่งขนัในการประมลูสูงและท าใหส้ดัส่วน

ราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะการประมลูมคี่าต ่า 
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ตารางท่ี 8.4: ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต า่ จ านวนใบอนุญาต 

และขนาดคล่ืนความถี่รวม 

จ านวนใบอนุญาต ขนาดคล่ืนความถี่รวมของทุกใบอนุญาต 

-0.122 -0.156 

 

 

ตารางที ่8.5 และ 8.6 แสดงผลการประมาณสมการถดถอยระหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะ

กบัจ านวนใบอนุญาตและขนาดความถี่ทัง้หมดจากการประมาณแบบก าลงัน้อยทีสุ่ด ผลจากประมาณพบว่า

ค่าสมัประสทิธิข์องจ านวนใบอนุญาตและขนาดความถี่ทัง้หมดเป็นลบ หรอืจ านวนผูใ้หบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ส่งผล

ให้สดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะการประมูลต ่าลง ความสมัพนัธ์เชงิประจกัษ์ที่ได้สอดคล้องกบัผลทาง

ทฤษฎี อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิท์ี่ได้ มีเครื่องหมายเป็นลบแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติอาจเป็นผล

เนื่องจากใบอนุญาตและขนาดคลื่นความถีร่วมอาจไมใ่ช่ตวัแทนทีด่ขีองจ านวนผูป้ระกอบการ 

 

 ตารางท่ี 8.5: สมการถดถอยระหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต า่กบัจ านวนใบอนุญาต 
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ตารางท่ี 8.6: สมการถดถอยระหว่างสดัส่วนราคาขัน้ต า่กบัขนาดคล่ืนความถ่ีทัง้หมด 

 

 

8.7  ข้อสรปุ 

ในบทน้ีไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมทัง้โดยทางทฤษฎกีารประมลู และจากขอ้มลู

การประมูลที่เกดิขึน้จรงิของประเทศต่างๆ  การศกึษานี้พบขอ้สรุปสองประการดงันี้   (1) แบบจ าลองทาง

ทฤษฏแีสดงว่าราคาขัน้ต ่าที่เหมาะสมขึน้อยู่กบัความส าคญัที่รฐับาลให้กบัรายรบัที่ได้จากการประมูลเมื่อ

เทยีบกบัผลประโยชน์ของบรษิทัและผูบ้รโิภค ราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมจะมคี่าสูงหากรฐับาลใหค้วามส าคญัต่อ

รายรบัจากการประมลูมาก ในทางกลบักนัหากรฐับาลใหค้วามส าคญักบัรายรบัน้อยราคาขัน้ต ่าทีเ่หมาะสมจะ

มคี่าต ่า  (2) สดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะการประมูลที่ท ำให้รำยรบัของรฐับำลมคี่ำสูงสุด จะแปรผกผนั

กบัจ านวนผู้ให้บรกิาร สดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่ชนะควรมคี่าสูงในตลาดที่มผีู้ให้บรกิารน้อยราย และ

สดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาทีช่นะควรมคี่าต ่าในตลาดทีม่ผีูบ้รกิารมากราย ดงันัน้ส าหรบัในกรณีของประเทศ

ไทยซึง่มผีูใ้หบ้รกิารสามรายและรฐับาลใหค้วามส าคญัต่อรายรบัพอสมควร ค่าสดัส่วนราคาขัน้ต ่าต่อราคาที่

ชนะควรมคี่าสงูพอสมควรและไมต่ ่ากว่า 0.67 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่จากกรณกีารประมลูของประเทศต่างๆ 
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บทท่ี 9 

บทสรปุ 
 

 การประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยใชแ้บบจ าลองและวธิกีารทางเศรษฐมติซิึง่มคีวาม

เหมาะสมกว่าวิธีการอื่น วิธีการทางเศรษฐมิติเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์คณิตศาสตร์ สถิติและทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแบบจ าลองแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าคลื่นความถี่กบัปจัจยัที่

ร่วมกนัก าหนดมูลค่าคลื่นการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ด้วยวธิกีารทางเศรษฐมติมิขีอ้ได้เปรยีบกว่าวธิกีาร

อื่นๆ หลายประการ ประการแรกวธิกีารทางเศรษฐมติใิช้ขอ้มูลที่เกิดขึ้นจรงิในอดตีแทนที่จะใช้ข้อมูลการ

คาดการณ์ในอนาคตซึ่งมคีวามไม่แน่นอนสูง ประการที่สอง วิธีการทางเศรษฐมิติมคีวามเหมาะสมกับ

ฐานขอ้มลูทีค่ณะผูว้จิยัฯ มอียู ่หากประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารอื่นๆ จะพบปญัหาดา้นขอ้มลูเพราะ

ต้องรวบรวมขอ้มูลทางธุรกิจในเชงิลกึที่ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน ประการที่สามวธิกีารทาง

เศรษฐมิติสามารถปรับเปลี่ยนและทดสอบแบบจ าลองได้ง่าย ท าให้สามารถหาแบบจ าลองที่แสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมูลค่าคลื่นความถี่กบัปจัจยัที่ก าหนดคลื่นความถี่อย่างเหมาะสมและท าการพยากรณ์

มลูค่าคลื่นความถีไ่ดด้ ีประการทีส่ ี ่วธิกีารทางเศรษฐมติมิวีธิแีละเทคนิคการประมาณค่าทีห่ลากหลาย ดงันัน้

จงึสามารถตรวจสอบผลการศกึษาระหว่างวธิกีารต่างๆ ท าใหไ้ดร้บัผลลพัธก์ารประมาณการทีย่นืยนัได้ 

การศกึษาไดป้ระเมนิมูลค่าคลื่นความถี่โดยสรา้งแบบจ าลองแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมลูค่าคลื่น

ความถีก่บัปจัจยัก าหนดมลูค่าคลื่นความถีแ่ละท าการประมาณการโดยใช้ 3 วธิกีารไดแ้ก่ 

  

1. วธิกีารก าลงัสองน้อยทีสุ่ดหรอื Ordinary Least Squares (OLS) ส าหรบัแบบจ าลอง Fixed 

Effects Model และ Generalized Least Squares (GLS) ส าหรบัแบบจ าลอง Random Effects 

Model 

2. วธิกีาร Maximum Likelihood ส าหรบัแบบจ าลอง Censored Regression (Tobit Model) 

3. วธิกีาร Neural Network 

 

ในบทที ่5, 6, และ 7 ไดแ้สดงผลการเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในวธิกีารทางเศรษฐมติแิต่ละ

ประเภท ต่อไปจะท าการเปรยีบเทยีบผลการประมาณการและพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ดว้ยวธิกีารต่างๆ 

ในประเดน็ส าคญั 3 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
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1.  ปัจจยัก าหนดมลูค่าคล่ืนความถ่ี 

แบบจ าลอง Fixed Effects Model และ Cencored Regression (Tobit Model) ใชว้ธิกีารประมาณ

การทางเศรษฐมติใินลกัษณะ Parametric Estimation ผลการศกึษาพบว่าตวัแปรส่วนใหญ่ทีก่ าหนดมลูค่า

คลื่นความถี่สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างด ีดงัแสดงไวใ้นตารางที่ 9.1  ส่วนแบบจ าลอง Neural Network  ซึง่ใช้

วธิกีารประมาณการในลกัษณะ Nonparametric Estimation ที่แตกต่างจากสองแบบจ าลองแรก พบว่า

แบบจ าลองทีด่ทีีสุ่ดใชต้วัแปรอสิระดงันี้คอืรายไดต่้อหวั  รายไดป้ระชาชาต ิ ขนาดของใบอนุญาตแบบจบัคู่   

ขนาดคลื่นความถี่ทัง้หมด  จ านวนใบอนุญาต  ระยะเวลาของใบอนุญาต  การกนัใบอนุญาตใิหผู้ป้ระมลูราย

ใหม่  ความหนาแน่นของประชากร  แนวโน้มเวลา  สดัส่วนประชากรทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยม  สดัส่วน

รายไดจ้ากภาคธุรกจิโทรคมนาคม จ านวนหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืต่อประชากร 

 

ตารางท่ี 9.1: การเปรียบเทียบตวัแปรท่ีแสดงปัจจยัก าหนดมูลค่าคล่ืนความถ่ีอย่างมี 

นัยส าคญัในแบบจ าลองพาราเมตริก 

Variables 
Fixed Effects Model 

(Ordinary Least Squares) 

Tobit Model 

(Maximum Likelihood) 

PAIRED MHZ   

TMHZCU   

GDP   
GCAP   

LO   

DENSE   

DENSE2   
LENGTH   
SA   
1/LOG(TREND)   
BOOM   

หมายเหตุ: เครือ่งหมายหมายถงึตวัแปรอสิระอธบิายตวัแปรตามอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 0.9 
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จากตารางที่ 9.1 พบว่าตัวแปรมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนตวัแปรทัง้หมดในแบบจ าลอง Fixed 

Effects Model และ Tobit Model สามารถอธบิายมลูค่าคลื่นความถีไ่ดส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวอ้ย่างมี

นัยส าคญั และเมื่อเปรยีบเทยีบร่วมกบัผลการศกึษาโดยใช ้Neural Network พบว่าตวัแปรร่วมทีเ่ป็นปจัจยั

ก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ไดส้อดคล้องกนัมากที่สุด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที ่

(GDP) ระยะเวลาของใบอนุญาต (LENGTH) การกนัเผื่อใบอนุญาตส าหรบัการประมูลครัง้ถดัไป (SA) และ

แนวโน้มเวลา  (1/LOG (TREND))  แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปจัจยัส าคญัต่อการประเมนิมลูค่าคลื่น

ความถีใ่นประเทศต่างๆ 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาคงที ่เป็นตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคทีส่ะทอ้น

ภาพรวมของอุปสงค์ทีม่ต่ีอคลื่นความถี่ รวมถงึทศิทางของเศรษฐกจิภายในประเทศ ปจัจยัขา้งต้นส่งผลต่อ

การคาดการณ์ผลตอบแทนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่งมผีลเป็นอย่างมากต่อการเสนอราคา

ประมลูคลื่นความถี่ ส่วนแนวโน้มเวลา (1/LOG (TREND)) กม็อีทิธพิลต่อมลูค่าคลื่นความถี่เป็นอย่างมาก

เช่นเดยีวกนัเพราะเป็นตวัแปรสะทอ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีส่่งผลท าใหม้ลูค่าคลื่นความถีม่คี่าลดลง  

 ในทุกแบบจ าลองพบว่าปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบการประมลูจ านวน 2 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อ

มลูค่าคลื่นความถี ่ไดแ้ก่ ระยะเวลาของใบอนุญาต (LENGTH) และ การกนัใบอนุญาตไวป้ระมลูในครัง้ถดัไป 

(SA)  ระยะเวลาของใบอนุญาต (LENGTH) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการคาดการณ์ระยะเวลาของโครงการซึง่มผีล

ต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกจิคลื่นความถี่ หากระยะเวลาของใบอนุญาตยาวนานขึน้ย่อม

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัผลตอบแทนจากโครงการลงทุนสงูขึน้ ในขณะเดยีวกนัต้นทุนคงทีต่่อหน่วย

ซึง่เป็น Sunk Costs กล็ดลง ดงันัน้จงึส่งผลต่อเนื่องท าใหม้ลูค่าคลื่นความถี่มคี่าสูงขึน้ ในขณะเดยีวกนั การ

กนัใบอนุญาตไว้ประมูลในครัง้ถดัไป (SA) มผีลท าให้มูลค่าคลื่นความถี่ลดลง เนื่องจากการกนัใบอนุญาต

ดงักล่าวเป็นการกนัใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยได้รบัสทิธิจ์ากการประมูลเข้าร่วมประมูล 

ผู้ประกอบการรายใหม่เหล่านี้มคีวามสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิต ่ากว่าผู้ประกอบการดัง้เดมิที่ได้รบั

สทิธิจ์ากการประมลูมาก่อนส่งผลใหร้าคาเสนอประมลูของผูป้ระกอบการรายใหมแ่ละมลูค่าคลื่นมคี่าลดลง  

จากผลการศกึษาของทุกแบบจ าลอง พบขอ้สรุปทีส่อดคลอ้งกนัว่าตวัแปรก าหนดมลูค่าคลื่นความถี่

ต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งต้นล้วนเป็นปจัจยัหลกัก าหนดมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศต่างๆ ดงันัน้จงึเป็นการ

ยนืยนัว่ารปูแบบของแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยจากทัง้ 3 แบบจ าลอง

มคีวามเหมาะสมทีไ่มต่่างกนัมาก 
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2.  ผลการพยากรณ์มลูค่าคล่ืนความถ่ี 

เป้าหมายส าคญัของการประมาณการแบบจ าลองมูลค่าคลื่นความถี่จากทัง้ 3 วธิกีารคือการ

พยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทย ตารางที่ 9.2 ต่อไปนี้ แสดงการเปรยีบเทยีบมลูค่าคลื่น

ความถีต่่อ MHz ต่อประชากร จากแบบจ าลองทางเศรษฐมติทิัง้ 3 ประเภท 

ตารางท่ี 9.2: ผลการพยากรณ์มูลค่าคล่ืนความถ่ีจากแบบจ าลองประเภทต่างๆ 

แบบจ าลอง Fixed Effects Model Tobit Model Neural Network 

Forecasted 

Prices/MHz/Pop 
$0.31 $0.35 $0.45 

รายรบัต่อใบอนุญาต 6,440 ลา้นบาท 7,270 ลา้นบาท 9,350 ลา้นบาท 

จากตารางที่  9.2 จะเห็นได้ว่าการพยากรณ์มูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยจาก 3 

แบบจ าลองและวธิกีาร ใหผ้ลลพัธท์ีไ่ม่ต่างกนัมาก แบบจ าลอง Fixed Effects ใหผ้ลการพยากรณ์มลูค่าคลื่น

ความถี่ทีต่ ่าทีสุ่ดคอื 0.31 ดอลล่ารส์หรฐั ซึง่ใกลเ้คยีงมากกบัผลการประมาณค่าจาก Tobit Model ทีไ่ดผ้ล

การพยากรณ์เท่ากบั 0.35 ดอลล่ารส์หรฐั ส่วนแบบจ าลอง Neural Network แมว้่าจะใหผ้ลการพยากรณ์ทีม่ ี

ค่ามากทีสุ่ดคอื 0.45 ดอลล่ารส์หรฐั แต่กเ็ป็นมลูค่าทีไ่มแ่ตกต่างกบัสองแบบจ าลองแรกมากนัก ดงันัน้จงึสรุป

ไดว้่าแบบจ าลองทัง้สามใหผ้ลการพยากรณ์มลูค่าคลื่นความถี่ส าหรบัประเทศไทยทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั คอื

มคี่าระหว่าง 0.31 ถงึ 0.45 ดอลล่ารส์หรฐั 

 

3.  ข้อดีและข้อด้อยของแบบจ าลองและวิธีการทางเศรษฐมิติต่างๆ 

ถงึแมว้่าปจัจยัก าหนดและผลการประมาณการมลูค่าคลื่นความถี่ของทัง้ 3 แบบจ าลองจะมคีวาม

สอดคลอ้ง แต่ทุกแบบจ าลองมขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่9.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9.3: ข้อดีและข้อด้อยของแบบจ าลองทางเศรษฐมิติประเภทต่างๆ 

วิธีการประมาณค่า ข้อดี ข้อด้อย 

Fixed Effects 

Model 

 ใชข้นาดตวัอยา่งทีเ่ลก็ได้ 

 รปูแบบความสมัพนัธง์่าย 

 อธบิายผลการประมาณค่า

งา่ย 

 การประมาณค่าอาจมคีวามล าเอยีงเพราะไม่

มกีารบนัทกึขอ้มลูมลูค่าคลื่นของผูไ้มเ่สนอ

ประมลูเพราะราคาขัน้ตน้สงูเกนิไป 

 รปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้กบั

ตวัแปรอสิระอาจไม่มลีกัษณะเป็นเสน้ตรง 

Tobit Model 

 แบบจ าลองค านึงถงึขอ้มลู

บางส่วนทีข่าดหายไป

เพราะไมม่กีารบนัทกึขอ้มลู

วธิกีารประมาณของ

แบบจ าลองนี้จงึมคีวาม

น่าเชื่อถอืมากขึน้ 

 ประสทิธภิาพของการประมาณการและ

พยากรณ์ลดลงหากตวัอยา่งมขีนาดเลก็ 

 หากขอ้มลูราคาคลื่นความถี่ทีไ่มส่ามารถ

บนัทกึไดม้ไีม่มากเมือ่เทยีบกบัจ านวน

ตวัอยา่งทัง้หมดกไ็ม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช้

วธิกีารนี้ 

Neural Network 

 แบบจ าลองมคีวาม

เหมาะสมในกรณทีีต่วัแปร

ตามและตวัแปรอสิระมี

ความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้น 

 ประสทิธภิาพของการประมาณการและ

พยากรณ์ลดลงหากตวัอยา่งมขีนาดเลก็ 

 

ในกรณีของการประยุกต์แบบจ าลองแต่ละประเภทกับฐานขอ้มูลที่มอียู่ส าหรบัประมาณการมูลค่า

คลื่นความถี่ทีม่อียู่จ านวน 45 MHz ในประเทศไทย ขอ้จ ากดัทางดา้นขนาดของตวัอย่างเป็นประเดน็ส าคญั 

เพราะจ านวนตวัอย่างมขีนาดเพยีง 69 ตวัอย่าง  ดงันัน้ จงึดูเหมอืนว่าการประมาณการโดยแบบจ าลอง 

Fixed Effects Model จะมคีวามเหมาะสมส าหรบัการประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศไทย

มากกว่าแบบจ าลองอื่น นัน่คอืในกรณีประเทศไทยทีม่กีารแบ่งใบอนุญาตเพื่อการประมลูออกเป็น 9 ใบและ

ใบละ 5 MHz มลูค่าคลื่นความถีม่คี่าประมาณการเท่ากบั 6,440 ลา้นบาท 

ส่วนการก าหนดราคาเริม่ต้นหรอืราคาขัน้ต ่า (Reserve Price) ส าหรบัการประมลูขึน้อยู่กบันโยบาย

ของรฐัที่ต้องค านึงถงึบุคคลทุกกลุ่มภายในประเทศที่สมควรได้รบัผลประโยชน์จากการประมูลคลื่นความถี่
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ย่าน 2.1 GHz ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันี้ (1) ภาครฐั: รฐัควรไดร้บัรายไดท้ีเ่หมาะสมจากค่าเช่าทาง

เศรษฐกจิ (Economic Rent) ที่ผูป้ระกอบการไดร้บัจากการใช้คลื่นความถี่ที่ประมูลใหม่ไปประกอบธุรกจิ  

(2) ผู้บรโิภค: ผู้บรโิภคควรได้รบับรกิารโทรศพัท์มอืถือจากคลื่นความถี่ใหม่ที่มคีุณภาพดแีละราคาที่เป็น

ธรรม ซึ่งจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อการประมลูใบอนุญาตการใชค้ลื่นความถี่มกีารแข่งขนัสูง นอกจากนี้  ภายหลงัจาก

การประมลูส าเรจ็ การประกอบธุรกจิโทรศพัทม์อืถอืกค็วรมรีะดบัการแข่งขนัสูงต่อไป และ   (3) ผูใ้หบ้รกิาร

โทรศัพท์มือถือ : ราคาเริ่มต้นที่ร ัฐก าหนดขึ้นควรอยู่ในระดับที่ท าให้การประมูลส าเร็จลุล่วง และ

ผูป้ระกอบการสามารถประกอบธุรกจิโดยได้รบัผลตอบแทนสูงเพยีงพอที่จะจูงใจใหม้กีารลงทุนและพฒันา

เทคโนโลยอียา่งต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบรกิารโทรคมนาคมของประเทศ 

โดยสรุป ราคาเริม่ต้นควรมรีะดบัทีเ่หมาะสม คอืไม่ต ่าหรอืสูงจนเกนิไป หากราคาเริม่ต้นมรีะดบัต ่า

เกนิไปและมจี านวนผูป้ระกอบการเขา้ร่วมท าการประมลูไม่มาก การประมลูอาจเกดิปญัหา Collusion ซึง่ไม่

ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอรายไดข้องรฐัและผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค ในทางตรงกนัขา้ม หากราคาเริม่ต้นก าหนดไว้

สูงเกนิไปอาจไม่มผีู้เขา้ร่วมประมูลจนท าให้การประมลูไม่สมัฤทธิผ์ล ส่งผลให้ไม่สามารถน าทรพัยากรคลื่น

ความถี่ใหม่ไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มที่ กระทบต่อประสทิธภิาพการจดัสรรทรพัยากรและท าใหส้วสัดกิาร

ทางเศรษฐกจิของประเทศลดลงต ่ากว่าศกัยภาพ จากผลการศกึษา พบว่าในกรณปีระเทศไทย หากภาครฐัให้

ความส าคญัต่อรายรบัจากการประมูลพอสมควรเมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์ของผู้บรโิภคและผู้ใหบ้รกิารซึง่มี

จ านวนไม่มาก สดัส่วนของราคาเริม่ต้นต่อมูลค่าคลื่นความถี่ไม่ควรต ่ากว่า 0.67 ซึ่งคอืค่าเฉลี่ยของราคา

เริม่ตน้ต่อมลูค่าคลื่นความถี่จากกรณกีารประมลูของประเทศต่างๆ 
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