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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอประเทศในภาพรวมและ
ผลกระตอผูมีสวนไดเสียจากการอนุญาตการประกอบการกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT โดยใชคลื่น
ความถี่ยาน 2.1 GHz  

 

แนวทางและเปาหมายการอนุญาตการประกอบการกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT เพื่อ
สงเสริมการแขงขันและการเขาสูตลาดของรายใหม เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางโครงขายและการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูบริโภคไดรับอัตราคาบริการที่เหมาะสมและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีและ
หลากหลายขึ้น และเพื่อใหเกิดการใชงานทรัพยากรสื่อสารอยางมีประสิทธิาพ รวมทั้งเกิดการพัฒนา
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

 

เ ม่ือ มีการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท เคลื่ อนที่  IMT คาดว าสภาพตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทยจะมีการเติบโตมากขึ้นกวาปจจุบันท่ีเริ่มเขาสูสภาวะอิ่มตัว จะมี
ผูประกอบการเขาสูตลาดมากขึ้น และตลาดจะเติบโตตอไดในเชิงจํานวนผูใชบริการและความ
ตองการใชงานดานส่ือสารขอมูลความเร็วสูง  ขนาดของใบอนุญาตท่ีใหมีขนาดท่ีเทากันคือ 15 
MHz-paired จะชวยสงผลใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมเทาเทียมกัน และรองรับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในอนาคต 

 

การอนุญาตใหบริการรายใหมเพิ่มเติมในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ทําใหเกิดการ
แขงขันในตลาดในระดับคาสง และกระตุนการแขงขันในระดับคาปลีก กลาวคือ ในระดับตลาดคาสง 
การอนุญาตใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT เพิ่มขึ้นมีผูใหบริการท่ีมีโครงขายเพิ่มเขามาในตลาด
สงผลใหเกิดการแขงขันในการใหบริการในระดับคาสงมากขึ้น สําหรับในระดับตลาดคาปลีก น้ัน
เนื่องจากผูไดรับอนุญาตใหบริการแบบไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ท่ีไดถูกกําหนดไวในเงื่อนไข
ใบอนุญาตวาจะตองมีการใชโครงขายรวมกันระหวางผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กําหนดใหผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจะตองมีการเปดใหมีผูประกอบการรายยอยที่ไมมีโครงขาย 
(MVNOs) สามารถเขาใชโครงขายไดไมต่ํากวาสัดสวนที่กําหนดทําใหผูประกอบการรายยอย 
(MVNO) มีโอกาสที่จะเขามาใหบริการและสงเสริมใหเกิดแขงขันในการใหบริการท้ังในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค  

 

การใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT จะมีเง่ือนไขในการสงเสริมจูงใจให
มีการใชอุปกรณจากผูผลิตในประเทศ จะเปนจุดเริ่มตนในการผลักดันและสนับสนุนการผลิต การ
วิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในมิติการผลิตอยางจริงจัง นอกเหนือไปจากการ
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ใหบริการ เพื่อลดการนําเขา และยกระดับผูผลิตภายในประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลกได 

 

ในสวนของผลกระทบตอสัญญารวมการงานของหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนในการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 2G หากผูใชบริการในระบบ 2G  เปลี่ยนไปใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
IMT จํานวนมาก ดังน้ันผูประกอบการที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีในปจจุบันใหบริการภายใต
สัญญารวมการงานเดิม มีความเปนไปไดวาทายที่สุดก็จะเปล่ียนเขาสูมาเปนระบบใบอนุญาตที่มี
เงื่อนไขในการประกอบกิจการท่ีเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการ
ประมูลซึ่งเปนวิธีการโปรงใสที่สุด  อาจมีผลใหผูประกอบการรายเล็กมีตนทุนทางการเงินสูงขึ้น 
รวมทั้งนักลงทุนอาจใหความสนใจบริษัทนอยลง แตดวยขอกําหนดแผนการจายเงินคาประมูล
ใบอนุญาตเปนงวด ๆ แทนที่จะเปนการจายทั้งหมดทีเดียวจะสามารถชวยบรรเทาความเสี่ยงน้ีได  

 

ในดานผลกระทบตอผูบริโภค คาดวาจะไดรับบริการใหมๆ ที่มีความหลากหลายและมี
คุณภาพ โดยเฉพาะบริการส่ือสารขอมูลความเร็วสูง รวมทั้งการประยุกตใชงานและสาระใหมๆ 
(Applications & contents) จากโทรศัพทเคลื่อนท่ี และประชากรกวารอยละ 80 ของประเทศจะ
ไดรับบริการของโครงขาย IMT ภายในเวลา 4 ป ตามขอกําหนดของการออกใบอนุญาต 

สําหรับผลกระทบตอทรัพยากรคลื่นความถี่ การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT นั้นจะทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากร คือการไดนํา
ทรัพยากรคลื่นความถี่มาใชงานเพื่อใหเกิดประโยชน  เนื่องจากคลื่นความถี่จะเปนทรัพยสินที่มี
มูลคาก็ตอเม่ือมีผูนําคลื่นความถ่ีในยานน้ันๆ ไปใชงาน ตราบใดท่ีคลื่นความถี่ไมเปนท่ีตองการหรือ
ถูกนําไปใชงาน คลื่นความถี่ก็จะกลายเปนทรัพยสินที่ไมมีมูลคาแตอยางใด รวมทั้งกระตุนใหเกิด
การใชเทคโนโลยีท่ีไดมีการพัฒนาขึ้น ในขณะท่ีผลกระทบทางออม คือจะทําใหภาครัฐมีรายไดจาก
การประมูลคลื่นความถี่ซึ่งถือวาเปนรายไดสาธารณะประเภทหน่ึง ท่ีรัฐสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาประเทศและประชาชนโดยสวนรวม 

 ในสวนของผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  การอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท
เคลื่อน IMT มีผลตอการเจริญเติบโตของ GDP ของประเทศไทย ท้ังทางตรงและทางออมไดถึง
ประมาณ  240,000 – 480,000 ลานบาทตลอดระยะเวลาอนุญาต 15 ป  เปนไปไดวาจะมีการลงทุน
โดยตรงของตางประเทศอันเกิดจากการจัดสรรคล่ืนความถี่ IMT ในประเทศไทย เพราะ 
ผูประกอบการรายใหญในตลาด 2G ท่ีมีผูถือหุนเปนตางชาติอยูดวย อาจตองการเงินทุนสนับสนุน
จากผูถือหุน เชนเดียวกับที่คาดหมายไดวา ผูประกอบการในตลาด 2G รายใหญอีกราย ก็จะหาผู
ลงทุนรวมจากตางประเทศก็เปนได  นอกจากนี้ ผูผลิตอุปกรณการโทรคมนาคม โดยเฉพาะผูผลิต
โทรศัพท อาจลงทุนมากขึ้นในประเทศไทยเน่ืองจากการประมูล IMT นี้  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาใน
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สวนของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT จะชวยกระตุน FDI 
ในดานบวก เนื่องจากจะมีนักลงทุนจากตางประเทศหรือผูประมูลจากตางประเทศเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย ทั้งน้ี FDI ที่เพิ่มขึ้นนาจะมีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

 นอกจากผลกระทบตอ เศรษฐกิจ โดยรวมแล ว  การอ นุญาตประกอบกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี IMT ยังจะไปผลเชิงบวกตอธุรกิจเก่ียวเนื่องตางๆ อาทิ ธุรกิจการจําหนายเคร่ือง
ลูกขาย การผลิตอุปกรณโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาซอฟแวร application และ contents สําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการออนไลนตางๆ ซ่ึงท้ังหมดจะนํามาซึ่งการจางงานและการเติบโตของ
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

ในสวนดุลการคานั้น ประเทศไทยตองซ้ือเครื่องและอุปกรณโทรศัพทระบบ IMT จํานวน
มากจากตางประเทศ ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบตอดุลการคาบาง เวนแต กรณีท่ีเก่ียวของกับการผลิต 
Content ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการดําเนินการไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การที่ กทช. ได
กําหนดใหมีการมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยการสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ใชผลิตภัณฑโทรคมนาคม (อุปกรณ ชิ้นสวน 
และแอพพลิเคชั่น) ที่ผลิตโดยผูประกอบการในประเทศ จะชวยใหลดภาระในการนําเขาไดสวนหนึ่ง 

สําหรับผลกระทบตอสังคมไทย คาดวาการอนุญาตใหบริการ IMT จะมีผลกระทบเชิง
บวกตอสังคมไทย การศึกษา และวัฒนธรรม และจะมีประโยชนสาธารณะอื่น ๆ มากมาย (การ
สาธารณสุข การเกษตร ความสามารถในการแขงขันทางอิเล็กทรอนิกส) สําหรับผลกระทบของการ
ออกใบอนุญาตใหใชเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ IMT ตองมองในแงเปรียบเทียบ กลาวคือ 
ผลกระทบของใบอนุญาตใหใชเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ IMT ท่ีใหนั้นแตกตางกันไปตาม
ภูมิภาค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการบรอดแบนด รวมถึง Wi-Fi น้ัน hotspots ก็
พรอมใชงานแลว ในพื้นที่เหลานี้การบริการ ใบอนุญาต จะไมใชวิธีการหลักที่จะเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
แตจะจํากัดอยูที่การบริการระดับสูง (เชน บริการ GPS บริการการธนาคาร ฯลฯ) และการเปดดูเวบ
ไซตบนอินเตอรเนตเนื่องจากผูบริโภคจะอาศัยเทคโนโลยีแบบมีสาย (xDSL) สําหรับการอัพโหลด
และดาวนโหลดขอมูลดังนั้นการอนุญาตใหบริการ IMT จึงไมนาจะมีผลกระทบในเชิงสังคมมากนัก 

 

โดยสรุป กทช. คาดวาการใหอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ี IMT จะมี
ผลกระทบด านบวกตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยในภาพรวม และผูมีสวนไดเสียในดานบวก
เปนสวนใหญ โดยผลกระทบในดานลบนั้น กทช.มีการกําหนดมาตรการและเง่ือนไขตางๆ การ
อนุญาต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทางลบ ที่อาจเกิดขึ้นใหเหลือนอยที่สุด 
 



หนา 7 จาก 34 
 

ผลกระทบจากการอนญุาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT  
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการประเมินผลการกํากับ
ดูแล พ.ศ. 2549 ที่กําหนดให การกําหนดนโยบาย การออกระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวกับการ
กํากับดูแล จะตองมีการประเมินและวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการออก กฎเกณฑ ดังกลาว
โดยจะตองมีพื้นฐานอยูบนความถูกตองและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีเปนมาตรฐานสากล ซึ่ง
จะเปนผลทําใหการกํากับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 
2. วัตถุประสงค 
 การประเมินผลกระทบในรายงานฉบับน้ีเปนการประเมินและวิเคราะหผลกระทบตอผูมีสวน
เก่ียวของในกรณีท่ีมีและไมมีการอนุญาตใหบริการ IMT ที่มีการกําหนดแนวทางและเปาหมายใน
การออกใบอนุญาตวาเปนไป เพื่อสงเสริมการแขงขันและการเขาสูตลาดของรายใหม เพื่อสงเสริมให
เกิดการสรางโครงขายและการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูบริโภคไดรับอัตราคาบริการที่เหมาะสมและ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพที่ดีและหลากหลายขึ้น และเพื่อใหเกิดการใชงานทรัพยากรสื่อสารอยางมี
ประสิทธิาพ รวมท้ังเกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
 
3. สภาพตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประเทศไทยในปจจุบัน  

3.1 โครงสรางตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทยในปจจุบันมีรูปแบบเชิงโครงสรางที่
ซับซอนดวยสาเหตุมาจากสัญญารวมการงานการสราง-โอน-ใหบริการ (Build-Transfer-Operate) 
รูปแบบสัญญารวมการงานลักษณะนี้ ทําใหภาครัฐไดรับบทบาทท้ังการเปนผูประกอบการในตลาด
โทรคมนาคม และบทบาทการเปนผูกํากับดูแลผานสัญญารวมการงานดังกลาว ลักษณะการควบ
บทบาทของภาครัฐนี้ ทําใหเกิดความทับซอน และไมชัดเจนของโครงสรางตลาด ดังภาพท่ี1 ซ่ึง
สงผลใหเปนอุปสรรคตอการสรางการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม  
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3.2  ปจจุบันตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีเลขหมายที่ใชงานอยูในตลาด ณ ไตรมาส 1 ป 2553 
อยูที่ 66 ลานเลขหมายโดยคิดเปนรอยละ 98.72 ของประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงแนวโนมการ
เจริญเติบโตของเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทยเริ่มเขาสูภาวะอิ่มตัวตั้งแตป 2550 เปน
ตน โดยสามาถพิจารณาไดจากภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แนวโนมการใชงานของผูใชบริการของประเทศไทย หรือจํานวนนาทีตอเดือนตอคน 
(Minute of User: MOU) และคาใชจายคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอเดือนตอคน (Average 
Revenue per User: ARPU) ของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ประเทศไทย มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 
2549 จนถึงปจจุบันที่มีแนวโนมคอนขางคงท่ี ดังภาพท่ี 3 และหากพิจาณาทิศทางของตลาด
โทรศัพทเคลื่อนท่ีประเทศไทย หากไมมีบริการใหมๆ แนวโนมในอนาคตตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่
ของประเทไทยจะเขาสูภาวะถดถอยอยากแนนอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.ดวยลักษณะของสัญญารวมการงานรูปแบบสราง-โอน-ใหบริการ ท่ีกําลังเขาสูการสิ้น
อายุสัญญาฯ ทําใหผูประกอบการภายใตสัญญารวมการงานทุกรายไมมีแรงจูงใจในการขยาย สราง 
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หรือพัฒนาโครงขายของตัวเอง เน่ืองจากมาสรางหรือพัฒนาโครงขายของตัวเองแลว จําเปนที่
จะตองโอนกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของใหแกภาครัฐ ดังนั้นในชวงเวลาหลายป ท่ีผานมา
ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตสัญญารวมการงานเริ่มลดการขยายหรือพัฒนาโครงขายของ
ตนเอง ทําใหผูบริโภคโทรศัพทเคลื่อนท่ีอาจจะไดรับบริการท่ีมีคุณภาพลดลง รวมถึงไมสามารถเขา
บริการที่เปนนวัตกรรมใหมเทียบเทาประเทศอื่นๆในสากล 

3.5 จากขอมูลสัดสวนคาใชจายทุนตอรายได (CAPEX/Revenue) ซึ่งเปนสัดสวนสะทอน
ปริมาณการลงทุนของผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประเทศไทย สัดสวนน้ีมีแนวโนมลดลง
เรื่อยๆ ตั้งแตป 2549 ท่ีผูประกอบการรายใหญยังมีการนํารายไดจากการประกอบการมาลงทุนถึง
รอยละ 20-30 แตเม่ือพิจารณาขอมูลในปลาสุดสัดสวนลดมาต่ํากวารอยละ 10 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
ปจจุบันผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเร่ิมไมลงทุนพัฒนาโครงขายของตนเองแลว อยางไรก็ตาม
การลดลงของสัดสวนการลงทุนน้ีนอกจากปจจัยทางดานการเติบโตของตลาดแลวยังมีความเปนไป
ไดวาปจจัยเกี่ยวกับสัญญารวมการงานท่ีใกลจะหมดสัญญาและการลงทุนตามสัญญาเปนแบบ สราง-
โอน-ใหบริการ (Build-Transfer-Operate)  ประกอบกับการท่ี กทช. มีแนวโนมจะออกใบอนุญาต
ประกอบการ IMT ในชวงท่ีผานมา ก็มีผลตอการลดลงของการพัฒนาโครงขายของผูประกอบการ
อยางมีนัยสําคัญเชนกัน  

Capex / Revenue
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3.6 แนวโนมการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของประเทศไทย เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบจากที่

เดิมเนนการใชงานทางเสียง (Voice) เปนหลัก แตเม่ือสองปที่ผานมา บริการขอมูลขาวสาร (Non-
Voice) เร่ิมไดรับความนิยมสูงขึ้น โดยในป 2551 รายไดจากบริการขอมูลขาวสารของผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยคิดเปนรอยละ 14.75 ของรายไดจากการใหบริการท้ังหมด แตในป 
2552  รายไดจากบริการขอมูลขาวสารของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 17.11 ของรายไดจากการใหบริการทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 16.6 ภายในหนึ่งป  
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3.7 จากการคาคการณของบริษัทที่ปรึกษา OVUM รายไดของผูประกอบการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยเฉล่ียทั้งโลกประมาณรอยละ 33.65 เปนรายไดท่ีมาจากบริการขอมูลขาวสาร 
หรือคิดเปนถึง 1 ใน 3 ของรายไดทั้งหมดมาจากบริการขอมูลขาวสาร รวมถึงแนวโนมในอนาคต
ภายในป 2557 ที่คาดการณวารายไดของผูประกอบการกวาครึ่งจะมาจากบริการขอมูลขาวสารโดย
สรุปแลวจะเห็นวาบริการขอมูลขาวสารเปนอนาคตของผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ของโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 เพื่อใหแนวโนมการงานของประเทศไทยในบริการขอมูลขาวสารมากขึ้น จึงจําเปนตอง

พิจารณามูลคาตลาด Mobile Applications ซึ่งเปนบริการขอมูลขาวสารหลักบริการหนึ่ง ซ่ึงหาก
พิจารณาขอมูลตั้งแตป 2551 ที่มีมูลคาตลาดทั้งหมดมีมูลคาประมาณ 2,640 ลานบาท จนถึงปจจุบัน
ท่ีทาง NECTEC คาดการณวาจะมีมูลคาถึง 3,720 ลานบาทหรือมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปละรอยละ 
20.4 ซึ่งถือไดวาเปนตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงเม่ือเทียบกับบริการ Computer software อื่นๆ 
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3.9 นอกเหนือจากการประเมินสภาพตลาดดวยปจจัยทางดานสวนแบงตลาดที่จะบอกถึง
ความเปนไปไดในการเติบโตของตลาดซ่ึงเปนการมองการเติบโตของตลาดในดานอุปสงคแลว การ
ประเมินในดานความเปนไปไดในเชิงธุรกิจและความนาลงทุนของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ เปนอีก
ปจจัยหน่ึงที่ควรจะคํานึงถึงในการประเมินสภาพตลาด ท้ังนี้ในการประเมินในดานนี้โดยทั่วไปจะเปน
การประเมินความสามารถในการทํากําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งหากเปนกิจการที่มีการ
ลงทุนสูงและใชระยะเวลานาน อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROCE) จะถูกนํามาใชในการ
ประเมินในสวนนี้ เน่ืองจากหากผลตอบทุนของเงินทุนสูงพอ จะทําใหผูประกอบการมองเห็นโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจและอยากจะลงทุน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเติบโตของตลาดอันเปนผลมาจาก
แรงผลักดันทางดานอุปทาน  โดยในชวง 2-3 ปที่ผานมาผูประกอบการที่เปน 3 รายใหญของตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันมี ROCE ดังนี้ 

 
ROCE ของผูประกอบการโทรศพัทเคลือ่นท่ีในป 2006–2008 

 

Source: รายงานผลการศึกษา Economic and Regulatory Analysis for Mobile Phone Service (IMT or IMT and 

beyond) โดยNERA, สิงหาคม 2009 
 

โดยปกติ ในการประเมินผลประกอบการโดยอาศัยคา ROCE จะเปนการนํามาเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของเงินทุน (WACC) โดยการเทียบคา ROCE กับ WACC โดยหากคา ROCE 
ต่ํากวาหรือไมตางจาก WACC มากนักก็อาจไมนาลงทุนหรือไมมีโอกาสในทางธุรกิจในมุมมองของ
ผูประกอบการ   ดังนั้นเมือพิจารณาคา ROCE ของผูประกอบการรายใหญ 3 รายของประเทศไทย
แลวพบวา รายใหญที่สุดมีอัตราผลตอบแทนของงินลงทุนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องคืออยูที่ 24-26 % ซึ่ง
มีคาสูงกวา WACC (โดยเฉลี่ยของผูประกอบการในตลาด 2G ของประเทศท่ีอยูที่ประมาณ 12.5-
15% หรือ 13.5 %   เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมผูประกอบการโทรคมนาคมของใน
ตางประเทศ)อยูถึงประมาณ 12-15% (โดยเฉลี่ยของผูประกอบการในตลาด 2G ของประเทศท่ีอยูที่
ประมาณ 12.5-15% หรือ 13.5 % 1 เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมผูประกอบการ
โทรคมนาคมของในตางประเทศ) ซ่ืงนับวาสูงมากพอที่จะผูประกอบการรายนี้จะยังสนใจลงทุนเพื่อ
                                                 

1 รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อกําหนดมูลคาประเมินของคลื่นความถี่ 1900 MHz สําหรับบริการ
โทรศพัทเคลื่อนที่ในยุคที่สาม โดยสถาบัน ENST  

 2006 2007 2008 
AIS 24.6 25.0 27.2 
DTAC 17.0 14.6 18.2 
True Move 0.2 8.0 2.2 
Combined 18.1 18.6 20.0 
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ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมองถึงตลาด IMT แลวผูประกอบการรายนี้
นาจะมีความสนในที่จะเขาสูตลาดสูง เน่ืองจากนอกจากประสบการณในการใหบริการ 2G ที่
ไดเปรียบแลว ยังมองเห็นชองทางในการลดตนทุนอีกดวย เม่ือเทียบตนทุนคาประมูลกับรายปและ
คาใชจายอื่นๆ ในการกํากับดูแลท่ีจะตองจาย เม่ือเทียบกับอัตราสวนที่ตองจายตามสัญญารวมการ
งาน การใหบริการ IMT ยิ่งมีความนาสนใจย่ิงขึ้น หากพิจารณาจากปจจัยนี้ ในขณะที่เม่ือพิจารณา
ถึงผูประกอบการ 2 รายท่ีเหลือจะเห็นไดวา ROCE ไมไดแสดงถึงผลตอบแทนที่ดีนักเม่ือเทียบกับ 
WACC แตเม่ือพิจารณาในการใหใบอนุญาต IMT แลว นาจะมีแรงจูงใจพอสมควรเนื่องจากจะทําให
ประหยัดตนทุนดานคาธรรมเนียมในการกํากับดูแล ในขณะเดียวกันดวยนวัตกรรมใหมของบริการ 
IMT ที่นาจะมีอุปสงคสวนเพิ่มใหทํากําไรไดอีก รวมทั้งความไดเปรียบของบางรายที่มีความ
ไดเปรียบในเรื่องความหลากหลายของบริการที่มีความเก่ียวเน่ืองที่มีอยูเดิมอีกดวย จึงเปนไปไดที่มี
แนวโนมจะไดอัตราผลตอบแทนจะดีกวาที่ไดรับจากตลาด 2G ดังนั้นผูประกอบการ 2 รายนี้นาจะ
สนในเขามาลงทุนในตลาด IMT  ดังน้ันอาจสรุปไดวาเม่ือพิจารณาจาก ROCE ของผูประกอบการใน
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G แลว อาจกลาววาธุรกิจโทรศัพทมือถือจริงๆ แลวยังมีผลประกอบการที่
นาลงทุนอยู ดังนั้นแมวาคาตางๆในดานอื่นๆ ไมวาจะเปนการอิ่มตัวของตลาด หรือ  ARPU ที่ลดลง
แตดวยอัตราผลตอบแทนที่นาสนใจตอการลงทุนน้ี จะชวยใหตลาดยังคงนาจะเติบโตไดอยูจาก
แรงผลักดันทางดานอุปทาน แตอยางไรก็ตามหากมองมุมของโครงสรางตลาดแลวการท่ีมี
ผูประกอบการบางรายยังคงมีสัดสวน ROCE ท่ีสูงอยูก็แสดงวาตลาดยังมีการกระจุกตัวอยูมากกับ
ผูประกอบการรายใหญที่สุด และในการออกใบอนุญาต IMT ในครั้งนี้ประเด็นหรือการกํากับดูแลดาน
การแขงขันจึงเปนประเด็นที่ กทช. ควรใหความสําคัญเชนกัน   

3.10 จากการเจริญเติบโตของบริการขอมูลขาวสารในตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเทศไทย 
ทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการลงทุนพัฒนาโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหสามารถรองรับ
กับปริมาณความตองการการใชงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการ
รองรับแนวโนมการใชงานของผูบริโภค คือเทคโนโลยี IMT หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา 3G 
 
4. ผลกระทบตอภาพรวมอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
 

4.1 สงเสริมศักยภาพในการแขงขันระหวางอุตสาหกรรม  
การจัดสรรใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ IMT เปนการขยายการใหบริการ

และการแขงขันในตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่จะนํามาใช และการพัฒนา
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ IMT ซึ่งจะชวยทําใหอุตสาหกรรมการใหบริการแบบไรสายมี
ศักยภาพในการแขงขันท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบกับการใหบริการแบบประจําท่ี กลาวคือเม่ือพิจารณา
ในบริการดานเสียงแลว ธุรกิจการใหบริการแบบไรสายอาจไดเปรียบในการแขงขันมากกวาบริการ
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แบบประจําท่ีอยูแลวตั้งแตเทคโนโลยีแบบ 2G แตสําหรับบริการดานขอมูลหรือบริการอินเตอรเน็ต 
บริการแบบไรสายจะเสียเปรียบเนื่องจากยังไมสามารถใหบริการแบบความเร็วสูงไดดีเทากับบริการ
ประจําที่ แตการอนุญาตใหบริการ IMT จะชวยทําใหความสามารถในการใหบริการของบริการแบบ
ไรสายเปนบริการแบบความเร็วสูงไดมากขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยความเร็วในการดาวนโหลดอยูที่ไมเกิน 1 
Mbps ตามมาตรฐานสากล (แมวาคลื่นความถี่ในระบบ IMT นาจะใหความเร็วในการดาวนโหลด
ขอมูลไดถึง 7.2 Mbps (HSDPA) ในเชิงหลักการ) ถึงแมวาความเร็วในการดาวนโหลดจะยังต่ํากวา
มากเม่ือเทียบกับการใหบริการบรอดแบนดแบบมีสาย(ADSL) แตก็ถือวาศักยภาพในการแขงขันดี
ข้ึนเมื่อเทียบกับ 2G ประกอบกับบริการไรสายมีความไดเปรียบในเร่ือง mobility อยูอีกดวย จึงทํา
ใหภาพรวมศักยภาพการแขงขันของบริการไรสายมีมากขึ้นเ ม่ือมีการอนุญาตใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ IMT 

 

4.2 สงเสริมภาพรวมการเติบโตของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที ่ 

  ภาพรวมตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย10 ปที่ผานมา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
และเริ่มเขาสูจุดอิ่มตัวของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดในปจจุบัน
ซึ่งสังเกตไดจากการที่จํานวนเลขหมายตอประชากร (Penetration Rate) ป 2553 (ไตรมาสแรก)  ที่
ขึ้นสูงเกินกวารอยละ 98 อันเปนผลมาจากราคาคาบริการท่ีต่ํา (ตามแผนภาพในขอ 3.2 และ 3.3) 
แมวาตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีอาจจะเขาเร่ิมสูจุดอิ่มตัวตั้งแตชวงป 2550 เม่ือดูจากอัตราการ
เจริญเติบโตในชวงที 2-3 ปผานมา แตนาจะยังมีโอกาสในการเติบโตอยูในพื้นที่ตางจังหวัด พรอม
ท้ังแนวโนมผูใชบริการ 1 รายจะมีเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 1เครื่อง โดยเปนผลมาจากการ
ทําการตลาดของผูใหบริการที่นําเสนอรายการสงเสริมการขายซึ่งมีราคาคาบริการที่แตกตางกัน และ
คาดวาในปจจุบันผูใชบริการที่มีมากกวา1 เลขหมายอยูในสัดสวนที่มีนัยสําคัญระดับหนึ่ง (ประมาณ 
25%:  จากผลการศึกษาของ NERA) ซ่ึงหมายความวาในความเปนจริงแลวตลาดโทรศัพทมือถือยัง
มีโอกาสท่ีจะเติบโตไดอีกเม่ือพิจารณาจากจํานวนประชากรท่ียังไมไดใชบริการโทรศัพทมือถือของ
ประเทศ ประกอบกับแนวโนมความตองการใชงานดานขอมูลที่มีแนวโนมจะสูงขึ้นเม่ือมีบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ IMT ซ่ึงจะนําบริการรูปแบบใหมๆ และสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงได (ตามแผนภาพ ขอ 3.6)  จะทําใหอัตราการเติบโตของตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถ
เติบโตตอไปไดในเชิงของจํานวนผูใชบริการและความตองการใชงานในดานขอมูล 
 

 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของผูใชบริการท่ีจะเพิ่มข้ึนแลว ปจจุบันการใช
งานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยสวนใหญจะเนนการใชบริการส่ือสารเสียงและมีกําลังซื้อคอนขางต่ํา โดย
พิจารณาจาก ARPU ท่ีมีคาประมาณ 200-300 บาท ในขณะที่ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ IMT จะ
เนนไปท่ีบริการส่ือสารขอมูล ไมวาจะเปนการใชบริการขอมูลออนไลนตางๆ ซึ่งบริการเหลาน้ีจะมี
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กลุมลูกคาเฉพาะและมีกําลังซื้อในระดับที่สูง เนื่องจากมีอัตราคาบริการอยูที่ประมาณ 590-999 บาท
ตอเดือน ดังนั้น การพิจารณาโอกาสและผลกระทบของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ IMT จะมี
ท้ังโอกาส (+) และความเสี่ยง (-)  โดยโอกาสจะเกิดขึ้นหากพิจารณาไปที่กลุมลูกคาท่ีตองการใช
บริการตางๆ ท่ีนอกเหนือจากบริการเสียง หรือความสะดวกในการเขาถึงบริการตางๆ เชน การ
เขาถึงอินเทอร เน็ตความเร็ว สูง  บริการ ธุรกรรมทางการเ งินตางๆ  เปนตน  ซึ่ งบ ริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 2G จะไมสามารถรองรับและตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ แต
กลุมลูกคากลุมนี้ ในปจจุบันถือไดวามีจํานวนนอย ซึ่งส่ิงจําเปนที่ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ 
IMT จะตองทําเพื่อเขามามีสวนแบงทางตลาดเพิ่มขึ้น คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชบริการให
ทราบถึงประโยชนจากบริการใหมๆ ท่ีตองการนําเสนอ รวมถึงการสรางพันธมิตรทางการคาเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการนําบริการสูผูใชบริการกลุมใหญเหลาน้ี 
 

นอกจากนี้ การไดมาซึ่งลูกคาสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ IMT อาจเปนการแยงชิง
ฐานลูกคาเดิมของผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีปจจุบัน ไมวาจะเปนการนําเสนอบริการใหมๆ 
รวมถึงรายการสงเสริมการขายที่คุมคา เหมาะสม เพื่อจูงใจ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ออนแอ
ของไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เปนลบ  และสภาพตลาดโทรศัพทมือถือที่มีการแขงขันการคา
ปลีกที่เขมขนมาก ไมวาจะเปนการเจาะตลาดการสื่อสารไรสาย การลดราคา และสัญญาณของการ
อิ่มตัวของตลาด  เม่ือบวกกับความไรเสถียรภาพทางการเมือง นอกจากน้ีดวยการที่ผูประกอบการ
รายเดิม (TOT-1900 MHz) มีการเสนอใหบริการคาสง IMT อาจสงผลใหผูยื่นประมูลอาจเลือกที่จะ
เขามาสูตลาดไทยในฐานะ MVNO ไดแทนท่ีจะตองเสี่ยงซื้อคลื่นความถ่ี IMT สงผลใหผูท่ีจะเขา
ตลาดรายใหมในฐานะผูประกอบการที่มีโครงขายจะตองเผชิญกับการแขงขันอยางเขมขนในตลาด 
อาจทําใหความสนใจในตลาด IMT ของไทยก็จะมีอยางจํากัดและตลาดไมขยายตัวมากนัก 

 
4.3 สงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง  
ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ควบคูไป

กับการใหบริการโทรคมนาคมมาตั้งแตตน การออกใบอนุญาต 3G แกผูสนใจใหบริการในกิจการ
โทรคมนาคม จึงถือเปนจุดเริ่มตนของประเทศ ในการผลักดันและสนับสนุนการผลิต การวิจัยและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในมิติการผลิตอยางจริงจัง นอกเหนือไปจากการใหบริการ เพื่อ
ลดการนําเขาอุปกรณและชิ้นสวนโทรคมนาคม และยกระดับความสามารถของผูผลิตภายในประเทศ
ใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได  

 

จากการประมาณการณ คาดวาผูไดรับใบอนุญาต 3G แตละราย จะตองลงทุนในโครงขาย
ใหบริการของตนเองประมาณ 50,000 -100,000 ลานบาท ในระยะเวลา 5 ป โดยสวนประกอบที่
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สําคัญของโครงขาย 3G ไดแก MSC, HLR, Base Station, Protocol & Interface System และ 
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน เสาสัญญาณ ตูชุมสาย ระบบไฟฟากําลังสําหรับตูชุมสาย 
เปนตน อยางไรก็ตามอุปกรณในโครงขายสําหรับใหบริการ IMT มีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพือ่
เปนการสนับสนุนผูผลิตภายในประเทศไดมีสวนในการลงทุนดานโครงขาย IMT  กทช. จึงสราง
แรงจูงใจผูไดรับใบอนุญาต IMT ท่ีใชอปุกรณและชิ้นสวนโทรคมนาคมที่ผลติภายในประเทศ โดย
การยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมเงนิกองทุนกิจการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนสาธารณะตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรือ่ง มาตรการสงเสริมอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอตุสาหกรรมตอเนือ่งในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. … จึงคาดวา จะทําให
ผูประกอบการผลิตในประเทศท่ีมีอยูแลว มีโอกาสเขาสูตลาดอุปกรณโทรคมนาคมในประเทศได และ
สงผลใหผูประกอบการผลิตอุปกรณไฟฟาและอเิล็คทรอนิกสอื่นๆ หันมาสนใจผลิตอุปกรณดาน
โทรคมนาคมอีกดวย 

 

นอกจากน้ี เพือ่ประโยชนแหงการวิจัยและพฒันาผลติภัณฑโทรคมนาคมภายในประเทศ
ของผูผลิต นักวิจยั อาจารย และนักศึกษา ผูไดรบัใบอนุญาต 3G ตองเปดเผยขอมูลการเชือ่มตอ 
(Interface) ภายในอุปกรณและโปรโตคอล (Protocol) ที่ใชเชื่อมตอระหวางอุปกรณภายในโครงขาย 
อันจะสงผลใหนักวิจยัและผูประกอบการผลิตมีโอกาสวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑใหมๆ เพือ่สราง
อุตสาหกรรมการผลิตตอไปอยางยั่งยืน 
 

การใหใบอนญุาตบริการโทรศัพท IMT ยังจะกระตุนใหนักพฒันา mobile application ของ
ไทยมีโอกาสพฒันา application ใหมๆ ปอนเขาสูตลาดการใหบริการโทรศพัทเคลือ่นที ่ซึ่งจะเปน
ตลาดที่มีมูลคาและศักยภาพสูงมาก 
 
5. ผลกระทบตอโครงสรางตลาดและทางการแขงขันของอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT จะชวยเพิ่มการแขงขันของอุตสาหกรรมไรสายในเชิง
โครงสรางตลาด ดังนี้ 

  5.1 จํานวนใบอนุญาตการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี IMT  

   สภาพตลาด IMT ปจจุบันมี TOT และ CAT (Hutch) ซึ่งเปนผูใหบริการรายเดิม
อยู โดยเปนการใหบริการในยาน 1900 และ 800 MHz ซึ่งกอนหนานั้น TOT เคยใหบริการบริการ
ในโครงขาย 2G ในนามบริษัท Thai Mobile แตมีจํานวนฐานลูกคาอยูเพียง 60,000 กวาราย ซ่ึงคิด
เปนสัดสวนไดประมาณรอยละ 0.1  ของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ (2G) สวน CAT (Hutch) ที่เคย
ใหบริการ 2G และปรับปรุงโครงขายและคุณภาพการใหบริการมาเปน IMT ก็เปนผูประกอบการราย
เล็กในตลาด 2G เดิมเชนกัน โดยการใหบริการในชวงที่ผานมา ของทั้ง TOT และ CAT(Hutch)  
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เปนการใหบริการในลักษณะ 2G (บริการเสียงและ GPRS) ในพื้นท่ีครอบคลุมที่จํากัดกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล และเสนทางสายหลักบางเสนทางเทานั้น และการเติบโตหรือการขยายตัวของการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ ของทั้งสองบริษัทอยูในระดับที่ต่ํามาก อยางไรก็ตาม หลังจากที่ 
TOT ไดมีการปรับปรุงโครงขายและการใหบริการมาเปนการใหบริการแบบ IMT โดยวางกลยุทธที่
จะเนนการใหบริการในฐานะผูใหบริการโครงขายแก Mobile Virtual Network Operators (MVNO) 
เปนหลัก แตก็ใหบริการในตลาดคาปลีกดวยเชนกัน โดยกลยุทธเชนนี้ ยอมสงผลใหเกิด
ผูประกอบการรายเล็กในตลาด และเพิ่มการแขงขัน ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น TOT และCAT(Hutch) ก็
ยังเปนเสมือนผูใหบริการรายใหม เน่ืองจากไมมีขอไดเปรียบมากนักเม่ือเทียบกับผูประกอบการที่จะ
เขาการรวมการประมูลหรือเขามารวมใหบริการในตลาดที่ กทช. จะจัดสรรคลื่นใหใหม และ ถา
ผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหมเปนผูประกอบการในบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตสัญญา
รวมการงานมากอน ทั้ง TOT และ CAT (Hutch) อาจเสียเปรียบในเรื่องฐานลูกคา ประสบการณ 
และความคลองตัวอีกดวย ดังนั้น TOT และ CAT (Hutch) ซึ่งเปนผูประกอบการรายเดิมในตลาด 
IMT ไมนาจะมีอํานาจหรือดําเนินการใดๆท่ีจะสงผลกระทบตอการแขงขันไดอยางมีนัยสําคัญ 
 

ในขณะที่การอนุญาตใหบริการรายใหมเพิ่มเติมในตลาด IMT จะชวยสงเสริมใหเกิด
การแขงขันในตลาดทั้งในระดับคาสงและคาปลีก กลาวคือ ในระดับตลาดคาสง การอนุญาต
ใหบริการโทรศัพทมือถือ IMT เพิ่มขึ้นมีผูใหบริการท่ีมีโครงขายเพิ่มเขามาในตลาดสงผลใหเกิดการ
แขงขันในการใหบริการในระดับคาสงมากขึ้น สําหรับในระดับตลาดคาปลีก นั้นเนื่องจากผูไดรับ
อนุญาตใหบริการแบบไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ท่ีไดถูกกําหนดไวในเง่ือนไขใบอนุญาตวาจะตอง
มีการทํา infrastructure sharing กับผูประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดให
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจะตองมีการแบงใหมีผูประกอบการรายยอยที่ไมมีโครงขาย (MVNOs) 
สามารถเขาใชโครงขายไดไมตํ่ากวาสัดสวนที่กําหนดทําใหผูประกอบการรายยอย (MVNO) มี
โอกาสที่จะเขามาใหบริการและสงเสริมใหเกิดแขงขันในการใหบริการท้ังในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค  

 

อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีและความสามารถในการทํากําไรในเชิงธุรกิจจึง
เปนการดีที่ กทช. จะออกใบอนุญาตหรือจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมไมเกิน 3-4 รายเพื่อให
ผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการใชทรัพยากร
อยางเต็มและเพียงพอตอความตองการใชงานและเทคโนโลยีในอนาคต อยางไรก็ตามการกําหนดให
มีการจัดสรรใบอนุญาตเพิ่มขึ้น 3 ราย ยอมทําใหมีการขยายตัวในจํานวนและความครอบคลุม
ของโครงขาย และจํานวนผูใหบริการ ซ่ึงเปนการกระตุนใหมีผูใชบริการท่ีเพิ่มขึ้นในระดับหน่ึง 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากจํานวนโครงขายท่ีเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอ และมีตนทุนที่อยูในระดับที่
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สามารถมีการประหยัดจากขนาดการผลิตไดในระดับหนึ่ง และเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการแขงขันใน
การใหบริการในตลาดคาสง ทั้งนี้คาดวาระดับการแขงขันที่ผูประกอบการสามารถจะดําเนินธุรกิจได 
ควรจะมีสวนแบงการตลาดไมนอยกวา 20% สําหรับตลาดคาสง ดังน้ัน การเสนอใหมีการจัดสรร
ใบอนุญาตซึ่งครอบคลุมท่ัวประเทศเพิ่มข้ึน 3 ราย จะชวยกระตุนใหเกิดการแขงขันในระดับ
คาสง สวนการใหสงเสริมใหมี MVNOs จะสงผลใหเกิดการแขงขันในตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่
ในระดับคาปลีกเปนไปอยางเขมขน ซ่ึงจะทําใหเกิดการแขงขันทั้ง value chain  

 

5.2 ตลาดสําหรับผูใชบริการในกลุมที่มีรายไดต่ําและในชนบท 

 สําหรับพฤติกรรมผูบริโภคในกลุมนี้นั้น บริการแบบไรสายสวนใหญหรือในบาง
กรณีจะถูกนํามาใชเพียงรูปแบบเดียวคือการใชเปนอุปกรณส่ือสารดานเสียง ท่ีผูใชบริการจํานวน
มากอาจจะไมยายไปใชเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ IMT (เวนแตในกรณีท่ีบริการในระบบ IMT จะ
มีราคาที่ใกลเคยีงกับบริการเดิมหรือมีการใหบริการอื่นที่ดีกวาเดิมเพิ่มขึ้น) ท้ังนี้เนื่องมาจากความไม
ตองการที่จะจายคาบริการที่สูงกวาในระบบ IMT เม่ือเปรียบเทียบกับในระบบ 2G ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอการแขงขันในภาคการคาปลีกระบบ IMT เวนแตผูใหบริการจะสามารถแยกใหเห็นความ
แตกตางอยางชัดเจนระหวางบริการในระบบ IMT กับในระบบ 2G อยางไรก็ตามในระยะส้ันนั้น ผู
ใหบริการก็จะตองแขงขันกับผูใหบริการในระบบ 2G ท่ีมีอยูเดิม ดังนั้นอาจกอใหเกิดความ
กดดันทางดานราคาสําหรับบริการท่ีไมเก่ียวกับขอมูลและเปนการสรางมุมมองของผูบริโภคเกี่ยวกับ
การตั้งราคาสําหรับการใชบริการในระบบ IMT ตอไปในอนาคต อันจะสงผลตอการแขงขันในระดับ
ตลาดคาปลีกที่เขมขนขึ้น 

5.3 การโอนยายลูกคา (Migration)  

นอกจากการยินยอมใหมีการโอนยายลูกคา ที่จะทําใหเกิดการแขงขันท่ีเพิ่มขึ้นใน
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่จากการแยงฐานลูกคากันระหวางตลาด 2G และ IMT แลว การยินยอมให
ผูประกอบการภายใตสัญญารวมการงานในปจจุบันสามารถเปนผูประกอบการในระบบ IMT ได และ
การไมมีการหามการโอนถายลูกคาระหวางระบบจะทําใหเกิดผูประกอบการในตลาดคาปลีกเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจาก TOT และ CAT อาจตองเผชิญกับการลดลงของรายไดในสวนของสัญญารวมการ
งานซ่ึงจะทําใหฐานะการเงินของ TOT และ CAT ไมแข็งแกรงอยางที่ควรจะเปน ในขณะที่ AIS, 
DTAC, และ True Move อาจไมสามารถตออายุสัญญารวมการงานของตนออกไปไดอีกเม่ือ
หมดอายุสัญญา หากเขารวมประมูลเพื่อเขารับการอนุญาตในระบบ IMT (ตามขอกําหนดในเง่ือนไข
การอนุญาต) ดังนั้นอุปสงคในระบบ 2G จะลดลง และในที่สุดก็จะเขาใกลศูนย สงผลให  TOT 
พยายามหาทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงขาย เดิม เพื่อจะไดเปดการใหบริการในระบบ 
IMT ในรูปแบบการคาสงใหกับ MVNOs และการกําหนดใหมีการเตรียมโครงขายไวสําหรับ 
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MVNOs สําหรับผูไดรับอนุญาต IMT ซ่ึงการไมมีขอกําหนดในการโอนยายลูกคาการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการแขงขันในประเทศไทย เน่ืองจากการมีอยูพรอมของบริการไรสาย
แบบคาสงจะเปนการเพิ่มการแขงขันของตลาดคาปลีกแบบไรสายในประเทศไทย โดย MVNOs 
พยายามจะเปดการใหบริการตอกลุมผูรับบริการกลุมใหม ๆ เพื่อพัฒนาการแขงขันตอไปทั้งในตลาด
ระบบ 2G ท่ีอิ่มตัวแลวและตลาดการใหบริการในระบบ IMT  

 5.4 การประหยัดคาใชจายของผูประกอบการในตลาด 2G 

ผลกระทบดานการอนุญาตใหประกอบการ IMT ตอผูประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ภายใตสัญญารวมการงาน เพือ่ใหบริการ 2G นับวาเปนสวนสําคัญตอโครงสรางตลาดและการ
แขงขันในตลาดโทรศัพทเคลื่อนทีข่องประเทศไทย เนือ่งจากการใหใบอนุญาตคลื่นความถ่ีใน
ระบบ IMT จะเปนรูปแบบการลงทนุทางเลือกที่สงสัญญาณถึงการประหยัดคาใชจายไดมาก
ข้ึนสาํหรบัผูรวมการงานที่มีอยูเดิม ปจจุบัน กลาวคอื AIS ชําระเงิน 20 % ของรายไดจากการ
ใหบริการของตนในระบบเตมิเงิน และ 30 % จากรายไดในระบบรายเดือน ของตนใหกับ TOT 
ในขณะท่ี DTAC และ True Move จาย 25 % ของรายไดจากการใหบริการท้ังหมดกับ CAT ซึ่งจาก
ตัวเลขคาสวนแบงรายไดตามบัญชีรายรับ-รายจายทั้งหมดจากงบประจําปของบริษัทเหลานี้ จะเห็น
ไดวา จากชวง 3 ป ในชวงป 2006-2008 AIS ชําระเงนิคาสวนแบงรายไดไปประมาณ 60,000 ลาน
บาท ในขณะที่ DTAC และ True Move ชําระเงินคาสวนแบงรายไดประมาณ 42,000 ลานบาท และ 
18,000 ลานบาท ตามลําดับ 
 

  สัมปทานท่ีชําระรวม (ลานบาท)* 
 อัตราการสัมปทาน 2005 2006 2007 2008 

AIS 20%/30%, 25% 19,215 18,754 19,691 20,021
DTAC 25% 14,389 16,790 11,970 13,714
TRUE 25% NA 7,584 5,442 4,831
 
ที่มา: งานวิจัยของ NERA ; บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) Annual Reports, 2006-2008; บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) รายงานประจําป, 2006-2008; บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (True 
Corp.) รายงานประจําป, 2006-2008. 
 
 

ในขณะที่เม่ือพิจารณาถึงมูลคาใบอนุญาต IMT ขนาด 2x15 MHz จะมีมูลคาคาประมาณ 
13,000 ลานบาท (จากผลการศึกษาของ NERA) สําหรับระยะเวลาการใหอนุญาตเทากับ 15 ป และ
เม่ือใชวิธีคิดคาเส่ือมราคาแบบเสนตรง จะหมายความวาอัตราคาใชจายเฉลี่ย (amortization rate) 
ของใบอนุญาตรายปเทากับ 866 ลานบาท ในอีกทางหนึ่งอาจแสดงใหเห็นในรูปอัตราเฉลี่ยแบบรอย
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ละของรายไดป 2006 – 2008 สําหรับผูใหบริการภายใตสัญญารวมการงานทั้งสามรายจะหมายถึง 
“อัตราคาสวนแบงรายไดของใบอนุญาต” เฉลี่ยท่ี 1 – 4 % ซ่ึงเม่ือรวมกับคาธรรมเนียมรายปที่ 2 % 
และคา Universal Service Obligation (USO) อีก 4 % สําหรับผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฉบับท่ี 3 แลว คาใชจายโดยรวมจะอยูที่ประมาณ 7-10 % ตอป ซ่ึงเปนการประหยัด
คาใชจายเฉลี่ยไดถึง 15 – 23 % ขึ้นอยูกับผูใหบริการ และยังไดเปนเจาของทรัพยสินในโครงขายที่
ลงทุนไปอีกดวย เม่ือเทียบกับสัญญารวมการงานที่เอกชนเปนผูลงทุนออกแบบและดําเนินการ
กอสรางแลวจึงโอนทรัพยสินตาง ๆ ใหแกรัฐ ดังนั้นหากมองถึงผลกระทบการประหยัดคาใชจายใน
ระยะยาวนี้ นับวามีแรงจูงใจใหผูประกอบการภายใตสัญญารวมการงานในระบบ 2G ยายเขามาสู
การใหบริการในระบบ IMT แตอาจจะยังคงใหบริการในระบบ 2G อยูในชวงแรกเนื่องจากยังคง
ตองการรายไดจากตลาด 2G เพื่อประคองธุรกิจในระบบ IMT ที่อาจจะยังไมสามารถสรางฐานลูกคา
และผลกําไรไดในระยะแรก และยังคงพึงพอใจที่จะตองจายคาสวนแบงรายไดในระบบเดิมอยูตอไป 
อยางนอยท่ีสุดก็ในระยะสั้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงในการใหบริการระบบไร
สายในประเทศไทยในระยะสั้น และคาดวาแรงผลักดันดานการแขงขันจะกําหนดใหมีการแขงขัน
ทางดานอัตราคาบริการผานการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งทายท่ีสุดจะนําไปสูการลดราคาการ
ใหบริการรายยอยในระยะยาวได เนื่องจากหากผูใหบริการเครือขายคล่ืนความถี่ในระบบ IMT ไม
เสนออัตราคาบริการในราคาที่เทียบเทาหรือใกลเคียงกับเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ 2G แลวอาจ
ตองใชเวลานานขึ้นหากจะทําใหผูใชบริการในสัดสวนจํานวนมากยายมาใชงานบริการเครือขายคลื่น
ความถี่ในระบบ IMT 
 

6. ผลกระทบการแขงขันอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

  6.1 ขนาดของคูความถี่ที่ออกใบอนุญาตใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT  
  ขอกําหนดเร่ืองขนาดของใบอนุญาตท่ีใหมีขนาดที่เทากันคือ 15 MHz-paired 
จะชวยสงผลใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการที่ไดรับ
อนุญาตทั้งในดานเทคนิคท่ีจะทําใหผูประกอบการแตละรายสามารถพัฒนาการใหบริการให
ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเทาเทียมกัน และศักยภาพในเชิง
เศรษฐศาสตรท่ีจะทําใหมีตนทุนในการสรางโครงขายเพื่อการใหบริการในระดับท่ีใกลเคียงกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 20 จาก 34 
 

  6.2 การกําหนดราคาขั้นต่ําในการประมูล 
การกําหนดราคาขั้นต่ําที่เหมาะสม จะทําใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมตอท้ัง

ผูประกอบการรายเล็กและรายใหญ กลาวคือ การกําหนดราคาขั้นต่ําไวสูงเกินไปอาจเปนการกีด
ขวางการเขารวมของผูประมูลที่เปนรายใหมหรือรายยอย เนื่องจากจะสงผลทําใหการลงทุนชวงแรก
ของการใหบริการอาจสูงเกินความสามารถทางการเงินของผูที่จะเขาสูตลาดในฐานะรายใหม ซ่ึงโดย
ปกติจะมีความเส่ียงสูงกวาผูประกอบการรายเกาอยูแลว  สวนในอีกแงหนึ่งคือการตั้งราคาข้ันต่ําไว
ต่ําเกินไปอาจหมายถึงผลประโยชนสวนเกิน (Windfall gain) สําหรับผูใหบริการรายใหญในตลาด
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในปจจุบัน (ท่ีมีความเปนไปไดที่จะเขารวมการประมูลเพื่อเขามาแขงขันในการ
ใหบริการ IMT) เนื่องจากผูใหบริการเหลานี้จะไดรับใบอนุญาต IMT (ท่ีควรจะมีมูลคาสูงสําหรับกลุม
ผูใหบริการเหลานี้) ในราคาต่ําในเชิงเปรียบเทียบ หากการแขงขันในการประมูลมีไมมากพอ
กลาวคือ มีจํานวนผูเขาการประมูลนอยกวาหรือใกลเคียงกับจํานวนใบอนุญาตก็จะทําใหมีความ
เปนไปไดที่ราคาสูงสุดในการประมูลจะใกลเคียงหรือเทากับราคาขั้นต่ําในการประมูล หรือใกลเคียง
ศูนยในกรณีที่ไมมีการกําหนดราคาขั้นต่ําในการประมูล ดังนั้นการที่ กทช.กําหนดราคาขั้นต่ําให
ใกลเคียงกับมูลคาตามที่ไดมีการประเมินมูลคาธุรกิจในตลาด IMT แลว จะทําใหไดมูลคาขั้นต่ําที่
เหมาะสม ซึ่งจะทําใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขันกับทั้งรายเล็ก รายใหญ และรายเดิม 

 
 

6.3 การคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Portability)  
การท่ีกําหนดเง่ือนไขใหดําเนินการตามประกาศ กทชฯ เรื่องการคงสิทธิเลขหมายที่

ใหสิทธิผูใชบริการสามารถเปลี่ยนผูใหบริการโดยใชเลขหมายเดิม จะเปนการเพิ่มระดับการ
แขงขันท่ีเปนธรรมมากขึ้นในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT เนื่องจากเปนการชวยสงเสริมให
ผูใชบริการสามารถเลือกที่ยายไปใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ IMT หรือแมแตเลือกท่ีจะยายไป
มาระหวางผูใหบริการ 2G หรือ IMT ดวยกันเอง ไดโดยงาย นอกจากน้ี ยังเปนการกระตุนผูให
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 2G ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพบริการและมีการปรับปรุง
เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน  

 
 

6.4 การกําหนดใหใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน (Infrastructure sharing)  
สําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี IMT มีขอกําหนดในการพัฒนาโครงขายและ

การแบงใหใชโครงขายทั้งในแงของการกําหนดใหตองดําเนินการตามประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวของกับ
การแบงใชโครงขาย เชน การใชและเชื่อมตอโครงขาย LLU และ การ Roaming เปนตน และการ
กําหนดใหมีการใชงานในโครงขายเดิมที่มีอยูแลวกอนและหากจําเปนจะตองสรางโครงขายเพิ่ม
จะตองมีการสํารองสําหรับรายอื่น จะเอื้ออํานวยใหเกิดการแขงขันอยางเสรีอยางเปนธรรมใน
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีและตลาดท่ีเกี่ยวของมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการรายอื่นรวมท้ัง
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ผูประกอบการรายยอยสามารถเชาใชโครงขายของบริษัทในการใหบริการ สงผลใหเกิดการแขงขัน
ในตลาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น และคาดัชนี HHI ของตลาดคาปลีกบริการ (Retail Market) บริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศนาจะลดลง และเขาใกลสูตลาดท่ีมีการแขงขันท่ีสมบูรณ (perfect 
competition) มากย่ิงขึ้น 

 

6.5 ความเสี่ยงดานการแขงขันอยางเปนธรรมจากการจัดสรรใบอนุญาตประกอบการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ IMT (-) 

 6.5.1 การจํากัดการแขงขันหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในการ
ใหบริการโทรคมนาคมหรือเปนการกีดกันทางการคาในกิจการโทรคมนาคม (-): การที่ผูประกอบการ
ท่ีมีธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมหลากหลายรูปแบบอยูกอน และไดรับใบอนุญาตใหบริการ IMT 
เพิ่มเติม เชน บมจ. ที โอที หรือ บริษัทในกลุม True ตางก็เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
หลากหลายประเภทในตลาดขายปลีก ไดแก บริการโทรศัพทประจําที่ บริการโทรศัพทระหวางประ
ทศ บริการบรอดแบนด ตลอดจนตลาดขายสง ไดแก บริการใหเชาโครงขายโทรคมนาคมตางๆ 
รวมทั้งในบางบริการ อาจเปนผูที่มีสวนแบงรายไดในแตละตลาดในระดับสูง อันเปนผลจากการ
ผูกขาดของบริการโทรคมนาคมแตเดิม อาจนําไปสูพฤติกรรมกีดกันการแขงขันที่อาจเกิดขึ้นได 
เชน การขายพวงบริการ การกีดกันไมใหผูประกอบการรายอื่นเชาใชโครงขาย และการกําหนดราคา
ท่ีอาจบิดเบือนการแขงขันในตลาด เปนตน 

6.5.2 ความเสี่ยงตอการกระจุกตัวของตลาด: จากการที่จะมีการจัดสรรใบอนุญาตใหม
เพียง 3 ราย ในขณะที่มีจํานวนผูประกอบการรายใหญในตลาด 2G ที่นาจะสนใจเขาประมูลเพื่อ
ขอรับใบอนุญาต IMT มีอยู 3 รายเชนกันนั้น อาจทําใหเกิดแขงขันในการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT 
สูงหากมีผูประกอบการรายใหมเขาประมูล ท้ังนี้หากมีผูใหบริการรายใหญรายใดรายหน่ึงไมสามารถ
ไดมาซ่ึงทุนอยางเพียงพอ หรือหากราคาใบอนุญาต IMT เกินขีดความสามารถทางการเงินของผู
ประมูลที่เปนรายเกา และไมสามารถชนะการประมูลได ซ่ึงก็อาจหมายความวาผูใหบริการรายใหญ 
ซึ่งไมใชทุกรายที่จะสามารถไดมาซึ่งใบอนุญาตคลื่นความถี่ IMT  จะทําใหผูประกอบการรายใหญ
เดิมท่ีชนะการประมูลเพื่อประกอบการในตลาด IMT จะมีสวนแบงการตลาดที่สูงขึ้นไปอีก และก็มี
โอกาสท่ีโครงสรางการแขงขันก็อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจนําไปสู
สภาพการณที่ตลาดคาปลีกที่มีการกระจุกตัวหรือลดการแขงขันได (-) 
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7. ผลกระทบตอผูประกอบการ 
 

7.1 การไมมีขอหามผูประกอบการในตลาด 2G เขาประมูล 
การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ที่ไมมีขอหามผูประกอบการในตลาด 2G เขาประมูลจะ

ทําใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีปจจุบันปฏิบัติงานภายใตสัญญารวมการงานเดิม มี
ความเปนไปไดที่ในท่ีสุดก็จะเปลี่ยนจากระบบ BTO มาเปนระบบการใหใบอนุญาตโดยตรง 
เงินคาสวนแบงรายไดท่ีลดลงไปไดก็นาจะชวยใหประหยัดตนทุนไดมาก จึงเสมือนเปนการเพิ่ม
เงินทุนพิเศษ ซ่ึงผูใหบริการเหลาน้ีสามารถนํามาใชเพื่อใหการสนับสนุนดานทุนที่ใชในการประมูล
หรือการใหบริการในระบบ IMT ได นอกจากนี้ส่ิงสําคัญก็คือ ในสภาวะตลาดที่มีอัตราการเติบโตต่ํา
และมีสัญญาณการอิ่มตัวของตลาดนั้น  การไดรับใบอนุญาต IMT จะใหผูใหบริการเหลานี้ไดรับ
โอกาสในการเพ่ิมสวนแบงตลาดเพิ่มและ/ หรือยอดขาย โดยผานการนําเอาบริการเชิงนวัตกรรมและ
กลุมชุดผลิตภัณฑเหมารวมเขา ซึ่งนาจะทําใหผูใหบริการเหลานี้ไดรับโอกาสท่ีจะไดมาซึ่งจํานวน
ผูใชบริการเพิ่มขึ้น ซ่ึงก็จะชวยเพิ่มผลกําไร 

 

 7.2 วิธีการจัดสรรใบอนุญาต เง่ือนไข และมาตรการสนับสนุนตางๆ 

  การจัดสรรใบอนุญาต IMT จะเปนการเปดโอกาสใหผูที่สนใจจะเขามา
ประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถเขามาประกอบการหรือสามารถดําเนินธุรกิจภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ผานการจัดสรรที่อาศัยกลไกตลาดที่ถือวามีความโปรงใสและเปนธรรมมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับวิธีการอื่น รวมทั้งขอกําหนดที่กําหนดสามารถจายคาประมูลหลายงวดไดและการ
กําหนดใหมี Infrastructure sharing จะทําใหผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญสามารถแขงขัน
ไดอยางเทาเทียมกันมากขึ้น รวมท้ังลดตนทุนในการสรางโครงขายและภาระทางการเงินไดมากข้ึน
ในระยะแรก ซึ่งจะเปนประโยชนท่ีมากกวาสําหรับผูประกอบการรายใหม หรือผูประกอบการที่มี
ขนาดเล็ก(เงินลงทุนต่ํากวา) แตสามารถใหบริการไดรวดเร็วขึ้น ทําใหสามารถหาลูกคาไดเร็วขึ้น 
สรางรายไดและผลประกอบการที่ดีกวาเม่ือเทียบกับการไมมีขอกําหนดดังกลาว ทั้งนี้ หาก พิจารณา
ถึงผลกระทบของการจัดสรรใบอนุญาต IMT ท่ีมีตอผูประกอบการรายเดิม คือ TOT (Thai Mobile) 
และ CAT (Hutch)  ซึ่งจัดวาเปนผูประกอบการรายเล็กเม่ือพิจารณาจากฐานลูกคาเดิม ท่ีอาจมีความ
ไดเปรียบทางการแขงขันอยางมากเหนือผูใหบริการรายอื่น ๆ บางเนื่องจากมีใบอนุญาต IMT อยู
กอนรายอื่น แตในขณะเดียวกันการที่มีผูรับอนุญาตใหประกอบการ IMT มากขึ้น ประกอบกับ
ขอกําหนดในการแบงโครงขายให MVNO ใชงาน จะทําใหผูประกอบการรายเดิมในระบบ IMT
ตองเผชิญกับการแขงขันท่ีมากขึ้น 
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อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงผูประกอบการายเล็ก ปจจัยสําคัญอันจะสงผลกระทบ
ตอผูประกอบการขนาดเล็ก (รวมถึง TOT ดวย) และกลุมผูท่ีอาจไดรับผลกระทบทางลบหรือไมได
สัดสวนที่เกิดจากการท่ีมีผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนIMT ก็คือสภาพการแขงขันหรือโอกาสในการ
เขาสูตลาดของผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งโดยท่ัวไป ผูประกอบการขนาดเล็กลวนแลวแตมีขอจํากัด 
เม่ือเทียบกับผูประกอบการรายเดิม (incumbent) ไมวาศักยภาพดานการลงทุน หรือความเสี่ยงการ
ดําเนินงาน แตทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุญาตของ กทช. ซึ่งมีการกําหนดวิธีการพิจารณาเพื่อการออก
ใบอนุญาต จํานวนใบอนุญาต เง่ือนไขในการเร่ิมดําเนินการ ประกอบกับสภาพตลาด และการ
กําหนดเปาหมายของหนวยงานกํากับดูแลมุงหวังผลสัมฤทธ์ิในการออกใบอนุญาตบนพื้นฐานของ
ความโปรงใสรอบคอบ ตามนโยบายสงเสริมการแขงขัน รวมทั้ง มาตรการสนับสนุนตางๆ การมี 
Infrastructure Sharing, Roaming, การอนุญาตใหสามารถจายคาประมูลเปนงวด ตลอดจนมีการ
ติดตามผลจากการออกใบอนุญาตดังกลาว ถือไดวาเปนขอกําหนดในกระบวนการจัดสรรท่ีทําให
ผูประกอบการขนาดเล็กหรือผูประกอบการรายใหมสามารถเขาสูตลาดและแขงขันการ
ใหบริการไดมากข้ึน  

 

7.4 ภาระตนทุนจากมูลคาการประมูลและขอกําหนดการ Roll out 

การจัดสรรคล่ืนความถี่ IMT อาจนํามาซึ่งภาระตนทุนอยางมากสําหรับผูใหบริการรายเล็ก 
กลาวคือ เปนภาระตนทุนที่อาจไมสามารถเรียกคืนไดจากผูใชบริการรายเดิม ดังน้ัน ภาระตนทุนนี้
อาจจําเปนตองเรียกคืนผานโอกาสกําไรระยะสั้นท่ีเกิดจากการนําเอาขอเสนอบริการนวัตกรรมใหมๆ
เขามา หรือกลุมผลิตภัณฑหรือบริการเปนชุดในรูปแบบใหมๆ ซึ่งนับถึงปจจุบันยังไมมีใหกับ
ผูบริโภค นอกจากน้ีภาระตนทุนที่เกิดจากการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT อาจหมายถึงการประเมิน
เครดิตลดลงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น และทําใหผูประกอบการรายเล็กมีตนทุนทางการเงินสูงขึ้น 
รวมท้ังนักลงทุนอาจใหความสนใจบริษัทนอยลง อยางไรก็ตามดวยขอกําหนดแผนการ
จายเงินคาประมูลใบอนุญาตเปนงวด ๆ  แทนท่ีจะเปนการจายท้ังหมดทีเดียวจะสามารถชวย
บรรเทาความเสี่ยงนี้ได  

 

นอกจากนี้การกําหนดแผนการ Roll out อาจสรางภาระทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึนแก
ผูประกอบการท้ังรายใหญและรายเล็ก เน่ืองจากการลงทุนสรางโครงขายตองใชเงินลงทุนท่ีสูง
เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโครงขายเขาไปในพื้นที่ที่มีความ
เปนไปไดทางธุรกิจต่ําที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดการ roll out ที่จะตองให
ครอบคลุม 50% ของจํานวนประชากรทุกจังหวัดในเวลา 2 ป และใหครอบคลุม 80 % ในเวลา 4 ป 
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7.5 อัตราการเร่ิมใชบริการที่ชา 

ผูประกอบการ IMT อาจจะตองเผชิญกับอัตราการเร่ิมใชบริการ (take-up rate) ที่ชา
ในการใหบริการในระบบ IMT  เม่ือเผชิญกับตนทุนจํานวนมากจากการไดมาซึ่งใบอนุญาต และ
ตนทุนในการสรางโครงขาย IMT  ทําใหผูใหบริการจําเปนตองอาศัยอัตราการเริ่มใชงานมากสําหรับ
บริการคลื่นความถี่ในระบบ IMT  ซึ่งหมายถึงการยายสมาชิกจากเครือขาย 2G และการแยงชิง
ลูกคาใหม อยางไรก็ตาม การแขงขันท่ีเพิ่มขึ้นจากการมีผูใหบริการท่ีเพิ่มขึ้นในตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่จากการใหใบอนุญาตใหบริการ IMT ในณะที่ยังคงมีการใหบริการในตลาด 2G อยู
จะมีผลทําใหการยายฐานลูกคาจากตลาด 2G (ลูกคาเกา) ทําไดชาลง ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูใชบริการใหมอาจมีไมมากนัก ซึ่งจะตองแยงกันระหวางผูใหบริการ IMT ดวยกันเอง
และผูใหบริการในตลาด2G  

 

7.6 จํานวนผูใหบริการที่เพิ่มขึ้น 

ปจจุบันตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ี (2G) ไมมีการแขงขันทางการใหบริการกับลูกคารายใหญ
หรือในตลาดคาสง เพราะเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ 2G มีรัฐวิสาหกิจเปนเจาของทั้งหมดซ่ึงมี
เพียงสองรายและการคาสงเปนการดําเนินงานผานสัญญารวมการงานที่ไมไดเกิดจากการแขงขัน 
นอกจากนี้ยังไมมีหลักฐานพิสูจนไดวา CAT และ TOT นั้นมีการแขงขันมากเพียงใดในการใหบริการ
ตอผูรวมการงานท้ังสามราย หรือผูรวมการงานรายอ่ืน ๆ ดังนั้นการออกใบอนุญาตใหบริการใน
ระบบ IMT นาจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตอการแขงขันในระดับการคาสง
ของผูประกอบการที่มีโครงขาย ทั้งนี้อาจคาดการณไดวาการแขงขันท่ีสูงขึ้นในระดับคาสงจะ
นําไปสูการแขงขันการใหบริการของผูประกอบการที่สูงขึ้นในระดับคาปลีก รวมทั้งขอกําหนด
เก่ียวกับ MVNO ก็จะชวยกดดันใหผูประกอบการตองมีการแขงขันในการใหบริการมากขึ้นทั้งใน
เรื่องของคุณภาพ ความหลากหลายของบริการ และราคา  

 

7.7 การกําหนดใหใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน (Infrastructure sharing)  
สําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี IMT มีขอกําหนดในการพัฒนาโครงขายและ

การแบงใหใชโครงขายทั้งในแงของการกําหนดใหตองดําเนินการตามประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวของกับ
การแบงใชโครงขาย เชน การใชและเชื่อมตอโครงขาย LLU และ การ Roaming เปนตน และการ
กําหนดใหมีการใชงานในโครงขายเดิมท่ีมีอยูแลวกอนและหากจําเปนจะตองสรางโครงขาย
เพิ่มจะตองมีการสํารองสําหรับรายอ่ืน จะทําใหชวยลดความเส่ียงในการลงทุนและการตลาด
คาปลีก แกผูไดรับอนุญาต  
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8. ผลกระทบตอผูบริโภค 

ในการประเมินผลกระทบตอผบริโภคจากการอนุญาตใหบริการ IMT จะอาศัยแนวคิด
ดานสวนเกินของผูบริโภค (Consumer surplus) ซ่ึงหมายถึงผลตางระหวาง มูลคาที่ใหกับบริการที่
ผูบริโภคตองการจะใช และราคาที่ผูบริโภคจะตองจาย ดังน้ันการประเมินในสวนนี้จะเปนการ
ประเมินผลกระทบจากการออกใบอนุญาตที่จะมีผลกระทบตอปจจัยที่กําหนดสวนเกินของผูบริโภค
อันไดแก ราคาของการบริการ คุณภาพของการบริการ โอกาสในการเขาถึงบริการ และความสะดวก
และความพึงพอใจจากการไดรับบริการ 

 

8.1 สภาพการแขงขันที่เพิ่มขึ้น 
สภาพการแขงขันท่ีสูงขึ้นของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่จากการอนุญาตใหบริการ IMT จะ

เปนตัวกระตุนใหผูใหบริการตองพัฒนาคุณภาพการใหบริการและความหลากหลายของบริการ 
ทําใหเกิดประโชนและเกิดความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น เม่ือพิจารณาในมุมของผูใชบริการ กลาวคือ เพื่อให
ไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการใชบริการ ผูบริโภคควรพิจารณาปจจัยของการเพิ่มมูลคา อาทิ 
ราคาถูกกวา ความเร็วสูงกวา หรือมีความสะดวกกวา มีทางเลือกมากกวา ความเปนสวนตัวหรือการ
บริการลูกคา ความสอดคลองกับการดําเนินชีวิต (วัฒนธรรม) และความปลอดภัยในขอมูลของ
ผูใชบริการ นอกจากนี้แรงผลักดันจากการแขงขันที่รุนแรงในสวนธุรกิจการใหบริการแบบไรสายใน
ตลาดคาปลีกจะกดดันใหผูประกอบการในระดับคาสงตองเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และลด
ราคาในรับคาสงลงเพื่อใหผูใหบริการในระดับคาปลีกสามารถแขงขันและอยูรอดได รวมท้ัง
ผูประกอบการในระดับคาสงสามารถลดตนทุนการกอสรางโครงขายไดเม่ือมีผูใชบริการจํานวนมาก 
ก็อาจคาดไดวาการประหยัดตนทุนในระดับคาสงเหลานี้จะเอื้อตอผูบริโภคในรูปแบบของการลด
ราคาคาปลีกอันเน่ืองจากตนทุนเพิ่มเติมตอหนวย (marginal cost) นั้นต่ําลง ประโยชนนี้ก็จะเกิด
ขึ้นกับผูบริโภคโดยตรงเชนกัน 

 

8.2 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
การกําหนดมาตรฐานการดาวนโหลดขอมูลจะสงผลทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการ

ดานขอมูลไดมากขึ้น และรวดเร็วข้ึน รวมทั้งระบบ IMT จะนํามาซึ่งบริการใหม ๆ ใหแกผูบริโภค
มากขึ้น สวนประโยชนจากการใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็คือเทคโนโลยี IMT (เชน WCDMA, 
CDMA2000, HSDPA ฯลฯ) เม่ือเทียบกับเทคโนโลยี 2G นับวามีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางมากใน
การใชคลื่นความถี่ที่จํากัด ก็จะหมายความวา จะชวยลดตนทุนสวนเพิ่ม (incremental cost) ใหกับผู
ใหบริการได ซึ่งก็นาจะชวยเอื้อประโยชนตอผูบริโภคไดมากขึ้น 
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8.3 ขอกําหนดการ roll out 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการ Roll out ในเง่ือนไขการอนุญาตจะสงเสริมใหเกิดการสราง
โครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถครอบคลุมสัดสวนประชากรไดมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหมี
จํานวนประชาชนที่สามารถเขามาใชบริการไดตามที่ตนปรารถนามากขึ้น และไดรับบริการตาม
มาตรฐานในระยะเวลาที่กําหนดหากมีความประสงคจะใช รวมทั้งชวย ลดความเหลื่อมล้ําทาง
เทคโนโลยีของผูบริโภคและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เชน เพิ่มคุณภาพและการเขาถึงบริการทาง
การแพทย ชวยปรับปรุงระบบการศึกษา ใหความชวยเหลือโดยตรงตอชุมชนการเกษตร และชวย
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระดับสากลได 

 

8.4  การคงสิทธิเลขหมาย 

ขอกําหนดใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ของกทช. ในเร่ืองการคงสิทธิจะชวยให
ผูบริโภคไดรับอรรถประโยชนมากข้ึน จากการเพิ่มความสะดวกในการเลือกใชบริการที่มีคุณภาพ
และบริการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดไดตามตองการและโดยงาย อยางไรก็ตามปจจัยท่ีจะชวย
สงเสริมประสิทธิภาพการในการบังคับใชประกาศเรื่องการคงสิทธิเลขหมายใหเกิดประโยชนตอ
ผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น ก็คือการรับรูสิทธิประโยชนของผูบริโภคในบริการตางๆ ตลอดจนความ
เชื่อมโยงบริการของกลุมผูใชบริการ 

 

อยางไรก็ตาม แมวาประโยชนของการอนุญาตใหบริการ IMT ที่มีตอผูบริโภคจะมีมากมาย 
แตก็มีความเส่ียง อันเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบ IMT ดวยเชนกัน โดยในชั้นตนนั้น  
กทช.  ไดพิจารณาความเสี่ยงเหลานี้ และไดออกแบบกระบวนการจัดสรรโดยการประมูล ที่
ประกอบดวยเงื่อนไข กรอบการกํากับดูแล และกฎระเบียบตาง ๆ ทั้งกอนและหลังการประมูล ใน
ลักษณะท่ีชวยปรับปรุงขอจํากัดและชวยขจัดความเสี่ยงเหลาน้ี  

 

8.5 ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผูบริโภคและวิธีการของ กทช.ในการลดและขจัดความเส่ียง 

8.5.1 การผลักภาระตนทุนไปยังผูบริโภค: การจัดสรรคล่ืนความถ่ีอาจเปนอุปสรรค
ตอผูรับใบอนุญาตในดานตนทุนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูรับใบอนุญาตตองจายเงินเพื่อใหไดมาซ่ึง
ใบอนุญาตจากการประมูล แลวยังตองจายคาสรางโครงขาย คาบํารุงรักษา และคาการตลาด
เครือขายใหมอีกดวย เม่ือผูรับใบอนุญาตตองเผชิญกับภาระตนทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผูรับใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ในระบบ IMT จะพยายามผลักภาระตนทุนเหลาน้ีใหตกเปนของใชบริการของตนใน
รูปแบบการเพิ่มราคาคาปลีกใหสูงขึ้น แมวาเราจะไมอาจขจัดความเสี่ยงเหลานี้ไปไดหมด อยางไรก็
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ตามหาก กทช.ออกกฎเกณฑกากํากับดูแลที่ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดได ผูใหบริการมีแนวโนม
ท่ีจะเปนผูรับเอาราคา(Price Taker)  หรืออีกนัยหน่ึงก็คือไมสามารถกําหนดราคาเองได เปนตนวา 
หากตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีการแขงขันโดยสมบูรณแลว อัตราคาบริการของตลาดจะเทากับตนทุน
เพิ่มตอหนวยของผูใหบริการท่ีต่ําที่สุด ซึ่งมีแนวโนมจะเปนตนทุนสวนเพิ่มของผูใหบริการ 2G 
ดังนั้นผูใหบริการจะถูกจํากัดจากราคาที่เรียกเก็บเปนคาบริการ 2G นอกจากนี้ จากมุมมองทาง
เศรษฐศาสตรแลว ผูใหบริการในตลาดที่มีการแขงขันจะไมสามารถต้ังราคาตามตนทุนลวงหนา 
(upfront costs) ได เน่ืองจากตนทุนเหลานี้เปนตนทุนจม ซึ่งในสภาพแวดลอมทางการแขงขันนั้นไม
อาจเรียกคืนไดจากการเพิ่มราคาคาปลีก อยางไรก็ตาม กทช. ไดมีการกําหนดใหผูที่ไดรับอนุญาต
ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับราคา เชน การกํากับอัตราขั้นสูงของ กทช. , การรายงานขอมูล
ทางบัญชี เปนตน 

8.5.2 ผูบริโภคอาจตองใชบริการที่เกินความตองการ:  การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT 
ทําใหการใหบริการ 2G คอย ๆ หายไปในทายที่สุด ส่ิงน้ีหมายความวา ผูบริโภคอาจไมมีบริการ 2G 
ใหใชอีก และตองสมัครใชบริการในระบบ IMT  แมจะไมเห็นคุณคาหรือไมไดใชฟงกชันการ
ใหบริการท่ีไดพัฒนาขึ้นมาของระบบ IMT ก็ตาม ซ่ึงผูใชสวนใหญในประเทศไทยใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพื่อใชบริการดานเสียงเทานั้น อยางไรก็ตามเหตุการณแบบน้ีอาจยังไมเกิดกับ
ผูบริโภคในระยะเวลาอันส้ัน เน่ืองจากจะยังมีผูใหบริการในระบบ 2G ตามอายุของสัญญารวมการ
งานไปอีกอยางนอยแปดป และเมื่อถึงเวลานั้น การแขงขันในการใหบริการใรตลาด IMT นาจะ
เปนไปอยางเขมขน และผูใชบริการดานเสียงก็จะไดใชบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นแตคาบริการไม
แตกตางในทายท่ีสุด 

 
9. ผลกระทบในดานทรัพยากรคลื่นความถี่ และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 คลื่นความถี่วิทยุจัดเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม และเปนของ
ประชาชนทุกคน ดังนั้นเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
หนวยงานที่เก่ียวของในการกํากับดูแลควรมีหลักเกณฑกระบวนวิธีการจัดสรรทรัพยากรใหผูที่มี
ศักยภาพเหมาะสมในการนําทรัพยากรคลื่นความถี่ออกมาทําใหเกิดประโยชน สําหรับการจัดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อการใหบริการ IMT นั้นจะทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรคือการ
ไดนําทรัพยากรคลื่นความถี่มาใชงานเพื่อใหเกิดประโยชน เนื่องจากคลื่นความถี่จะเปน
ทรัพยสินที่มีมูลคาก็ตอเม่ือมีผูนําคลื่นความถี่ในยานนั้นๆ ไปใชงาน ตราบใดที่คลื่นความถี่ไมเปนที่
ตองการหรือถูกนําไปใชงาน คลื่นความถ่ีก็จะกลายเปนทรัพยสินท่ีไมมีมูลคาแตอยางใด2 รวมทั้ง
กระตุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีท่ีไดมีการพัฒนาขึ้น ในขณะท่ีผลกระทบทางออมคือจะทําให
                                                 

2 RICS (Royal Instutution of Chartered Surveyors), “Valuation of Intangible Asset, Four case studies”, 2006 
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ภาครัฐมีรายไดจากการประมูลคลื่นความถี่ซ่ึงถือวาเปนรายไดสาธารณะประเภทหนึ่ง ที่รัฐ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาประเทศและประชาชนโดยสวนรวม นอกเหนือไปจากการเก็บ
ภาษีหรือการจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้สาธารณะ หรือเปนการชดเชยภาษีอื่นๆ ซึ่งทําใหสวัสดิการ
ทางสังคมโดยรวมสูงขึ้นและเปนผลดีตอผูบริโภค อยางไรก็ตาม วิธีการจัดสรรและเงื่อนไขประกอบ
เพื่อท่ีจะทําใหไดมูลคาใบอนุญาตที่สะทอนมูลคาความหายากของทรัพยากรคลื่นความถี่หรือ
ใกลเคียงมูลคาที่แทจริงของคลื่นความถี่ จะเปนสวนชวยสนับสนุนแนวคิดดังกลาว โดยเม่ือพิจารณา
จากวิธีการจัดสรรโดยวิธีการประมูลท่ี กทช.เลือกใชนั้นเปนวิธีการที่ยอมรับวานาจะทําใหผูที่
ชนะการประมูลจะนําทรัพยากรไปใชอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและมี
การไดมูลคาทรัพยากรสูงท่ีสุด ทําใหรัฐสามารถนําเงินไปใชในการพัฒนาประเทศไดมากที่สุด 
(จากผลการศึกษาของ NERA)  โดยท่ีการประมูลเปนวิธีการจัดสรรท่ีอาศัยกลไกตลาด ซึ่งกลไก
ตลาดน้ีสามารถสรางความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่เชนเดียวกับการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดอื่นๆ เชนเดียวกับรายงานวิจัยตางๆ ที่จัดทําเพื่อเสนอ
แกสหภาพยุโรป ที่ตางเปนแรงผลักดันอันสําคัญที่ทําใหสหภาพยุโรปสงเสริมใหรัฐสมาชิกนําแนว
ทางการบริหารคลื่นความถี่วิทยุโดยอิงกลไกตลาดมาใชใหมากที่สุดเทาท่ีเปนไปได อีกท้ังสามารถ
แกไขสภาพความไมมีประสิทธิภาพในการใชคลื่นความถี่ที่เกิดจากการบริหารจัดการคลื่นความถี่
วิทยุในแบบเดิมๆ3 นอกจากนี้กระบวนการประมูลแบบ Simultaneous Multiple Round (SMR) ที่ 
กทช.นํามาใชจะนําไปสูมูลคาการประมูลท่ีไมสูงจนเกินไป และเปนกระบวนการประมูลท่ีกอใหเกิด
ความเทาเทียมกันตอผูเขาประมูลในแตละราย เพื่อท่ีจะไดรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกัน
ทุกใบอันจะนําไปสูการแขงขันอยางเทาเทียมในการใหบริการตอไป ที่นับวาเหมาะสมและเกิด
ประโยชนจากการใชทรัพยากรมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับขอเสนอทางเลือกท่ีจะใช 
Sequential Auction หรือวิธีการจัดสรรแบบอื่นๆ (จากผลการศึกษาของ NERA) เนื่องจากการ
ประมูลแบบ sequential นั้น แมวาจะมีขอดีที่มีความเปนไปไดท่ีจะไดรับราคาการประมูลที่สูงกวาใน
ใบแรกๆ แตก็มีขอเสียที่สําคัญคือทําใหเกิดความไมเทาเทียมในการแขงขันการใหบริการเนื่องจาก
ผูประกอบการจะไดรับใบอนุญาตไมพรอมกันและผูท่ีไดรับใบอนุญาตกอนจะไดเปรียบในการแขงขัน 
รวมทั้งอาจทําใหเกิดมูลคาการประมูลท่ีสูงเกินไป และอาจจะนําไปสูความลมเหลวในการดําเนิน
ธุรกิจและกระทบตอการใหบริการ และการลงทุนท่ีสูญเปลาในท่ีสุด  
 
 
 

 

                                                 
3 รายงาน Radio Agency 2002 โดย Prof. Martin Cave แหงองคกร OFCOM ประเทศอังกฤษ 
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10. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
 

 10.1 การกระตุนเศรษฐกิจ 
ความสําเร็จสูงสุดของการจัดสรรคล่ืนความถี่ IMT นั้นไมใชการหาผูประมูลที่เต็มใจ

ซื้อใบอนุญาต  แตกระบวนการนั้นจะสําเร็จไดตอเม่ือผูชนะประมูลไดลงทุนสรางโครงขายท่ีมี
คุณภาพสูง เปดใหบริการคลื่นความถี่ และเร่ิมใหบริการจริงตอประชาชน ถึงแมวา เศรษฐกิจ
ระดับมหภาคท่ีออนแอก็จะมีผลกระทบระยะส้ันตอการเปดใหบริการในระบบ IMT และเงินทุนที่ผู
ใหบริการจะลงทุนในโครงขาย IMT  เนื่องจากผูใหบริการเดิมแบบไรสายของไทยตองเผชิญกับอุป
สงคคาปลีกท่ีออนตัว ซ่ึงวัดไดจากการเติบโตของสมาชิกที่ใกลศูนยเปอรเซ็นต และ ARPUs ที่ลดลง 
แตในอีกมุมหน่ึง การแขงขันในภาคคาปลีกสําหรับบริการแบบไรสายนั้นยังมีอยูอยางเขมขน ดังนั้น 
การนําเอาบริการในระบบ IMT เขามาใชจะทําใหเกิดโอกาสในการเติบโตของตลาด ซึ่งใน
ปจจุบันเปนเรื่องยากมากขึ้น ท้ังนี้ ภายใตแรงกดดันจากผูถือหุนและแรงผลักดันทางการแขงขันและ
การท่ีผูใหบริการไดลงทุนไปมากกับโครงขาย IMT อาจคาดหมายวาผูใหบริการจะเปดใหใชบริการ
อยางเร็ว อยางนอยท่ีสุดก็ในพื้นที่ท่ีมีความหนาแนนสูงของผูท่ีชอบใชเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่ง
การใชงานของโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะสงผลใหเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งแบบโดยตรงในเรื่องของ
การลงทุนและผลประกอบการในบริการ IMT  และทางออมในฐานะตัวกระตุน (Multiplier) ตอ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ Chalmers University of Technology ไดมีการ
ประมาณการผลกระทบของการใหบริการ IMT ที่มีตอการเจริญเติบโตของ GDP ของประเทศไทย 
ไวดังนี้ คือไดมีการประมาณการสัดสวน % บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอ GDP นาจะอยูที่ระหวาง 
0.4-2.1% ซึ่งจากผลการคํานวณมูลคาสะสมของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีทั้งหมด (รวม ICT) จะ
เทากับประมาณ  50,000 ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งไดประมาณการสัดสวนของบริการ IMT เฉพาะใน
ยาน 1900MHz  ท่ีใชความถี่ขนาด 2*15 MHz วามีผลตอมูลคาเศรษฐกิจวาจะอยูที่ประมาณ 5-10% 
ของมูลคาสะสมของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด(รวม ICT) หรือ 2,500-5,000 ลานเหรียญ 
ตลอดอายุการอนุญาต4 ดังนั้นอาจกลาวไดวาการใหใบอนุญาตเพื่อบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT 
ขนาด 2* 15 MHz เพิ่มขึ้นอีก 3 ใบในการอนุญาตคร้ังนี้ จะสามารถกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย (ท้ังทางตรงและทางออม) ไดถึงประมาณ 240,000 – 480,000 ลานบาท (7,500 – 15,000 
ลานเหรียญ) ตลอดอายุการอนุญาต 

 

นอกจากการอนุญาตใหบริการ IMT จะชวยกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามที่ไดกลาวมาแลว ยังมีสวนชวยในการนํากําไรสวนเกินของของกิจการท่ีเกิดจากการ

                                                 
4 รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อกําหนดมูลคาประเมินของคลื่นความถี่ 1900 MHz สําหรับบริการ

โทรศพัทเคลื่อนที่ในยุคที่สาม โดย Chalmers University of Technology 
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นําทรัพยากรคล่ืนความถี่ไปใชงาน (economic rent) ในบางสวนกลับคืนสูภาครัฐเพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือพัฒนาสวัสดิสังคม (Welfare) อื่นๆ กลาวคือ ดวย
วิธีการจัดสรรใบอนุญาตดวยการประมูล ผูเขาประมูลจะตองประมาณการมูลคาคลื่นความถี่เกิด
จากสิทธิที่ไดรับจากการนําคล่ืนความถ่ีในยานหน่ึงๆ ไปใชใหเกิดประโยชนหรือไดรับผลตอบแทน
ในอนาคต โดยท่ีมูลคาของคลื่นความถี่จะพิจารณาจากสวนเพิ่ม (Premium) ท่ีผูประกอบการเต็มใจ
ท่ีจะจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการใชงานคลื่นความถ่ี ดังนั้น ผูเขาประมูลจะตองประเมินโดยการ
แบงสัดสวนของผลตอบแทนในทางธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับออกเปน 2 สวนคือ ผลตอบแทนที่
ผูประกอบการตองการจะไดรับ (ซึ่งจะตองไมต่ํากวาอัตราตนทุนของเงินทุน) และผลตอบแทนที่ผู
เปนเจาของคล่ืนความถี่อันไดแกประชาชนทุกคนควรจะไดรับจากการใชงานคลื่นความถี่ ซึ่งผล
ประกอบการนี้จะเปนตัวกําหนดมูลคาคลื่นความถี่สูงสุดท่ีผูประกอบการหนึ่งๆ ยินดีที่จะจายเพื่อให
ไดมาซึ่งโอกาสในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น หากกลไกตลาดทํางานอยางไดผลหรือมีการกําหนด 
Reserve Price ท่ีเหมาะสมแลว จะสามารถดึงเอาประโยชนสวนเกินของผูประกอบการ
ดังกลาวกลับคืนมาสูภาครัฐ และประชาชนไดอยางนอยเทากับมูลคา Reserve price (ซ่ึงอยูที่
ประมาณ 30,000 ลานบาท) แตไมเกินมูลคาผลประโยชนที่ประมาณการวาจะไดรับทั้งหมดผาน
มูลคาการประมูลนั่นเอง โดยที่รายไดจากการประมูลทั้งหมดจะนําสงรัฐ 

 
10.2  ผลกระทบตอการลงทุน 

 10.2.1 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ FDI:  แมวาจะเปนการยากที่จะวัดผล
กระทบของ FDI ที่มีตอ GDP แตก็มีงานวิจัยในทางเศรษฐศาสตรแสดงถึงความสัมพันธเชิงบวก
โดยตรงระหวาง GDP กับ FDI  ดังน้ัน สภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ออนตัวประกอบกับอุปสงคที่
จํากัดสําหรับใบอนุญาต  IMT จากผูประมูลระหวางประเทศ (เน่ืองจากขอจํากัดเก่ียวกับเร่ืองการ
ลงทุนของตางดาวและการครอบงํากิจการของคนตางดาวในการใหบริการ IMT) จะมีผลกระทบทาง
ลบโดยตรงตอ FDI อยางไรก็ตาม เปนไปไดวาจะมีการลงทุนโดยตรงของตางประเทศอันเกิด
จากการจัดสรรคลื่นความถ่ี IMT ในประเทศไทย เพราะ ผูประกอบการรายใหญในตลาด 2G ที่มี
ผูถือหุนเปนตางชาติอยูดวย อาจตองการเงินทุนสนับสนุนจากผูถือหุน เชนเดียวกับท่ีคาดหมายได
วา ผูประกอบการในตลาด 2G รายใหญอีกราย ก็จะหาผูลงทุนรวมจากตางประเทศก็เปนได  
นอกจากนี้ ผูผลิตอุปกรณการโทรคมนาคม โดยเฉพาะผูผลิตโทรศัพท อาจลงทุนมากขึ้นในประเทศ
ไทยเนื่องจากการประมูล IMT นี้  แมวา FDI ท่ีมีอยูจะต่ํา และคาดวาจะมีผลกระทบเชิงลบตอการ
ประมูลก็ตาม แตการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT จะชวยกระตุน FDI เนื่องจากจะมีนักลงทุนจาก
ตางประเทศหรือผูประมูลจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ FDI ท่ีเพิ่มข้ึน
นาจะมีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม และเปนสิ่งกระตุนเศรษฐกิจ (ซึ่ง
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ก็คือ FDI ที่สูงขึ้นจะนําไปสูการเติบโตของ GDP ท่ีเร็วขึ้น) โดย FDI มีแนวโนมวาจะมีผลกระทบ
อยางมากตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในแงที่ชวยกระตุนการสะสมเงินทุน ปรับปรุงและทําใหการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางเชน ทรัพยากรมนุษย (ความรูและทักษะ) และ
กอใหเกิดปจจัยภายนอกท่ีเปนบวก เชน การถายทอดเทคโนโลยี  

10.2.2 การลงทุนภายในประเทศ 

 สภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคท่ีออนตัวในประเทศไทยอาจสงผลทางลบตอระดับ
การลงทุนภายในประเทศ อยางนอยที่สุดก็ในระยะสั้น ซ่ึงจะสงผลกระทบท่ีเปนลบตอการประมูล 
อยางไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT นั้นมีผลกระทบอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
เนื่องจากการจัดสรรคล่ืนความถี่ IMT จะเปนสิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน
ประเทศ เนื่องจากหลายคนมองวาเทคโนโลยี IMT นั้นชวยสนับสนุนการเผยแพรขอมูล ทําให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการการส่ือสารที่จําเปนได ทั้งยังชวยสงเสริมและพัฒนาความกาวหนา
ของเทคโนโลยี ท้ังสองสิ่งนี้จึงมีประโยชนอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรายไดท่ีไดรับ
จากการประมูล IMT  อาจนําไปใชเพื่อการลดหน้ี ลดภาษี หรือโครงการตาง ๆ เพื่อสังคม ซึ่งชวย
สรางโอกาสในการจางงานใหม ๆ และทําให GDP เพิ่มสูงขึ้น  นอกจากนี้ บริการคลื่นความถี่ใน
ระบบ IMT อาจสรางตลาดขนาดใหญขึ้นมาซึ่งมีลงทุนในธุรกิจโปรแกรมและขอมูลเนื้อหาตาง ๆ 
เพื่อการใหบริการขอมูล IMT  นอกจากน้ี ความตองการโทรศัพทเคลื่อนที่ และการสรางโครงขาย
โครงขายตางๆ จะทําใหเกิดการลงทุนในธุรกิจซื้อขายโทรศัพท ธุรกิจการขายอุปกรณโครงขาย และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองอื่นๆ ได  ซึ่งจะนําไปสูการกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง 
 

10.3 ผลกระทบตอธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ  

10.3.1 ธุรกิจการจําหนายเครื่องลูกขาย:  ธุรกิจโดยตรงที่จะไดรับประโยชน
จากการเปดใหบริการระบบ IMT ไดแก ผูใหบริการระบบ และผูจัดจําหนายเคร่ืองลูกขาย โดยใน
สวนของผูใหบริการระบบคาดวาหลังการเปดใหบริการระบบ IMT จะทําใหรายไดจากบริการ Non-
Voice เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริการ Mobile Internet และบริการรับสงขอมูลตางๆ เนื่องจากระบบ 
IMT จะทําใหการรับสงขอมูลมีความเร็วและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เปนการพัฒนาไปสูอินเทอรเน็ตบ
รอดแบนดไรสาย สําหรับผูจัดจําหนายเครื่องลูกขายก็คาดวาจะไดรับผลดีจากการเปดใชบริการ
ระบบ IMT เชนกัน โดยจะทําใหยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีรองรับระบบ IMT มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะ Smart Phone และ PDA (Personal Digital Assistant) ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี
ระดับสูงได และปจจุบันไดมี netbook ออกวางตลาด ซึ่งทําใหอุปกรณท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบ IMT 
เติบโตไปดวย 
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10.3.2 ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณ:  ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
ผูใหบริการจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเม็ดเงินลงทุนพัฒนาโครงขายระบบ IMT เชน การพัฒนา Cell 
Site การพัฒนา Network Carrier เปนตน 

10.3.3 ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟตแวร: จะมีการพัฒนาซอฟตแวรที่รองรับ
บริการ Content ใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นบนระบบ IMT รวมท้ังซอฟตแวรดานความปลอดภัยเพื่อรองรับ 
Content ที่ตองการความปลอดภัยมากขึ้น 

10.3.4 ธุรกิจบริการออนไลนตางๆ; เชน บริการเรเงินอนนไลน มีการแขงขัน
กันสูง จะมีการรวมพัฒนาระบบบริการทางการเงินระหวางผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่กับสถาบัน
การเงินมากขึ้น, บริการซื้อขายออนไลน จะมีการพัฒนาระบบการซ้ือขายออนไลนใหมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งจะมีสินคาท่ีเขามาทําการซ้ือขายออนไลนเพิ่มมากขึ้น เปนตน 

10.4 การจางงาน  

  การพัฒนาระบบ IMT ยังชวยสงเสริมใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและไอทีมากขึ้น จากขอมูลงานวิจัยจาก Criterion Economics แสดงใหเห็นวา การ
ลงทุนดานโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ลานเหรียญสหรัฐจะกอใหเกิด
งานใหม ๆ 18 งาน”5 

10.5 ดุลการคา  

  เน่ืองจากประเทศไทยไมใชเจาของเทคโนโลยี ดังนั้น การรับเอาเทคโนโลยีเขามาใชงาน
ทําใหประเทศไทยตองเสียเงินลงทุนจํานวนมากออกไปตางประเทศ  เวนแต กรณีที่เก่ียวของกับการ
ผลิต Content ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการดําเนินการไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม การท่ี กทช. 
ไดกําหนดใหมีการมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยการ
สรางแรงจูงใจใหผูประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ใชผลิตภัณฑโทรคมนาคม (อุปกรณ 
ชิ้นสวน และแอพพลิเคชั่น) ท่ีผลิตโดยผูประกอบการในประเทศ จะชวยใหลดภาระในการนําเขาได
สวนหน่ึง 

 

                                                 
5 Ibid., citing Criterion Economics, “The effects of Ubiquitous Broadband Adoption on Jobs, Investment and the 

U.S. Economy,” September 2003. 
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11. ผลกระทบตอสังคมไทย  
 

การอนุญาตใหบริการ IMT จะมีผลกระทบเชิงบวกตอสังคมไทย การศึกษา และวัฒนธรรม 
และมันก็จะมีประโยชนสาธารณะอื่น ๆ มากมาย (การสาธารณสุข การเกษตร ความสามารถในการ
แขงขันทางอิเล็กทรอนิกส) สําหรับผลกระทบของการออกใบอนุญาตใหใชเครือขายคล่ืนความถี่ใน
ระบบ IMT ตองมองในแงเปรียบเทียบ กลาวคือ ผลกระทบของใบอนุญาตใหใชเครือขายคลื่น
ความถี่ในระบบ IMT ท่ีใหนั้นแตกตางกันไปตามภูมิภาค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล บริการบรอดแบนด รวมถึง Wi-Fi น้ัน hotspots ก็พรอมใชงานแลว ในพื้นที่เหลานี้การ
บริการ ใบอนุญาต จะไมใชวิธีการหลักที่จะเชื่อมตออินเตอรเน็ต แตจะจํากัดอยูท่ีการบริการระดับสูง 
(เชน บริการ GPS บริการการธนาคาร ฯลฯ) และการเปดดูเวบไซตบนอินเตอรเนตเนื่องจาก
ผูบริโภคจะอาศัยเทคโนโลยีแบบมีสาย (xDSL) สําหรับการอัพโหลดและดาวนโหลดขอมูลดังนั้น
การอนุญาตใหบริการ IMT จึงไมนาจะมีผลกระทบในเชิงสังคมมากนัก 

สําหรับผลกระทบในเชิงสังคมตอพื้นที่การใหบริการภายนอกกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลน้ัน คาดหมายวาการใหบริการเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ IMT จะมีผลกระทบอยาง
มาก เนื่องจากไมมีเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญท่ีสุด จะเกิดการปรับปรุงการบริการบรอดแบนดขึ้น
อยางมากในประเทศไทย และจะอุดชองวางระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวย
เปนสะพานเชื่อมตอระหวางคนที่ดอยโอกาสทางการใชงานระบบดิจิตอลที่อยูในพื้นท่ีชนบทกับคนที่
อยูในเมือง โดยการทําใหคนในพื้นที่ชนบทสามารถเขาถึงขอมูลทางดานสุขภาพ การศึกษา โอกาส
ในการทํางาน และเกษตรกรรมไดอยางงายดาย ระดับท่ีใบอนุญาตใหใชเครือขายคลื่นความถี่ใน
ระบบ IMT จะมีผลตอพื้นที่เหลานี้จะขึ้นอยูกับความเร็วท่ีเครือขายคลื่นความถ่ีในระบบ IMT จัดให 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับความเร็วของ ADSL แลว (ประมาณ 3-6 Mbps) ยังคงจัดอยูในระดับท่ีชา
มาก อยางไรก็ตามสิ่งน้ีจะเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญสําหรับชนบท ซึ่งสามารถจําแนกผลกระทบของ
เทคโนโลยี IMT สําหรับพื้นท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีดังนี้ 

 

 11.1 วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต 

  การใหบริการ IMT มีบทบาทสําคัญในการเปนชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางท่ัวถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะ
เปนการเปดโลกทัศนการเรียนรูและรับรูในขอมูลขาวสารที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ไมวาจะเปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ การแพทยและสาธารณสุข และอื่นๆ รวมทั้งสนองตอบความ
ตองการในการสื่อสารขอมูล ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไดแก 
การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต การรับสง e-mail เปนตน กอใหเกิดความสะดวกสบายในการใช
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ชีวิตประจําวันของประชาชน สงผลใหสังคมโดยรวมของประเทศมีการขับเคลื่อน พรอมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเปนการลดความ
เหลื่อมล้ําของชองวางการเขาถึงขอมูลขาวสารระหวางประชาชนในเขตชนบทและในเมือง  
 

11.2 ผลกระทบตอภาคการศึกษา 
ดวยการใชบริการเครือขายคล่ืนความถี่ในระบบ IMT แลว โรงเรียนและหองสมุดจะมี

การเขาถึงขอมูลทั่วโลกตามเวลาจริง และจะไมถูกจํากัดการศึกษาแตเพียงในชั้นเรียนหรือหองสมุด
เทานั้น เทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนท่ีชวยใหการใหนําบริการโทรคมนาคมเขาไปสูพื้นที่ตางๆ ท่ัว
ประเทศไดอยางรวดเร็วและงายกวาการวางโครงขายโทรคมนาคมทางสาย ซ่ึงประโยชนท่ีจะภาค
การศึกษาจะไดรับในการนําเทคโนโลยีของโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ IMT เขามาใชไดแก 
ความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงได ซึ่งถือเปนชองทางหนึ่งในการเรียนรูและ
สามารถเปดโลกทัศนท่ีกวางไกล ไดรับรูถึงวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงในแตละดานอยางเทาเทียมกัน 
และจะเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูในที่สุด   

  11.3 ผลกระทบตอวัฒนธรรม 

เม่ือสังคมมีสามารถรับรูขาวสารและขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็วและหลากหลายแลว 
ผลท่ีจะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดและเปนปญหากับทุกประเทศ คือเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเปนส่ิง
สะทอนเอกลักษณของประเทศ กลาวคือ ถึงแมวาในอดีตท่ีผานมา ในแตละสังคมจะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ แตเม่ือการไหลเวียนและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงเปนการกระทําของประชาชนนั้น ก็
ยอมมีการปรับเปลี่ยนที่เร็วกวาเม่ืออดีตที่ผานมา  

 

  11.4 ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
 ในแงของความมั่นคงของชาตินั้น เราพบวาการจํากัดกรรมสิทธิ์ตางประเทศที่ 49 % 

จะชวยลดความเส่ียงที่องคกรตางประเทศจะสามารถเขามาควบคุมโครงสรางพื้นฐาน IMT 
ในประเทศไทยได นอกจากนี้ ดวย Thai Mobile ที่มีใบอนุญาต IMT พรอมแลวในยาน 1900 MHz 
เราพบวาส่ิงนี้จะเปนปจจัยเพิ่มเติมที่ชวยในการสรางความม่ันใจไดถึงความม่ันคงของชาติ 

 

          11.5 โอกาสในงาน  

 ดวยบริการทางเครือขายคลื่นความถี่ในระบบ IMT ทําใหสามารถคนหางานไดอยาง
รวดเร็วและทันเวลา ทําใหคนในชนบทแลในเขตเมืองหลวงมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะสมัครเขา
ทํางาน 


