
 

    

ความเส่ียงจากการประมูลคล่ืนความถ่ีท าให้ประเทศไทยประสบกับ 
การใช้งานดาต้าที่ช้า 

15 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (“กสทช.”) 
ก าลงัเตรียมการเปิดประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในปี 2561 ซึ่งเป็นคลื่น
ความถ่ีที่ดีแทคใช้ในการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 2G และ 4G ภายใต้สญัญาสมัปทานกบั กสท ซึง่
จะหมดสมัปทานในปี 2561 ดีแทคไม่ได้รับสิทธิในการต่ออายุและต้องเข้าแข่งขนัในการประมูลถ้า
ดีแทคต้องการท่ีจะน าคลืน่ความถ่ีดงักลา่วทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ 

การออกแบบการประมลูในชัน้แรกของ กสทช. มีข้อเสนอซึง่ผู้ เขียนคิดวา่อาจท าให้เกิดข้อโต้เถียงสอง
ประการ เนื่องจากข้อเสนอดงักลา่วไมส่นบัสนนุกระบวนการจดัสรรคลืน่ความถ่ีที่มีประสทิธิภาพ 

 กรณีที่มีผู้ เข้าร่วมประมลูน้อยราย จะไมน่ าคลืน่ความถ่ีบางช่วงเข้ามาประมลู (ที่เรียกวา่กฎ N-1) 
และ 

 ก าหนดราคาตัง้ต้นท่ีสงูเป็นพิเศษ โดยอ้างอิงจากราคาในการประมลูเมื่อปี 2558 

ข้อก าหนดในการประมลูนีม้ีขึน้เพื่อให้ได้เงินจากการประมลูสงูสดุ แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดเช่นนี ้
อาจท าให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ กลา่วคือ ได้เงินจากการประมลูน้อยลง มีคลื่นความถ่ีที่ไม่สามารถ
ประมลูได้ ตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ต้องแบกรับภาระทางการเงิน 
ซึง่ลดแรงจงูใจในการลงทนุและแขง่ขนักนัในการให้บริการข้อมลูผา่นอปุกรณ์เคลือ่นที่ในยคุต่อไป ใน
งานเอกสารนี ้ผู้ เขียนประสงค์จะแสดงให้เห็นวา่การบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดงักลา่วอาจท าให้ประเทศไทย
ต้องประสบกับช่องทางการการใช้งานดาต้าที่เช่ืองช้า เป็นการจ ากัดขอบเขตในการเติบโตของ
เศรษฐกิจในอนาคต และสง่ผลกระทบต่อวิสยัทศัน์ของรัฐบาลในการก้าวสูย่คุประเทศไทย 4.0 และ
ท าให้ประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และธุรกิจได้รับความผลเสยีหาย 

กฎ N-1 อาจท าให้คลื่นความถี่ที่มีค่าไม่สามารถน าไปประมูลได้ 

เพื่อท าเกิดการแข่งขนักนัในการประมลู กสทช. จะน าบล็อก 2x15 ของคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz 
มาประมลูน้อยกว่าจ านวนผู้ เข้าประมลูที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน 1 บล็อก ดงันัน้ ในกรณีที่มีแต่เฉพาะ 
เอไอเอส ดีแทค และทรูเข้าร่วมประมูล ก็จะมีน าคลื่นความถ่ีเพียงสองบล็อกมาประมูล ในกรณีที่
เฉพาะดีแทคเข้าร่วมประมูลคลื่นความถ่ีในบล็อกดงักล่าวเพียงผู้ เดียว อนุมานจากหลกัเกณฑ์การ
ประมลูได้วา่ จะมีการน าคลืน่ความถ่ีเพียงแค ่2x15 MHz ออกมาประมลู 
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กรรมการผู้จดัการ 
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นัน่หมายความวา่ คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่อนัมีความส าคญัยิ่งต่อผู้บริโภค
ชาวไทยนัน้ย่อมไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในตลาด และเก็บไว้โดยไม่มีก าหนด ข้อเสนอของ 
กสทช. ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับการแข่งขนัในตลาดปลายน า้จากการไม่น าคลื่น
ความถ่ีออกมาประมลู ในการประมลูในปี 2558 เอไอเอสและทรูต้องใช้เงินจ านวนมากเพื่อประมลู
คลื่นความถ่ีเนื่องจากผู้ ให้บริการทัง้สองรายน่าจะมองเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คลื่น
ความถ่ีดงักลา่วในการให้บริการ 4G ในการประมลูครัง้นี ้ดีแทคในฐานผู้ ให้บริการอีกรายอาจตกอยู่
ในสภาวะที่ “ต้องเข้าร่วมประมูล” เท่านัน้ การน าคลื่นความถ่ีออกไปจากตลาดย่อมก่อให้เกิดการ
แขง่ขนัในการประมลูที่สงูขึน้กวา่ระดบัดลุยภาพ อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความเสีย่งวา่ดีแทคอาจไมไ่ด้คลืน่
ความถ่ีใด ๆ เลย อาจท าให้เกิดข้อกังวลของแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยใน
อนาคต เนื่องจากการท่ีไมม่ีคลืน่ความถ่ีส าหรับการให้บริการ  4G อยา่งเพียงพอ
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ราคาตัง้ต้นที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลก 

ในแผนภมูิ 1 ผู้ เขียนเปรียบเทียบราคาตัง้ต้นท่ี กสทช. ก าหนดในการประมลูคลืน่ความถ่ี กบัราคาที่ใช้
ในการประมลูคลื่นความถ่ีในตา่งประเทศ โดยมีการปรับตวัเลขโดยอาศยัอตัราแลกเปลี่ยนด้านก าลงั
ซือ้ (Purchasing Power) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเปรียบเทียบกัน ราคาตัง้ต้นในคลื่น
ความถ่ียา่น 900 MHz ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีสงูที่สดุในโลก (สงูกวา่หกเทา่ของราคามธัยฐาน
ของราคาจริง) และมีเพียงสามประเทศเท่านัน้ที่ราคาตัง้ต้นของคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz สงูกวา่
ประเทศไทย(สงูกวา่สามเทา่ของราคามธัยฐาน) 

กสทช. ใช้ราคาตัง้ต้นนีโ้ดยอ้างอิงการประมลูคลืน่ความถ่ีในประเทศไทยในปี 2558 ซึง่เป็นอ้างอิงทีไ่ม่
เหมาะสมส าหรับมูลค่าตลาดซึ่งควรได้รับการก าหนดโดยผู้แพ้การประมูลไม่ใช่ก าหนดจากความ
สมคัรใจในการช าระเงินค่าประมูลของผู้ชนะการประมลู เพราะราคาเดิมนัน้ ผู้ เข้าประมูลรายใหม่ 
กลา่วคือ จสัมินเป็นผู้ก าหนดราคา แต่จสัมินก็ผิดนดัไม่ช าระเงินคา่คลื่นความถ่ีตามที่ตนชนะประมลู 
ซึง่หมายความวา่ จสัมิน ประมลูเกินความสามารถของตน1 ในท่ีสดุ เอไอเอสได้เข้ามาซือ้คลื่นความถ่ี
ที่จสัมินประมลูได้ในราคาสงูตามที่จสัมินได้ตัง้ราคาไว้ซึ่งเอไอเอสได้ปฏิเสธในการประมูล โดยจาก
ข้อมูลที่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเอไอเอสและทรู (ผู้ชนะการประมูลอีกรายหนึ่ง) ช าระราคาเกินกว่า
ราคาตลาดที่แท้จริงมาก ซึ่งเป็นไปได้วา่ทัง้สองยินยอมเพราะมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องใช้คลืน่
ความถ่ีดงักล่าวในการประกอบกิจการต่อไปอย่างยิ่ง ซึ่งหากไม่สามารถที่จะประมูลคลื่นความถ่ี
ดงักลา่วกลบัมาได้ ก็อาจท าให้มีคลืน่ความถ่ีที่ไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการแก่ฐานลกูค้าของตน 

แผนภมูิ 1: ราคาตัง้ต้นของประเทศไทย เทียบกับราคาที่แท้จริงในประเทศอื่นทั่วโลก2 

900 MHz (2x5 MHz) 1800 MHz (2x15 MHz) 

  

กฎ N-1 อาจท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ก้าวทันกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นในการ
จัดสรรคลื่นความถี่ 4G 

ความส าเร็จของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ท าให้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัว่โลกต้อง
รับมือกบัความต้องการใช้คลืน่ความถ่ีบนโครงขา่ยอยา่งที่ไมเ่คยเป็นมาก่อน แม้วา่ผู้ให้บริการมีหลาย
ทางเลอืกในการเพิ่มและจดัการความจุโครงขา่ย แตท้่ายที่สดุแล้ว ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึน้ก็ต้องมา
พร้อมกบัคลื่นความถ่ีที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งหมายถึงคลื่นความถ่ีที่มากขึน้ โดยการสนบัสนนุของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นองค์กรเช่ียวชาญพิเศษของสหประชาชาติในเร่ืองของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรก ากบัดแูลคลื่นความถ่ีทัว่โลกได้ตอบรับความต้องการดงักลา่วส าหรับ
การใช้งานในกิจการโทรศพัท์เคลื่อนที่  และโดยการน าคลื่นความถ่ีที่มีอยู่เดิม เช่น คลื่น 900 MHz 
และคลืน่ 1800 MHz มาจดัสรรใหมส่ าหรับการใช้งาน 4G 
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จนถึงปัจจบุนั ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศที่ตอบรับกบัความต้องการคลืน่ความถ่ีอยา่งลา่ช้า ตาม
แผนภมูิ 2 จ านวนคลืน่ความถ่ี 320 MHz ทีน่ าใช้งานในประเทศไทยมีจ านวนใกล้เคียงกบับงัคลาเทศ
และปากีสถาน และน้อยกว่าเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหวัน้อยกว่า และเป็นเพียงคร่ึง
เดียวของปริมาณคลืน่ความถ่ีที่ใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายในประเทศมาเลเซียและประเทศ
ในสหภาพยโุรปเกือบทัง้หมด 

การให้อนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในประเทศไทยนัน้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการรองรับกับการเติบโตของบริการรับส่งข้อมูลทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ ใช้บริการชาวไทย 
นอกจากนี ้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในอนาคต เช่น ในย่าน 2300 MHz และ 2600 MHz นัน้ก็
จ าเป็นเช่นกนั หากอาศยัโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 4G ที่ผู้ ให้บริการได้วางไว้แล้วนัน้ คลื่นความถ่ี
เพิ่มเติมจะสามารถน าไปเปิดใช้งานได้เกือบจะทนัทีเพื่อรองรับการใช้งานที่จ าเป็น ปรับปรุงความ
เสถียร และเพิ่มความเร็วในการรับสง่ข้อมลูทัง้ในช่วงที่มีการใช้งานมากและช่วงที่มีการใช้งานไม่มาก 
กลา่วโดยสรุป หากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในประเทศไทยสามารถเข้าถึงคลืน่ความถ่ีได้เป็นสอง
เทา่จากที่เป็นอยู ่ก็ยอ่มสามารถที่จะน าคลืน่ความถ่ีที่เพิ่มขึน้นีเ้พื่อเพิ่มความจุโครงขา่ยมารองรับการ
ใช้งานในสถานีฐานท่ีมีการใช้งานหนาแนน่ได้เทา่ตวั 

แผนภมูิ 6: คลื่นความถี่ในประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

  
แหล่งข้อมูล: การวิเคราะห์ของผูเ้ขียนจากข้อมูลทีไ่ดร้บัจากดีแทค 

กฎ N-1 ย่อมก่อให้เกิดผลเสียเพราะอาจเป็นการท าให้การน าคลื่นความถ่ีมาออกใช้ล่าช้า หาก
หลักเกณฑ์นีจ้ะท าให้ กสทช. ต้อง “เก็บ” คลื่นความถ่ี 2x15 MHz ไว้ ซึ่งคิดเป็นความจุที่หายไป
ประมาณร้อยละ 10 ส าหรับผู้ ใช้บริการในประเทศไทยที่คลื่นความถ่ีที่น าออกใช้งานมีจ านวนที่น้อย
กวา่ประเทศอื่นในโลก 

ผลเสียเช่นว่านีย้่อมเกิดขึน้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เพราะประเทศไทยมีผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่อยู่แล้วสามราย ซึ่งเป็นลกัษณะที่พบเห็นได้ในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัว่
โลก ซึ่งการที่องค์กรก ากับดูแลตัง้สมมติฐานว่าจะสามารถดึงดูดผู้ เข้าร่วมการประมูลรายอื่นที่
แข็งแกร่งนัน้ไม่น่าจะเป็นสมมติฐานที่สมเหตสุมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีประวตัิใน
การตัง้ราคาคลืน่ความถ่ีสงูกวา่ราคาตลาด 

ความสูญเสียของสังคมในคลื่นความถ่ีที่มิได้ใช้ย่อมมีลักษณะเหมือนพืน้ที่เพาะปลูกที่มิได้ใช้
ประโยชน์ คือ เกิดขึน้ต่อเนื่องและไมส่ามารถแก้กลบัคืนได้ ได้เคยมีบทความวิชาการทางเศรษฐกิจที่
มีช่ือเสียงในเร่ืองนีท้ี่ชีใ้ห้เห็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ บริโภคที่อาจเกิดขึน้ เป็นต้นว่า 
Hausman (2540) ค านวณไว้ว่าความเสียหายต่อสวัสดิการผู้ บริโภคที่เกิดจากความล่าช้าทาง
กฎเกณฑ์ในการเห็นชอบให้การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปเป็นเวลา 7 -10 ปี ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมลูคา่สงูถึงปีละ 24.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อตัราปี 2526)3 ความเสีย่งที่



 

www.nera.com    5 

 

จะเกิดความเสียหายต่อสวสัดิการผู้บริโภคในประเทศไทยนัน้จะมากขึน้กว่าเนื่องความลา่ช้าในการ
น าคลืน่ความถ่ีมาจดัสรรส าหรับกิจการโทรคมนาคม 

องค์กรก ากบัดแูลรายอื่นมิได้ใช้หลกัเกณฑ์ N-1 อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยโุรป ผู้ เขียนเข้าใจวา่ 
หลกัเกณฑ์นีอ้าจได้รับการตีความว่าผิดกฎของสหภาพยุโรป เนื่องจากนโยบายของสหภาพยุโรป
ก าหนดให้องค์กรก ากบัดแูลต้องจดัสรรคลืน่ความถ่ีในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้วิธีการที่เหมาะสม
ในการจดัประมลูคลื่นความถ่ีคือการน าคลื่นความถ่ีมาประมลูในฐาน 2x5 MHz (เป็นคู่) หรือ 5 MHz 
(ไมเ่ป็นคู)่ ซึง่เป็นวิธีการท่ีนา่จะเหมาะสมกวา่บลอ็กขนาดใหญ่ตามที่ กสทช. เสนอ วิธีการนีไ้ด้รับการ
น ามาใช้งานโดยหลายองค์กรก ากบัดแูลทัว่โลก ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้ผู้ ให้บริการมีความยืดหยุ่นสงูสดุใน
การก าหนดเป้าหมายจ านวนคลื่นความถ่ีที่ตนเองต้องการและเพิ่มการแข่งขนัในการประมลูของช่วง
ความถ่ีที่เพิ่มขึน้แม้วา่จะในสถานการณ์ที่มีผู้ เข้าร่วมประมลูน้อยราย 

กฎ N-1 อาจมิได้ส่งผลในการเพิ่มรายได้ แม้ว่าในทางทฤษฎีการจ ากดัการเข้าถึงคลื่นความถ่ีย่อม
หมายถึงราคาประมลูคลื่นความถ่ีที่สงูขึน้ แต่ราคาที่สงูขึน้ก็อาจไม่สามารถหกักลบกบัรายได้ที่ต้อง
เสียไปจากการปลอ่ยให้คลื่นความถ่ีไม่ได้ถกูใช้งาน แม้ว่าจะมีรายได้ระยะสัน้ในกรณีดงักลา่ว แต่ก็
อาจถกูหกัล้างกนักบัความสญูเสยีในระบบเศรษฐกิจจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงและฐานภาษี
ที่ต ่าลง  

ราคาคลื่นความถี่ที่สูงเกินส่วนท าให้การลงทุนใน 4G ลดลง และท าให้การแข่งขันในบริการ
รับส่งข้อมูลเคลื่อนที่ลดลง 

ในอดีต นกัวิเคราะห์ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ชีว้่า การที่ค่าคลื่นความถ่ีที่ต้องจ่ายไปครัง้แรกนัน้ “จม” 
(เรียกคืนไมไ่ด้) ยอ่มไมเ่ป็นการกระทบตอ่การลงทนุตอ่ไปและการตดัสนิใจก าหนดราคาให้บริการ แต่
ทฤษฎีดังกล่าวนัน้ไม่อาจใช้ได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติอีกต่อไป ตามที่ปรากฏในรายงาน
การศกึษาทัว่โลกของ NERA ในปี 2560 ในการก าหนดราคาคลืน่ความถ่ี GSMA ที่เหมาะสม4 

การศึกษากรณี GSMA ท าให้เห็นความเช่ือมโยงกันระหว่างค่าคลื่นความถ่ีที่สูงขึน้กับคุณภาพ
สญัญาณที่ด้อยลง และราคาให้บริการท่ีสงูขึน้บางประการ ดงันี ้

1. การชะลอการลงทุน  การได้รับการจดัสรรคลื่นความถ่ีเป็นธุรกรรมต่อเนื่อง และประเด็นเร่ือง
ค่าใช้จ่ายที่จมนัน้เอามาใช้กับกรณีนีไ้ม่ได้เต็มที่เพราะประเด็นดงักล่าวมิได้ค านึงถึงลกัษณะ
ต่อเนื่องของการประมลูและการลงทนุในโครงข่าย เมื่อคลื่นความถ่ีมีมลูค่าสงูกว่าราคาตลาดที่
แท้จริง ก าไรของผู้ให้บริการยอ่มลดลง ซึง่โดยสว่นใหญ่หมายถึงผลตอบแทนของการลงทนุท่ีผู้ให้
บริการได้ลงทนุไป ในระยะสัน้ ผู้ ให้บริการที่ต้องการคลื่นความถ่ีเพิ่มอาจมีทางเลือกไม่มากนกั
นอกจากต้องยอมรับราคาที่สงูขึน้ เช่นเดียวกบัในกรณีของทรูและเอไอเอสเมื่อปี 2558 และอาจ
เป็นกรณีของดีแทคในการประมลูครัง้ต่อไป ในระยะยาว ผู้ ให้บริการจะตอบสนองโดยการลด
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ อนัจะส่งผลให้เป็นการลดการลงทุนโดยรวม และ
อาจท าให้เกิดการออกจากตลาดหรือควบรวมกิจการ ในบทความวิชาการทางเศรษฐกิจ 
พฤติการณ์ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “การชะลอการลงทนุ”5 

2. การแย่งเงินทุน ในการประมูลคลื่นความถ่ี มักมีการใช้เงินลงทุนจากผลก าไร ดังนัน้ ราคา
ประมูลที่สงูขึน้อาจท าให้โครงการลงทุนในระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่มีการแย่งเงินทนุ การลงทนุ
จากผลก าไรยอ่มเสยีคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่การลงทนุจากภายนอก เนื่องจากผู้ให้เงินลงทนุภายนอก
มีข้อมูลที่น้อยกว่าในความเสี่ยงของแผนการลงทุน โครงการลงทุนอื่นที่อาศยัผลก าไรอาจต้อง
แย่งเงินทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ในการจัดหาเงินทุนจาก
ภายนอก6 
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3. การลงทุนที่ลดลง ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่หลายรายมีบรรษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของ หรือมี
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ในประเทศเป็นเจ้าของ การบีบเอาจากเงินลงทุนที่ จมลงไปจากค่าคลื่น
ความถ่ีที่สงูยอ่มท าให้ผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับในการลงทนุในอนาคตลงลง ท าให้การลงทนุ
โดยบริษัทแมอ่าจไปลงกบัตลาดหรือสิง่ที่นา่จะก่อให้เกิดก าไรมากกวา่ ราคาคลืน่ความถ่ีที่สงูขึน้
จากการก าหนดราคาเช่นนีอ้าจท าให้บริษัทแม่ลดเงินลงทุนในผู้ ให้บริการในตลาดที่ค่าคลื่น
ความถ่ีมีมลูคา่สงู7 

4. ค่าใช้บริการที่สูงขึน้ ผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานีใ้นสาขาของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
แสดงให้เห็นว่าผู้ ให้บริการพิจารณาเร่ืองค่าใช้จ่ายที่จมลงในการพิจารณาค่าใช้บริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่การแข่งขันไม่สมบูรณ์และผู้ ให้บริการมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดคา่ใช้บริการได้ในระดบัหนึง่ นกัวิจยัพบวา่มีแนวโน้มที่คา่ใช้บริการจะสงูกวา่คา่ใช้บริการ
ที่มีประสทิธิภาพในทางทฤษฎีหากรวมคา่ใช้จ่ายที่จมนัน้แล้ว8 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจึงไม่ใช่วิธีที่ “ปราศจากความเสี่ยง” ของรัฐในการเพิ่มรายได้ ผล
การศึกษาของ GSMA แสดงให้เห็นว่า การบริการ 4G ในประเทศหลายประเทศ รวมถึง การ์น่า 
อินเดีย จอร์แดน โมแซมบิค และเซเนกาล ซึ่งต้องหยดุชะงกัเนื่องจากคลื่นความถ่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร
และผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถประมลูคลืน่ความถ่ีที่จ าเป็นเพื่อการให้บริการได้เนื่องจากราคาตัง้
ต้นที่สงู ตวัอย่างเหล่านีต้รงกันข้ามกับการประมูล 4G ที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จของประเทศ
โมร็อคโคในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จ านวนสามรายในราคาที่สอดคล้องกบัสภาพของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท้องถ่ิน ผู้ ใช้บริการชาวไทย
จะเป็นผู้ ต้องรับภาระจากนโยบายในปัจจบุนัในรูปแบบของคณุภาพบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ลดลง
ในราคาที่สงูขึน้ 

การยกเลิกกฎ N-1 และลดราคาตัง้ต้น หมายถงึราคาให้บริการที่ลดลง 

ผู้ เขียนเข้าใจวา่ ผู้ ใช้บริการชาวไทยนัน้จ่ายคา่บริการดาต้าของโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่สงูกว่าผู้บริโภคใน
ประเทศอื่นในภมูิภาคอาเซียนอยู่แล้วในปัจจุบนั ตามที่ปรากฏในข้อมลูของ ITU และการศึกษาของ
ผู้ เขียน ตามที่ปรากฏในแผนภมูิ 2 

ผู้ ให้บริการในไทยอาจไม่ประสงค์จะลดราคาค่าบริการดาต้า และ/หรือเพิ่มปริมาณการใช้งานดาต้า
เช่นเดียวกับผู้ ให้บริการในประเทศอื่นที่ค่าคลื่นความถ่ีที่ถูกกว่า เอไอเอสและทรูช าระเงินค่าคลื่น
ความถ่ีคิดเป็นจ านวนเงิน 3,300 บาทต่อผู้ ใช้บริการหนึ่งราย เทียบเท่ากับ 25 บาทต่อเดือนต่อผู้
ให้บริการตลอดระยะเวลาการอนญุาต 15 ปี 9 ซึ่งบางสว่นในจ านวนนีอ้าจต้องไปเรียกเก็บจากลกูค้า
ซึ่งอาจเป็นในรูปของคณุภาพสญัญาณที่ลดลง และ/หรือราคาข้อมลูตอ่ GB ที่สงูขึน้ หากการประมลู
ในครัง้นีม้ีมลูคา่สงูท านองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นเพราะคลืน่ความถ่ีมิได้น ามาประมลูตามกฎ N-1 หรือ
ราคาตัง้ต้นสงูกวา่ราคาตลาด ทกุอยา่งก็จะยิ่งแยล่ง 
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แผนภมูิ 3: ราคาให้บริการแบบขายปลีกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน10 

ITU – ราคาต่อ GB NERA – ราคาแพ็กเกจที่ มีปริมาณรับส่ง
ข้อมูลตัง้แต่ 5 GB ขึน้ไป 

 
ทีม่า: ITU, 2559 

 
ทีม่า: การวิเคราะห์ของ NERA , ธนัวาคม 2560  

ในรายงานการศึกษาเมื่อไม่นานมานี ้ผู้ เขียนใช้ข้อมลูทัว่โลกในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ราคาคา่คลืน่ความถ่ีที่สงูขึน้และราคาคา่บริการ11 ในแผนภมูิ 4 ผู้ เขียนใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วในการ
วิเคราะห์ประเทศไทย ผลปรากฏว่า หากราคาค่าคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ลดลง
มาอยู่ที่ระดบัมธัยฐาน ผู้ ใช้บริการชาวไทยจะได้รับส่วนเพิ่มผู้บริโภคเป็นจ านวน 3,643 บาทตลอด
ระยะเวลาการอนญุาต 15 ปี12 สว่นเพิ่มผู้บริโภคนัน้วดัอตัราค่าบริการดาต้าที่ลดลงและการใช้งานท่ี
สงูขึน้ ซึ่งสว่นเพิ่มนีม้ีมลูค่าเกือบสามเท่าของรายได้ที่สญูเสียไปจากการประมลูต่อหวัที่ 1,317 บาท 
โดยค่าประมาณประโยชน์ดงักลา่วเป็นไปการค านวณแบบระมดัระวงัและมิได้น าผลกระทบทางบวก
ตอ่เศรษฐกิจในวงกว้างมาค านวณ 

แผนภมูิ 4: ส่วนเกินผู้บริโภคที่เพิ่มขึน้หากราคาคลื่นความถี่ลดลงร้อยละ X13 

 
ทีม่า: การวิเคราะห์ของ NERA 

การยกเลิกกฎ N-1 และลดราคาตัง้ต้น อาจเพิ่มคุณภาพสัญญาณได้ 

จากการศึกษาราคาคลื่นความที่ที่เหมาะสมส าหรับ GSMA ได้มีหลกัฐานที่พิสจูน์ถึงความเก่ียวพนั
ระหว่างค่าคลื่นความถ่ีที่สูงขึน้กับคุณภาพสญัญาณที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นพ้องกับ ข้อมูลที่ระบุ
ข้างต้นว่า  ราคาค่าคลื่นความถ่ีที่สูงขึ น้ท าให้การลงทุนในโครงสร้างพื น้ฐาน ( โครงข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่) ลดลง เนื่องจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตวัขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ การลดการลงทุนย่อมเป็นการกระทบต่อวิสยัทศัน์ของรัฐบาลในการขบัเคลื่อนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0  

รายงานล่าสดุของ OpenSignal ชีใ้ห้เห็นว่าประเทศไทยก าลงัตามหลงัประเทศอื่นในด้านความเร็ว
โครงข่าย 4G และคุณภาพสญัญาณ อนัอาจเป็นผลมาจากการลดการลงทุนและการลงทุนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ14 แผนภูมิ 5 แสดงให้เห็นว่าแม้การเข้าถึง 4G ในประเทศไทยนัน้ทดัเทียมกับประเทศ
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เพื่อนบ้าน แต่ความเร็วในการดาวน์โหลด 4G กลบัต ่ากว่า ซึ่งดูเหมือนว่าแม้ผู้ ให้บริการในไทยจะ
ลงทนุเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเป็นจ านวนมาก แต่ก็ไม่สามารถรับมือกบัการขยายความจุเพื่อรับมือกบั
ปริมาณข้อมลูเฉลีย่ได้15 

แผนภมูิ 5: คุณภาพสัญญาณ 4G ในประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น 

 
ที่ ม า : OpenSignal, 2560, State of the 
LTE network 

 

หากใช้ความสมัพนัธ์อย่างลึกซึง้ระหว่างราคาคลื่นความถ่ีและการลงทุนตามที่ปรากฏในการวิจัย 
GSMA ผู้ เขียนคาดว่าหากตวัแปรอื่นเท่ากันทัง้หมด การลดค่าคลื่นความถ่ีในการประมูลครัง้นี ใ้ห้
เท่ากบัราคามธัยฐานสากลยอ่มท าให้ความเร็ว 4G เร็วขึน้อีกร้อยละ 13 ซึ่งท าให้ประเทศไทยขยบัขึน้
ไปอยู่เหนือตารางในประเทศกลุ่มเอเชีย เหนือกว่าปากีสถานและกัมพูชา แต่ต ่ากว่ามาเลเซีย (ดู
แผนภมูิ 5) ค่าประมาณนีค้าดวา่จะเพิ่มขึน้อีกหากผู้ ให้บริการในไทยไม่ต้องรับภาระคา่คลืน่ความถ่ีที่
สงูอนัเป็นผลมาจากการประมลูในปี 255816 

แนวทางที่ถกูต้อง 

กสทช. สามารถด าเนินการสองอย่างได้โดยทนัทีเพื่อเพิ่มโอกาสให้การประมูลส่งผลประโยชน์ต่อ
ลกูค้าชาวไทย ได้แก่ 

 การยกเลิกกฎ N-1 การยกเลิกกฎนีจ้ะท าให้ความเสี่ยงที่คลื่นความถ่ีที่มีประโยชน์จะไม่
สามารถประมลูได้ลดลงอย่างมาก ท าให้ปริมาณความจ ุ4G ที่จะน าออกใช้งานในปี 2561 และ
หลงัจากนัน้มีจ านวนมากขึน้ได้ และ 

 การตัง้ราคาตัง้ต้นที่ เหมาะสม แนวปฏิบตัิที่ดีคือการตัง้ราคาตัง้ต้นที่เหมาะสม ให้น้อยกว่า
ประมาณการแบบดัง้เดิมของมูลค่าตลาด และให้การประมูลเป็นตัวก าหนดราคา หากการ
ประมูลจัดท าขึน้อย่างเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่มีประสิทธิภาพและ
ผลตอบแทนต่อรัฐอย่างยุติธรรม โดยไม่ก่อให้เกิดประเด็นราคาที่สูงเกินส่วนอันกระทบต่อ
อตุสาหกรรม ท าให้การลงทนุลดลง และลดการแข่งขนัค่าใช้บริการ ส าหรับในการประมลูที่จะมี
ขึน้นี ้ผู้ เขียนแนะน าว่าควรก าหนดราคาตัง้ต้นให้ไม่สงูกว่าราคาตัง้ต้นของปี 2558 และจะเป็น
การดีหากก าหนดราคาต ่ากวา่นัน้  

เมื่อพิจารณาในอนาคต กสทช. ควรพิจารณามาตรการตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

 แบ่งคลื่นความถี่เป็นหน่วยเล็ก ในการประมลูครัง้ตอ่ไป เช่น ในการประมลูคลืน่ความถ่ี 2600 
GHz ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ ควรมีการแบง่ประมลูคลื่นความถ่ีเป็นหน่วยเล็กที่สามารถน ามารวมเป็น
ช่วงคลื่นที่ติดกนัได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขนัประมลูคลื่นความถ่ีที่มากขึน้ไป และลดความ
เสีย่งในการท่ีผู้ให้บริการรายเดิมจะไมไ่ด้สทิธิใช้คลืน่ความถ่ีตอ่ไป 
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 จัดท าแผนงานการใช้คลื่นความถี่  ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในไทยต้องอาศยัคลื่นความถ่ี
ปริมาณมากขึน้ในปีที่ก าลงัจะมาถึงเพื่อรองรับความต้องการการใช้ข้อมลูที่สงูขึน้ของผู้ใช้บริการ 
ปัจจบุนัประเทศไทยยงัลา่ช้ากวา่หลายประเทศในการเปลีย่นผา่นไปยงัระบบ 4G และ 5G เพื่อมิ
ให้ประเทศไทยประสบกบัใช้งานข้อมลูที่เช่ืองช้า ควรมีการจดัท าแผนงานระยะกลางถึงระยะยาว
ที่มีผลผกูพนัโดยดว่นเพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในไทยเข้าถึงคลืน่ความถ่ีจ านวนมากใน
ราคาที่เข้าถึงได้ 
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