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บทคัดยอ 

 
 การเชื่อมตอโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน  (Local Loop Unbundling) เพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL เปนปจจัยสําคัญที่จะทาํใหผูประกอบการรายใหม (Entrant) ที่ไมมี
โครงขายโครงขายโทรศัพทพื้นฐานสามารถเขาถึงและใหบริการแกลูกคาไดงายและเร็วที่สุดแตการ
ใหบริการในลักษณะนี้ผูประกอบการรายใหมยอมแขงขนั กับผูประกอบการรายเดิม (Incumbent) 
โดยตรงและบนฐานลูกคาเดยีวกัน การปฏเิสธการเชื่อมตอจึงเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของอัตราคาเชื่อมตอ 
และพฤติกรรมกีดกนัการแขงขัน 
 การศึกษานี้จึงมีจุดประสงคที่จะศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยี ADSL ในการ
ประยุกตใชงานรวมกับโครงขายโทรศัพทพื้นฐานในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
หลักเกณฑการคุมครองการแขงขัน การเชื่อมตอโครงขายในการใชโครงขายแบบแยกสวน (Local 
Loop Unbundling) โดยใชขอมูลปฐมภูมิจากอัตราคาบริการของผูใหบริการทั้งที่มีและไมมี
โครงขายโทรศัพทพื้นฐานเปนของตนเอง จํานวน 9 ราย รวมกับขอมูลทุติยภูมิในชวงป พ.ศ. 2547 - 
2549  ศึกษาและวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  ตามหลักการกํากับโทรคมนาคม
สากล หลักการกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยและหลักการตลาด 

ผลการศึกษา พบวา การกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ของ กทช. มีความสอดคลองกับ
หลักการการกาํกับโทรคมนาคมสากล ที่สงเสริมการแขงขันระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 
ที่เปน Incumbent กับ ISP ที่เปน Entrant แตเนื่องจากหลักเกณฑดังกลาวยังไมมีการบังคับใชอยาง
จริงจงั คาเชือ่มตอโครงขายระหวางผูประกอบการหลายรายจึงไมชัดเจนเปนเหตใุหยงัคงมกีารผกูขาด
เชิงกีดกนัการแขงขันของผูใหบริการรายเดมิที่มีโครงขายโทรคมนาคม ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการตั้ง
ราคาแบบกําจดัคูแขง การรวมผลิตภัณฑ (Product Bundling) และการอุดหนนุไขว (Cross-Subsidy)  

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่จะเขาสูตลาดนี้ จึงมีขอเสียเปรียบมากมายทั้งประเดน็ 
กําแพงการเขาสูตลาด (Barrier to Market Entry) ในดาน การเงิน การตลาด เทคนคิ และที่สําคัญก็
คือ พฤติกรรมกีดกันการแขงขัน (Anti-Competitive Conducts) ของ Incumbent  อยางไรก็ตาม 
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เทคโนโลยีใหม ๆ  ในระบบไรสาย และระบบใชสาย เชน  WiMAX และ Broadband Power Line  
ที่ไมจําเปนตองใชขายสายทองแดงกเ็ปนเทคโนโลยีที่จะสามารถใชเปนทางเลือกใหมของการใหบริการ 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่มีอัตราความเร็วสูง และใหบริการไดในพื้นที่ที่ครอบคลุมกวาเทคโนโลยี 
ADSL   
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ABSTRACT 

 
Local Loop Unbundling for ADSL Broadband Internet Service is a vital factor for 

Entrants ISP (Internet Service Provider) without fixed-line telephone networks enter the market 
by connecting with the fixed-line telephone operator’s for convenient access customer. Then the 
fixed-line telephone operator’s which are Incumbents ISP are more likely to deny access to their 
networks, because these will be competing direct to the same customer base. Therefore, the unfair 
network connection fee and anti-competitive conduct are occurring.  
  The main objectives of this study are: the use of ADSL technology for Broadband 
Internet Service on fixed-line telephone networks, the criteria on protection of competitions, the 
Local Loop Unbundling for Interconnection. Analyze and conclusion by descriptive method with 
using primary and secondary of  ISP with and without fixed-line telephone networks data between 
2005 -2007 and refer to Telecommunications Regulation , Principles of Interconnection and 
Marketing theory.  
  According to this study, the rules and regulations posed by NTC are similar to that 
Telecommunications Regulation, Principles of Interconnection. They promote competitions 
between incumbent ISP and entrant ISP in order to avoid antitrust conduct in the high-speed 
internet market. However, the aforementioned rules and regulation have not been enforced and 
the current network connection fees are difference. Therefore, market monopoly in terms of anti-
competitive conduct still occurs by means of non-competitive pricing, product-bundling offerings 
and cross-subsidy which are considered illegal.   
               In conclusion, Entrants suffer from many obstructions, including barrier to market 
entry in the aspects of finance, marketing, techniques and most importantly, anti-competitive 
conducts of the Incumbents. In spite of this, new technologies in both wired and wireless forms 
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which do not require copper wire, such as WiMax and Broadband Power Line have become 
alternatives to high-speed internet service which provides very high speed and wider coverage 
than ADSL technology.    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การติดตอส่ือสารของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาอยางไมหยดุยั้งนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่มนุษยไมสามารถปฏิเสธได และในสังคมปจจุบันนี้ความ
ตองการสื่อสารของมนุษยเร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะการพึ่งพาเทคโนโลยีเปนตวั
ถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูรับดวยความรวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารผานคูสายโทรศัพทที่
เปนตัวช้ีวัดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชงานอินเทอรเน็ต และเปนที่แนนอนวามูลคาของ
ตลาดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะเพิม่ขึ้น เพราะความตื่นตวัในเรื่องของการใหบริการพรอม
กับความสอดคลองของการรับสงขอมูลสําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วไป ใหสามารถเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยคีวามเร็วสูงที่เรียกวา บรอดแบนดอินเทอรเน็ต (Broadband Internet) 

บรอดแบนดเปนเทคโนโลยีการสงขอมูลความเร็วสูงที่ใชงานกับอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการ
นําเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกตใชงาน1 พรอมกับผสมผสานใหเขากับการสื่อสารที่มีอยูแลวให
สามารถใชงานรวมกบัระบบอินเทอรเนต็ เพื่อลดขอจํากดัในเรื่องของพืน้ที่การใหบริการและขอจํากดั
ของการรับสงขอมูลผานสายโทรศัพท ซ่ึงการลดขอจํากัดดังกลาวนี้เทคโนโลยีบรอดแบนดจะเปน
เครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการใชงานอินเทอรเน็ตความเรว็สูงไดเต็มประสิทธิภาพปจจุบันเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีดวยกันหลายประเภท เชน เทคโนโลยี ADSL เปนเทคโนโลยีการใช
สายโทรศัพทธรรมดาตามบาน โดยการเพิม่ ADSL โมเด็ม เขาไปก็สามารถที่จะใชงานอินเทอรเนต็
ความเร็วสูงไดแลว หรือ Coaxial โมเด็ม เปนเทคโนโลยทีี่ใชสาย Coaxial กับการใหบริการ Cable 
TV หรือ เทคโนโลยี Broadband Power Line เปนเทคโนโลยีบนสายไฟฟาที่มอียูทุกบาน และ 
WiMAX เปนเทคโนโลยีในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในระบบไรสาย เปนตน 

 

                                                           

   
1
 Sittipong Kongsontana  และ เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ. (2550). พัฒนาการของโครงขายการใหบริการ

ขอมูลความเร็วสูงในประเทศไทย. จาก http://www.guru-ict.com/mambo/index.php? option= com_content 
& task = view&  id=166&Itemid =  61 
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      1.1.1  แนวโนมการเติบโตของการใช อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไปในระยะหลัง 

โดยการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีสัดสวนประมาณรอยละ 12 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ
หรือมีจํานวนประมาณ 7.6 ลานรายในป 25482 แมวาการเติบโตของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตจะ
ชะลอตัวลง แตปริมาณการใชอินเทอรเน็ตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ความกวางของ
ชองสัญญาณรับสงขอมูลมีการขยายตัวเพื่อรองรับกับความตองการ ในขณะที่เทคโนโลยีการเชื่อมตอ
ไดรับการพัฒนาใหมีความเร็วมากขึ้นโดยการขยายบริการจากอินเทอรเน็ตความเร็วปกติไปสูอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงซ่ึงเริ่มมีผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตก็มแีนวโนมลดต่าํ 
ลงกวาเดิม ประกอบกับการพัฒนาคอนเทนทหรือเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายดวยเชนกัน อยางไรก็
ตามสําหรับธุรกิจใหบริการอนิเทอรเน็ตนัน้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประกอบธุรกิจภาย
หลังจากที่คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กทช.) ไดเร่ิมใหใบอนุญาตใหมแกผูประกอบการ 
ยิ่งเปนการกระตุนใหภาพรวมของบริการอินเทอรเน็ตมคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 
         1.1.2 ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูงแบบ ADSL  

ปจจุบันมีผูใหบริการที่ขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง (ผูใหบริการอินเทอรเน็ตประเภทที่ไมมีโครงขาย
โทรคมนาคมเปนของตนเอง) ประมาณ 55 ราย นับเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงมากเนื่องจาก
ผูประกอบการรายใหมสามารถเขาประกอบการไดโดยใชเงินทุนต่ํา 

เนื่องจาก ADSL เปนเทคโนโลยีการรับ - ส

                                                          

งขอมูลบนสายโทรศัพท ผูรับใบอนุญาต
เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ประเภทที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานสามารถใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยการขอใช หรือเช่ือมตอโครงขายสายทองถ่ิน (Local Loop) ของผูรับ
ใบอนุญาตแบบที่สามประเภทที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน ซ่ึงในประเทศไทยมีผูใหบริการโทรศัพท
พื้นฐานทีใ่หบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL บนโครงขายสายทองถ่ินของตนเองดวย จํานวน 
3 ราย คือ  

บมจ. ทีโอที เปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานที่มีโครงขายสายทองถ่ิน ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวดั  

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น เปนผูรับสัมปทานในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน จาก บมจ. 
ทีโอที ซ่ึงมีโครงขายสายทองถ่ิน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

 

 2 “บริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย แนวโนมในป 2549 -2551”.  (2549).  ศูนยวิจัยกสิกรไทย. จาก 
http://www.kasikornresearch.com/kr/
 

DPU

http://www.kasikornresearch.com/kr/


 
3 

 

                                                          

บมจ. ทีทีแอนดที ผูรับสัมปทานในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน จาก บมจ. ทีโอที ซ่ึง
มีโครงขายสายทองถ่ินครอบคลุมพื้นที่ตางจังหวดั 

จะเห็นไดวาผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) ที่เปน Incumbent 
(ผูใหบริการรายเดิม) สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดงายมากเนื่องจากตนเองมีบริการ
โทรศัพทพื้นฐานอยูแลว แต ISP ที่เปน Entrant (ผูใหบริการรายใหม) สามารถใหบริการไดลําบาก 
เพราะตองไปใชบริการโครงขายสายทองถ่ิน ของ ISP ที่เปน Incumbent  
 
         1.1.3  ความสําคัญของปญหาการเชื่อมตอโครงขายสายทองถ่ิน (Local Loop)  

 ในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโครงขายสาย
ทองถ่ินในการใหบริการ การที่ผูใหบริการรายเดิมไดลงทุนในโครงขายของตน3 ไวเปนระยะเวลา
นับสิบป ทําใหผูใหบริการรายเดิมไดเปรียบผูใหบริการรายใหม แมผูประกอบการรายใหมจะมเีงนิ
ลงทุนมหาศาลในการสรางโครงขายของตนเอง แตระยะเวลาในการสรางโครงขายใหมก็ยังเปนขอจํากัด
ที่ทําใหไมสามารถเริ่มแขงขนัไดทนัทีอีกทัง้การสรางโครงขายใหมทั้งหมดมีเงื่อนไขทีจ่ะตองพจิารณา
มากมายเชน ความคุมคาในทางเศรษฐกิจ ปญหาการจราจร ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เงินตราตางประเทศที่ตองใชจายออกไปในการสรางโครงขายใหมเปนของตนเอง ลวนเปนประเด็น
ที่ทําใหการสรางโครงขายใหมมิใชของงายและเปนเรื่องที่ใชเวลา ความแข็งแกรงทางการเงินของ
ผูประกอบการไมไดทําใหปญหาดังกลาวหมดไป และถาพิจารณาประเด็นทางเศรษฐศาสตรแลว 
นับวาเปนการสูญเสียโอกาสในการแขงขนัของผูประกอบการรายใหม กลาวคือแทนทีจ่ะเริ่มใหบริการ 
และนําตลาดบริการโทรคมนาคมสูระบบของการแขงขันไดทันทีที่ไดรับอนุญาต แตจะตองมาใช
เวลาของการสรางโครงขายพื้นฐานกอน ดังนั้นไมวาจะพจิารณาดานใดผูใหบริการรายใหมจะตกอยู
ในสถานะที่เสยีเปรียบในการแขงขันกับผูใหบริการรายเดมิทั้งส้ิน  

ดังนั้นการกําหนดกฎเกณฑในเรื่องของการเชื่อมตอเครือขายโทรคมนาคมที่ เหมาะสม 
เปนธรรมและเทาเทียม จึงมีความสําคัญเพื่อประกันวาการแขงขันในธุรกิจบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงจะเกิดขึ้นไดทันทีโดยผูใหบริการรายใหมไมจําเปนตองลงทุนสรางโครงขายเองทั้งหมด 
แตสามารถขอเชื่อมตอโครงขายที่มีอยูแลวเพื่อเขาถึงลูกคาโดยการจายคาตอบแทนการใชงานในอัตรา
ที่เหมาะสมใหแกเจาของโครงขายเพื่อใหสามารถใหบริการไดทันที ในขณะเดียวกันก็อาจจะเลือก
ลงทุนในการสรางโครงขายของตนเองอยางเปนขั้นเปนตอนตามสภาพตลาด และความจําเปน 

 

 
3 สุปรีดี สุวรรณทัต.  (2547).  กฎเกณฑวาดวยการเชื่อมตอเครือขายโทรคมนาคม กุญแจสูการแขงขัน

เสรี.   จาก www.catadmin.cattelecom.com/adlegaldep 
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ปญหาของกรณีนี้คือเมื่อเกิดผูประกอบการรายใหม การที่ผูประกอบการรายใหม จะ
สามารถเขาถึงและใหบริการแกลูกคาไดงายและเรว็ที่สุดคือการขอเชาโครงขาย Local Loop จาก
ผูประกอบการรายเดิมเพื่อเขาถึงลูกคา4 ซ่ึงแนนอนการใหบริการในลักษณะนี้ผูประกอบการรายใหม
ยอมแขงขันกบัผูประกอบการรายเดิมโดยตรง และบนฐานลูกคาเดยีวกัน ดังนั้นเหตุผลที่การเจรจา
การเชื่อมตอโครงขายเปนไปไดยาก เพราะไมมีผูประกอบการรายใดที่ยินดีสงมอบทรัพยากรที่ตนมี
อยูใหกับคูแขงทั้งที่รูวาผูประกอบการรายนั้นจะมาแขงขันกับตนในอนาคต ดังนั้นการปฏิเสธการ
เชื่อมตอจึงเกิดขึ้นทุกรูปแบบ ไมวาในเรื่องของอัตราคาเชื่อมตอ เทคนิค ขอจํากัดของทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด แมการใหเชือ่มตอโครงขายจะนํามาซึ่งรายได แตเมื่อพิจารณาถึงผลเสียตอธุรกิจของ
เจาของโครงขายแลวยอมไมคุมกับการตองเสียฐานลูกคาใหกับผูประกอบการรายใด ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของ กทช. ในการกําหนดหลักเกณฑ เพื่อรับประกันความเปนธรรมใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
เพื่อให ผูใหบริการทุกรายสามารถแขงขันกันใหบริการอยางเสรีและเปนธรรม เพื่อใหธุรกิจบริการ
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตและกอใหเกดิประโยชนตอประเทศไดอยางเต็มที่ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

1.2.1  เพื่อศึกษาการประยุกตใชงานเทคโนโลยี ADSL กับโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน 
1.2.2  เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองการแขงขัน 
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกีย่วกับการใชโครงขายแบบแยกสวน  (Local Loop Unbundling) 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
        1.3.1  ทําการศึกษาเฉพาะการใหบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูง ADSL บนโครงขายโทรศัพท
พื้นฐาน ในสวนของการใหบริการสําหรับผูใชตามบาน (Home user) แบบไมจํากดัชั่วโมงการใช
งานที่ใชงานกบัคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมีการตอพวง ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง 
ADSL ในประเทศไทย  และในสวนของการเชื่อมตอโครงขายจะศกึษาเฉพาะ การเชื่อมตอชุมสาย
ทองถ่ิน (Local Loop)ไมรวมถึงการเชื่อมตอกับโครงขายอินเทอรเน็ตเกตเวย 
         1.3.2  ในการศึกษานี้ จะศึกษาในลกัษณะที่ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น และ บมจ. ทีทีแอนดท ีเปน
ผูประกอบการที่มีอํานาจเหนอืตลาด มีหนาที่ตองใหผูประกอบการรายอื่นเขาเชื่อมตอโครงขายตาม
กฎหมาย แมวา บมจ. ทีโอที จะเปนเจาของโครงขายโทรศัพทพื้นฐานที่ทั้ง 2 บริษทัดําเนินการอยู 
จากการเปนผูใหสัมปทานการใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ในลักษณะ BTO (Build Transfer and 

 

 
4  สุปรีดี สุวรรณทัต.  แหลงเดิม. 
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Operate)ก็ตามซึ่งการจะพิจารณาเปนผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดหรือไมนัน้มอีงคประกอบ
สองประการคือ  

(1)  เปนผูใหบริการที่มีอํานาจเหนือตลาดในแงของการมสีวนแบงในตลาด 
(2) มีการควบคุมเหนือโครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปนตองใชในกจิการโทรคมนาคมที่สามารถ

ใหผูประกอบการรายอื่นเชื่อมตอโครงขายได  
 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สามารถนําความรูทางดานเทคโนโลยี ADSL และการกํากับดแูลการเชื่อมตอโครงขาย

แบบแยกสวนของ กทช. มาใชเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจทาํธุรกิจสําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ทีไ่มมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน 

 
1.5   นิยามศัพท 
“อินเทอรเน็ต” หมายความวา เครือขายคอมพิวเตอร     และ/หรืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ 
ที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายทั่วโลก และมกีารสื่อสารขอมูลโดยใชมาตรฐานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(Internet Protocol หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP) รวมกัน 
 
“ผูใหบริการอินเทอรเน็ต” หมายความวา บุคคลซึ่งใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตและบริการที่
เกี่ยวเนื่องแกผูใชบริการที่เปนบุคคล องคกร หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผานการเชื่อมตอ
ใด ๆโดยผูใชบริการจะตองมีบัญชีการใชงานกับผูใหบริการกอน 
 
“ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต”  มี 3 แบบ ดังตอไปนี้ 

1. ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ไดแก ผูใหบริการอนิเทอรเนต็ประเภทที่ไมมโีครงขายโทรคมนาคม 
เปนของตนเอง  

2. ใบอนุญาตแบบที่สอง ไดแก ผูใหบริการอนิเทอรเน็ตที่มหีรือไมมีโครงขายโทรคมนาคม 
เปนของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคใหบริการจาํกัดเฉพาะกลุมบุคคลหรือเปน
การประกอบกจิการที่ไมมีผลกระทบโดยนยัสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  

3. ใบอนุญาตแบบที่สาม ไดแก ผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปน
ของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคใหบริการแกบุคคลทั่วไปจาํนวนมาก หรือ
อาจมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรืออาจกระทบตอประโยชน
สาธารณะ หรือมีเหตุจําเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ เชน บริการเกตเวยออกตางประเทศ
(International Gateway) บริการชุมสายอินเทอรเน็ต (Internet Exchange) บริการเครือขายสื่อสาร 
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บรอดแบนด (Broadband Network Service) บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพท บริการ
ส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network : ISDN) บริการเขาถึงเครือขาย 
บรอดแบนด (Broadband Network Access Service)  

 
“โครงขายโทรคมนาคม”  หมายความวา กลุมของเครื่องโทรคมนาคมที่ตอถึงกันโดยตรงหรือโดย
ผานเครื่องชุมสายหรือเครื่องอื่นใด เพื่อการโทรคมนาคมระหวางจุดหมายปลายทางและหมายความ
รวมถึงอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก สถานที่ โปรโตคอล โปรแกรมคอมพวิเตอร และระบบ
สนับสนุนการทํางานที่จําเปนสําหรับใชหรือดําเนินการในการเขาถึงเพื่อใชและการเชื่อมตอโครงขาย 
โทรคมนาคมในทางเทคนิคดวย 
 
“เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม”  หมายความวา การเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคมภายใต
ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชยเพื่อใหผูใชบริการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมฝายหนึ่ง
สามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการหรือใชบริการโทรคมนาคมของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
อีกฝายหนึ่งได 
 
“ใชโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา การเขาถึงโครงขายโทรคมนาคม โดยผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมภายใตความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย เพื่อใชบริการโครงขายโทรคมนาคมหรือ
ใหบริการโทรคมนาคมผานโครงขายโทรคมนาคมได  
 
“ขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา ขอเสนอใหบริการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม ซ่ึงจัดทําโดยผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง  
“ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม” หมายความวา ขอเสนอใหบริการเขาถึงเพื่อใชโครงขาย
โทรคมนาคม ซ่ึงจัดทําโดยผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง  
 
“ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน” หมายความวา ส่ิงอํานวยความสะดวกการทํางานกระบวนการหรือ
บริการของผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม ซ่ึงจําเปนตองใชสําหรับการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 
 
“อุปกรณพื้นฐานที่จําเปน” หมายถึงอุปกรณโทรคมนาคมซึ่งมีลักษณะทีย่ากตอการสรางใหมเนือ่ง 
จากตองการเงนิทุนสูง ตองการเวลาในการสรางนาน ตองการสิทธิแหงทาง (Right of Way) และ
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนอุปกรณที่จําเปนสําหรับการใหบริการโทรคมนาคม เชน ขายสายทองถ่ิน (Local Loop) 
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Access Node ในที่นีห้มายถงึอุปกรณที่ใชเพื่อสลับสัญญาณ ADSL หรือที่เรียกวา DSLAM  
 
Central Office (CO) หมายถงึ ชุมสายโทรศัพท 
 
CO Switch หรือ Voice Switch หมายถึงระบบสลับสัญญาณเพื่อใหบริการระบบโทรศัพท 
 
DSLAM (DSL Access Multiplexer ) เปนอุปกรณรวมสัญญาณ ทําหนาที่รวมสัญญาณจากผูใชงาน 
ในชุมสายโทรศัพท แลวสงผานขอมูล ไปยงัผูใหบริการอนิเทอรเน็ต  
 
Entrant  หมายถึง ผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหม 
 
Internet Service provider หมายถึงผูใหบรกิารอินเทอรเน็ต 
 
Incumbent หมายถึง ผูใหบริการโทรคมนาคมรายเดิม 
 
Splitter เปนตัวแยกสัญญาณโทรศัพทกับขอมูล โดยการกรองสัญญาณความถี่ต่ํา (Voice) ออก 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิด และทฤษฎ ี

การศึกษาแนวทางการเชื่อมตอโครงขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
ที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานนี้ ใชทฤษฎีของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเรว็สูง แบบใชสาย 
และแบบไรสาย หลักการกํากับโทรคมนาคมสากล การกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง
ของไทย และทฤษฎีทางการตลาด เปนแนวทางในการศกึษา  ดังนี ้

 
2.1  การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 
 เทคโนโลยีบรอดแบนด 4 หรือการรับสงขอมูลความเร็วสูงสามารถรองรับการใชงาน
เสียง ขอมูล วีดีโอ ทีวี และพัฒนาไปใชงาน Video on Demand (VoD) , high definition TV(HDTV) 
มีหลายประเภทโดยทั่วไปจะถูกแบงออกเปนสองกลุม คือ เทคโนโลยีแบบใชสาย (Fixed line 
technology) ที่ใชกันมานานแลวก็คือระบบสายโทรศัพท (plain old telephone system POTS) และ
เทคโนโลยีแบบไรสาย (wireless technology)  เชน วิทยุ ไมโครเวฟ ระบบโทรศัพทมือถือ 
 
                   2.1.1 เทคโนโลยีแบบใชสาย (Fixed line technology)   ประกอบดวย 
                       1.  Hybrid Fiber Coax: Cable TV & Cable Modem 
                    Digital cable TV  networks สามารถรองการรับสงขอมูลพรอมกับเสียงและ การ
ใหบริการ digital TV โดยใช โมเด็มเชื่อมตอระหวางโมเด็ม ที่บานลูกคากับ ระบบ Cable Modem 
Termination System (CMTS) กับสถานีดวยมาตรฐาน DOCIS1.1 ของ HFC  สามารถรองรับการ
รับสงขอมูลไดดวยความเร็ว 30 Mbps ดวยชองทางการสงที่ความถี่ 8 MHz (ในอเมริกาใชความถี่ 6 
MHz) จากการใชเทคนิคในการผสมสัญญาณ จากมาตรฐานของ HFC version DOCSIS 3.0 คาดวา
ในอนาคตอันใกลนี้จะสามารถทํางานไดทีค่วามเร็ว 100 Mbps ตอชองทางการใชงาน 

                                                        
 4 Broadbrand Technology Overview white paper. (2007, 1 March ). from  

www.corning.com/docs/opticalfiber/wp6321.pdf

DPU

http://www.corning.com/docs/opticalfiber/wp6321.pdf


 
9 

 ประโยชนในการรับสงขอมูลผานเครือขาย Cable TV ดวยการใชสัญญาณที่เรียกวา 
coaxial ทําใหมีประสิทธิภาพดี รองรับความถี่ที่มีใชอยูหรือความถีท่ี่ใชเพิ่มขึ้น ทําใหรองรับชวง
คล่ืนที่กวางได รวมทั้งไมมีขดีจํากดัในเรื่องระยะทาง อยางไรก็ตามโครงสรางระบบ การใหบริการ 
cable TV broadband  เปนโครงสรางที่มีการแชรขอมูลใหกับผูใชงานหลายคน จึงทําใหมีขอจํากัดที่
ขึ้นอยูกับจํานวนของผูใชงานดวย ตัวอยางเชน สามารถทํางาน downstream ที่ 1 Mbps Upstream ที่ 
kbps หรือบางครั้งสามารถ ทํางาน downstream ไดที่ 3-5 Mbps แตก็สามารถรองรับการใชงานไดถึง 
1000 user 
                     2.   Digital Subscriber Line (xDSL) 
   เทคโนโลยี DSL จะทํางานบนสายโทรศัพทที่เปนลวดทองแดงในการรับสงขอมูล
ความเร็วสูง อุปกรณของ DSL สามารถแยกเสียงและสญัญาณที่เปนขอมูลใหวิ่งไปบนสายโทรศัพท
ไดโดยแบงแยกความถี่ออกเปน 3 ระดับ ยกตวัอยาง ระบบ Asymmetric DSL (ADSL) เสียงการ
สนทนาจะวิ่งอยูที่ความถี่ 0 ถึง 4 KHz (ใน อเมรกิาจะใชที ่ 3 KHz) ขอมูล upstream จะวิ่งอยูที่
ความถี่ 25 ถึง 160 KHz และ downstream จะเริ่มตนที ่ 240 KHz และจะสามารถวิ่งไปไดถึง 1.1 
MHz จากเทคนิคในการผสมสัญญาณที่สลับซับซอนนี้ทําใหสามารถรับสงขอมูลไดถึง 12 Mbps  
DSL access modules (DSLAM) จะถูกตดิตั้งไวที ่จุดเชือ่มตอหรือสถานีในเครือขาย เพื่อทีจ่ะใชใน
การรับสงขอมูล แตเทคโนโลยีนี้ก็ยงัมีปญหาในเรื่องระยะทาง  ถาผูใชงานอยูหางจาก DSLAM จะมี
ผลในเรื่องคุณภาพสัญญาณจะลดลง 
  เทคโนโลยี DSL ประกอบดวย ADSL, SDSL (symmetric) , VDSL (Very high bit rate 
DSL)  , ADSL2+, ADSL2++  เทคโนโลยี ADSL สามารถจะรองรับ ความเร็วของ downstream ได
ที่ 12 Mbps และ upstream ที่ 640 Kbps ในระยะทางที่หางจาก node 0.3 กม.  ขอจํากัดระยะทางการ
ใหบริการของ ADSL ไมเกนิ 5.4 กม. ซ่ึงจะทํางานดวยความเร็วที่ 500 Kbps สําหรับการใชงานทาง
ธุรกิจ มักจะใชงานดวย Symmetric DSL (SDSL) เพราะจะสามารถทํางานในการ download และ 
upload ไดที่ความเร็ว 3 Mbps 
 เพื่อรองรับความตองการของบริการ อยาง Video on Demand ที่ตองใชอยางต่ํา 3 Mbps 
และ HDTV ที่ตองการ 15 ถึง 20 Mbps มี เทคโนโลยีในตระกูล DSL ที่ใหบริการไดเชน VDSL และ 
ADSL2+  สําหรับ VDSL สามารถทํางานไดถึง 52 Mbps แตตองอยูใกลกับสถานีมาก ดังนัน้จึงตอง
อาศัย DSLAM มาติดตั้งเพิ่มรวมทั้งเดนิสาย fiber ไปยังจดุที่ตองการ ซ่ึงก็จะเปนปจจยัที่เพิม่
คาใชจายทีแ่พงกวาการใชงาน ADSL  
                  เทคโนโลยีลาสุดในตระกูล DSL ก็คือ ADSL 2+ และ ADSL2++  สําหรับ ADSL2++ 
เพิ่งอยูในขั้นเริม่ตนและยังไมสามารถรองรับเปนมาตรฐานได สวน ADSL2+ ถือวาเปนมาตรฐาน
แลว และเพยีงพอที่จะใหบริการดาน วีดโีอได อีกทั้งยงัสามารถขยายระยะทางไดไกลกวา VDSL 
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โดยไมตองอาศัย DSLAM ในการตอขยาย ซ่ึงมีแนวโนมที่จะยกระดับใหกลายเปนมาตรฐานในการ
ใหบริการของ ADSL ตอไป 
 3.  Broadband Power Line (BPL) 
 ระบบนี้จะทําการรับสงขอมูลโดยอาศัยสายไฟฟาที่มีอยูเดิม และไมตองอาศัยเครือขาย
อ่ืนเนื่องจากระบบไฟฟาถูกเชื่อมโยงไปทกุหนทกุแหงอยูแลว จึงทําใหระบบ BPL มีขอเดนในดาน
ความคุมคาที่จะใหบริการบรอดแบนดสําหรับผูใชบริการเปนจํานวนมาก การรับ - สงขอมูลใน
ระบบ BPL ขอมูลจะถูกสงผานสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาต่ํา สัญญาณความถี่สูง หรือหากใช
สายไฟฟาที่มแีรงดันไฟฟาสูง ตองเปนสัญญาณความถี่ต่ํา โดยความถี่ที่เลือกใชจะเปนชวงความถี่ที่
จะเกิดสัญญาณรบกวนสัญญาณไฟฟาทีใ่ชอยูใหนอยทีสุ่ด ปจจุบันอตัราการรับสงขอมูลจะอยูที ่ 2 
ถึง 3 Mbps แตมีความเปนไปไดที่ระบบจะสามารถรองรับการใชงานไดถึง 200 Mbps ปจจุบนั
ระบบ BPL มีขอจํากัดในเรือ่งระยะทางในการใชงานอยูที่ประมาณ 1 กม. ในการสงผานสายไฟฟา
แรงดันต่ําแตผูใหบริการบางรายสามารถขยายระยะทางดวยการสงผานสายไฟฟาแรงดันขนาดกลาง  
การปรับแรงดนัไฟฟาเพื่อใหสามารถรับสงขอมูลดวยความเร็วที่สูงขึ้น โดยไมผานหมอแปลงไฟฟา 
มีคาใชจายในการลงทุนที่สูง  ดังนั้น ในขณะทีย่ังไมสามารถลดคาใชจายนีไ้ด ระบบ BPL จึงยงัไม
สามารถเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีบรอดแบนดได 

4. Fiber to the Home/Curb   
 คําวา FTTx เปนคําศพัทที่ใชทั่วไปสําหรบัการนําสาย fiber มาใชงาน รวมถึง การลาก
สาย fiber ตรงเขาไปยังบานของผูใชงาน เทคโนโลยีที่ใชงานทั่วไปทีใ่ช fiber จะทํางานเหมือนกับ
ระบบ VDSL ลักษณะการลากสายจาก สถานีเครือขาย ไปยังจุดเชื่อมตอหรือจุดปลายทาง แลวแปลง
จากสัญญาณแสงใหกลายเปนสัญญาณไฟฟา สงเขาไปยังสายทองแดงที่ตอเขาไป ที่บานผูใชงาน 
เรียกวา FTTC (fiber to the curb) หรือ FTTN (fiber to the node) โครงสรางนี้จะรวมไปถึง FTTB 
(fiber to the building) และ FTTP (fiber to the premises)  ขึ้นอยูกับวาตองการจะลากสายไปใชงาน
กลุมผูใชงานประเภทใด เชน ตอกับสายทองแดง หรือ ใชกับเทคโนโลยี wireless  สําหรับ FTTH  
จะเปนการลากสายยังปลายทางที่เชื่อมตอดวย fiber ไปสุดที่ผูใชงานเลย ระบบนี้ไดรับการพฒันา
เปนสองแบบคือ แบบแรก Passive Optical Network หรือ PON เกิดขึ้นตั้งแตป 1986  โครงสรางคือ
สัญญาณหลักจากสถานีจะถกูแตกออกใหผูใชงานใชงานรวมกนั 16 และ 32  ราย โดยจะมกีาร
เขารหัสเพื่อใหใชงานเฉพาะราย upstream จะถูกจดัการโดย Time Division Multiple Access 
(TDMA) คาใชจายตาง ๆ จะถูกแบงตามสวนของจํานวนผูใชงาน  ระบบนี้มีขอดีตรงที่ไมตองมี
อุปกรณอิเลคทรอนิคสที่ติดตั้งภายนอกทําใหลดคาใชจายในการจัดการเครือขายและการบํารุงรักษา 
อีกทั้งระบบเองก็มีความมั่นคงสูง 
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 โครงสรางระบบ FTTH แบบที่สอง คือ ระบบเครือขาย point-to-point (P2P) ซ่ึงปกติจะ
อางถึง All Optical Ethernet Network (AOEN) ในระบบนี้แตละบานจะตอเชื่อมโดยสาย optical 
fiber ตรงเขาไปยังสถาน ี ซ่ึงตองใชสายกําหนดไวสําหรับผูใชงานเฉพาะรายซึ่งจะไดเปรยีบกวา 
ระบบ PON สายที่เตรียมไวเฉพาะนี้ เปนบริการพิเศษที่รองรับผูใชงานเฉพาะรายที่ตองการใชงาน
รับสงขอมูลความเร็วสูงทีมรีะบบการรักษาความปลอดภยั โครงสรางของระบบ P2P ออกแบบมา
เหมือนกับ Local Area Network (LAN) ที่มีขนาดใหญ  ซ่ึงจะมีประโยชนในการใชงานกับอุปกรณ
และสวนประกอบอื่นๆ ที่มีอยูแลว ทําใหชวยลดคาใชจายของระบบลงได อยางไรกต็าม คาใชจาย
ของระบบอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดขึ้นอยูกับคาใชจายในการติดตั้งระบบการจัดการและการบํารุงรักษา  
 ทั้งระบบ PON และ P2P รวมทั้ง สวนอืน่ของระบบ PON และ P2P ไดรับการกําหนด
เปนมาตรฐาน ซ่ึงสามารถรองรับระบบ  Asynchronous Transfer Mode (ATM) หรือ IP/Ethernet 
ดวยเหตนุี้จึงมผูีพัฒนาสินคาที่เกี่ยวกับระบบนี้เปนจํานวนมาก มีสวนทําใหมกีารแขงขันดานราคา
มากขึ้นดวย   
 ระบบ Ethernet PON ในปจจุบันสามารถที่จะรองรับการทํางานไดถึง 1 Gbps ดวย
ระยะทางมากถึง 20 กม. ซ่ึง มากกวา ระบบ ADSL2+ ที่ระยะทาง 1 กม. ถึง 40 เทา ระบบ EPON นี้
จะสามารถรองรับการใชงาน ที่ 2.5 Gbps สําหรับผูใชงาน 64 ราย ไดในเร็ว ๆ นี้   ไมเพียงแตระบบ
จะสามารถรองรับผูใชงานรวมกันถึง 64 รายเทานัน้ แตยงัสามารถรองรับ ผูใชงานในการใหบริการ
ไดดีกวาระบบการใชสายอื่นหรือระบบ ADSL2+ เนื่องจากมีรัศมีครอบคลุมไดถึง 20 กม.  ไดเร่ิมมี
การศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบ Wavelength Division Multiplexed PON (WDM PON) เพิ่มเติมโดย
เทคโนโลยีนี้ จะทําการปรับปรุงใหสัญญาณไมเกิดการใชงานรวมกนั  ซ่ึงจะทําใหไดระบบ PON ได
ชองสัญญาณที่เพิ่มขึ้น จึงเปนไปไดที่ fiber จะเปนคูแขงสําคัญที่จะกลายเปนระบบการติดตอส่ือสาร
ที่ใชงานไดทัว่ไปโดยไมมีขดีจํากดัในเรื่องความเร็วและระยะทาง 
 
              2.1.2  เทคโนโลยีแบบไรสาย (Wireless Technology)   
 เทคโนโลยีแบบไรสายโดยทัว่ไปจะใชเทคโนโลยี point-to-point หรือ point-to-multi- 
point ดวยคลืน่ความถี่สูง (Microwave) บนความถี่ 2.5 ถึง 43 GHz เพื่อสงสัญญาณจาก hub sites ไป
ยังผูรับ ระบบเครือขายที่นาํมาใชตองอาศัยทั้งการใชงานแบบ access และ โครงสรางหลัก 
(backbone infrastructure) ขึ้นอยูกับวาการเขาถึงเครือขายที่เทคโนโลยีแบบไรสายความเรว็สูงจะ
สามารถขยายไดมากที่สุด ดงันั้นจึงอาจจะใชคําวา “wireless broadband” หรือ “wireless broadband 
access” ก็ไดขึน้อยูกับลักษณะที่เชื่อมตอ 
 ชวงความถี่กวางที่เทคโนโลยีแบบไรสายจะนํามาใชงานได มีทั้งตองขออนุญาตและไม
ตองขออนุญาตโดยทัว่ไปแลวความถี่สูงจะมีประโยชนมากกวาความถ่ีต่าํ เพราะความถี่สูงจะสามารถ
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ใชกับเสาอากาศที่มีขนาดเล็กซึ่งมักจะใชความถี่ที่ประมาณ 10 GHz อยางไรก็ตามความถี่สูงก็จะมี
ปญหากับเรื่องสภาวะอากาศ เชน ฝนตก หรือ หมอก และมีขอจํากัดเรื่องระยะทาง 
 เทคโนโลยีแบบไรสาย มีทั้งการสงสัญญาณแบบ line-of-sight (LOS) และ none-line-
of-sight (NLOS) เทคโนโลยีการสงสัญญาณแบบ line-of-sight (LOS) ไดแก Point-to-point 
microwave, Local Multipoint Delivery System (LMDS), Free Space Optics(FSO) และ Broadband 
Satellite ระบบที่เปนเทคโนโลยีการรับสงสัญญาณแบบ non line-of-sight (NLOS) ไดแก 
เทคโนโลยี cellular เชน GSM, CDMA, 3G, Wifi, WiMax และ เทคโนโลย ี fixed wireless 
broadband อยาง Multipoint Multichannel Distribution System (MMDS) ไมตองเปน line-of-sight 
ระหวาง transmission hub กับอุปกรณรับสัญญาณ  ระบบที่เปนเทคโนโลยี non line-of-sight 
(NLOS) เปนระบบที่มีประโยชนในแงของการพัฒนาและรวมถึงเรื่องการสรางเครือขาย  

1. เทคโนโลยี WiFi  (Wireless Fidelity)  
  Wifi เปนเทคโนโลยี่ทีป่รับปรุงมาจาก MMDS ซ่ึงไมตองใช LOS มาตรฐานที่ใชเปน 
IEEE 802.11x และรับสงขอมูลในชวงความถี่ที่ไมตองขออนุญาตระดบั 2.4 GHz  ระบบการจดัการ
ของ WiFi จะใชความถี่ต่ําของ UHF โดยการจดัสรรความถี่แบบ point to multi-point เครื่องสงของ 
Wifi จะใชกระแสไฟที่ต่ําเพือ่ใหสามารถสงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ในอาคารไดประมาณ 30 เมตร 
และภายนอกอาคารประมาณ 450 เมตร การใชงานหลักของระบบนี้เพือ่รองรับการทํางานดวยคล่ืน
ความถี่วิทยไุปใหกับอุปกรณส่ือสารของผูใชงานเชน เครือ่ง PC , VoIP phone ที่ใชอยูภายในบาน
หรือสํานักงาน อุปกรณ Wifi ปจจุบันมีอัตราการรับสงอยูที่ 54 Mbps และมีโปรแกรมสําหรับ
เขารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใชงาน  สําหรับ Wifi แบบ hotspots จะเปนการติดตั้งใน
สถานที่สาธารณะเชน สนามบิน หรือภตัตาคารเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต  แมวา Wifi จะเปน 
เทคโนโลยีที่เปนทางเลือกทีด่ีที่สุดสําหรับใชงานในอาคาร แตบริการของ Wifi ยังสามารถนําไปใช
สําหรับภายนอกอาคารและสถานที่ที่มีขนาดกวางขวางไดดวยเชน ในเมือง โรงพยาบาล โดย
สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดประมาณ 3 กม. ดวยการติดตั้งแบบ multiple WiFi  แตอัตราความเร็วการ
ใชงานจาก 54 Mbps อาจลดลงเหลือความเร็วประมาณ 1 Mbps 
 2.  เทคโนลียี WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
 WiMAX เปนเทคโนโลยีไรสายความเร็วสูงลาสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมตอ
จํานวนมากและเปนทางเลือกในการใชงานลักษณะ point-to-multipoint แบงเปนสองประเภทคือ 
ประเภทที่ใช line of sight (LOS) และ non-line of sight (NLOS)  ระบบ LOS WiMAX  เปน
รูปแบบการเชื่อมตอแบบ point to point สวน ระบบ NLOS WiMAX  เปนรูปแบบการเชื่อมตอแบบ 
point-to-multipoint  แมวาระบบ LOS จะมีประสิทธิภาพมากแตไมสามารถรองรับลูกคาจํานวนมาก
ได ดังนั้นระบบ NLOS จึงเปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อใหเปนทางเลือกสําหรับลูกคากลุมใหญ 
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โดยใชมาตรฐานลาสุด IEEE 802.16  อุปกรณของ WiMAX รองรับการใชงานแบบ fixed, nomadic, 
portable, eventually, mobile  ดวยการเชื่อมตอโดยไมตองใช line-of-sight กับสถานีสงแตจะใช
ลักษณะการแบง cell  มีรัศมีการสงไดประมาณ 3 ถึง 9 กม.  ระบบ WiMAX Forum Certified 
รองรับการใชงานไดที่ความเร็วถึง 75 Mbps ตอหนึ่งชองสัญญาณ สําหรับการใชงานแบบ fixed 
และ แบบ portable  เครือขาย Mobile จะรองรับการใชงานไดถึง 15 Mbps ดวยระยะทางประมาณ
กวา 3 กม.  ปจจุบันความสามารถในการนําความถี่ใชงานมีไมมากนักและเปนเทคโนโลยีที่ตอง 
share bandwidth ประสิทธิภาพการใชงานจึงขึ้นอยูกับจํานวนผูใชงานในแตละชองสัญญาณ 
 สําหรับระบบ NLOS มีทั้งแบบการใชงานในอาคาร ดวย self-install หรือใชงาน
ภายนอกอาคารดวย customer premise equipment (CPE) อุปกรณแบบ self-install การรับสัญญาณ
อาจไดไมดีนัก เพราะโครงสรางของอาคารอาจจะบังทําใหสัญญาณออนลง   

 WiMAX เปนนวตกรรมของระบบไรสายในอนาคตที่จะมาทดแทน Wifi hot spots และ 
แบบ even micro access แตขณะนี้ผูผลิตอุปกรณสําหรับ NLOS ยังรองรับระยะทางไดเพยีง 3 ถึง 5 
กม. ที่ความเรว็ 2 ถึง 10 กม. แบบ CPE  ซ่ึงแนวโนม WiMAX จะเปนเทคโนโลยคีวามเร็วสูงทีถู่ก
นํามาใชงานรบัสงขอมูลขนาดใหญ และมผูีใชงานจํานวนมากในอนาคต 
สรุปเปรียบเทียบเทคโนโลยบีรอดแบนด ตาง ๆ 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแตละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตวัซ่ึงมีประโยชน
และมีขอจํากดัที่แตกตางกัน  การติดตั้งและเลือกใชงานขึ้นอยูกับลักษณะของการใชงานตามสภาพ
ที่เหมาะสม  ตามสภาพแวดลอม ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และอัตราการรับสงขอมูลที่ตองการใช ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบเทคโนโลยีบรอดแบนด  
 
Technology 

 
Spectrum 

Usage 
Capacity 
Shared? 

Capacity Max 
Range 

Advantages Limitations 

HFC 7-860 MHz 
(Typically 7-
550 MHz) 6 
MHz per 
Channel 

Yes(by up 
to1000) 

40 Mbps per 
Channel, upgrade 
path to 50 Mbps 
proposed Typical 
bandwidth per user 
0.5 - 3 Mbps 

Amplifiers 
are installed 
to extend 
rage. This is 
cost 
effective 
typically up 
to 100 km. 

Uses existing 
cable TV 
network 

Limited bandwidth 
per channel, 
bandwidth is shared 
by many users, 
asymmetric - very 
low upstream data 
rates 

ADSL Up to 
1.1 MHz 

No 12 Mbps @ 0.3 km 
8.4 Mbps @ 2.7 km 
6.3 Mbps @ 3.6 km 
2 Mbps @ 4.8 km 
1.5 Mbps @ 5.4 km 

Max: 5.4 km Uses existing 
POTS 

Limited bandwidth 
which is distance 
sensitive, 
asymmetric - order 
of magnitude lower 
upstream rate. 

VDSL Up to 
1.1 MHz 

No 53 Mbps @ 0.3 km 
26 Mbps @ 0.9 km 
13 Mbps @ 1.3 km 

Max: 1.3 km 
(from node) 

Mainly uses 
existing POTS 

Limited distance 
requires fiber feeds. 
Bandwidth is very 
distance sensitive, 

ADSL2+ Up to 
2.2 MHz 

No 26 Mbps @ 0.3 km 
20 Mbps @ 1.5 km 
7.5 Mbps @ 2.7 km 

Max: 2.7 km 
(any further 
yields rates 
similar to 
ADSL only) 

Uses existing 
POTS 

Bandwidth is 
distance sensitive, 

BPL 1-30 MHz Yes Max: 200 Mbps 
Typical: 2-3 Mbps 

1 to 3 km Uses existing 
power lines 

Expensive power 
line upgrades, with 
amateur radio. 

FTTH THz PON:Yes 
 
 
 P2P:No 

Up to 1 Gbps per 
channel per fiber 

20 km Relatively 
unlimited 
bandwidth 

Requires new fiber 
access network 
overlay 

WiFi 2.4, 5.7 GHz 
(Unlicensed) 
ISM bands 
 

Yes 
 
 
 

11.54 Mbps. Up to 100 m Ethernet 
compliant 
Standardized 
802.11 a/b/g 

For LAN 
applications only 
Security issues 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 
Technology 

 
Spectrum 

Usage 
Capacity 
Shared? 

Capacity Max 
Range 

Advantages Limitations 

Standard 
WiMAX 

3.5 Ghz. Yes 
 
 
 
 

2.8 to 11.3 Mbps per 
downlink per CPE 

LOS-10 to 
16 km 
Indoor self 
install NLOS 
0.3-0.5 km 

NLOS to be 
standardized 
(except for 
first version 
802.16) 

Practical bit rate is 2 
Mbps per subscriber 
and maximum 
NLOS cell size 
limited to 1-2 km 

Full Featured 
WiMAX 

3.5 Ghz. Yes 
 
 
 

2.8 to11.3 Mbps per 
downlink per 0.17 to 
0.7 Mbps per  uplink 
per CPE (at sector 
cell edge) 

LOS-30 to 
50 km  
NLOS -3 to 
8 km Indoor 
self install 
NLOS  
1 - 2 km 

NLOS to be 
standardized 
(except for 
first version 
802.16) 

Practical bit rate is 2 
Mbps per subscriber 
and indoor self-
install  NLOS cell 
size limited to 1-2 
km 

   
ที่มา: Broadband Technology Overview white paper. (2007, 1 March).  
         from www.corning.com/docs/opticalfiber/wp6321.pdf
 
2.2  การศึกษาเกี่ยวกับหลักการกํากับโทรคมนาคมสากล 
          2.2.1 หลักการเชื่อมตอโครงขายขององคการการคาโลก 5 (Reference Paper on Basic 
Telecommunication Agreement)  วาดวย การเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection) 

กลาวถึงการเชือ่มตอกับผูใหบริการ (Supplier) ซ่ึงใหบริการหรือมีโครงขายการสื่อสาร
บริการโทรคมนาคมสาธารณะ เพื่ออนุญาตใหผูใชของผูใหบริการรายหนึ่งสามารถสื่อสารกับผูใช
ของผูใหบริการรายอื่น ตลอดจนสามารถเขาถึงบริการตางๆ จากผูใหบริการรายอื่นไดตามพันธกรณี
เฉพาะ (specific commitment) ของประเทศสมาชิกแตละแหง 

การเชื่อมตอโครงขายจะตองไดรับการรับประกัน    จะตองมีการรับประกันการเชื่อมตอ
โครงขายเขากับผูใหบริการรายใหญ (Major supplier) ณ ทุกจดุในเครือขายที่เปนไปไดในทาง
เทคนิค (any technically feasible point) ทั้งนี้ 

                                                        
 5 Intven, H., J. Oliver and E. Sepulveda. (2000).   Telecommunications Regulation Handbook: 
Module 3 Interconnection. 
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1. ตองไมมีขอตกลงหรือเงือ่นไข (รวมทัง้มาตรฐานและขอกําหนดทางเทคนิค) ในการ
เชื่อมตอโครงขายที่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) ทั้งนี้ ตองมีอัตราคาบริการและคุณภาพที่ไม
ดอยกวาบริการคลายคลึงกับที่ผูใหบริการรายใหญใชเองหรือใหแกผูใหบริการรายอืน่ที่ไมเกีย่วของ
กัน หรือบริษัทลูกหรือบริษทัในเครือ 

2. ตองมีกฎเกณฑ เงื่อนไข (มาตรฐานและรายละเอยีดทางเทคนิค) และอัตราคาบริการ 
(ที่สะทอนตนทุน) โปรงใส สมเหตุสมผล ทันเวลา มีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ และแยก
โครงขายออกเปนสวนๆ อยางเพียงพอ (sufficiently unbundled) เพื่อใหผูเชื่อมตอโครงขายไมตอง
เสียคาใชจายสําหรับองคประกอบของโครงขาย หรือโครงสรางพื้นฐานที่ไมจําเปนในการใหบริการ 

3. ในกรณีที่มกีารรองขอ ผูใหบริการรายใหญตองใหเชือ่มตอเพิ่มเติมจากจุดปลายของ
โครงขาย (network termination point) ซ่ึงใหบริการอยูแลว โดยคาใชจายที่เรียกเก็บจะตองสะทอน
ตนทุนที่จําเปนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเตมิ 

4. การเปดเผยกระบวนการ ในการเจรจาเชื่อมตอโครงขายตอสาธารณะกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอโครงขายกับผูใหบริการรายใหญจะตองเปดเผยตอสาธารณะ 

5. ความโปรงใส (transparency) ของขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายตองรับประกนัวา
เอกสารขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายหรือขอเสนอใหเชื่อมตอโครงขาย (reference interconnection 
offer) ของผูใหบริการรายใหญไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ 

6.  การระงับขอพิพาท (dispute settlement) ผูใหบริการซึ่งตองการเชื่อมตอโครงขายกับ    
ผูใหบริการรายใหญตองสามารถขอความชวยเหลือไดทกุเวลา หรือภายในระยะเวลาหนึ่งที่สมเหตุสมผล 
ซ่ึงไดมีการแจงอยางเปดเผยตอหนวยงานกํากับดแูลใหระงับขอพิพาทเกี่ยวกับกฎเกณฑเงื่อนไขและ
อัตราการเชื่อมตอโครงขายที่เหมาะสมในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 
 
         2.2.2  หลักการเชื่อมตอโครงขายของเอเปค6 (APEC Principles of Interconnection) 

เอเปคไดกําหนดกรอบในการกํากับดแูลการเชื่อมตอแบบแยกสวนโครงขายไว ดงันี ้
1. ผูใหบริการรายใหญมหีนาที่ใหเชื่อมตอ ณ ทุกจุดที่มคีวามเปนไปไดทางเทคนิคภาย 

ในโครงขาย 
2.  ผูใหบริการรายใหญมีหนาที่ใหเชื่อมตอโครงขายโดยไมเลือกปฏิบตัิและโปรงใส ทั้ง 

ทางดานราคา เงื่อนไข และมาตรฐานทางเทคนิค 

                                                        
 6 APEC Telecommunications working Group.  (1999).  APEC framework for interconnection.   from  
http://www.apectelwg.org 
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3. ผูใหบริการรายใหญมีหนาที่ใหบริการเชื่อมตอโครงขายโดย ไมเลือกปฏิบัติในดาน
อัตราและคุณภาพบริการที่ไมตํ่ากวาระดับที่ใหบริการแกตนเอง หรือบริษัทในเครือ 

4.  ผูใหบริการรายใหญมีหนาที่ใหเชื่อมตอโครงขายอยางทันตอเวลา   ดวยวิธีการเจรจา
ที่นาเชื่อถือและตรงไปตรงมา การกํากับดแูลจะตองมกีลไกในการระงบัขอพิพาท ซ่ึงอาจมีการใช
บทลงโทษ ตามกฎหมายการแขงขันกับ ผูประกอบการที่หนวงเหนี่ยวการปฏิบัติตามพันธะกรณี 
ดังกลาว 

5.  ผูใหบริการรายใหญมหีนาที่ใหบริการเชื่อมตอโครงขายในอัตราสะทอนตนทุน 
5.1  การกํากับดูแลจะตองมีกระบวนการในการสรางความโปรงใส ในเรือ่งคาเชื่อมตอ 

 โครงขายที่สะทอนตนทุน 
5.2   ความสมเหตุสมผลและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของคาเชื่อมตอโครงขาย 

ที่สะทอนตนทุนจะตองคดิตามวิธีการทางดานตนทนุ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไดผานความเห็นชอบจากผู
มีสวนไดสวนเสีย 

5.3  ผูใหบริการเชื่อมตอโครงขายมีหนาที ่ ในการใหบริการเชื่อมตอแบบแยกสวน 
โครงขาย (Unbundled) โดยผูขอเช่ือมตอไมตองจายในสวนโครงขายทีไ่มตองการใช 
                   5.3.1 ผูใหบริการจะสามารถเขาแขงขันในตลาดไดก็ตอเมื่อทราบความเปนไปได
ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร ของจุดเชื่อมตอโครงขายของผูประกอบการหลัก 

                 5.3.2  ระบบการกาํกับดแูลจะตองใหสิทธิแกผูประกอบการในการเขาใชพืน้ที ่
ในโครงขายของผูประกอบการรายใหญ เชน เสา พื้นที่ ทอรอยสายภายใตเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผล 

        5.4  ผูใหบริการรายใหญมีหนาที่ใหบริการเชื่อมตอโครงขายเมื่อถูกรองขอ ณ จุดที่ 
เพิ่มเติมจากจุดซ่ึงเสนอใหแกผูเชื่อมตอ การคิดคาเชื่อมตอในกรณีนี้ตองสะทอนตนทุนที่สามารถ
พิสูจนไดเฉพาะสวนอุปกรณเทาที่เพิ่มเติม 

6.  จะตองมีมาตรการปองกนัมิใหผูใหบริการรายใหญ  มีพฤติกรรมที่กีดกนัการแขงขัน 
เชน การทําสัญญาในลักษณะของการอดุหนุนไขวขามบริการกับผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง 

6.1   ตองมีการปองกัน ไมใหผูใหบริการรายใหญ  มพีฤติกรรมที่กีดกนัการแขงขัน 
เชน การใชขอมูลที่ไดจากคูแขงในทางที่ไมถูกตอง 

6.2   ตองมีการปองกัน ไมใหผูใหบริการรายใหญมพีฤติกรรม  ที่กีดกนัการแขงขัน 
 เชน การไมใหขอมูลทางเทคนิคหรือขอมูลเชิงพาณิชยทีเ่กี่ยวของ  กับการใหบริการแกผูขอเชื่อมตอ 

7. ใหมีการเผยแพรขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายระหวางผูใหบริการรายใหญ กับผู
ใหบริการรายอื่นๆ หรือ ขอเสนอมาตรฐานในการเชื่อมตอโครงขายของผูประกอบการรายใหญ 

กระบวนการตาง ๆ ที่จะใชสําหรับการเจรจาตอรอง เร่ืองการเชื่อมตอโครงขายกับผู 
ประกอบการรายใหมจะตองเปดเผยตอสาธารณะ 
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8. ผูขอเชื่อมตอโครงขายกับผูประกอบการรายใหญ จะสามารถขอความชวยเหลือในทนัที
หรือในเวลาที่เหมาะสมซึ่งมกีารประกาศลวงหนา ในการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับเงือ่นไข และคา
เชื่อมตอโครงขายที่มีความเหมาะสม ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

8.1   ระบบกํากับดูแลตองกําหนดกลไกในการระงับขอพพิาทอยางชัดเจนลวงหนา 
 เพื่อสรางแรงจูงใจใหคูกรณเีจรจากันอยางตรงไปตรงมา 

8.2  ระบบกํากบัดูแลตองมีอํานาจ ในการลงโทษผูประกอบการที่ไมสามารถเจรจา 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมีเจตนาที่ไมซ่ือสัตย 
 
2.3  การศึกษาเกี่ยวกับหลักการกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทย 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ไดมีการบัญญัติกฎเกณฑวาดวย
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ซ่ึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
ไดอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. ดังกลาวออกประกาศหลักเกณฑวาดวย หลักเกณฑและวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต วธีิการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมการใหบริการอินเทอรเน็ต และมาตรการ
เพื่อปองกันมใิหมีการกระทาํอันเปนการผูกขาด มากํากับการใหบริการอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทย  
มีสาระสําคัญ ดังนี ้

1.  พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544    หมวด 2 มาตรา 25 ถึง 31 ได
บัญญัติกฎเกณฑวาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไว ดงันี้ 

-  ผูรับใบอนญุาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมมีหนาที่และตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาต
รายอ่ืนเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนกับของผูรับใบอนุญาตรายอื่น การปฏิเสธไมใหใช
โครงขายโทรคมนาคมใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่ โครงขายโทรคมนาคมที่มีอยูไมเพยีงพอแกการให
ผูรับใบอนุญาตรายอื่นใชโครงขายโทรคมนาคมหรือการใชโครงขายโทรคมนาคม มีปญหาทางเทคนคิที่
อาจกอใหเกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือเปนเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม 

-  การเรยีกเกบ็คาตอบแทนการใชหรือเช่ือมตอโครงขายตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล
และเปนธรรมตอผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมกับผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
และตองใหมีความเทาเทยีมกนัในระหวางผูขอใชหรือผูขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมทุกราย 

- ในกรณีที่มกีารปฏิเสธไมใหใชโครงขายโทรคมนาคม หรือมีขอที่ตกลงกันไมไดใน
การเจรจาทําสัญญาการใชหรือเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมคูกรณีมสิีทธิรองขอใหคณะกรรมการ 
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 

-  สัญญาเกี่ยวกับการใชหรือการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมจะตองมีขอกําหนดที่ไม
ทําใหผูใชบริการเสียประโยชน ไมเปนการเลือกปฏิบัติ แบงแยกหรือกดีกันผูรับใบอนุญาตรายอื่น 
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-   ขอกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที่มกีารใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตองชดัเจนมี
ความเปนไปไดทางเทคนิคและไมกอใหเกดิภาระแกผูขอใชหรือเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเกิน
สมควร และมีการกําหนดอัตราคาตอบแทน หนาที่และความรับผิดชอบของผูใช หรือผูขอเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคม และ ผูใหใชหรือผูใหเชื่อมตอโครงขาย โทรคมนาคมที่ชัดเจน 

-    ผูรับใบอนุญาต ตองแจงขอมูลที่ถูกตองและจําเปน  ในการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย 
โทรคมนาคมใหผูขอรับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเปนผูขอใช หรือผูขอเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม
ทราบและตองไมกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหการใชหรือเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่นนั้นไมสามารถใชงานไดตามปกต ิ

-  ผูรับใบอนญุาต ซ่ึงเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมตองเปดเผยสัญญาการใชหรือ
การ เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการทั่วไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.   ประกาศ  หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต ในราช
กิจจานเุบกษา วันที่ 22  มิถุนายน 2548     แยกใบอนุญาตการเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตออกเปน 3 
แบบ คือ  

ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ไดแก ผูใหบริการอินเทอรเน็ตประเภทที่ไมมีโครงขายโทรคมนาคม 
เปนของตนเอง เชน บริการอินเทอรเน็ต (Internet service)  

ใบอนุญาตแบบที่สอง ไดแก ผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีหรือไมมีโครงขายโทรคมนาคม 
เปนของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงคใหบริการจํากัดเฉพาะกลุม 

ใบอนุญาตแบบที่สาม ไดแก ผูใหบริการอนิเทอรเน็ตที่มโีครงขายโทรคมนาคมเปนของ
ตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการที่มวีตัถุประสงคใหบริการแกบคุคลทั่วไปจํานวนมาก หรืออาจมี
ผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรืออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
หรือมีเหตุจําเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ เชน บริการเกตเวยออกตางประเทศ (International 
Gateway) บริการชุมสายอินเทอรเน็ต (Internet Exchange) บริการเครือขายส่ือสารบรอดแบนด
(Broadband Network Service) บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพท บริการเขาถึงเครือขาย 
บรอดแบนด (Broadband Network Access Service) เปนตน 

      3. ประกาศ หลักเกณฑและวิธีการใชหรือเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับผูรับ
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต ในราชกิจจานเุบกษา วันที ่22 มิถุนายน 2548   กําหนดใหผูรับ 
ใบอนุญาตที่มีโครงขายโทรคมนาคมมีหนาที่ และตองยินยอมใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมของตนกับของผูรับใบอนุญาตรายอื่น และใหเรียกเก็บคาตอบแทนการใช
หรือเชือ่มตอโครงขายอยางสมเหตุสมผล และเปนธรรมตอผูรับใบอนญุาตที่มีโครงขายโทรคมนาคม 
กับผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และตองใหมีความเทาเทียมกันในระหวางผูขอใชหรือ
ผูขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทุกราย 
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4. ประกาศ วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ในราชกจิจา
นุเบกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการใชและเชือ่มตอโครงขาย
โทรคมนาคม กําหนดจุดเชือ่มตอและเขาถึงเพื่อใชโครงขายโทรคมนาคม กําหนดคาตอบแทนการใช
หรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม กําหนดการจัดทําขอเสนอการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
กําหนดวิธีการขอใชหรือการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม การใหบริการใชและเชื่อมตอโครงขาย 
โทรคมนาคม และการระงับขอพิพาทที่เกดิจากการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  

     5.  ประกาศ มาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาด  หรือ   กอให เกิด 
ความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549    ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 
กันยายน 2549   หามมิใหผูรับใบอนุญาตกระทําการอันมีลักษณะเปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัด
การแขงขันในการใหบริการกิจการโทรคมนาคม โดยพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

1.  กําหนดตลาดที่เกีย่วของ โดยการใชหลักการทางเศรษฐศาสตร  
2.  พิจารณาโครงสรางตลาดและระดับการแขงขันในตลาดที่เกีย่วของ 
3.  พิจารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผูรับใบอนุญาตที่มีตอการแขงขัน 

     4. พจิารณาผลกระทบของการกระทําหรือพฤติกรรมของผูรับใบอนุญาตที่มีตอการเขาสู
ตลาดของผูประกอบการรายใหม 

 และกําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ถือวาเปนการใชอํานาจทางการตลาดที่ไมเปนธรรม
อันมีลักษณะเปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคม ดังนี ้

1.   เลือกปฏิบัติทางดานอัตราคาบริการอยางไมเปนธรรม 
2.   กําหนดหรอืรักษาระดับอตัราคาบริการอยางไมเปนธรรม 
3.   กําหนดอัตราคาบริการหรือสินคาต่ํากวาทุน    เพื่อทําใหคูแขงไมสามารถแขงขันได 

หรือเพื่อใหบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือไดเปรียบในการแขงขัน 
               4.  กําหนดเงือ่นไขในลักษณะที่  เปนการบังคับโดยตรงหรือโดยออมอยางไมเปนธรรม 
ใหผูรับใบอนญุาตโทรคมนาคมรายอื่นตองจํากัดทางเลือกในการใหบริการหรือรับบริการ 

5.   ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ    และการจําหนายสนิคาหรือบริการโดยไมมีเหตผุล 
อันสมควร 

6.  กําหนดเงือ่นไขของการใหบริการโทรคมนาคมแกผูรับใบอนุญาตรายอื่น โดยเลอืก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

7.  ปฏิเสธการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนและโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมแกผูรับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

8.  จัดบริการแบบพวงขายบริการ   และสินคาแกผูรับใบอนุญาตรายอื่นโดยเลือกปฏิบัติ 
อยางไมเปนธรรม 
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9. ปกปดขอมลูที่จําเปนสําหรับการใชบริการ หรือใหบริการโดย เลือกปฏิบัติอยางไม
เปนธรรม 

10. ใชขอมูลที่ไดรับจากผูรับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อใหไดเปรียบในการแขงขันอยางไม
เปนธรรม 

11. ใชขอกําหนดทางเทคนิคของโครงขายโทรคมนาคม  หรือระบบเพื่อกีดกันการให 
บริการของผูรับใบอนุญาตรายอื่น 

12. ทาํขอตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรูรวมกับผูรับใบอนุญาตรายอื่น หรือบคุคล
อ่ืนในลักษณะที่เปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขนั 
 
2.4  ทฤษฎีวาดวยโครงสรางตลาด (Market Structure) 

ในการศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงภายในประเทศ 
ทีจ่ะกลาวตอไปนั้น จะพิจารณาตลาดตามลกัษณะการแขงขัน และปจจยัที่เปนอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดของผูประกอบการรายใหม  ดังนี ้

ตลาด 7 หมายถึงการที่ผูซ้ือและผูขายสามารถติดตอตกลงซื้อขายกัน ตลาดที่จําแนก
ประเภทตามลักษณะการแขงขัน8 แบงออกเปน  2  ประเภท คือ ตลาดแขงขันสมบูรณ และ ตลาด
แขงขันไมสมบูรณ  โดยที่ตลาดแขงขันไมสมบูรณยังสามารถแบงออกเปน  3  ประเภท คือ  1) 
ตลาดผูกขาด   2) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด    และ  3) ตลาดผูขายนอยราย  

1.  ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition)  หมายถึงตลาดที่มีการแขงขันกันอยาง
เต็มที่เปนผลใหผูซ้ือและผูขายในตลาดไมสามารถมีอิทธิพลเหนือราคาสินคาได  ในตลาดสินคาจึงมี
ราคาเดียวกันและเปนราคาที่กําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาดอยางแทจริง   

2.   ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  (Imperfect Competition)  หมายถึงตลาดที่มีลักษณะตาง ๆ  
ไมครบถวนที่จะจัดเขาเปนตลาดแขงขันสมบูรณ     ตลาดแขงขันไมสมบูรณสามารถแบงประเภท

                                                        
 7 นราทิพย  ชุติวงศ.  (2538). หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน (Principles of Economics) หนวยท่ี 1-8. หนา 
215-288. 
  8 ตลาด สามารถจําแนกประเภทไดหลายแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการจําแนก เชน 1) แบงตามชนิด
ของสินคา ไดแก ตลาดสินคาเกษตร ตลาดสินคาอุตสาหกรรม และตลาดบริการ เปนตน  2) แบงตามวัตถุประสงค
ของการใชสินคา ไดแก ตลาดสินคาผูบริโภค ตลาดสินคาผูผลิตตลาดเงินและตลาดทุน เปนตน  3) แบงตาม
ลักษณะของการขายสินคา ไดแก ตลาดขายสงและ ตลาดขายปลีก เปนตน 4) แบงตามลักษณะการแขงขันที่มีอยู
ในตลาด ไดแก ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ  เปนตน 
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โดยพิจารณาจากจํานวนของผูซ้ือ9 หรือจํานวนของผูขายในตลาด  สําหรับงานวิจัยนี้จะทําการ
วิเคราะหลักษณะโครงสรางตลาดโดยพิจารณาถึงจํานวนผูขายเปนสําคัญ ดังนี้ 

1.   ตลาดผูกขาด (Monopoly)  หมายถึงตลาดที่มีหนวยธุรกิจเพียงหนวยเดียวผลิตสินคา/
บริการที่ไมมีสินคาอื่นสามารถทดแทนไดออกจําหนาย  การเขามาผลิตแขงขันในตลาดของ
ผูประกอบการรายใหมไมอาจเกิดขึ้นได  ผู

                                                       

ผูกขาดเปนผูมีอํานาจในการกําหนดราคา (Price Maker)  
และ/หรือกําหนดปริมาณขายอยางใดอยางหนึ่ง  ทําใหไดรับกําไรเกินปกติทั้งในการผลิตระยะสั้น
และระยะยาว  ซ่ึงเปนลักษณะโครงสรางที่ตรงขามกับตลาดแขงขันสมบูรณ 

2.  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)  หมายถึงตลาดที่มีหนวย
ธุรกิจจํานวนมากบางครั้งเรียกตลาดนี้วา ‘ตลาดผูขายมากราย’ ผลิตสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือ
แตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันไดออกจําหนาย  การเขามาผลิตแขงขันหรือการออกไปจาก
ตลาดของผูประกอบการทําไดโดยเสรี  จะเห็นไดวาลักษณะที่กลาวมานี้มีผลทําใหผูประกอบการแต
ละรายสามารถควบคุมราคาของตนเองไดบางแตก็ยังตองเผชิญกับภาวะการแขงขันในเวลาเดียวกัน 

3.  ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)  หมายถึงตลาดที่มีหนวยธุรกิจจํานวนนอยราย
จนกระทั่งการดําเนินโยบายของแตละรายมีผลกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน ถาตลาดมีหนวย
ธุรกิจเพียงสองรายเราจะเรียกตลาดนี้วา ‘ตลาดผูขายสองราย’ (Duopoly)   สินคาในตลาดอาจเปน
สินคาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเปนสินคามาตรฐานเดียวกัน  หรือเปนสินคาที่มีลักษณะแตกตาง
กันแตสามารถใชทดแทนกันได   ถาสินคามีลักษณะเหมือนกันเราเรียกตลาดประเภทนี้วา ‘ตลาด
ผูขายนอยรายที่แทจริง’ (Pure Oligopoly)10   แตถาสินคามีลักษณะแตกตางกันเราจะเรียกตลาด
ประเภทนี้วา ‘ตลาดผูขายนอยรายที่สินคาตางกัน’ (Differentiate Oligopoly)11  
ปจจัยท่ีเปน อุปสรรคในการเขาสูตลาด 12 ของผู ประกอบการรายใหม  ประกอบดวย 

1.   การประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale)  ในชวงระยะเวลาหนึ่งของการ
ผลิตเปนไปไดที่ผูประกอบการรายเกาจะเกิดการประหยัดจากการผลิตจํานวนมาก (Mass Product) 

 
 9 ตลาดแขงขันไมสมบูรณแบงตามจํานวนผูซื้อ  ไดแก  1) ตลาดผูกขาด (Monopsony)  2) ตลาดผูซื้อนอย
ราย (Oligopsony)   3) ตลาดกึ่งแขงกึ่งผูกขาด (Monopsonistic competition)  
 10 ตลาดผูขายนอยรายที่แทจริง (Pure Oligopoly) เปนตลาดที่สินคาไมมีความแตกตางกัน  ผูซื้อจึงไมมี
แรงจูงใจอื่นใหชอบสินคาของรายหนึ่งมากกวาอีกรายหนึ่ง  ยกเวนเรื่องราคา  
 11 ตลาดผูขายนอยรายที่สินคาตางกัน (Differentiate Oligopoly)  ความแตกตางนี้อาจเปนความแตกตางที่
แทจริงจากลักษณะเดนของสินคาหรือเปนความแตกตางในสายตาของผูซื้อที่เกิดจากการโฆษณาของ
ผูประกอบการก็ได 
 12 ระพีพัฒน ภาสบุตร. (2547).  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Economics). หนา 200-204. 
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หรือการทําการผลิตในขนาดโรงงานที่เหมาะสม (Optimal Size Plant) จนทําใหเกิดความไดเปรียบ
ผูประกอบการรายใหมในเร่ืองตนทุนผลิต  นอกจากนี้ปจจัยที่ทําใหผูประกอบการเกิดการประหยัด
จากขนาดการผลิตยังอาจมีสาเหตุจาก 
                          1.1  ธุรกิจมีความตองการเงินลงทุนจํานวนมาก ในชวงแรกของการตั้งกิจการหรือ
การเพิ่มกําลังการผลิตสินคา/บริการซึ่งเปนการผลิตไมสามารถแบงแยกยอยไดบางประเภท เชน การ
ผลิตไฟฟา การใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม จําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการ
เปลี่ยนแปลงกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นแตก็ทําใหตนทุนตอหนวยผลิตต่ํากวาการเพิ่มกําลังการผลิตใน
ปริมาณนอย ๆ 
                          1.2  อํานาจตอรองของผูประกอบการ หนวยธุรกิจที่มีขนาดใหญมักมีอํานาจใน
การตอรองสูงกวาธุรกิจขนาดเล็ก ไมวาจะเปนเรื่องตนทุนทางการเงินหรือตนทุนปจจัยการผลิต เชน 
สามารถกูยืมเงินเพื่อการลงทุนไดจํานวนมากโดยที่มีตนทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ย)ต่ํากวา หรือการ
ซ้ือปจจัยการผลิตครั้งละมากยอมสามารถตอรองราคาใหต่ําลงได 

       1.3  การแบงงานกันทําและความชํานาญเฉพาะอยาง (Division of Labor and 
Specialization) ในองคกรที่มีการแบงงานกันทําอยางมีประสิทธิภาพจะสามารถลดตนทุนตอหนวย
ผลิตลง  ทําใหเกิดความไดเปรียบองคกรที่ไมมีการดําเนินการดังกลาวนี้ 

2.   ความไดเปรียบดานตนทนุของผูผลิตรายเดิม   (Absolute Cost Advantage)  โดยทัว่ไป
หนวยผลิตรายเดิมที่ดําเนนิกิจการอยูแลวในตลาดมักมีขอไดเปรียบดานตนทุนที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูผลิตรายใหม ความไดเปรียบนี้อาจเกดิจากการเปนเจาของวัตถุดิบสําคัญหรือสามารถซื้อปจจัย
การผลิตไดในราคาถูก  หรือเกิดจากการมเีทคโนโลยีการผลิตเฉพาะอยาง  หรือเกิดจากการมีขอมลู
ขาวสารที่ดีกวา  ฯลฯ 

3.   ความแตกตางของสินคา   (Product Differentiate)  เปนสาเหตุสําคัญอีกประการที่
ขัดขวางไมใหผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดได  ความแตกตางของสินคานี้มักเกิดจากความรูสึกของ
ผูบริโภคมากกวาที่จะเปนความแตกตางโดยคุณสมบัติที่แทจริงของสินคานั้น  พบวา การโฆษณา
เปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหผูบริโภครูสึกวาสินคาของผูผลิตแตละรายแตกตางกัน 

4.   กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ   เชน  การไดรับสัมปทาน   สิทธิบัตร   แฟรนไชส 
ลวนเปนเงื่อนไขทางกฎหมายที่มักใหสิทธิประโยชนแกผูผลิตรายเดิมและกีดกันไมใหผูผลิตราย
ใหมเขามาดําเนินธุรกิจเพื่อแขงขันได 
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2.5  ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมตลาด (Market Conduct)  
พฤติกรรมตลาด  หมายถงึแบบแผนการดําเนินนโยบายของหนวยธุรกิจที่ปรับเปลี่ยน

ไปตามสภาพการแขงขันและสภาพตลาดการรวมกลุมหรือการรวมธุรกิจ13 ใหอยูภายใตเจาของ
เดียวกันเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในตลาดผูขายนอยรายมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
ไดเปรียบ ในการแขงขัน  เพิ่มอาํนาจในการเจรจาตอรองและเปนเครื่องการกีดกันการเขามาของ
ผูประกอบการรายใหม  ขณะที่การสรางพันธมิตรทางธุรกิจคือความรวมมือกันระหวางองคกร
ธุรกิจซ่ึงบริษัทแมจะเปนผูวางนโยบายใหแกบริษัทในเครือ เปนกลยุทธที่ชวยใหพันธมิตรและกลุม
เกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  เหตุผลสําคัญในการทําพันธมิตรทางธุรกิจในกลุมสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย ไดแก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหาแหลงเงนิทุน  เพิ่มอํานาจการตอรอง  
และเพื่อสงเสริมชองทางกระจายสินคา/บริการ  เปนตน  

การรวมกลุมของหนวยผลิตสามารถจําแนกไดเปน  3  รูปแบบ ดังนี้ 
1.  การรวมกลุมแบบแนวตั้ง (Vertical Integration) หมายถึง การขยายการผลิตไปใน

ขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกันแตมีความเกี่ยวของกัน ไดแก การรวมธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการขั้น
กลาง (Intermediate  Goods) และธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการขั้นสุดทาย (Final  Goods)  เขาดวยกัน
ภายใตเจาของเดียวกัน เปนตน  เปนผลในแงบวกทําใหไมเกิดการขาดแคลนปจจัยการผลิต  เกิดการ
ใชทรัพยากรบางประเภทรวมกันและมีชองทางการจําหนายที่แนนอน การรวมกลุมแบบแนวตั้งทํา
ได  2  รูปแบบ คือ 

          1.1   การรวมกลุมไปทางดานหลัง  (Backward Integration)  คือ การที่ผูผลิตเขา
ไปมีบทบาทในการผลิตขั้นกอน ๆ หรือเปนการขยายธุรกิจโดยรวมกับธุรกิจที่เคยขายวัตถุดิบใหแก
ธุรกิจนั้น 

              1.2   การรวมกลุมไปทางดานหนา   (Forward Integration)   คือ การที่ผูผลิตเขาไปมี
บทบาทในการผลิตขั้นตอมา หรือเปนการรวมธุรกิจหนึ่งเขากับธุรกิจซึ่งจําหนายผลผลิตของธุรกิจนั้น 

2.   การรวมกลุมแบบแนวนอน (Horizontal Integration) หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผลิต
สินคา/บริการประเภทเดียวกันตั้งแต 2 หนวยผลิตขึ้นไปใหอยูภายใตการลงทุนของผูประกอบการ
เดียวกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มอํานาจทางการตลาด ซ่ึงการผลิตที่มีขนาดใหญขึ้นอาจสงผลให
เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตดวย 

3.   การรวมกลุมของผูผลิตแบบหลากหลาย (Conglomerate) หมายถึง การขยายการ
ผลิตไปในกิจการที่ไมเกี่ยวของกันหรือแตกตางจากสายการผลิตเดิมดวยเหตุผลตางๆ   อาทิ เพื่อ

                                                        
 13 ระพีพัฒน ภาสบุตร. แหลงเดิม. 
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กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่ออาศัยชื่อเสียงของบริษัทหนึ่งทําการตลาดใหกับสินคา/บริการ
ของอีกบริษัทหนึ่ง เพื่อการใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน หรือแมแตเหตุผลทางภาษีธุรกิจ  เปนตน 

การรวมกลุมและการสรางพันธมิตรทางธุรกิจจะทําใหกลุมมั่นใจไดวาจะไมมีปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบและมีแหลงรับซื้อที่แนนอน ทําใหตนทุนการผลิต/การใหบริการลดลง  ทําให
กลุมสามารถควบคุมปริมาณและราคาไดพรอม ๆ กัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ภายในอุตสาหกรรมนั้น 
 
2.6  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการสืบคนงานวิจัยท่ีผานมาพบวาไดมีผูศึกษาคนควาและทําการวิจัยในงานที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในดานตาง ๆ  มากมาย   ผูศึกษาจึงวาง
โครงงานการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ไวใน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 

 
           2.6.1  การศึกษาที่เกี่ยวกับการใหสัมปทาน 

เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานในประเทศไทย อาทิ การใหสัมปทานคือ
อะไร  ลักษณะการใหสัมปทานในประเทศไทยมีกี่ประเภทแตละประเภทมีลักษณะอยางไร     การ
ใหสัมปทานที่ผานมาสงผลกระทบตอผูเกี่ยวของมากนอยเพียงใด   เปนตน   ซ่ึงจากตัวอยาง
การศึกษาไดขอสรุป  ดังนี้ 

1.   พรายพล คุมทรัพย และ สมัย โกรธินทาคม14  (2544) อธิบายวาการใหสัมปทานคือ
การที่รัฐใหสิทธิผูกขาดแกเอกชนในการผลิตสินคาหรือใหบริการบางอยางภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐซึ่งมีหลายรูปแบบ การใหเอกชนเขามาประกอบกิจการแทนรัฐวิสาหกิจในหลาย ๆ โครงการ
ทําใหประหยัดงบประมาณรายจายภาครัฐเปนเงินจํานวนมาก ทั้งยังสามารถบรรเทาปญหาการขาด
แคลนโครงสรางพื้นฐาน ปญหาคุณภาพสินคา/บริการ ตลอดจนทําใหมีการบริการอยางทั่วถึง 
อยางไรก็ตามการใหเอกชนเขามามีบทบาทเปนผูผลิตและใหบริการรวมกับภาครัฐก็มีขอจํากัดอยู
หลายประการ  เชน  เร่ืองอัตราคาบริการ  เร่ืองความเหลื่อมลํ้าในการใหบริการระหวางเขตนคร
หลวงกับสวนภูมิภาค  เปนตน   

การใหสัมปทานโดยทั่วไปจะเริ่มจากการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับสัมปทาน
เพื่อใหไดผูประกอบการที่เหมาะสมโดยใชวิธีที่โปรงใส จากนั้นจึงกําหนดรายละเอียดเงื่อนไข 
รวมถึงสิทธิหนาที่ของทั้งสองฝาย  สัมปทานในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  ดังนี้ 

                                                        
 14 พรายพล  คุมทรัพย และสมัย  โกรธินทาคม.  (2544).  สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค.  
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     1.1  Lease Contract หมายถึง สัญญาเชาดําเนินการที่ภาครัฐเปนเจาของโครงสราง
พื้นฐานแตใหเอกชนเขามาเชาที่และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ใหบริการโดยออกคาใชจายในการดําเนินงานเองทั้งหมด  เมื่อครบอายุสัญญาเชาเอกชนจะโอน
ทรัพยสินที่จัดหามาใหเปนของรัฐหรือไมแลวแตขอกําหนดในสัญญา   

     1.2   Build Transfer Operate : BTO  หมายถึง สัญญาที่เอกชนผูไดรับสัมปทานเปน 
ผูลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานแลวโอนกรรมสิทธิใหแกผูใหสัมปทานทันทีเมื่อสราง
เสร็จ โดยผูรับสัมปทานจะไดสิทธิการดําเนินการไปจนครบตามกําหนดตามสัญญา  โครงการที่
ดําเนินการในรูปแบบนี้  ไดแก  สัมปทานเกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ   
สัมปทานโทรศัพทพื้นฐานของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สัมปทานโทรศัพทเคล่ือนที่ของ บริษัท แอ็ดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สัมปทานบริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงภายในประเทศ เปนตน 

     1.3   Build Operate Transfer : BOT หมายถึง สัญญาที่เอกชนผูไดรับสัมปทานเปนผู
ลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานแลวสามารถดําเนินงานไดเลย เมื่อครบกําหนดสัญญาจึง
คอยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นใหแกผูใหสัมปทานในภายหลัง  โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบนี้
ไดแก  ทาเรือแหลมฉบัง รถไฟฟาบีทีเอส  เปนตน 

     1.4   Rehabilitation Operate Transfer : ROT หมายถึง สัญญาที่รัฐมอบสิทธิให
เอกชนสามารถหาผลประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของรัฐที่มีอยูกอนแลวระยะเวลาหนึ่ง  โดยที่
ผูไดรับสัมปทานจะตองซอมทะนุบํารุงโครงสรางนั้นกอนใหใชการได   

     1.5  Build Own Operate : BOO หมายถึง สัญญาที่ผูไดรับสัมปทานเปนผูลงทุน
กอสรางและเปนเจาของกิจการโดยรัฐสัญญาวาจะรับซ้ือสินคา/บริการนั้นในระยะเวลาหนึ่ง  
โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบนี้ ไดแก สัญญารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power 
Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) ของ การ
ไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.)  เปนตน 

  2. กัลยา  อุดมวิทิต15 (2537)  ศึกษาแนวทางการตัดสินใจใหเอกชนมีสวนรวมในการ
ใหบริการโทรคมนาคมกรณีการใหสัมปทานโทรศัพท 3 ลานเลขหมายของบริษัท ทศท คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  จากขอกําหนดในสัญญา (Term or Reference) ที่ บริษัท ทศท คอร

                                                        
 15 กัลยา  อุดมวิทิต.  (2537).  แนวทางการตัดสินใจใหเอกชนมีสวนรวมในการใหบริการโทรคมนาคม:    
กรณีศึกษาโทรศัพท  3  ลานเลขหมาย.      
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ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กําหนดขึ้น แลวทําการวิเคราะห ปรับปรุง และนําเสนอแนวทางที่ควร
นํามาใชตามเงื่อนไขสวัสดิการสูงสุดตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต (Pareto Optimality)  

เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการแบงผลประโยชน การกําหนดราคา การกําหนด
ปริมาณคูสาย  คุณภาพของบริการและคุณสมบัติของผูรับสัมปทาน  ผูศึกษาไดเสนอแนวทางในการ
ตัดสินใจคัดเลือกเอกชนไว 3 ดาน คือ 1) ดานตัวสินคา : กําหนดใหตองเกิดคูสายขึ้นในปริมาณและ
คุณภาพที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  2) ดานเอกชนผูไดรับสัมปทาน : ตองมีความ
พรอมที่จะดําเนินงานไดตลอดอายุการรับสัมปทานและตองไมกอใหเกิดอํานาจผูกขาดในการ
ใหบริการ  3) ดานการจัดสรรผลประโยชน  : ตองใหมีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ไม
ทําใหผูผลิตไดรับสวนเกินมากเกินไปและทําใหผูบริโภคเกิดประโยชนมากที่สุด  ซ่ึงวิธีนี้ไดถูก
นําไปใชเปนเกณฑในการตัดสินใจจริง  เนื่องจากการใหบริการโทรศัพทเปนบริการสาธารณะที่มี
ผลกระทบตอคนสวนใหญซ่ึงรัฐไมสามารถปลอยใหเอกชนเขามาผลิตโดยไมเขาแทรกแซงได  การ
ควบคุมในทฤษฎีคือการกําหนดราคาในระดับที่ผูผลิตไมมีกําไรสวนเกินและผลิตในปริมาณเทากับ
จํานวนความตองการเพื่อประโยชนของผูบริโภคและปองกันความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ  

ในการคัดเลือกเอกชนที่จะเขามาดําเนินกิจกรรมแทนรัฐที่ผานมาเนื่องจากรัฐไม
สามารถทราบถึงระดับตนทุนที่แทจริงและระดับอุปสงคที่แทจริงไดรัฐจึงตองใชวิธีการอื่นเขามาลด
สวนเกินของผูผลิตโดยการโอนสวนเกินของผูผลิตที่เกิดขึ้นไปยังรัฐหรือประชาชนผูใชบริการ  
ปจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกเอกชนที่จะเขามาเปนผูรับสัมปทาน  ไดแก  การแบงรายไดใหรัฐ การ
ทําใหราคาสินคาต่ําลงโดยปริมาณการผลิตไมเปลี่ยนแปลง หรือการทําใหปริมาณสินคา/บริการมี
มากขึ้น  เปนตน  ซ่ึงที่ผานมา บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คัดเลือกผูเขารวมการ
ประมูล (Bidding) ที่เสนอผลประโยชนใหกับ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มากที่สุด
เปนผูรับสัมปทาน (ทั้งการคัดเลือกในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค) โดย บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) จะเปนผูกําหนดปริมาณการผลิตคูสาย และราคาคาบริการขึ้นใหเพื่อเอกชนปฏิบัติตาม 
 
          2.6.2   การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการเทคโนโลยี DSL ในประเทศไทย 

การไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมนี้ทําใหผูศึกษาไดเห็นถึงความเหมือน
และความตางของวิธีการศึกษา  ไดตระหนักถึงบางประเด็นการศึกษาที่ควรนํามาศึกษาเพิ่มเติม 

ทวีป หบีงา16 (2544 : 67) ไดศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการ
เทคโนโลยี DSL ในประเทศไทย พบวา 

                                                        
 16 ทวีป  หีบงา. (2544). การศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการเทคโนโลยี DSL ใน
ประเทศไทย.   
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 1. การนําเทคโนโลยี ADSL มาประยุกตใชงานรวมกับโครงขายโทรศัพทพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเหมาะสมที่จะนํามาใชในพื้นที่ที่มีสายโทรศัพทเขาถึงและอยูหาง
จากชุมสายไมเกิน 5 กิโลเมตร ถาเกินกวานัน้จะสงขอมูลไดชาลงและตองเพิ่มขนาดของสายสง
สัญญาณใหมขีนาดใหญขึ้น 
  2. สภาพการแขงขันของการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังมีสวนแบงในตลาดต่ํา
อยูอันเนื่องมาจากคาบริการที่แพงกวาการใช dial-up โมเด็ม แตเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพดาน
ความเร็วและคาบริการโทรศัพทในกรณีทีต่ออนาล็อกโมเด็มแลว ADSL  นาจะมีโอกาสในการเขาสู
ตลาดไดไมยากนัก โดยผูใหบริการไมตองลงทุนโครงขายเพิ่มเพราะเปนการใชงานจากโครงขาย
โทรศัพทเดิมที่มีอยู 
 3.  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง จะเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยดวย เพราะบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมจะหนัมาลงทุน และสราง
กลยุทธการดําเนินธุรกิจในรปูแบบตาง ๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
         2.6.3  การศึกษาเกีย่วกบัหลักการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

เนื่องจากธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยเปนธุรกิจหนึ่งที่
จะไดรับผลกระทบทางตรงจากการเปดเสรีโทรคมนาคมในป พ.ศ. 2549   การไดศึกษางานทาง
วิชาการที่สถาบันวิจัยตาง ๆ  ทําการวิจัยและเผยแพรตอสาธารณะในประเด็นดังกลาวทําใหสามารถ
เห็นถึงความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง เห็นการคาดการณและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับกับส่ิง
ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ 
 1. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย และธราธร รัตนนฤมิตศร17 (2546 : 21) รายงานการวจิัย  การ
เชื่อมตอโครงขาย อธิบายวา 

การเชื่อมตอแบบแยกสวนโครงขาย (Network Unbundling) คือ การที่ผูประกอบการที่
ตองการเชื่อมตอโครงขายสามารถเลือกใชสวนของโครงขาย หรือบริการอื่นๆ แตละสวนไดอยาง
อิสระ โดยเสียคาใชจายเฉพาะสวนของโครงขายหรือบริการที่ตนใชเทานั้น ในกฎหมายแขงขัน
ทางการคา การแยกสวนโครงขายเปนการปองกันการ “ขายพวง” (bundling หรือ tie-sale) ของ
ผูประกอบการที่เปนเจาของโครงขาย หรือบริการรูปแบบที่สําคัญที่สุดของการเชื่อมตอแบบแยกสวน
โครงขายก็คือการเชื่อมตอเขาสูโครงขายทองถ่ิน (local loop) ซ่ึงทําใหผูประกอบการรายใหม
สามารถเขาถึงผูใชบริการไดโดยไมตองสรางโครงขายเองทั้งหมด ดวยเหตุนี้ คําวาการเชื่อมตอแบบ

                                                        
 17 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และธราธร รัตนนฤมิตศร.  (2546).  การเชื่อมตอโครงขาย (รายงานวิจัย). 
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แยกสวนโครงขาย จึงมักมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงการเชื่อมตอแบบแยกสวนเขาสูโครงขายทองถ่ิน 
(local loop unbundling) 

การแขงขันบรกิารขอมูล (data) การเชื่อมตอแบบแยกสวนโครงขายไดขยายขอบเขตขึ้น
ในปลายทศวรรษ 1990 ควบคูไปกับพัฒนาการของเทคโนโลยีใหมๆ  โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต การ
ส่ือสารขอมูลและสื่อผสม ในปจจุบันการเชื่อมตอแบบแยกสวนโครงขายในหลายประเทศมีความหมาย
รวมถึงการเชื่อมตอเขาสูโครงขายทองถ่ิน เพื่อใหบริการโทรคมนาคมโดยใชเทคโนโลยีใหม เชน 
เทคโนโลยี xDSL ซ่ึงสามารถทําใหสายโทรศัพทพื้นฐานทัว่ไปสามารถสื่อสารขอมูลดวยความเรว็สูงได 
สหภาพยุโรปซ่ึงแตเดิมไมไดใหความสําคัญกับการเชื่อมตอแบบแยกสวนโครงขาย ไดหันมาผลักดัน
มาตรการดังกลาวอยางแข็งขัน เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางแพรหลาย 

คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) ไดประกาศนโยบายการเชื่อมตอแบบ
แยกสวนโครงขายเมื่อป ค.ศ. 2000 โดยกําหนดแนวทางในการเชื่อมตอแบบแยกสวนเขาสูโครงขาย
ทองถิ่นใหประเทศสมาชิก 15 ประเทศไปดําเนินการ คณะกรรมาธิการยุโรปตั้งเปาหมายวามาตรการ
ดังกลาวจะชวยทําใหตนทุนในการใชอินเทอรเน็ตในยุโรปลดลง และชวยผลักดันใหเกิดการลงทุน
ในเทคโนโลย ีxDSL แทนเทคโนโลยี ISDN 

การกําหนดอัตราคาเชื่อมตอสําหรับสวนประกอบของโครงขาย สามารถใชหลักการเดียวกัน
กับการกําหนดอัตราคาเชื่อมตอโครงขายโดยทั่วไปกลาวคือ อัตราดังกลาวควรจะสะทอนตนทุน เชน
กฎหมายโทรคมนาคมของสหรัฐ กําหนดใหอัตราคาเชื่อมตอสวนประกอบของโครงขายตองสะทอนตนทนุ 

 ในทางปฏิบัต ิ FCC ใชแบบจําลองในการประมาณการตนทุนที่เรียกวา “ตนทุนสวน
เพิ่มระยะยาวของสวนประกอบทั้งหมด” (total element long-run incremental cost หรือ TELRIC) 
ดังที่กลาวมาแลวขางตน และอนุญาตใหรวมตนทุนรวม (joint cost) และตนทนุทัว่ไป (common 
cost) ในการกาํหนดราคากลาง (proxy price) ของสวนประกอบของโครงขาย เพื่อใหมลรัฐตางๆ ใช
เปนการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่เห็นวาเหมาะสม 

ในสหราชอาณาจักร Oftel ไดกําหนดหลักการในการคดิอัตราคาเชื่อมตอสวนประกอบ
ของโครงขายใหสะทอนตนทุนสวนเพิ่มระยะยาวตนทนุรวมและผลตอบแทนในการลงทุนที่สมเหตุ 
สมผล Oftel ไดแยกสวนประกอบโครงขายออกเปน 2 สวนคือสวนทีเ่ปนมาตรฐาน (standard) ซ่ึง
ถูกกํากับดแูลอัตราคาเชื่อมตอไวลวงหนาทุกป และสวนที่ไมเปนมาตรฐาน (nonstandard) ซ่ึงจะ
กําหนดอัตราการเชื่อมตอโดยการเจรจาระหวางผูประกอบการ โดยม ี Oftel เปนผูระงับขอพิพาทใน
กรณีที่ตกลงกนัไมได 

การกําหนดคาเชื่อมตอโครงขายควรมีกรอบดังนี ้
•    คาเชื่อมตอโครงขายควรจะคิดสะทอนตนทุน (cost-based) โดยวิธีการคิดตนทุนทีม่ี 
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ประสิทธิภาพที่ยอมรับกัน    คือ   ตนทุนสวนเพิ่มระยะยาว (long-run incremental cost หรือ LRIC) 
แบบมองไปขางหนา 

•  คาเชื่อมตอโครงขายควรจะคิดแบงแยกตามสวนประกอบ (unbundling) อยางเพียงพอ 
เพื่อใหผูประกอบการสามารถเลือกเชื่อมตอเฉพาะในสวนประกอบที่ตองการเทานั้น 

•  ในการคิดคาเชื่อมตอโครงขาย ควรแยกตนทุนในแตละพื้นที่    ที่แตกตางกันออกจาก 
กันเปนคนละอัตรา เชน ในกรณีที่ตนทุนในการเชื่อมตอโครงขายในเขตพื้นที่ชนบทและในเขตเมือง
มีความแตกตางกันมาก 

•  คาเชื่อมตอโครงขายไมควรรวมตนทุนแอบแฝงที่เกิดจากจากการอุดหนุนไขว 
• โครงสรางคาเชื่อมตอโครงขายควรจะสะทอนลักษณะของตนทุนกลาวคือ  ตนทุนการ 

เชื่อมตอโครงขายที่เปนตนทุนคงที่ ควรจะคิดเปนคาเชือ่มตอโครงขายในอัตราคงที ่ (fixed charges) 
ในขณะที่ตนทนุแปรผันควรคิดเปนคาเชื่อมตอโครงขายแบบแปรผัน นอกจากนั้นตนทุนในชวงใช
มาก (peak) และใชนอย (off-peak) ก็ควรคิดตามโครงสรางตนทุนที่แตกตางกัน 

2.  ปยะบุตร บุญอรามเรือง18 (2548 : 195) ศึกษา การคาบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
ตามกรอบความตกลงขององคการการคาโลกกับการปฏิบัติตามขอผูกพันเพิ่มเติมของเอกสารอางอิง
ในกรณีของประเทศไทย พบวา 

การใชโครงขายแบบแยกสวน (Unbundling Access) เปนประเดน็ที่มีความสําคัญสําหรับ
ผูประกอบการรายยอย (retail) เปนอยางมาก เพราะจะทําใหเกิดคาใชจายที่ไมเปนธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคาใชจายที่เกดิจากสวนอื่น ๆ ของโครงขายที่ไมเกี่ยวของกับการใชงานของผูประกอบการ
รายยอย เชน การใชโครงขายส่ือสัญญาณ (transmission) หรือการใชโครงขายเฉพาะสวนอุปกรณ
(network component) หนึ่ง ๆ ที่ไมอาจสรางขึ้นมาใหมไดเพราะตดิขัดเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม หรือ 
สถานที่สาธารณะ เชน เสาสญัญาณโทรคมนาคม หรือทอรอยสายสัญญาณที่อาจตองขุดถนน หรือ
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ  

ปญหานี้เกิดขึ้นทั่วไป โดยแตละประเทศไดพยายามออกกฎเกณฑสําหรับแกปญหานี้ 
เปนการเฉพาะ เชน สหรัฐอเมริกา19 และสหภาพยุโรป20 โดยเฉพาะอยางยิง่ประเด็นเกี่ยวกับการใช 

                                                        
 18 ปยะบุตร บุญอรามเรือง. (2548). การคาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานตามกรอบความตกลงขององคการ
การคาโลกกับการปฏิบัติตามขอผูกพันเพิ่มเติมของเอกสารอางอิง ในกรณีของประเทศไทย. 
                 19 FCC. (2005, 4 February). “Order on Remand in the Matter of Unbundled Access to Network 
Elements and Review of the Section 251 Unbundling Obligations of Incumbent Local Exchange Carriers.” WC 
Docket No. 04-313, CC Docket No.01-338. 
  20 Directive 2002/19/EC and Regulation (EC) No.2887/2000. (2002). 
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โครงขายทองถ่ิน (local loop)21 แบบแยกสวนเฉพาะสวนปลายทางโครงขายที่เขาถึงผูใชบริการ 
เพื่อใหผูใหบริการรายใหมทีต่องการใหบริการผานโครงขายโทรศัพทพื้นฐานที่มีอยูเดิม สามารถให 
บริการไดโดยเร็วเพียงแคติดตั้งอุปกรณและขอใชโครงขายเฉพาะสวนโครงขายทองถ่ิน ก็สามารถ
ใหบริการไดทนัที อันจะเปนการสงเสริมการแขงขันและนวัตกรรมไดเปนอยางด ี
 สําหรับประเด็นรายละเอียดทางกฎเกณฑ เพื่อสรางความยืดหยุนรองรับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี พบวา มีพัฒนาการที่สําคัญในอันที่จะเปดกวางทางกฎเกณฑเพื่อเขาสูตลาดและเพื่อ
สงเสริมการแขงขันมากยิ่งขึ้น เชนการออกใบอนุญาตแบบทั่วไป และกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่มุงเนนความ
เปนกลางทางเทคโนโลยี ขณะเดียวกันก็มีพัฒนาการทางกฎเกณฑเพื่อสรางความโปรงใส ชัดเจนและ 
ไมเลือกปฏิบัติ สอดคลองกับหลักเกณฑของเอกสารอางอิง เชน กระบวนการวินิจฉัยตลาดที่เกี่ยวของ 
(Relevant market) และความมีอํานาจเหนือตลาด การสรางขอตกลงอางอิงการเชื่อมตอโครงขาย 
(Reference Interconnection Offer) การใชโครงขายแบบแยกสวน (Unbundling Access) เปนตน 
 อยางไรก็ดีมแีนวโนมที่จะยกเลิกกฎเกณฑเฉพาะของภาคโทรคมนาคมไปในที่สุด เมื่อ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการแขงขันไดตามสมควร ทั้งนี้เพราะกฎเกณฑเฉพาะ
ตาง ๆ วาดวยการเขาสูตลาด การแขงขัน และเงื่อนไขของการแขงขัน เชน การออกใบอนุญาต การ
คุมครองการแขงขัน และการเชื่อมตอโครงขายอาจจะไมมีความจาํเปนอีกตอไปแตอาจกลับกลายเปน
อุปสรรคของการแขงขันในอนาคตกไ็ด เมื่อผูใหบริการแตละรายมีศกัยภาพในการแขงขันใกลเคยีงกนั  
 ความแนนอนทางหลักเกณฑ เพื่อเปนหลักประกนั ความโปรงใส ชัดเจน และไมเลือก
ปฏิบัติ ตามหลักการของเอกสารอางอิง และความยดืหยุนทางกฎเกณฑเพื่อรองรับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับสภาพการณทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง จะเปนปจจัย
สําคัญที่จะทาํใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ และการแขงขันที่มีประสิทธิภาพของตลาด
โทรคมนาคมของประเทศไทย 

 

                                                                                                                                                               
 21ขอกําหนดการเชื่อมตอโครงขาย (Directive 2002/19/EC) ของสหภาพยุโรป ขอ 2(e) กําหนด
ความหมายของโครงขายทองถิ่นวาหมายถึง 
 “วงจรเชื่อมตอทางกายภาพที่เช่ือมตอจุดปลายสัญญาณของโครงขาย (network termination point) ที่
อุปกรณลูกขายของผูใชบริการกับแผงรวมวงจรหลัก (main distribution frame) หรืออยางอื่นในลักษณะเดียวกัน
ในโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานสาธารณะ (PSTN)” 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในการศึกษา      แนวทางการเชื่อมตอโครงขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง 

ADSL ที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน    (ผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง)    ไดกําหนดวิธีการ
วิจัยไวดังนี ้
 
3.1   วิธีการดําเนินการวิจัย 
          3.1.1  ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เชน อัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงผานโครงขายผูใหบริการตาง ๆ ของบริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ทั้งผูไดรับ
ใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานและที่ไมมี
โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน ไดแก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด บมจ. แอดวานซ ดาตา 
เน็ตเวอรค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท CSLoxinfo จํากัด (มหาชน) บริษัท เคเอสซี อินเทอรเน็ต จํากดั 
(มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเทอรเนต จํากัด และบริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จํากัด จากเว็บไซตของ
บริษัท ดังกลาว 

 ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data)  เชน ขอมูล การประกอบธุรกิจ การเปนผูรับสัมปทาน
หรือผูรวมการงาน ประเภทใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตที่ไดรับ รวบรวมจากรายงานประจําป 
และเว็บไซตของบริษัท  สวนขอมูลเทคโนโลยี อินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL และเทคโนโลยี 
บรอดแบนด  หลักการพื้นฐานในการเชือ่มตอโครงขาย (Interconnection Principles) หลักการ
เชื่อมตอโครงขายของเอเปค (APEC Principles of Interconnection) หลักเกณฑสําหรับการเชื่อมตอ
แบบแยกสวนโครงขาย (network unbundling)  รวบรวมจากงานวิจยั  ตําราวิชาการ บทความ บท
วิเคราะหในวารสาร พ.ร.บ. การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ประกาศ กทช. วาดวยการ
ใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ประกาศ กทช. มาตรการเพือ่ปองกันมิใหมีการกระทําอัน
เปนการผูกขาด และจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ   

3.1.2  วิเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎีเทคโนโลยีบรอดแบนด    เพื่อศึกษาความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี ADSL ในการประยกุตใชงานรวมกับโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน ศึกษาหลักการ
กํากับโทรคมนาคมสากล เปรียบเทียบกับหลักการกํากับการใหบริการอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทย
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เพื่อศกึษาแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการคุมครองการแขงขนั ศกึษาการใชและเชือ่มตอโครงขาย
โทรคมนาคม (Interconnection) เพื่อหาแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการใชโครงขายแบบแยกสวน (Local 
Loop Unbundling) ใชทฤษฎีทางการตลาด วิเคราะหเปรียบเทยีบสวนประกอบโครงขายของผู
ใหบริการ รูปแบบการใหบริการและอัตราคาบริการ ของผูรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ADSL ที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานและที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน และ
วิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานเพื่อหาอุปสรรคในการ
เขามาแขงขันของผูประกอบการที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน  

3.1.3 สรุปผลการศึกษาการทํางานของเทคโนโลยี ADSL ในการประยุกตใชงานรวมกบั
โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองการแขงขันการใหบริการอินเทอรเน็ต 
ความเรว็สูงของไทยและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการใชโครงขายแบบแยกสวน (Local Loop Unbundling) 
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL  
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาหาขอมูล ซ่ึงขอมูลที่รวบรวมไดจะนํามาเรยีบเรยีง
และวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
 
3.3 ระยะเวลาในการดําเนนิการวิจัย 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัยสรุปไดดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 

 

การดําเนินการวิจัย พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 
1. ศึกษาขอมูล      
2. วิเคราะหขอมูล      
3. สรุปผลการศึกษา      
4. จัดทํารายงาน      
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
4.1  ผลการศึกษาการประยุกตใชงานเทคโนโลยี ADSL กับโครงขาย โทรศัพทพื้นฐาน 

การศึกษาการประยุกตใชงานเทคโนโลยี ADSL กับโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน จะ
พิจารณาเทคโนโลยี การทาํงาน สวนประกอบโครงขาย การเชื่อมตอโครงขาย ระยะทางและ
ความเร็ว ดังนี ้

 
           4.1.1  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ADSL 
 ADSL22 (Asynchronous Digital Subscriber Line) เปนเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสาร
ขอมูลดวยความเร็วกวา 6 Mbps ไปยังผูใชบริการ และส่ือสารไดเร็วถึงกวา 640 Kbps ใน
สองทิศทางซึ่งอัตราความเร็วดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพความจุของสายโทรศัพทแบบเดิมไดกวา 
50 เทา ทําให ADSL สามารถเปลี่ยนโครงขายโทรศัพทที่จํากัดเพียงการใหบริการดานเสียง ขอความ 
และกราฟกทีม่ีรายละเอียดไมมากนัก ใหกลายเปนโครงขายที่มีประสิทธิภาพสูง ใชไดกับ การสง
ภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดยีไปยังบานเรอืนตางๆไดอยางแพรหลายทัว่ไป โดยผานคูสายโทรศัพท
ในสวนทีเ่รียกวา Local Loop คือชวงจากชมุสายถึงบานผูใชบริการในระยะทางประมาณ 3.5-5 กม.  

ADSL มีอัตราความเร็วการรับขอมูล (Downstream) และอัตราความเร็วในการสงขอมูล 
(Upstream) ไมเทากัน โดยมีอัตราการรับขอมูลสูงสุดที่ 8 เมกะบิตตอวินาที และอัตราการสงขอมูล
สูงสุดที่ 1 เมกะบิตตอวนิาที ระดับความเรว็ในการ รับ-สง ขอมูลจะขึ้นอยูกับ ระยะทาง และคุณภาพ
ของคูสาย และ มีการใชเทคนิคการเขารหสัสัญญาณ ที่แบงยานความถีบ่นคูสายทองแดง ออกเปน 3 
ชวง ประกอบดัวย ชวงความถี่โทรศัพท (POTS) ชวงความถี่ของการสงขอมูล (Upstream) ชวง
ความถี่ในการรับขอมูล (Downstream) จึงทําใหสามารถสงขอมูล และใชโทรศัพทในเวลาเดยีวกัน
ได  

 

                                                           

 22 เทคโนโลยี ADSL.  (2006).  จาก http://www.bcoms.net/adsl/adsl.asp   
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         4.1.2  การทํางานของ ADSL 
 ADSL ทํางานโดยอาศยัชวงความถี่รวมกบัการใชงานเสียงในระบบโทรศัพทซ่ึงอยูใน
ยานความถี่ 0-4 KHz สวนการรับสงขอมูลจะใชความถี่โทรศัพทที่ไมไดใชงานเสียง ความถี่ที่ใช 
Upstream อยูที่ยาน 20-128 KHz และ Downstream อยูที่ยานความถี ่ 138-1,100 KHz  สามารถใช
งาน Downstream ไดสูงถึง 8 Mbps Upstream ไดที่ 1 Mbps  ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการแบงยานความถีข่อง ADSL  
 
 ความถี่จะมีผลเร่ืองระยะทางเนื่องจากความถี่ยิ่งสูงจะสามารถสงสัญญาณในระยะทางที่
ส้ันลงดังนั้น Downstream ซ่ึงใชชวงความถี่ที่สูงกวา Upstream จึงมีความเร็วในการสงสัญญาณที่
ลดลงมากกวาในระยะทางที่เทากัน ความเร็ว Downstream เริ่มตกลงเมื่อระยะมากกวา 1,200 เมตร 
สวน ความเรว็ Upstream เร่ิมตกลงเมื่อระยะมากกวา 2.4 กม. ระยะสูงสุดที่สามารถใชงาน ได
ประมาณ 8,000 ฟุต หรือประมาณ 5 กม.จากชุมสายไปยงับาน โดยทั่วไปจะใหบริการไดในระยะ 2-
3 กม. ซ่ึงจะใหบริการไดทีค่วามเร็วประมาณ 6 Mbps ซ่ึงในทางปฏิบัติก็จะใหบริการไดที่ประมาณ 
4 Mbps เนื่องจากคุณภาพสาย  และขนาดของสายกม็ีผลตอการรับสงสัญญาณดวยโดยหนวยวัด
ขนาดสาย (AWG) โดย 24 AWG ขนาด 0.51 mm สามารถสงสัญญาณความเร็ว 1.5-2 Mbps ไดไกล 
18,000 ฟุต สาย 26 AWG ขนาด 0.40 mm จะสามารถสงสัญญาณไดไกล 15,000 ฟุต เปนตน  
 ชองความเร็วสูงมีอัตราความเร็วตั้งแต 1.5-6.1 Mbps ในขณะที่การสื่อสารขอมูลแบบดู
เพล็กซ อยูในชวงตั้งแต 16-640 Kbps (ดังแสดงในภาพที่ 4.2) และแตละชองสัญญาณสามารถที่จะ
ทําการ submuliplex ใหเปนชองสําหรับการสงดวยอัตราความเร็วต่ํา ๆ ไดหลาย ๆ ชอง 
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ภาพที่  4.2  ภาพแสดงลักษณะการใชงานของ ADSL 
 
         4.1.3  สวนประกอบโครงขาย ADSL  

เทคโนโลยีของเครือขาย ADSL ใหบริการสื่อสารในลักษณะ Broadband โดยผูใชบริการ 
มีเพียงโมเด็ม ที่เปนระบบ ADSL แลวเสียบเขากับ Connector ที่เปนอปุกรณ Splitter หรือ Filter มี
ลักษณะคลายเตาเสียบสายโทรศัพท ซ่ึงจะมี Connector 2 ชอง โดยชองหนึ่งสําหรับเสยีบสาย โมเด็ม 
ขณะที่อีกชองหนึ่งสําหรับเสียบเขากับสายโทรศัพทตามปกติ และสามารถใชงานไดพรอม ๆ กัน บน
สายโทรศัพทเสนเดียวกัน  

สวนที่ Central Office เปนชุมสายโทรศัพททําหนาที่รับสัญญาณ Voice Services 
(เสียงพูดโทรศัพท) เขามาที่ Voice Switch ซ่ึงอาจรวมทั้ง Data ก็ได โดย สัญญาณทั้งสองจะมา
ส้ินสุดที่อุปกรณ Splitter ที่ศูนยใหบริการ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ภาพแสดงสถาปตยกรรมโครงขาย ADSL 
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 สวนบานผูเชา (Customer Premise) แตละจุดจะประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร PC 
หรืออาจเปน Workstation หรือเปนเครือขาย LAN จุดที่เปน Gateway ตอกับโครงขายอื่น ๆ จะใช
เปน Router หรือใชคอมพิวเตอร PC มาเปน Router หรือ Proxy Server ซ่ึงถาเปน PC ก็ตองมี NIC 
(Network Interface Card) 2 ชุด ชุดหนึ่งตอเขากับ ADSL โมเด็มอีกชุดหนึ่งตอเขากับ LAN 
 Access Network สวนนี้ประกอบดวย ADSL โมเด็ม และตัว MUX ที่ศูนยกลางและ
รวมทั้ง ADSL โมเด็มปลายทางดานผูใชที่ตอเขากับ local loop ตัวโมเด็มที่ศูนยกลางบางครั้งจะ
เรียกวา ATU-C (ADSL Transceiver Unit-central office end) สวนฝงผูใชจะเรียกวา ATU-R 
(ADSL Transceiver Unit – Remote terminal end) ตัว MUX และโมเด็มที่ศูนยกลางปกติจะรวมเปน 
unit เดยีวกัน เรียกวา access node หรือบางครั้งก็เรียก DSLAM (DSL Access Multiplexer) ถา 
backbone Network เปน ATM ตัว access node ก็จะตอเขากับ ATM access switch ไมจําเปนวา 
ADSL access กับ ATM access switch จะตองอยูที่เดยีวกัน หนาทีห่ลักของ ATM access switch คือ
การจัดการรวมทราฟฟคที่เขามาและยายออกไปสู regional broadband network สําหรับตัวแยก
สัญญาณโทรศัพท (Splitter) จะอยูในสวนกอนเขา Access node ฝงผูใชก็จะอยูกอนตัวโมเด็ม ทั้งนี้
เพื่อวากรณีที่ DSL มีปญหาผูใชยังสามารถใชโทรศัพทธรรมดาได 
 Regional Broadband Network โครงสรางของโครงขายสวนนี้จะใชเปน SDH โดยใช
เปน ATM วิ่งอยูขางบนอีกตอหนึ่ง 
 Service Provider Network จะประกอบดวย ISP POP สําหรับตอเขาสู Internet 
ใหบริการ e-mail และ Web hosting 
  Content Provider Network ใหบริการขอมูลเฉพาะอื่น ๆ เสมือนเปนที่ผลิตขอมูลไว
แจกจาย 
 ในแงของผูใหบริการแลว ขึ้นกับวาบริษัทโทรศัพทจะจํากัดบทบาทตัวเองแคไหนโดย
อาจจะรับผิดชอบถึง access network หรือเฉพาะ backbone network     ซ่ึงในแตละกรณีตองมีการ
ตกลงกันวาใครเปนผูรับผิดชอบสวนไหน และรับผิดชอบอยางไร โดยแยกเปน access network 
provider กับ service network provider 
                    สวนประกอบของอุปกรณ ADSL Network23   
 อุปกรณของระบบโครงขาย ADSL ติดตั้งอยู 2 สวน คอืในสวนผูใหบริการ (Provider) 
และสวนผูใชงาน (User) ซ่ึงจะเชื่อมตอเขากับเครือขายระบบเสียง และเครือขายขอมูล (Data) ใน
สวนผูใหบริการ มีรายละเอยีดดังนี ้ 

 

 23  จาก http://www.adslcool.com
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  Splitter หรือ POTS Splitter เปนอุปกรณที่ใชแยกสัญญาณเสียงและสัญญาณขอมูล
ออกจากกนั โดยถูกติดตั้งอยูทั้งที่ผูใชงาน และที่ชุมสายโทรศัพท นั่นคอืหากมีการใชงานโทรศัพท 
สัญญาณโทรศัพทจะถูกสงผานสายทองแดง ไปยังชุมสายโทรศัพท (Central Office) และสัญญาณ
โทรศัพทจะถูกสงผานไปยังเครือขายโทรศัพทสาธารณะ (PSTN: Public switch telephone network) 
เพื่อเช่ือมตอไปยังเลขหมายปลายทางตอไป สวนสัญญาณขอมูล (DATA) จะถูกสงผานไปยงั
อุปกรณ DSLAM  

DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) เปนอุปกรณทีต่ิดตั้งอยูในสวน
ของผูใหบริการซึ่งจะทําหนาที่เปนเหมือนชุมสายของระบบ ADSL จะติดตั้งอยูในจุดที่สามารถ
ใหบริการแกผูใชงานได โดยอยูไมเกินกวาระยะทางที ่ADSL จะรองรับได (ประมาณ 5 กิโลเมตร) 
การทํางานของ ADSL โมเด็มจะเกิดขึ้นระหวางชุมสายโทรศัพท (Central Office) โดยผูใหบริการ 
จะตองติดตั้งอุปกรณรวมสัญญาณเรียกวา DSLAM (DSL Access Multiplexer) ในทุกๆ ชุมสายที่
ใหบริการ ซ่ึงจะทําหนาที่รวมสัญญาณจากผูใชงาน ในชมุสายโทรศัพทนั้นๆ จากนัน้ขอมูลจะถูก
สงผาน เครือขายดิจิตอลความเร็วสูง ไปยังศูนยกลางของผูใหบริการ และจากนัน้ผูใหบริการ ADSL 
ก็จะเชื่อมตอไปยังผูใหบริการขอมูล (Service Provider) เชน ISPs หรือเครือขายขององคกร 

Node DSLAM ทาํหนาที่ในการรวม User แตละ User แลวสงออกในระดับ IMA Group 
( การรวม E1 ตั้งแต 1 E1 เปนตน ไปเพือ่แชร Bandwidth) หรือเปนการเชื่อมตอในระดับ STM-1 
เพื่อสงใหระบบ ATM , BRAS ซ่ึงแลวแตผูใหบริการจะเลือกใช นอกจากนี้ Node DSLAM ยังเปน
ตัวกําหนดความเร็วที่ผูใชบริการขอใชกับผูใหบริการ ซ่ึงการกําหนดนีผู้ใหบริการจะทําเปน profile 
ไว เมื่อลูกคารายไหนตองการความเร็วเทาไรก็เรียก profile นั้นออกมาใช สวนการกําหนดอัตราการ
รับสงที่บอกวา 1:20 หรือ 1: 50 นั้น จะกําหนดจาก Traffic Table ที่ Node DSLAM แลวนํามาใชใน
การกําหนดคาใหกับลูกคาแตละราย   

 
         4.1.4  การเชื่อมตอทาง Hardware 
  การเชื่อมตอจากลูกคาไปหาระบบอินเทอรเน็ต มีการเชื่อมตอผาน Service Provider ซ่ึง
ก็คือ ผูใหบริการโทรศัพทและ ISP ในสวนของ Service Provider ประกอบดวย DSLAM, BRAS 
และ ISP ซ่ึงในสวนของ DSLAM และBRAS เปนสวนที่ติดตัง้อยูในความรบัผิดชอบของผู
ใหบริการโทรศัพท  

เห็นไดวา PC เชื่อมตอกับ Modem จากนั้น Modem ก็เชื่อมตอกับ Splitter ซ่ึงจะเปนตัว
แยกสัญญาณโทรศัพทกับขอมูล โดยการกรองสัญญาณความถี่ต่ํา (Voice)  ออก จากนั้นกเ็ชื่อม
ตอไปยัง Service provider เมื่อสายสัญญาณโทรศัพทเขามาที่ชุมสายโทรศัพทตัวกจ็ะผานตัว Splitter 
เพื่อแยกสัญญาณ PSTN เขาชุมสายโทรศัพท สวนสัญญาณขอมูลจะเขาสูอุปกรณ DSLAM เพื่อ

DPU



 
39 

 

รวบรวม User แตละ User สงใหอุปกรณ BRAS โดยสงผานระบบ ATM จากนัน้ BRAS จะ
ตรวจสอบวาแตละ User เปนของ ISP รายใด แลวจึงสงขอมูลให ISP รายนั้นเพื่อเช่ือมตอกบั
อินเทอรเน็ตตอไป ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

 

 
 
ภาพที ่4.4 ภาพแสดงการเชือ่มตอจากลูกคาไปหาระบบอนิเทอรเน็ต 
 
         4.1.5  ระยะทางและอัตราความเร็วของ ADSL  

ระยะทางมีผลตออัตราความเร็วในการใหบริการของ ADSL เปนอยางมาก โดยมีปจจัย
หลายประการ เชน ขนาดความยาวสาย ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนลวด อุปกรณ Bridge Taps 
รวมไปถึงการกวนกันของอุปกรณ Cross-Coupled ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากความลดทอน (Attenuation) 
ของสัญญาณเกิดขึ้น เมื่อความยาวของสายทองแดงมีมากขึ้น รวมทั้งความถี่ ซ่ึงคานี้จะลดลงเมื่อเพิ่ม
ขนาดของสาย อยางไรก็ดีงาน Application ที่ตองใชบริการ ADSL สวนใหญ จะเปนพวก 
Compressed Digital Video เนื่องจากเปนสัญญาณประเภททํางานแบบ Real-Time ดวยเหตุนี้ 
สัญญาณ Digital Video เหลานี้ จึงไมสามารถใชระบบควบคุมความผิดพลาด แบบที่มีอยูในระดับ
ของเครือขายทั่วไป ดังนั้น ADSL โมเด็ม จึงมีระบบ ที่เรียกวา Forward Error Correction ซ่ึงเปน
ระบบที่ชวยลดความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นโดยสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในหวงเวลาสั้นมาก หรือที่
เรียกวา Impulse Noise โดย ADSL โมเด็ม จะใชวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ทํางานบน
พื้นฐานของ การกําหนดใหมีการตรวจสอบสัญลักษณทีละตัว การทําเชนนี้ ชวยให ลดปญหาการ
ควบของสัญญาณรบกวนในสาย 
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         4.1.6  ขอไดเปรียบ/เสียเปรียบของเทคโนโลยี ADSL24

 ประโยชนของเทคโนโลยี DSL 
 -  ความเร็ว (Speed)  ADSL เหมาะสําหรับ High Speed Access Solution  ทําใหสามารถ
ใชงานกับ Application ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

-  การตอใชงาน (Connectivity)  ADSL จะตออยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงไมตองรอเวลาเพื่อ 
รับ E-mail หรือเสียเวลาในการตอโมเดม็ อีกทั้ง การตอใชงานที่คงที่จะทําใหสามารถใชงานกบั 
Stream Application เชน IP Multicast ไดอีกดวย 
                    - ใชงานงาย (Ease of use) เนื่องจาก ADSL จะทํางานตามการติดตั้งครั้งแรกหลังจาก
นั้นผูใชงานจะสามารถใชงานไดเลยเพียงแคคลิก Browser เทานั้น 
                       -   ความนาเชื่อถือได (Reliability)  เนื่องจากใชโครงขายโทรศัพทเดิมซ่ึงถือวาเปน
โครงขายที่มีประสิทธิภาพสูง ไมคอยมีคูสายโทรศัพทเสียหรือถามีก็จะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว 
                    - ความปลอดภยั (Security) ADSL ใชโครงขายโทรศัพทซ่ึงผูเชาจะมีคูสายเฉพาะและ
เปนการตอแบบจุดตอจุด จึงมีความปลอดภัย เหมาะสําหรับการทําธุรกรรมที่ตองการความปลอดภัย
ของขอมูล 
 -  เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพิสูจนแลว (Proven Technology) 
 ขอจํากัดของ ADSL 
 เพราะวา ADSL จะตองสามารถรับกับความยาวของ local loop ซ่ึงเปนไดตั้งแตไมกี่
เมตรไปจนถึงประมาณ 5 กม. ทําใหเงื่อนไขเทคนิคตาง ๆ มีการแปรเปลี่ยนอยางมาก อุปสรรคตาง ๆ 
ทางเทคนิคในการสงสัญญาณที่พอสรุปไดมีดังนี ้

-  การแผวลงของสัญญาณที่สงออกไป (Attenuation) มีผลอยางมากกับสัญญาณที่ไปถึง 
ปลายทาง การแกไขโดยการสงสัญญาณขนาดใหญ เพือ่ใหปลายทางสามารถรับสัญญาณไดโดยที่
สัญญาณไมขาดหายนั้นทําไมได เนื่องจากจะไปรบกวนกับสัญญาณขางเคียง นอกจากนี้สัญญาณทีม่ี
ความเร็วสูงจะแผวลงมากกวาสัญญาณที่ความถี่ต่ํา  

-   การแตกกระจายของสัญญาณ (dispersion)  จะกอใหเกิด   ISI  (Inter Symbol Interference) 
 คือ สัญญาณที่ทยอยสงไลกัน ระบบ echo-cancelling คือสัญญาณที่สงออกไป เขาไปรบกวน
สัญญาณที่รับเขามาในฝงเดียวกัน FEXT (far end cross talk) คือการที่สัญญาณที่สงออกไปเขาไป
รบกวนสัญญาณที่กําลังรับเขามาที่ฝงตรงขาม จะมีผลเฉพาะ local loop ที่ส้ัน ๆ RFI (radio 

 

 24 ทวีป  หีบงา. เลมเดิม. 
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frequency interference) สัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุ  impulse เปนสัญญาณกวนจากเครื่องมือ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ในบาน ในโรงงาน 
                    - ความเร็วในการรับ – สง สัญญาณ การรับ-สงสัญญาณที่ความเร็วสูงกวาจะใชไดกบั
ระยะทางที่ส้ันกวา 
 -  ขนาดของสายที่ใช  สายทีม่ีขนาดใหญกวาจะสามารถสงสัญญาณไดไกลกวา 
         
         4.1.7  สรุปผลการศึกษา 
 สรุปไดวา ADSL เปนเทคโนโลยีบรอดแบนด ที่ออกแบบมาใหเหมาะสมสําหรับการใช
งานอินเทอรเน็ตที่บาน ซ่ึงสวนใหญมีความตองการในการดาวนโหลดขอมูลมากกวาการสงขอมูล 
ชวยใหสายโทรศัพทที่มีอยูแลวแทบทุกบาน มีความสามารถในการรับสงขอมูลท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีบรอดแบนดแบบอื่นแลว ADSL เปนเทคโนโลยีที่ติดตั้งไดงาย สะดวก 
และรวดเร็ว เพราะไมตองเดินสายเชื่อมโยงใหม และอุปกรณมีแพรหลายหาซื้อไดงาย ราคาถูก ทํา
ใหมีคาใชจายต่ํากวาเทคโนโลยีอ่ืน  
 
4.2 ผลการศึกษาแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการคุมครองการแขงขัน 

การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การคุมครองการแขงขันจะพิจารณาหลักการพื้นฐานสําหรับ 
การกํากับดูแลการเชื่อมตอโครงขาย ซ่ึงเปนหลักการกํากับโทรคมนาคมสากล และการกํากับการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทย 

   4.2.1 หลักการพื้นฐานสําหรับการกํากับดูแลการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection  Principles) 
คูมือการกํากับดูแลโทรคมนาคมของธนาคารโลก   ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานที่สําคัญ

ในการเชื่อมตอโครงขาย 7 ประการ25  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของเอกสารอางอิง ขององคการการ 
คาโลก (WTO Reference Paper) และหลักการเชื่อมตอโครงขายของเอเปค (APEC Principles of 
Interconnection) ดังนี้ 

1.  การจัดทําแนวทางปฏิบัตสํิาหรับการเชื่อมตอโครงขายลวงหนา 
เนื่องจากการเชื่อมตอโครงขายเปนประเดน็ที่ซับซอนและมีรายละเอียดคอนขางมากทั้ง 

ทางดานเทคนิคและการเงิน หนวยงานกํากับดูแลในหลายประเทศจึงมีนโยบายใหผูประกอบการใน
กิจการโทรคมนาคมเจรจาในเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอโครงขายกันเองกอน หากการเจรจาลมเหลว
ผูประกอบการจะสามารถรองขอใหมีกระบวนการระงับขอพิพาทหรือบังคับใชกฎหมายการแขงขัน
ทางการคาเพื่อแกปญหาได หากหนวยงานกํากับดูแลไมมีแนวทางปฏิบัติไวลวงหนา อาจทําใหเกิด

 

 25 สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และธราธร รัตนนฤมิตศร.  เลมเดิม. 
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ปญหาที่สําคัญบางประการโดยเฉพาะการใชอํานาจเหนือตลาดของผูประกอบการรายเดิม ซ่ึงมีอํานาจ
ตอรองสูงกวาผูประกอบการรายใหมในการกีดกันการแขงขัน ซ่ึงทําใหการเชื่อมตอโครงขายไม
สามารถเกิดขึ้นไดหรือใชเวลานานกวาที่ควรจะเปน 

2.   การกําหนดใหผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด26  หรือผูประกอบการที่มีโครงสราง 
พื้นฐานทีจ่ําเปน (essential facilities) มีหนาที่ตองใหผูอ่ืนเชื่อมตอโครงขาย 
 ในชวงแรกของการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม  หนวยงานกํากับดูแลสวนใหญ จะตองการ 
ใหผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดซึ่งโดยทั่วไปเปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานรายเดิม ยินยอม 
ใหผูประกอบการรายอื่นเชื่อมตอโครงขาย เพื่อสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาด โดยผูประกอบการ
ที่มีอํานาจเหนือตลาดจะตองใหผูประกอบการรายอื่นเชื่อมตอ โครงขายอยางทันเวลา ไดมาตรฐาน
ตลอดจนตองใหเชื่อมตอโครงขายได ณ ทุกจุดที่เปนไปไดทางเทคนิค (any technically feasible 
point)  

เอกสารอางอิงขององคการการคาโลก กําหนดใหหนวยงานกํากับดูแล“จะตองมีมาตรการ 
รับประกันการเชื่อมตอโครงขายเขากับผูใหบริการรายใหญ ณ ทุกจุดในเครือขายที่เปนไปไดในทาง
เทคนิค”   ตามหลักการแลวมีเพียง ผูประกอบการที่เปนเจาของโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน (essential 
facilities) เทานั้นที่มีความสามารถในการตั้งเงื่อนไขและราคาคาเชื่อมตอโครงขายที่เปนอิสระจาก
กลไกตลาดได เพราะผูประกอบการโดยทั่วไปไมมีความสามารถที่กําหนดคาเชื่อมตอโครงขายที่สูง
เกินไปหรือวางเงื่อนไขที่เลือกปฏิบัติไปไดนาน เพราะผูตองการเชื่อมตอโครงขายสามารถหันไป
เชื่อมตอกับผูประกอบการรายอื่นได ดังนั้นหนวยงานกํากับดูแลจึงมักกําหนดใหผูประกอบการที่มี
อํานาจเหนือตลาดเทานั้นที่มีหนาที่ในการเชื่อมตอโครงขาย อยางไรก็ตาม บางประเทศไดใช
ขอตกลงการเชื่อมตอโครงขาย กับผูประกอบการที่มีโครงขายทั้งหมดโดยรวมถึงผูประกอบการที่
ไมมีอํานาจเหนือตลาดดวย 

3.  การเชื่อมตอโครงขายควรจะมีความโปรงใส (Transparency) 
ตามหลักการปฏิบัติที่ดี กระบวนการการเชื่อมตอโครงขายควรจะมีความโปรงใส โดยมี

การเปดเผยกฎระเบียบ สัญญาและขอมูลตางๆ ตอสาธารณะ เพื่อใหผูประกอบการทั้งหมดสามารถ
ทบทวนและใหความคิดเห็นในเงื่อนไขตางๆ ของการเชื่อมตอโครงขายได ความโปรงใสในการ
เชื่อมตอโครงขายถือวาเปนวิธีการสําคัญ ในการปองกันพฤติกรรมที่กีดกันการแขงขันจากผูประกอบการ  

 

 26 คลายกับแนวคิดของคําวา “ผูใหบริการรายใหญ” (major supplier) ในเอกสารอางอิงขององคการ
การคาโลก ระบุวาผูใหบริการรายใหญหมายถึง “ผูใหบริการที่สามารถกําหนดเงื่อนไขของบริการ (ดานราคาหรือ
ปริมาณการผลิต) ในตลาดบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งเปนผลมาจากการควบคุมโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
(essential facilities) หรือ ใชสถานะ (position)   ของตนเองในตลาด” 
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ที่มีอํานาจเหนือตลาด เพราะการเปดเผยเอกสารที่สําคัญและกระบวนการเจรจาทั้งหมดจะทําให
หนวยงานกํากับดูแลสามารถติดตาม และ ปองปรามพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน หรือเลือกปฏิบัติได  
นอกจากนี้ ความโปรงใสยังทําใหหนวยงานกํากับดูแลและผูมีสวนเกี่ยวของในตลาดทุกรายสามารถ
เปรียบเทียบคาเชื่อมตอโครงขายและเงื่อนไขตางๆ ไดสะดวกมากขึ้น 

เอกสารอางอิงขององคการการคาโลก ไดระบุไวในหัวขอความโปรงใสของขอตกลง
การเชื่อมตอโครงขายวา “จะตองรับประกันวาเอกสารขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายหรือขอเสนอ
ใหเชื่อมตอโครงขาย (reference interconnection offer หรือ RIO) ของผูใหบริการรายใหญไดรับการ
เปดเผยตอสาธารณะ” การเผยแพรขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายตอสาธารณะมีขอดีที่ชวยใหเกิด
ความโปรงใสและสามารถหลีกเลี่ยงขอพิพาทที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติได โดยเฉพาะการเผยแพร
รายละเอียดหลักๆ ของขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายของผูใหบริการรายใหญ การไมเผยแพร
เงื่อนไขในขอตกลงจะทําใหผูประกอบการทั่วไป ขาดหลักอางอิงในการเจรจากับผูใหบริการราย
ใหญ ซ่ึงทําใหผูใหบริการรายใหญเปนตอในการเจรจา ขอมูลท่ีจะชวยใหผูประกอบการทั่วไปใน
การเจรจาคือเงื่อนไขสําคัญตางๆ ของขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายที่เคยเกิดขึ้น และขอมูลทาง
เทคนิคที่สําคัญตอการเชื่อมตอโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังควรใหมีการเปดเผย
ขั้นตอนในการเจรจาเชื่อมตอโครงขายแกสาธารณะดวย 

จากการสํารวจของ ITU พบวา27 ประเทศกวา 50 ประเทศไดกําหนดใหเปดเผยขอตกลง
การเชื่อมตอโครงขายและอตัราคาเชื่อมตอโครงขายตอสาธารณะ ในบางประเทศเชน แคนาดา 
สิงคโปร ฮองกงและอังกฤษ ขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายจะอยูในเว็บไซตของหนวยงานกํากบั
ดูแลหรือเว็บไซตของผูประกอบการ  

ทั้งนี้ เมื่อมีการเผยแพรขอตกลงดังกลาว ส่ิงหนึ่งที่ขาดไมไดก็คือ การมีมาตรการคุม 
ครองขอมูลที่เปนความลับทางการคาดวย เชน อาจกําหนดวาสวนของเอกสารที่เปนความลับทาง
การคาไมจําเปนตองเปดเผยตอสาธารณะอยางละเอียด โดยอาจเปดเผยในภาพรวมหรือสรุปเทาที่
จําเปน เปนตน ทั้งนี้เปนหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแลที่จะพิจารณารวมกับกลุมผูประกอบการวา
ขอมูลใดเปนขอมูลที่จําเปนตอการเชื่อมตอโครงขายและขอมูลใดเปนขอมูลที่เปนความลับทางการคา 

4.  การเชื่อมตอโครงขายควรจะไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) 
หนวยงานกํากับดูแลควรสงเสริมใหเกิดการเชื่อมตอ ระหวางจุดของโครงขายโทรคมนาคม 

อยางทั่วถึง (any-to-any connectivity) โดยไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึงการที่ผูประกอบการทุกราย
สามารถเชื่อมตอกับผูประกอบการรายอื่นในตลาดได โดยไมมีผูประกอบการรายใดมีอํานาจควบคมุ

 

 27 ITU. (2001). Trends in Telecommunication Reform 2000-2001: Interconnection and 
Regulation. International Telecommunication union. 
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โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และกีดกันผูประกอบการรายอื่นในการติดตอเขามาในโครงขายตน 
ในทางปฏิบัติ การหามพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติจะบังคับใชเฉพาะกับผูประกอบการที่มีโครงขาย
และมีอํานาจเหนือตลาดเทานั้น 

เอกสารอางอิงขององคการการคาโลก   กําหนดใหผูใหบริการรายใหญจัดใหมีการเชื่อม 
ตอโครงขายโดยไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในสวนของเงื่อนไขและ คาเชื่อมตอโครงขาย คาเชื่อมตอ
โครงขายและคุณภาพของการเชื่อมตอโครงขายที่ผูประกอบการอื่นไดรับ จะตองไมดอยกวาที่ผู
ใหบริการรายใหญหรือบริษัทในเครือใชเอง หรือท่ีใหแกผูใหบริการรายอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ทั้งนี้
เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติระหวางคูแขงตาง ๆ และปองกันไมใหเกิดการอุดหนุนไขว
ระหวางบริษัทในเครือ เนื่องจากการอุดหนุนไขว จะทําใหเกิดการกีดกันการแขงขันได เชน ผู
ใหบริการอาจจะเก็บคาเชื่อมตอ โครงขายสูงกวาตนทุนในตลาดที่ตนมีอํานาจเหนือตลาด แลวใช
กําไรสวนเกินนี้อุดหนุนบริการที่มีการแขงขันโดยตั้งราคาตํ่ากวาตนทุน เปนตน 

แนวทางในการปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ คือ การกําหนดมาตรฐานขั้น
ตํ่าสําหรับการเชื่อมตอโครงขายซึ่งรวมถึงเงื่อนไข คาเชื่อมตอโครงขาย และคุณภาพการเชื่อมตอ
โครงขายไวในขอตกลงการเชื่อมตอโครงขายตลอดจนเปดเผยเอกสารที่สําคัญตอสาธารณะ นอกจากนี้ 
หนวยงานกํากับดูแลอาจกําหนดใหมีการแยกบัญชี สําหรับบริการในตลาดที่แขงขัน และบริการใน
ตลาดที่ไมแขงขันออกจากกันเพื่อปองกันการอุดหนุนไขว หรือกําหนดใหผูประกอบการแยกกิจการ
ของบริการที่แขงขันกับไมแขงขันออกจากกัน โดยปกติแลวการแยกบัญชีทําได 3 ระดับ คือ แยก
บัญชีของบริการที่ถูกกํากับดูแลและ บริการที่ไมถูกกํากับดูแล แยกบัญชีตามบริษัทซ่ึงใหบริการแต
ละประเภท และแยกบัญชีตามความเปนเจาของ 

5.  คาเชื่อมตอโครงขายควรจะสะทอนตนทุน (Cost Orientation) 
ผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดจะมีแนวโนมที่จะ กําหนดคาเชื่อมตอโครงขายให

สูงที่สุดเทาที่จะทําไดและ อาจจะสูงกวาตนทุนมาก ซ่ึงถือเปนการกีดกันผูประกอบการรายใหม
ไมใหเขาสูตลาด และยังสงผลใหผูใชบริการทั่วไปจะตองจายคาบริการที่สูงกวาตนทุน นอกจากนี้ 
คาเชื่อมตอโครงขายที่สูงเกินไปจะทําใหผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดมีกําไรมาก และอาจนํา
กําไรดังกลาวมาอุดหนุนบริการอื่นที่มีการแขงขัน เอกสารอางอิงขององคการการคาโลก จึงกําหนดให
ผูใหบริการรายใหญจัดใหมีการเชื่อมตอโครงขาย โดยคิดคาเชื่อมตอโครงขายที่สะทอนตนทุน เพื่อ
เปนการสงสัญญาณทางราคาที่ถูกตองตอตลาด อยางไรก็ตามวิธีการคิดตนทุนมีอยูดวยกันหลายวิธี 
โดยแตละวิธีก็ใหผลแตกตางกัน  

6.  กระบวนการเชื่อมตอโครงขายควรจะทันตอเวลา (timeliness) 
ผูประกอบการรายเดิมมักจะ มีความโนมเอียงที่หนวงเหนี่ยวและทําใหเกิดความลาชา

ในกระบวนการเจรจาเชื่อมตอโครงขายเพื่อกีดกันผูประกอบการรายใหมไมใหเขาสูตลาด โดยท่ี
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ผูประกอบการรายเดิมสามารถหากําไรจากบริการในตลาดไดตอไปเรื่อยๆ ซ่ึงสงผลเสียหายตอตลาด
และผูบริโภค  

เอกสารอางอิงขององคการการคาโลกกําหนดใหผูใหบริการรายใหญจะตองจัดใหมีการ
เช่ือมตอโครงขายอยางทันเวลา ในทํานองเดียวกันหนวยงานกํากับดูแลหลายแหงไดกําหนดระยะ 
เวลาสําหรับการเจรจาการเชื่อมตอโครงขายไว 

7. หนวยงานกาํกับดูแลควรจดัใหมกีระบวนการระงับขอพิพาทที่รวดเร็วและยุติธรรม 
บอยคร้ังที่การเจรจาในเชิงพาณิชยเร่ือง การเชื่อมตอโครงขายไมสามารถตกลงกันได 

ดังที่กลาวมาขางตน ปญหาในการเจรจามักเกิดจากอํานาจตอรองที่ ไมเทาเทียมกัน ระหวางผูให 
บริการที่มีอํานาจเหนือตลาดกับผูประกอบการรายอื่น หนวยงานกํากับดูแลควร กําหนดกฎเกณฑ
ตางๆ ที่จะชวยสงเสริมใหคูเจรจามีแรงจูงใจในการเจรจาใหเกิดผลสําเร็จโดยไมตองอาศัยการตดัสิน
จากหนวยงานกํากับดูแลหรือศาลยุติธรรม เชน การกําหนดกฎเกณฑสําหรับกระบวนการเจรจา การ
กําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการ รวมไปถึงการกําหนดโทษปรับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ 
หากผูประกอบการฝาฝนกฎเกณฑ การเชื่อมตอโครงขาย หนวยงานกํากับดูแลของบางประเทศยัง
กําหนดใหผูประกอบการประกาศขั้นตอนการระงับขอพิพาทของตน โดยหนวยงานกํากับดูแลเปน
ผูอนุมัติวากระบวนการดังกลาวสามารถยอมรับไดหรือไม 

เอกสารอางอิงขององคการการคาโลกได กลาวถึง การระงับขอพิพาท (dispute settle- 
ment) วาหากผูประกอบการไมสามารถแกไขปญหาการเจรจาเชิงพาณิชยไดในเวลาที่เหมาะสม และ
อยางเปนธรรม หนวยงานกํากับดูแลจะตองจัดใหมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการระงับขอ
พิพาทโดยเมื่อการเจรจาลมเหลว คูเจรจาควรสามารถใชกระบวนการทางกฎหมาย เชน ศาลยุติธรรม
หรืออนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท นอกจากนี้ ควรจะมีกระบวนการระงับขอพิพาทใน
กรณีที่ผูประกอบการไมพอใจกับบริการตามขอตกลงเชื่อมตอโครงขายแลวดวย 

หนวยงานกํากบัดูแลหลายแหงพยายามลดระดับความเปนปรปกษ ระหวางคูกรณีทีอ่าจ
เกิดจากกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ โดยใชเทคนิคการไกลเกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ 
ทั้งนี้การระงับขอพิพาทที่เปนทางการจะเปนมาตรการ หลังจากที่การระงับขอพิพาทที่ไมเปนทางการ 
ไมไดผลเทานัน้ หนวยงานกํากับดแูลสามารถใชวิธีจัดประชุมปฏิบัติการหรือประชมุโตะกลม เพือ่
หาความเห็นรวมกันเกีย่วกับวิธีการคิดตนทุนหรือเร่ืองอื่นๆ ที่เปนขอพพิาท 

 
          4.2.2  การกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงของไทย 

ในการศึกษาการกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงของไทย   จาก พ.ร.บ. การ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544    ประกาศหลักเกณฑตาง ๆ ของ กทช. คือ หลักเกณฑและ
วิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต หลักเกณฑและวธีิการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
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โทรคมนาคม สําหรับผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต ประกาศ วาดวยการใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ เร่ือง มาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปน
การผูกขาด หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทําให
ทราบวา 

1. การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต  ดวย
การแยกใบอนุญาตการเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตออกเปน 3 แบบ คือ ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง 
ใบอนุญาตแบบที่สอง และใบอนุญาตแบบที่สาม ทําใหผูประกอบการ ที่ตองการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเองตองมาขอรับใบอนุญาตแบบ
ที่หนึ่งและใบอนุญาตแบบที่สาม สวนผูประกอบการที่ตองการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
แบบที่ไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเองตองมาขอรับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง แลวไปใช
บริการโครงขายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตแบบที่สาม  การออกใบอนุญาต (Licensing) แบบ
นี้จะทําใหเกิดสนามการแขงขันที่มีความเทาเทียมกัน (Level Playing Field)  ในการแขงขันการ
ใหบริการระหวาง ISP ที่เปน Incumbent กับ ISP ที่เปน Entrant ในตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ของไทย 

 2.    การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอใชหรือเชื่อมตอโครงขาย ก็เพื่อเปนการคุมครอง 
การแขงขันไมใหผูประกอบการรายใหญใชอํานาจเหนือตลาดปฏิเสธการเชื่อมตอโครงขายกับผู
ใหบริการรายใหม ดวยขออางตาง ๆ ซ่ึงเปนการกีดกันการเชื่อมตอโครงขายที่จะกอใหเกิดการ
ผูกขาดในตลาด 

3.    การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดราคาคาเชื่อมตอโครงขาย    ก็เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมและมีความเทาเทียมกัน ในระหวางผูขอใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทุกราย 
เพราะตนทุนที่เทาเทียมกันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางแทจริง การกําหนดคาเชื่อมตอ
โครงขายที่ไมเหมาะสมจะทําใหผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดไดยากขึ้น หรืออาจเปนการ
บิดเบือนการตัดสินใจลงทุนในโครงขายของผูประกอบการรายเดิม  

4. การกําหนดจุดเชื่อมตอ (Point Of Interconnection) และเขาถึงเพื่อใชโครงขาย
โทรคมนาคม ก็เพื่อใหความสามารถในการแขงขันในแงคุณภาพของบริการที่ผูขอเชื่อมตอโครงขาย
จัดใหแกลูกคาของตนมีคุณภาพเดียวกนักับเจาของโครงขาย  
 5.    การกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม  ดวยการกําหนดลักษณะการกระทําหรือ
พฤติกรรมที่ตองหามของผูมีอํานาจเหนือตลาด การพิจารณาผลกระทบของการกระทาํหรอืพฤตกิรรม
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ของผูรับใบอนุญาตที่มีตอผูใชบริการ ก็เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแขงขันกัน 
อยางเปนธรรม 

4.2.3  สรุปผลการศึกษา 
กฎเกณฑเร่ืองการเชื่อมตอเครือขายนั้น เปนหลักเกณฑดานการกํากับดูแล ประกอบดวย 

การไมเลือกปฏิบัติ ความโปรงใส การมีเงื่อนไขการเชื่อมตอเครือขายที่สมเหตุสมผล รวมทั้งอัตรา
การเชื่อมตอเครือขายจะตองอยูบนตนทุนจริง และมีการแยกองคประกอบของการใหบริการเชื่อม 
ตอใหสามารถเลือกใชไดเทาที่จําเปน 

จากการศึกษาพบวา กทช.  ไดมแีนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการคุมครองการแขงขัน สอดคลอง
กับหลักการของเอกสารอางอิง ขององคการการคาโลก และหลักการเชื่อมตอโครงขายของเอเปค 
การออกประกาศ ตาง ๆ มากํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงของไทย เปนหลักเกณฑที่
ทําให Incumbent กับ Entrant อยูบนสนามการแขงขันทีม่ีความเทาเทียมกัน ทําใหผูประกอบการราย
ใหมเขาสูตลาดไดงายขึ้นและสามารถแขงขันดวยคุณภาพเดียวกนั  

ดังนั้น พ.ร.บ. และประกาศหลักเกณฑ ตางๆ ที่ กทช. กําหนดเพื่อคุมครองการแขงขัน
การใหบริการอินเทอรเนต็ความเรว็สูง  จึงเปนการรบัประกนัความเปนธรรมใหกบั ทกุฝายที่เกี่ยวของ 
เปนการสงเสริมและสนับสนนุใหมกีารแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม เพื่อใหธุรกิจบริการ
อินเทอรเน็ตมกีารเติบโตและกอใหเกดิประโยชนตอประเทศ 
 
4.3  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชโครงขายแบบแยกสวน  (Local Loop Unbundling) 

การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโครงขายแบบแยกสวน จะศึกษาสภาพทั่วไปและ
ตลาดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม กลุมผูใหบริการ
และอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความเห็นเกี่ยวกับการแขงขันของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ดังนี้ 
 
        4.3.1 สภาพทั่วไปและตลาดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 การปฏิรูปโทรคมนาคม (Telecommunications Reform)28 เปนการเปลี่ยนสภาพกจิการ
โทรคมนาคมจากการผูกขาดโดยภาครัฐใหกลายเปนการแขงขันโดยภาคเอกชน บนพื้นฐานความ
เชื่อวากลไกตลาดการแขงขันมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประโยชนสาธารณะ (Public Interests) ได
สูงกวากลไกควบคุมของการผูกขาด รวมทั้งผูประกอบการภาคเอกชนสามารถทําการลงทุนไดคลอง 

 

 28 อายุทธ  จิรชัยประวิตร.(2549). การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม:   กรณีของการกํากับดูแลกิจการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ กทช. 
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ตัวกวา ซ่ึงทําใหการใหบริการมีความครอบคลุมมากขึ้น มีนวัตกรรมของบริการเพิ่มขึ้นและผูบริโภค
มีโอกาสไดใชบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ลดลง 

เนื่องจากเปาหมายของผูประกอบการที่เปนบริษัทเอกชนคือกําไรสูงสุด สวนเปาหมาย
ของผูประกอบการทีเ่ปนรัฐวสิาหกิจผูกขาดคือการพัฒนาประเทศ หลังการแปรรปูแลวจงึตองสงเสรมิ 
ใหมีการแขงขัน (Competition) ระหวางผูประกอบการรายเดิม (Incumbent) กับผูประกอบการราย
ใหม (Entrant) เพื่อไมใหผูบริโภคถูกเอาเปรียบจากการผูกขาดโดยเอกชน และสนามการแขงขนั
จะตองมีความเทาเทียมกนั (Level Playing Field) ทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการราย
ใหม เพื่อใหการแขงขันนั้นมปีระสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อประโยชนสูงสุด  

ในชวงที่ผูประกอบการรายใหมเร่ิมเขามาในตลาดโทรคมนาคม จะตองมีเงินลงทุนสูง
มากเพราะโครงขายโทรคมนาคมมีลักษณะเปนตนทุนจม (Sunk Cost) และ ผูประกอบการรายใหม
ก็จะตองมกีลยทุธการตลาดที่ดีพอที่จะสามารถแยงผูใชบริการของผูประกอบการรายเดิมมาได ซ่ึงก็
ไมงายนกัเนื่องมาจากผูใชบริการจะมีตนทนุการเปลี่ยน (Switching Cost)  

ในขณะเดียวกันผูประกอบการรายเดิมอาจใชวิธีการตาง ๆ เพื่อเอาเปรียบผูประกอบการ
รายใหม เปนการผูกขาดเชิงกีดกันการแขงขัน (Anti-Competitive Monopoly) ในชวงนี้ ผูประกอบการ
รายเดิมสามารถใชการตั้งราคาแบบกําจัดคูแขง (Predatory Pricing) โดยตั้งราคาคาบริการที่ต่ํากวา
ทุน เพื่อกําจัดผูประกอบการรายใหมแลวคอยขึ้นราคาคาบริการชดเชยทีหลัง นอกจากนี้ผูประกอบการ
รายเดิมยังสามารถตั้งราคาคาใชโครงขายแบบขายสงใหใกลเคียงกับ ราคาคาบริการแบบขายปลีก 
(Margin Squeeze) หรือตั้งราคาคาใชโครงขายแบบขายสงที่ลําเอียง (Discriminatory Pricing) เพื่อ
กําจัดผูประกอบการรายใหม  

ยิ่งกวานั้น ผูประกอบการรายเดิมยังสามารถทําการรวมผลิตภัณฑ (Product Bundling) 
สามารถทําการตกลงสิทธิแตเพียงผูเดยีว (Exclusive Dealing Agreements) สามารถทําการอุดหนุน
ไขว (Cross-Subsidy) และสามารถทําการควบคุมสิทธิบัตรทางปญญาและขอมูลที่จาํเปน (Control 
of Essential Intellectual Property and Information) โดยมีเปาหมายเพือ่เอาเปรียบผูประกอบการราย
ใหมไดดวย  

การที่ผูประกอบการรายเดิมสามารถทําการผูกขาดเชิงกดีกันการแขงขนัไดนัน้ ก็เนื่อง 
มาจากการที่ผูประกอบการรายเดิมมีขอไดเปรียบผูประกอบการรายใหมในการที่มีเงนิทุนปริมาณสูง 
มีฐานผูใชบริการจํานวนมาก และที่สําคัญมีอุปกรณพื้นฐานที่จําเปน (Essential Facility) จะเห็นได
วาการเปดเสรีโทรคมนาคม ผูที่ไดเปรียบคอืผูประกอบการรายใหญและผูประกอบการรายเดิม  
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      ตลาดบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูง29 (Broadband Internet) ตลาดบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วไปมีอยูสองลักษณะคือตลาดแขงขันซึ่งหมายถึงตลาดที่ผูประกอบการรายเดิมและ
ผูประกอบการ 
รายใหม สามารถแขงขันกันไดบนสนามทีม่ีความเทาเทียมกัน กับตลาดไมแขงขันซึง่หมายถึงตลาด
ที่ผูประกอบการรายเดมิ และผูประกอบการรายใหมไมไดแขงขนักนัไดบนสนามที่มคีวามเทาเทยีมกัน 
โดยจะมีผูประกอบการบางรายที่มีอํานาจเหนือตลาด (Significant Market Power – SMP)  

สาเหตุสําคัญที่สนามแขงขันไมมีความเทาเทียมกนัก็คือผูประกอบการรายเดิมมีอุปกรณ 
พื้นฐานทีจ่ําเปน (Essential Facility) ซ่ึงก็คือ ขายสายทองถ่ิน (Local Loop) อยูแลว ตั้งแตสมัยที่
ผูประกอบการรายเดิมนัน้ยังเปนรัฐวิสาหกจิผูกขาด แตผูประกอบการรายใหม ตองสรางของตนเอง
ใหมหรือ ตองไปใชอุปกรณของผูประกอบการรายเดิม รวมทั้งผูประกอบการรายเดมิยังสามารถทํา
การรวมแนวตัง้ (Vertical Integration) ได 

 การรวมแนวตั้ง หมายถึงการที่ผูประกอบการรายเดิมรวมบริการที่อยูในตลาดไมแขงขัน 
(ตลาดที่มีอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนอยูดวย) เขากับบริการที่อยูในตลาดแขงขัน เพื่อแขงกับผูประกอบการ
รายใหมในตลาดแขงขันนั้น ในกรณีนี้ผูประกอบการรายเดิมสามารถ ใชอุปกรณพื้นฐานที่จําเปน
ของตนเองแตผูประกอบการรายใหมตองไปใชอุปกรณ ของผูประกอบการรายเดิมซ่ึงเปนคูแขง
โดยตรง ในสถานการณแบบนี้ผูประกอบการรายเดิมสามารถทําการรวมแนวตั้งเพื่อใหบริการ
โทรคมนาคม พรอมกับกีดกันไมใหผูประกอบการรายใหม มาใชอุปกรณพื้นฐานที่จําเปนของตน
เพื่อจํากัดการแขงขันในการใหบริการโทรคมนาคมนั้น  

ในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ผูประกอบการตองสามารถใหบริการที่
ครอบคลุมทั้งบริการอินเทอรเน็ตและบริการบรอดแบนด30 ไดครบ จะเห็นไดวาผูประกอบการราย
เดิมสามารถใหบริการ อินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดงายมากเนื่องจากตนเองมีอุปกรณพื้นฐานที่จําเปน 
อยูแลวจึงสามารถทําการรวมแนวตั้งได แตในขณะเดียวกัน ผูประกอบการรายใหมจะใหบริการ

 

 29 อายุทธ จิรชัยประวิตร. แหลงเดิม. 
       30 อายุทธ จิรชัยประวิตร อธิบาย วา 
- บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service) คือ บริการที่ผูประกอบการมี Internet Server  
- บริการเครือขายสื่อสารบรอดแบนด (Broadband Network Service) คือ บริการที่ผูประกอบการมี

โครงขาย (Network) เชน DSLAM และ Local Loop เปนของตนเอง 
- บริการเขาถึงเครือขายบรอดแบนด      (Broadband Network Access Service)  คือ  บริการที่ 

ผูประกอบการมีโครงขาย เชน DSLAM และInternet Server เปนของตนเอง  
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อินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดยากมาก เนื่องจากเปนการยากที่จะมีอุปกรณพื้นฐานที่จําเปน เปนของ
ตนเอง จึงตองไปใชอุปกรณของผูประกอบการรายเดิมซ่ึงเปนคูแขงโดยตรง  
         4.3.2  การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม (Interconnection) 

การเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection) มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชบริการโทรคมนาคม
จากตางโครงขายสามารถติดตอส่ือสารกัน เนื่องจากการเชื่อมตอโครงขายระหวางผูประกอบการ
เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหตลาดโทรคมนาคมมีการแขงขันที่มีประสิทธิภาพไดเร็วข้ึน
ในชวงการเปลี่ยนผานจากตลาดผูกขาดไปสูตลาดที่มีการแขงขัน ผูประกอบการรายใหมจะสามารถ
เขาแขงขันในตลาดไดรวดเร็วข้ึน หากสามารถเชื่อมตอกับโครงขายที่มีอยูได เนื่องจากไมตองวาง
โครงขายโทรคมนาคมเองทั้งหมด ซ่ึงตองอาศัยเงินทุนและระยะเวลามาก ในทางตรงกันขาม การ
กีดกันไมใหคูแขงขันสามารถเชื่อมตอไดโดยผูประกอบการรายเดิม (incumbent operator) มัก
กอใหเกิดการผูกขาดในตลาด 

1.  การแยกสวนขายสายทองถ่ิน Local Loop Unbundling (LLU)31  
คือ การที่ผูกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Regulator) “บังคับ”ให Incumbent ยอมแยก

สวนขายสายทองถ่ิน (สายทองแดงที่เขาสูสถานที่ของผูบริโภค) ออกมาจากโครงขายของตนเอง 
แลวให Entrant มาใชเพื่อใหบริการแขงกับ Incumbent โดยที่ราคาคาใชนั้นจะถูกกําหนดโดย 
Regulator ซ่ึงมักจะเปนราคาที่สะทอนตนทุนของการสรางขายสายทองถ่ินนั้น 

การที่ตอง“บังคับ”ก็เพราะวา โดยทัว่ไปแลว Incumbent ยอมจะไมอยากทํา LLU เอง
เพราะจะเปนการเปดโอกาสให Entrant ซ่ึงเปนคูแขงโดยตรงเขามาใชขายสายทองถ่ินที่เปนขอ
ไดเปรียบที่สุดอยางหนึ่งของ Incumbent หรือถาในกรณีที่ยอมทํา LLU เอง Incumbent ก็จะมกัตั้ง
ราคาคาใชขายสายทองถ่ินใหแพงมากๆเพือ่ให Entrant มีตนทุนการใหบริการที่สูง 

2.  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไปยังเครือขายในประเทศและตางประเทศ 
ระบบเครือขายของผูใหบริการอินเทอรเนต็ จะสมบูรณได ตองใชโครงขายของผูให 

บริการที่มีโครงขายเปนสวนประกอบสําคัญ (essential facilities) กลาวคือ ISP จะตองเชาใช
โครงขายโทรคมนาคม เชน การเชาใชเกตเวยเพื่อเช่ือมตอกับโครงขายภายนอกประเทศ การเชา
ระบบสื่อสัญญาณ (transmission) ไดแก สายสัญญาณ สายใยแกว ไมโครเวฟ เปนตน โดยใช
โครงขายลักษณะนีเ้ปนโครงขายหลัก (backbone) ของระบบเครือขายภายใน และเชาใชโครงขาย
ปลายทางของสายโทรศัพทพื้นฐาน (ดังแสดงในภาพที่ 4.5) เพื่อเปนสื่อกลางในการเชื่อมตอบริการ

 

 31 อายุทธ จิรชัยประวิตร. แหลงเดิม. 
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ถึงผูใชบริการปลายทาง (local loop) ซ่ึงสําคัญอยางมากสําหรับผูใหบริการทีจ่ะไมตองสรางโครงขาย 
ปลายทางอยางเดียวกันขึน้มาใหม  

 

 
 

 ภาพที่ 4.5    ภาพแสดงเสนทางการเชื่อมตออินเทอรเนต็ไปยังเครือขายในประเทศและตางประเทศ 
 

การกํากับดูแลใหเกิดการเชื่อมตอโครงขายอยางเปนธรรม จึงมีความสําคัญมากตอการ
สรางการแขงขันในตลาด จากประสบการณของประเทศพัฒนาแลวจะพบวา การกํากับดูแลการ
เชื่อมตอโครงขายเปนสิ่งที่มีความยากลําบากมาก ในทางปฏิบัติ เนื่องจากผูประกอบการรายเดิม
มักจะกีดกันมิใหผูประกอบการรายใหมเชื่อมตอดวยขออางตาง ๆ เชน ขออางเรื่องขอจํากัดในการ
ใหบริการของโครงขาย และขออางทางเทคนิคตาง ๆ เปนตน 
      
          4.3.3 กลุมผูใหบริการและอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงในประเทศไทย  

ผูใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสวนใหญจะเปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
มากอน เพราะจะมีการวางเครือขายไฟเบอรออปติกไวแลว เมื่อเปดใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ก็เพียงติดตั้งพอรต ADSL เขาที่ชุมสายและอัพเกรดระบบไฟเบอรออปติก ใหรองรับความเร็วใน
การรับสงขอมูลเพิ่มขึ้นก็สามารถใหบริการไดแลว ซ่ึงในเมืองไทยมีผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ความเร็วสูง 2 แบบ คือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีโครงขายโทรคมนาคม และผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตที่ไมมีโครงขายโทรคมนาคม ดังนี้ 
      1. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตทีม่ีโครงขายโทรคมนาคม 
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    1.1 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) แปลงสภาพมา
จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปน บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่  31 
กรกฎาคม 2545 และ  เปลี่ยนชื่อ เปน บริษทั ทีโอที จํากดั (มหาชน)   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548  

เปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2549  และใบอนุญาตแบบทีส่าม จาก กทช. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548   

ธุรกิจหลัก คือ เปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานภายในประเทศไทย และใหบริการ
โทรศัพทระหวางประเทศในบางประเทศ รวมถึงการใหบริการโทรคมนาคมอื่น ๆ เชน บริการ
ส่ือสารขอมูล  บริการโครงขายเฉพาะกลุม  บริการวิทยุส่ือสารเคลื่อนที่เฉพาะกลุมธุรกิจ (Trunk 
Mobile Radio)  บริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (ISDN)  บริการระบบขอมูลธุรกิจ (Videotext)  
และบริการอินเทอรเน็ต  เปนตน 

นอกจากนี้ ทีโอที ยังลงทุนรวมกับบรษิัทเอกชนหลายราย เพื่อใหบริการโทรศัพท
พื้นฐานทั้งในกรุงเทพฯ และในสวนภูมิภาค  ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ตลอดจนการใหบริการ
โทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ ในลักษณะสญัญารวมการงานซึ่งสัญญาสวนใหญยังคงอยูในอายุสัญญา   
ทีโอที  จึงไดรับรายไดจากการดําเนินการดงักลาวดวยเชนกัน 

ปจจุบัน ทโีอที ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL แกผูใชบริการโทรศัพท
พื้นฐาน จํานวนประมาณ 280,000 ราย โดยบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL แบบไมจํากัด
ช่ัวโมงการใชงานสําหรับผูใชตามบาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมกีารตอพวง มี
อัตราคาบริการ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 คาบริการ Broadband Internet (ADSL)  Package “สุดคุม1” 
 
รายการสงเสริมการขาย ระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2550  

รายการ มูลคา ราคาโปรโมชัน่ 
1. คาธรรมเนียมการขอใชบริการ 1,000 บาท ยกเวน 
2. คาบริการรายเดือนตามระดับความเร็ว   
     -  256/128 Kbps (Super Cyber) 500 บาท 500 บาท 
     -  512/256 Kbps (Silver Cyber) 700 บาท 700 บาท 
     -  1,024/512 Kbps (Gold Cyber) 1,000 บาท 1,000 บาท 
 
ที่มา: บมจ. ทโีอที 
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            1.2  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
กอตั้ง เมื่อเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 และในป 2536 ไดเปลี่ยนสถานะเปนบรษิัท

มหาชน และในเดือนธันวาคม 2536 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชือ่ 
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทไดมีการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณภายใตแบรนดทรู และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเปน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน)  
    เปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2549 
และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 

      ในป 2534 บริษัทไดทําสัญญารวมการงานและรวมลงทุนกับบริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO) เพือ่จัดหา ติดตัง้ และควบคมุ 
ตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณในระบบ ในการขยายบริการโทรศัพทจํานวน 2 ลานเลขหมายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนระยะเวลา 25 ป และในเดือนกันยายน 2538 บริษัทไดรับอนุมตัิ
ใหติดตั้งโทรศพัทพื้นฐานเพิม่อีก 600,000 เลขหมายรวมเปน 2.6 ลานเลขหมาย

      ธุรกิจหลัก คือ เปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
โทรศัพทเคล่ือนที่ และโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก มีบริษัทยอยและบริษัทรวมที่สําคัญภายใน
กลุม ทรู ประกอบดวย ทรูมูฟ (ช่ือเดิม ทีเอ ออเรนจ) ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ บริษัทยูไนเต็ด 
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือยบูซีี ซ่ึงเปนผูใหบริการโทรทัศนระบบบอกรบั
สมาชิก บริษัททรู อินเทอรเนต็ จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการอนิเทอรเน็ต 

นอกจากนี้ยังไดรับอนุญาตใหเปดบริการเสริมตางๆ เชน บริการโทรศัพทสาธารณะ
และบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ในป 2542 บริษัทก็ไดเปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT และในป 
2544 เปดใหบริการโครงขายส่ือสารขอมูลความเร็วสูง ซ่ึงประกอบดวยบริการ ADSL และบริการ 
Cable Modem ในป 2546 ไดเปดใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสายหรือบริการ Wi-Fi  

       ป 2548 เปดใหบริการ VDSL บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับกลุมลูกคาองคกร
ธุรกิจ และกลุมธุรกิจ SME  เปดใหบริการ Pre Pay hi-speed Internet ไฮ-สปด อินเทอรเน็ตแบบเตมิ
เงิน เปดใหบริการ อินเทอรเน็ตคาเฟในสถานีรถไฟฟาใตดิน  เปดใหบริการเกมออนไลน “Lineage 
II” เกมสามมิติแบบ RPG (Role Playing Game)  แนวแฟนตาซี  ออกแคมเปญ โมเด็มอินเทอรเนต็
ความเร็วสูงราคา 1 บาท เพื่อขยายฐานลกูคาอินเทอรเนต็ความเร็วสูง และเขาซ้ือหุนสามัญของยูบีซี 
ทําใหทรูเปนผูใหบริการ เสียง ขอมูล และภาพ  (Triple Player) ครบวงจร  

       ทรู มกีารผสานบริการและผลิตภัณฑเทคโนโลยีส่ือสารตาง ๆ ของกลุมบริษัททรูและที
เอ ออเรนจ เขาดวยกัน ขยาย All Together Bonus ใหลูกคาที่ใชโทรศัพททรู WE PCT และ
อินเทอรเน็ต สามารถนําคาใชบริการทั้งหมด ขอรับโบนัสโทรฟรีจาก ทีเอ ออเรนจได   
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        ปจจุบัน ทรู มีผูใชบริการบรอดแบนดสําหรับลูกคาทั่วไป ประมาณ 500,000 ราย โดย
มีสวนแบงตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณรอยละ 80  สวนการใหบริการใน
ตางจังหวัด ทรู จะสามารถใหบริการตามหัวเมืองใหญ ๆ เชน เชียงใหม โคราช โดยใหบริการผาน
โครงขาย Cable Modem ใชสายเคเบิลทีวใีนระบบ UBC Cable TV   

                 บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บานที่ใชงานกบัคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมีการตอพวง ของ ทรู แบบราคาปกติ คิดอัตรา
คาบริการ ดังตารางที่ 4.2   

 
ตารางที่ 4.2  คาบริการ hi-speed Internet Unlimited Package แบบราคาปกติ 
 

รายละเอียดความเร็ว Hi-speed Internet Unlimited package คาบริการรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

256/128 Kbps 590 
512/256 Kbps 750 
1024/512 Kbps 890 
2560/512 Kbps 1,150 
3072/512 Kbps 1,850 
4096/512 Kbps 2,200 

 
ที่มา: http://www.truecorp.co.th/tha/promotion/promotion_superhispeed.jsp 

 
และหากเปนลูกคาทรูมูฟ หรือ ทรูวิช่ันส ยูบีซี ก็สามารถสมัครใชบริการ SUPER hi-

speed Internet Unlimited Package ในอัตราดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 คาบริการ SUPER hi-speed Internet Unlimited Package 
 

รายละเอียดความเร็ว คาบริการราย
เดือน(บาท/เดอืน) 

ความเร็วที่ถูกปรับลดลงเมื่อบริการทรูมูฟ 
หรือทรูวิช่ันส ยูบีซี ถูกระงับ 

512/256 Kbps 595 
1024/512 Kbps 599 

256/128 Kbps 
เฉพาะความเร็วนี้ปรับลดคาบริการรายเดือน

เปน 590 บาท 
1536/512 Kbps 750 512/256 Kbps 
2048/512 Kbps 890 1024/512 Kbps 
3072/512 Kbps 1,150 2560/512 Kbps 
4096/512 Kbps 1,850 3072/512 Kbps 
5120/512 Kbps 2,200 4096/512 Kbps 

 
ที่มา: htt w.truecorp.co.th/tha/promotion/promotion_superhispeed.jspp://ww          

            1.3 บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
กอตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2535 และแปรสภาพบรษิัทฯ เปนบริษทั มหาชน จํากัด 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 โดยบริษัทไดทําสัญญารวมการงานและรวมลงทุนโครงการขยาย
โทรศัพทภูมิภาค จํานวน 1 ลานเลขหมาย กับ ทีโอที (องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ในขณะ
นั้น) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และควบคุม ตลอดจนบํารุงรักษา
อุปกรณในระบบ มีอายุสัมปทาน 25 ป นับจากวันเริ่มดําเนินการสงมอบอุปกรณคร้ังแรก เมื่อวนัที่ 
25 ตุลาคม 2536 จนถึงวนัที ่25 ตุลาคม 2561 และในวนัที่ 21 กันยายน 2538 บริษทัฯ ไดรับอนมุัติ
จาก ทีโอที ใหติดตั้งโทรศัพทเพิ่มขึ้นอีก 5 แสนเลขหมายในเขตภูมิภาค รวมเปน 1.5 ลานเลขหมาย 

เปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2549 
และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ 2549 

      ธุรกิจหลัก คือ เปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานในเขตภูมิภาค ทีทีแอนดที มีบริษัทยอย
และบริษัทในเครือที่สําคัญ คือ บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด (TT&TSS) 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2536 ดําเนินธุรกิจหลักในการติดตั้งสายกระจายไปยังบานผูเชา 
บํารุงรักษาขายสายกระจาย จําหนายอุปกรณโทรศัพท เดินสายติดตั้งโทรศัพทภายในอาคาร
บานเรือนของผูเชา ตลอดจนใหบริการระบบโทรคมนาคมในประเทศ ระหวางประเทศ และนอก
ประเทศ รวมถึงดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ Customer Care & Billing ระบบธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยบริษัทฯ ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99   

ในป 2548  ทีทีแอนดที ไดจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัทอีก 3 บริษัท คือ บริษัท ทริปเปลที 
บรอดแบรนด จํากดั ดําเนินกิจการโทรคมนาคมประจําทีแ่ละบริการสื่อสารขอมูล โดยบริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ 99.99  บริษัท ทริปเปลที เทเลคอม จํากัด ใหบริการ Total Solutions และจําหนาย
อุปกรณส่ือสาร โดยบริษัทฯ ถือหุนทางออมผาน บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส 
จํากัด รอยละ 99.99 และบริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัดใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีโครงขาย 
เชน บริการเกตเวยออกตางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ต โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
99.99  

นอกจากนี้ยังใหบริการเสริมอีก 4 บริการ ไดแก บริการวงจรเชา บริการโทรฟรี 088 
บริการ T-Tel Special และบริการตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติระบบตอเขาตรง และมกีารจดทะเบียน
เปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับการเปดใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็ 
  ปจจุบัน ทีทแีอนดที มผูีใชบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงอยูประมาณ 200,000 ราย คิด
เปนสวนแบงตลาด 20 เปอรเซ็นต คาดวาจะสามารถขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึน้เปน 300,000 ราย
ภายในสิ้นป 2549 ได และบริษัทตั้งเปาวาภายในป 2550 จะมีลูกคาเพิ่มขึ้นเปน 500,000 ราย 

บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมีการตอพวง ของ ทีทีแอนดที ใหบริการ ในชื่อ 
แม็กซเน็ต ทีทแีอนดที ไดจัดโปรโมชัน "Friend" ยกเวนคาบริการรายเดือน 1 เดือน คาลงทะเบียน 
1,000 บาท เราทเตอรมูลคา 1,600 บาท ตลอดจนไดรับสิทธิ์โทรศัพทฟรีผานเครือขายอินเทอรเนต็ 
(VoIP) เขาโทรศัพทบานหรอืโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศไดในมลูคา 2 เทาของคาบริการราย
เดือนในแพก็เกจที่เลือก (ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549) โดยมีอัตราคาบริการ ดังตารางที่ 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.4 คาบริการ MaxNet โปรโมชั่น Friend    
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Package ความเร็ว ADSL 
Access 

Internet คาบริการราย
เดือน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

POP - Mail 

256/128 Unlimited Unlimited 590 

512/256 Unlimited Unlimited 790 

 

Indy 

1024/512 Unlimited Unlimited 1,000 

1 account 

50 MB/account 

 
ที่มา: http://www.maxnet.co.th/product_Indy.php
 

2.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตทีไ่มมีโครงขายโทรคมนาคม 
เนื่องจากใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเนต็แบบที่หนึ่ง (ไมมีโครงขายโทรคมนาคม) มี

อายุเพยีง 1 ป ในป 2549 – กุมภาพันธ 2550 มีผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่ไดรับใบอนญุาตแบบที่หนึ่ง 
ประมาณ 55 ราย บางรายกย็ังไมไดเปดใหบริการ บางรายใหบริการกับผูใชที่เปนองคกร และบาง
รายใหบริการกับผูใชตามบาน ดังนัน้ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบอัตราคาใชบริการในความเร็วและ
เงื่อนไขเดยีวกนัได ในรายงานสวนนี้ จงึจะนําเสนอผูใหบริการที่ไมมีโครงขายโทรคมนาคม ที่
ใหบริการกับผูใชตามบาน (Home User) เทานั้น ดังนี้ 
                         2.1  บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด (Q-NET) 

เปนบริษัทในเครือบริษัทเลนโซกรุป กอตั้งขึ้นเมื่อป 10 กันยายน พ.ศ. 2542 ดวยทุนจด
ทะเบียน 221 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวางบริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด กับบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสวน 51% : 49% มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการสื่อสารขอมูลผานขาย
สายโทรศัพทของ ทีโอที และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2549  

เลนโซดาตาคอม ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในชื่อบริการ Q-Net Home 
Unlimited  สําหรับผูใชงานตามบานแบบไมจํากัดเวลาใชงาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดย
ไมมีการตอพวง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลผานโครงขายโทรศัพทพื้นฐานของ ทีโอที ในอัตรา
คาบริการดังตารางที่ 4.5   

 
ตารางที่ 4.5  คาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง  Q-Net Home Unlimited     
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แพคเกจ ความเร็ว ช่ัวโมง 
ราคา/
เดือน 

เงื่อนไข 

Q-Net Home 
Unlimited  

256/128 
Kbps. 

ไมจํากัด   550 

ชําระคาบริการลวงหนา 2 เดือน รับฟรี.. 
USB MODEM 1,650 บาท 
คาแรกเขา 1,500 บาท 
คาเชื่อมตอสัญญาณ 500 บาท 

 
ที่มา: http://www.qnet.co.th/th_products_home_tz.asp
 

      2.2 บมจ. แอดวานซ ดาตา เน็ตเวอรค คอมมิวนิเคชัน่ (ADC) 
       เปนผูรับสัมปทานโครงขายอินเทอรเน็ตความเรว็สูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาก 

ทีโอที เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2540 โดย ทีโอที รวมทุนใน อัตราสวนการถือหุน 23.50% ในป 2545 
มี และป 2548 เพิ่มอัตราสวนการถือหุนเปน 48.12 %  ใหบริการสื่อขอมูลทุกประเภทดวยระบบ 
Datakit Virtual Circuit Switch และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเนต็แบบที่หนึ่ง เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2549  

บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมีการตอพวง ของ ADC ใหบริการ บนคูสาย TOT ใน
ช่ือ Buddy Broadband มีจุดเดนคือ สามารถดูทีวีพรอมกับการทองอินเทอรเน็ต การทํางานของ
ระบบนี้จะผาน อินเทอรเนต็ความเร็วสูง ADSL ความเร็ว 4 Mbps โดยแบงสําหรับอินเทอรเน็ต 2 
Mbps และอีก 2 Mbps ใชตัว Set top box ที่เปนตวัแยกสัญญาณระหวางที่ตองตอเขาทีวี และตอเขา
เครื่องคอมพิวเตอร ผานสาย LAN หากอยูหางจากชุมสายมากกวา 3 กิโลเมตร กจ็ะเริ่มมีปญหา
สัญญาณออน ทําใหวิ่งไดไมเต็มที่ ความเร็ว 4 Mbps ภาพบนจอทีวกี็จะไมคมชัดเทาใดนัก 
ใหบริการดวยอัตราคาบริการดังตารางที่ 4.6   

 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.6  คาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง  Buddy Broadband  
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ความเร็วในประเทศสูงสุด ความเร็วตางประเทศ Speedy Net Speedy Plus 

256 / 128 k 550 700 
512 / 256 k 720 870 

1 Mbps / 512 k 1,000 1,150 

2 Mbps* 

2 Mbps / 512 k 1,200 1,350 
 คาชมรายการสาระ และบันเทิง อัตราคาบริการขึ้นอยูกับแตละรายการที่

เรียกชม 
 
ที่มา: http://www.buddybb.net/promotion.asp
 

     2.3 บมจ. CSLoxinfo 
เปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง     เมื่อวันที่ 8   กันยายน 2549  

ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL  ผานหมายเลขโทรศัพทของ TOT โดยใชโครงขาย ของ 
ADC และใหบริการผานหมายเลขของ True ดวย เดิมใหบริการผานทั้งโครงขายของ True, ADC 
และ TT&T แตปจจุบันผูสมคัรใชบริการใหมไมสามารถใชผานโครงขายของ TT&T อีกแลว เพราะ 
ADCไดเร่ิมขยายโครงขายในตางจังหวัดผานคูสาย TOT มากขึ้น และ CSLoxinfo  สามารถใช
บริการไดถูกกวาการใชผานโครงขาย  TT&T กวาครึ่ง CSLoxinfo จึงไดยกเลิกบริการผานโครงขาย  
TT&T   

บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมกีารตอพวง ของ CSLoxinfo  มีอัตราคาบริการ  ดัง
ตารางที่ 4.7   

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.7  คาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ของ CSLoxinfo 
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คาบริการรายเดือน [บาท/เดอืน] บริการ ความเร็ว 

[Kbps] ADC 
(กรุงเทพฯ) 

ADC 
(ตางจังหวัด) 

TRUE 
(กรุงเทพฯ) 

TT&T 
(ตางจังหวัด) 

สิทธิพิเศษ 

Home 256 256/128 690 690*** 990 1,500*** 
Home 512 512/256 850** 850*** 1,500** 2,000*** 
Home 
1024 

1024/512 1,000** 1,000*** 2,000** 3,000*** 

ฟรีช่ัวโมง 
Dialup 10 
ช่ัวโมงตอ
เดือน 

Home 
2048 

2048/512 1,500** - - - 

Home 
4096 

4096/512 2,400** - - - 

ฟรีช่ัวโมง 
Dialup 10 
ช่ัวโมงตอ
เดือน 

** ความเร็ว 512/256 และ 1024/512 ฟรี โมเด็ม มูลคา 1,200 บาท เฉพาะลกูคาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

 ความเร็วที่ 2048/512 และ 4096/512 ฟรี เราทเตอร มูลคา 1,500 บาท เฉพาะลูกคาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

*** ฟรี คาบริการรายเดือน 1 เดือน เฉพาะลูกคาในเขตตางจังหวัด 
**** ทุกบริการ ฟรีอีเมล POP 3 ขนาดใหญ 100 MB พรอม Anti Spam & Antivirus & 

Web Mail 
 
ที่มา: http://www.csloxinfo.com/adsl.asp#smeadsl
 

  2.4  บมจ. เคเอสซี อินเทอรเน็ต (KSC) 
เปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549   

การใหบริการ อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของ KSC สามารถใชไดทั้งคูสายของ True และ TOT โดย
ของ True จะแพงกวาเล็กนอย สวนของ TOT จะดกีวาในเรื่องของความเร็วเมื่อตองจายเทากัน ผาน
คูสาย TOT  Speed 1,024/512 kbps ผาน True เหลือ Speed 256/128 kbps 

บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมกีารตอพวง ของ KSC สําหรับการใชงานในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดอัตราคาบริการ ดังตารางที่ 4.8  และตารางที่ 4.9   
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ตารางที่ 4.8  คาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง  KSC Broadband 
 

KSC Broadband KSC Broadband KSC Broadband 
512/256 Kbps 1024/512 Kbps 2048/512 Kbps 

100 ชม. 
1,400/เดือน 

Unlimited  
1,900/เดือน 

100 ชม. 
2,600/เดือน 

Unlimited  
3,600/เดือน 

100 ชม. 
3,600/เดือน 

Unlimited  
4,900/เดือน 

Extra charge 15 บาท/ช่ัวโมง Extra charge 28 บาท/ช่ัวโมง Extra charge 45 บาท/ช่ัวโมง 
    ใหบริการไดเฉพาะในกรณทีี่ 

ลูกคาใชบริการสาย TOT ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
ที่มา: http://www.ksc.net/Item.aspx?Channel=2&Item=1028&Page=3
   

และสําหรับการใชงานในเขตภูมิภาค ผานโครงขาย ทีทีแอนดที มีอัตราคาบริการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.9  คาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง  HOME ADSL 
 

HOME ADSL สําหรับ Home user ที่ตองการความคลองตัว 
ADSL 256/128 Kbps-Unlimited ในราคา 1,499 บาท/เดือน 
ADSL 512/256 Kbps-Unlimited ในราคา  2,499 บาท/เดือน 
ADSL 1024/512 Kbps-Unlimited ในราคา  4,499 บาท/เดือน 

พื้นที่ใหบริการไมรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาดังกลาว เปนคาบริการอินเทอรเน็ต รวม
สายสัญญาณ ADSL ในพืน้ที่ใหบริการของทีทีแอนดที เทานั้น 
           
ที่มา: http://www.ksc.net/Item.aspx?Channel=11&Item=1155&Page=1
        

     2.5  บริษัท จัสมิน อินเทอรเนต จํากดั 
เปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวันที่  28   กรกฎาคม 2549   
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บริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานสําหรับผูใชตามบาน ที่ใช
งานกับคอมพวิเตอร 1 เครื่องโดยไมมีการตอพวง ของ Jinet ใหบริการ ผานโครงขายของ True, 
ADC ผานคูสาย TOT และ TT&T  ในบรกิารหลัก 3 บริการคือ Yes Broadband by Jinet ผานคูสาย 
True ที่ความเร็ว 256/128 kbps, DSL mini ผานคูสาย TT&T ที่ความเร็ว 256/128 kbps และ DSL-
One2connext ผานคูสาย TOT บนเครือขาย ADC ทึ่ความเร็ว 1,024/512 ในพืน้ที่ กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  หากอยูในพืน้ที่ตางจังหวัดจะไดความเร็วท่ี 512/256 kbps โดยมีอัตราคาบริการ ดัง
ตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ  Jinet  
 

คาบริการ 

Service 
Bandwidth 

(Kbps.) 
Hours E-mail E-mail space 

Price / 
Month 

"Yes" Broadband by Jinet
คูสาย TRUE 

256/128 Unlimited 1 100 690 

DSL- Mini 
คูสาย TT&T 

256/128 Unlimited 1 100 930 

DSL-one2connext 
คูสาย TOT (เครือขาย ADC) 

1024/512 
** 

Unlimited 1 100 690 

** ความเร็วสูงสุดที่ระบุเฉพาะพื้นทีใ่หบริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทานั้น สําหรับพื้นที่
บริการเขตตางจังหวดัความเร็วสูงสุดคือ 512/256 Kbps 

 
ที่มา: http://www.ji-net.com/home/indexget.php?pid=7
          http://www.ji-net.com/home/indexget.php?pid=8
          http://www.ji-net.com/home/indexget.php?pid=9

 
 
 
     2.6  บจก. สามารถ อินโฟเน็ต จํากัด (Samart) 
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กอตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 เปนบริษัทรวมทุนระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทย
และบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  โดย ถือหุนในสัดสวน 49% : 51% เพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงคในการเปนผูใหบริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงกลุมลูกคาผูใชงานที่บาน 
และองคกรธุรกิจดวยเทคโนโลยี ADSL  โดยเปนบริษัท ในกลุมบริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 
(มหาชน) ที่มีสัญญาการเชาเชื่อมโยงโครงขายใหบริการสื่อสารขอมูลผานขายสายทองถ่ินกับ ทีโอ
ที และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549   

     บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL แบบไมจํากดัชั่วโมงการใชงานสําหรับผูใชตาม
บาน ที่ใชงานกับคอมพิวเตอร 1 เครื่องโดยไมมกีารตอพวง ของ Samart ใหบริการ ผานโครงขาย
ของ True, ADC ผานคูสาย TOT และ TT&T   ดวยคาบริการในระดบัเดียวกับผูใหบริการทั่ว ๆ ไป 
มีจุดเดนคือ มีการแถมบริการอินเทอรเน็ตแบบ 56 kbps แบบไมจํากัดช่ัวโมงเพียงจายเพิ่มไมถึงรอย
บาท ซ่ึงบริการนี้มีช่ือวา mySpeedy ADSL ความเร็วเร่ิมตนที่ 256/128 kbps ราคา 650 บาท สามารถ
ใชบริการผานคูสาย True และ TOT สวนบริการ Wow by Speedy เปน ADSL รุนพิเศษ ใหความเร็ว
สูงสุด 2,048/512 kbps ในราคา 590 บาท แตใชไดกับคูสาย TOT เทานั้น โดยมีอัตราคาบริการ ดัง
ตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 คาบริการ mySpeedy ADSL  และ WOW by Speedy 

 

ประเภทบริการ ความเร็ว เครือขาย 
คาบริการราย

เดือน 
เงื่อนไขพิเศษ** 

mySpeedy 
ADSL   

256/128 kbps True และ TOT 650 บาท/เดือน  

WOW by 
Speedy 

 
ใชไดกับเครือขาย 

TOT เทานั้น 

2048/512 Kbps TOT 590 บาท/เดือน - ฟรี! คาแรกเขา 
- ฟรี! USB 
Modem 
- ฟรี! E-mail 
พื้นที่ 200 MB 

 
ที่มา: http://www.samarts.com/samartconnect/product_hilight01.php
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       4.3.4 ความคิดเห็นของผูใหบริการอนิเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เก่ียวกับการแขงขนัการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL  

นายบัณฑิต วองวัฒนะสิน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ต โซลูช่ัน แอนด 
เซอรวิส โพรวายเดอร จํากดั (ISSP) กลาวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" วา แมภายในสิ้นปนี้จะมีผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ไอเอสพี) รายใหมเกดิขึ้นเปนจํานวนมาก แตบริษัทก็ไมไดวิตกกังวลใดๆ ตอ
การแขงขันจนตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับคูแขงที่เพิ่มขึ้นแตอยางใด เนื่องจากไอเอสพีรายใหมยงั
ตองเจอกับปญหาเดิมคือ การแขงขันไมเปนธรรมที่มีอยูในตลาดปจจบุัน โดยเฉพาะกับไอเอสพทีี่
ไมมีโครงขายเปนของตนเองทําใหตองแบกภาระตนทุนคาโครงขาย ซ่ึงเปนตนทุน 40-50% ในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังโดนกดีกันทางการคา จากเจาของโครงขาย ADSL ที่เสนอขายอุปกรณชุมสาย
ในราคาแพง จนไมสามารถนําไปใหบริการในราคาถูกได 

"เราไมหวั่นและกลัวคูแขงรายใหมเลย กลับรูสึกเปนหวงแทนมากกวา เพราะทุกวันนี้
ธุรกิจไอเอสพี อยูในภาวะกลืนไมเขาคายไมออก จะนําเสนอบริการราคาถูกแกลูกคาก็ทําไมได
เพราะตนทุนแพงมาก หรือจะขายบริการระดับพรีเมี่ยมก็ไมไดอีกเพราะภาครัฐมีนโยบายใหทีโอที
เข็นบรอดแบนดราคาถูกออกมาตีตลาด ตอนนี้จึงไดแตฝากความหวังไวที่ กทช. ใหชวยแกปญหา 
เชน การกําหนดอัตราคาเชาโครงขายใหแขงขันกันไดอยางเทาเทียม" 

ดานนายกษมาช นีรปทมะ รองประธานบริหารฝายการตลาด บริษัท เคเอสซี คอมเมอร
เชียล อินเทอรเนต จํากัด กลาวในทํานองเดียวกันวา บริษัทไมไดวางแผนที่จะใชกลยุทธใดๆ ในการ
รุกตลาดเพิ่มเติม เพราะแมหลังจาก กทช. ใหใบอนุญาตบริการอินเทอรเน็ตแบบที่ 1 สงผลใหมีผูให
บริการรายใหมเพิ่มขึ้น แตในฐานะที่บริษัทเปดใหบริการมานาน จึงมีประสบการณในการเสนอ
สินคา และบริการที่มีคุณภาพมากกวา จึงนาจะยังไดรับความไววางใจจากลูกคาตอไป 

"เมื่อ 2 ปที่แลวในตลาดมไีอเอสพีมากกวา 20 ราย แตอยูๆ  ไปเหลือใหบริการจริงจังแค 
10 ราย คร้ังนี้ก็เชนกนั พอมีผูเลนในตลาดมากขึ้น การแขงขันก็อาจรนุแรงขึ้น โดยรายใหมตองใช
กลยุทธดานราคาออกมาดึงดดูลูกคา แตถาใหบริการไดไมดีลูกคาก็จะเปนฝายตัดสินเอง และใน
ที่สุดก็จะคอยๆ หายไปจากตลาดเอง" 

นายกษมาช กลาวตอวา จดุยืนทางการตลาดของเคเอสซีไมไดมุงเนนการแขงขันดาน
ราคาอยูแลว ดังนั้นกลยุทธในครึ่งปหลังจงึจะเนนเรื่องการบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาเปน
หลัก (ซีอารเอ็ม) โดยปจจุบนับริษัทเปนผูนําในตลาดแนรโรวแบนดในกรุงเทพฯและปริมณฑลดวย
สวนแบง 40% สวนลูกคาอินเทอรเน็ตบรอดแบนดมีอยูหลัก 1,000 ราย 

ขณะที่นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวไิล กรรมการผูจัดการ บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต 
จํากัด กลาวกบั "ประชาชาติธุรกิจ" วา ปจจุบันตลาดไอเอสพีแขงขันกันดวยการตัดราคารุนแรงขึ้น 
สงผลใหผูใหบริการแตละรายทํากําไรไดลดลง จึงตองหาจุดยืนใหมที่มากกวาบรกิารอินเทอรเน็ต
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เพียงอยางเดยีว ซ่ึงในชวงไตรมาส 4 นี้บริษัทจะเปดตวับริการใหม โดยรวมมือกบัพันธมิตรดาน
โครงขายและคอนเทนตเพื่อใหบริการแกลูกคาในรูปแบบสมาชิกมากขึ้น 

ปจจุบนัตลาดอินเทอรเน็ตโดยรวมมีผูใชบริการทั้งส้ินกวา 6 ลานราย ซ่ึงการที่ กทช.ให
ไลเซนสแกไอเอสพีรายใหมๆ  ทําใหมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตลาดเพิ่มขึ้น แตไอเอสพีที่จะอยู
รอดในสภาวะที่ตลาดแขงขันกัน ดวยการตัดราคาทําใหมีกําไรต่ําไดตองมีฐานลูกคาในมือประมาณ 
1 ลานราย ประกอบกับการมีตนทุนโครงขายสูงขึ้นประมาณ 75% ของตนทุนทั้งหมด (รวมคา
แบนดวิธ และคาเชื่อมตอ) จึงคาดวาไมเกิน 6 เดือนหลังจากนี้นาจะเห็นรูปแบบการควบรวมกจิการ
เกิดขึ้นในตลาดไอเอสพีเพื่อรวมฐานลูกคาและลดตนทุนทางธุรกิจลง 

ดานนายกันต เกิดแกว กรรมการผูจัดการ บริษัท เคิรซ จํากัด ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
รายใหมที่เพิ่งไดรับใบอนุญาตจาก กทช. เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา การไดรับไลเซนสจาก 
กทช. ทําใหบริษัทสามารถใหบริการอินเทอรเน็ตได ซ่ึงสามารถนํามาตอยอดกับธุรกิจเดิมที่
ใหบริการอยูได เชน การบริหารจัดการ และติดตั้งระบบความปลอดภัยเครือขาย โซลูช่ันไวไฟ 
ระบบบิลล่ิง และระบบ LAN ใหแกกลุมลูกคาที่เปนเจาของพื้นที่ เชน คอนโดมิเนียม และรานกาแฟ
ไดแบบครบวงจรยิ่งขึ้น เนื่องจากกอนหนานี้ลูกคาจะใหบริษัทจัดการระบบให แตตองไปซื้อบริการ
อินเทอรเน็ตจากผูใหบริการไอเอสพีรายอ่ืนอีกทอดหนึ่ง 

"เราไมไดหวังผลในแงรายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ต ในฐานะไอเอสพีมากนัก 
แตตองการเพิม่ศักยภาพ ของบริการในธุรกิจหลักที่ทําอยู เชน ลดเวลาการติดตั้งระบบทั้งหมดจาก
เดิมตองใชเวลามากกวา 1 เดอืน เหลือแค 2 สัปดาห อีกทัง้ยังสามารถออกแบบแพ็กเกจอินเทอรเน็ต
ที่เหมาะสมกบัความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ที่เดิมเปนชองวางระหวางความเปนลูกคาองค- 
กรกับลูกคาทัว่ไปไดดวย" 

ไอเอสพีหนาใหมอีกรายที่ไดรับใบอนุญาตจาก กทช.ไดแก บริษัท โอทาโร จํากัด โดย
นาย พงศพลชัย ทวเีจริญกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัทโอทาโร เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา บริษทั
ตองการใชบริการอินเทอรเน็ต เปนสวนประกอบของบริการสื่อมัลติมีเดีย บนอนิเทอรเน็ตที่บริษัท
จะรุกตลาดในอนาคต เชน มิวสิกวดิีโอ, การตูน และสารคดี เปนตน เนื่องจากมองวาการมีสถานะ
เปนไอเอสพีรายเล็ก และใหบริการอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว จะทาํใหไมสามารถแขงขันกับไอ
เอสพีที่มีอยูในตลาดเดิมได 

สําหรับธุรกิจไอเอสพีในปจจุบันเปนตลาดที่มีการแขงขันรุนแรง และไมเทาเทียมกัน 
โดยไอเอสพีรายใหญที่เปนเจาของโครงขาย เชน ทรู ไดเปรียบตรงที่สามารถใชกลยุทธดานราคา
เพื่อดึงดูดลูกคาได ขณะที่ผูใหบริการรายเล็กจํานวนมากเสียเปรียบ เพราะตองเชาใชโครงขายราคา
แพง ซ่ึงหากสภาพตลาดโดยรวมยังคงเปนแบบนี้ตอไป ไอเอสพีที่ใหบริการอินเทอรเน็ตเพียงอยาง
เดียว คงยากที่จะอยูได อีกทั้งไมมีโอกาสแขงขันดานราคา กับผูใหบริการรายใหญไดเลย 
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“ปญหาคือคาเชาโครงขายที่ยังแพงอยู ทําให ไอเอสพีไมวารายใหมหรือเกาไมสามารถ
ทําตลาดแขงกับทรูได โดยเฉพาะตางจังหวัดที่ยังรุกตลาดไดอีกมาก โดยผูที่สามารถหยุดการรุก
ตลาดของทรูไดมีเพียง 2 รายเทานั้นคือ ทีทีแอนดที และทีโอที โดยการลดราคาคาใหบริการ
โครงขายจากเดิม 500-650 บาทขึ้นไป เหลือ 200-250 บาท ตอ 1 พอรต ADSL ก็จะสามารถทําให 
ไอเอสพีรายอ่ืนสามารถแขงขันดานราคากับทรูได” 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, ปท่ี 29, ฉบับท่ี 3719. (2548, 1 กนัยายน). หนา 23. 
 

          4.3.5  สรุปผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบขอมูลสวนประกอบโครงขายของบริษัทที่ใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็    
                       สูง ADSL 
 
ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต 

(ISP) 

ใบอนุญาต
แบบที่ 1 

ใบอนุญาต
แบบที่ 3 

Internet 
Gateway 

คูสัญญา
รวมการ
งานกับ 
TOT 

Local 
Loop 

DSLAM Internet 
Server 

TOT        

TRUE        

TT&T        

Lenso        

ADC        

CSLoxinfo        

KSC        

Ji-Net        

Samart        

 
ที่มา: ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 
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ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบคาบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL ผานโครงขายผูใหบริการตาง ๆ 
 

ความเร็ว (Kbps) 
คูสาย/โครงขาย 

256/128  512/256  1,024/512  2,048/512  

TOT 500 700 1,000 4,500 

TRUE 
590 

 
750 
595* 

890 
599* 

1,150 
890* 

TT&T 590 790 1,000 2,800 

Lenso (Q-NET) 550    
ADC (BuddyBB)     
TOT/ADC กทม 550 720 1,000 1,200 

CSLoxinfo     
True กทม. 990 1,500 2,000  
TOT/ADC กทม 690 850 1,000 1,500 
TOT/ADC ตจว. 690 850 1,000  
TT&T ตจว. 1,500 2,000 3,000  

KSC     
TOT กทม  1,900 3,600 4,900 
True กทม.  1,900 3,600  
TT&T ตจว. 1,499 2,499 4,499  

Ji-Net     
True กทม. 690    
TOT/ADC กทม   690  
TT&T ตจว. 930    
TOT/ADC ตจว.  690   

Samart     
True กทม. 650    
TOT     590 

  * อัตราสําหรับผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ที่ใชบริการ ทรูมูฟ หรือ ทรูวิช่ัน  
 
ที่มา : ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 
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  ขอมูลจากการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี ้
1. ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL บนโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน

สําหรับผูใชตามบาน (Home user) แบบไมจํากัดชัว่โมงการใชงานที่ใชงานกับคอมพวิเตอร 1 เครื่อง
โดยไมมีการตอพวง มีจํานวนผูใหบริการ   9  ราย  

เปนผูใหบริการที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน 3 ราย คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 

 เปนผูใหบริการที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน 6 ราย คือ บริษัท เลนโซดาตาคอม 
จํากัด บมจ. แอดวานซ ดาตา เน็ตเวอรค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท CSLoxinfo จํากัด (มหาชน) บริษัท 
เคเอสซี อินเทอรเน็ต จํากดั (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเทอรเนต จํากัด และบริษัท สามารถ อิ

                                                          

นโฟ
เน็ต จํากดั  

โดยในกลุมที่เปนผูใหบริการที่ไมมีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน มีบริษัทที่เปนคูสัญญา
สัมปทาน/รวมการงาน 3 ราย คือ บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด บมจ. แอดวานซ ดาตา เน็ตเวอรค 
คอมมิวนิเคชั่น และบริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จํากัด 

 2.    ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL บนโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน
สําหรับผูใชตามบาน (Home user) นี้ เปนธุรกิจที่มีโครงสรางอุตสาหกรรมเปนแบบ ตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)32   

 3. ผูใหบริการที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน  คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) แตละรายมีการ
ดําเนินนโยบายสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการรวมกลุมธุรกิจคลาย ๆ กันคือ จะลงทุน/รวมลงทุน
กับกลุมธุรกิจในสายโทรคมนาคมในลักษณะการรวมกลุมตามแนวตั้งแบบไปขางหนาและแบบไป
ขางหลัง (Forward Integration and Backward Integration) มีการรวมบริการที่อยูในตลาดไมแขงขัน
33  เขากับบริการที่อยูในตลาดแขงขัน แลวใหบริการแขงกับผูใหบริการที่ไมมีโครงขายที่ตองไปใช
อุปกรณของตนซึ่งเปนคูแขงโดยตรง และใชอํานาจเหนือตลาดกําหนดราคาคาบริการในอัตราที่ต่ํา
กวา ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการใหบริการ และอัตราคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของผู
ใหบริการฯ พบวา 

 

 32 คือผลิตสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันไดออกจําหนาย  การเขา
มาแขงขันหรือการออกไปจากตลาดของผูประกอบการทําไดโดยเสรี ผูประกอบการแตละรายสามารถควบคุม
ราคาของตนเองไดบางแตยังเผชิญกับภาวะการแขงขันในเวลาเดียวกัน 

  33 ตลาดแขงขัน คือตลาดบริการอินเทอรเน็ตที่ผูใหบริการมีเพียง Internet Server 
ตลาดไมแขงขัน คือตลาดบริการอินเทอรเน็ตที่ผูใหบริการมีทั้ง Network  และ Essential Facility 
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         3.1  มีการใชวิธีการตั้งราคาแบบกําจัดคูแขง (Predatory Pricing) โดยตั้งราคา
คาบริการที่ต่ํากวาผูใหบริการที่ไมมีโครงขาย หรือตั้งราคาคาใชโครงขายแบบขายสงใหใกลเคียงกับ
ราคาคาบริการแบบขายปลีก (Margin Squeeze) ทําใหผูใหบริการที่ไมมีโครงขายตองขายในราคาที่
สูงกวา (ดูตารางที่ 4.13) เปนการแขงขันที่ไมอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน 

        3.2   มีการทําการรวมผลิตภัณฑ (Product Bundling) หรือ ทําการอุดหนุนไขว 
(Cross-Subsidy) โดยการใหอัตราพิเศษกับสําหรับผูใชบริการอื่นในเครือขายของตนรวมดวย เชน ผู
ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ของทรู หากมีการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (ทรูมูฟ) 
หรือใชบริการเคเบิลทีวี (ทรูวิช่ัน) รวมดวย 2 บริการขึ้นไป จะไดใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ที่ความเร็ว 1,024/512 Kbps ในราคา 599 บาท/เดือน จากราคาปกติ 890 บาท/เดือน และบริการ
บัดดี้บรอดแบนด เปนการรวมการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกับบริการ IPTV แลว
ใหบริการในราคาต่ํากวาผูใหบริการรายอื่นในความเร็วที่เทากัน เปนตน (ดูตารางที่ 4.13) 

              3.3    มีการใชวิธีการ Internal Price Transfer ในการเรียกเก็บคาเชื่อมตอโครงขาย
สําหรับผูใหบริการที่เปนคูสัญญาสัมปทาน/รวมการงาน หรือบริษัทในเครือของตนโดยราคา
ดังกลาวไมไดสะทอนตนทุนที่แทจริงของคาเชื่อมตอที่จัดให ในขณะที่เรียกเก็บจากผูขอเชื่อมตอ
รายอื่น ในอีกอัตราที่สูงกวา ซ่ึงในกรณีนี้จะทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถแขงขันได
เนื่องจากมีตนทุนของคาบริการที่แตกตางกัน (ดูตารางที่ 4.12 และ 4.13) 

พฤติกรรมกีดกันการแขงขนัของผูประกอบการรายเดิม เชนนี้ จะ ทําใหผูประกอบการ
รายใหมไมสามารถแขงขันกับผูใหบริการรายเดิมไดเนื่องจากมีตนทนุทีสู่งกวา  โดยผูประกอบการ
ที่ไมมีโครงขายอาจจะใหบริการไดในระยะหนึ่ง จากนัน้ก็จะออกจากตลาดไป ในตลาดก็จะเหลอื
เพียงผูใหบริการที่มีโครงขายโทรคมนาคมของตนเอง เทานั้น 

4. จากความเห็นของผูประกอบการที่ไมมีโครงขาย เกี่ยวกับการแขงขันการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL สรุปวาการแขงขันที่ไมเปนธรรมที่มีอยูในตลาดปจจุบัน เพราะมี
ภาระตนทุนคาโครงขายสูง อีกทั้งยังมีการกีดกันทางการคาจากเจาของโครงขาย ทําใหไมสามารถ
นําไปใหบริการในราคาที่แขงขันได ไอเอสพีที่จะอยูรอดในสภาวะมีการแขงขันที่ไมเทาเทียมกันนี้
จะตองมีฐานลูกคาที่มากพอที่จะทําใหคุมทุน จึงคาดวาอีกไมนานจะเห็นรูปแบบการควบรวมกจิการ
เกิดขึ้นในตลาดไอเอสพีเพื่อรวมฐานลูกคาและลดตนทุนทางธุรกิจลง เนื่องจากไอเอสพีรายเล็กที่
ใหบริการอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว จะไมสามารถแขงขันกับไอเอสพีที่มีอยูในตลาดเดิมได อีกวิธี
หนึ่ง คือ การรวมมือกับพันธมิตรดานโครงขายและคอนเทนตเพื่อใหบริการแกลูกคาในรูปแบบ
สมาชิกมากขึ้น ดังนั้นหาก กทช. ไมสามารถกําหนดอัตราคาเชาโครงขายใหแขงขันกันไดอยางเทา
เทียม อาจทําใหเหลือผูใหบริการเพียงไมกี่ราย เทานั้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1  สรุปการประยุกตใชงานเทคโนโลยี ADSL กับโครงขายโทรศัพทพื้นฐาน 
 จากการศึกษา การนําเทคโนโลยี ADSL มาประยุกตใชงานรวมกับโครงขายโทรศัพท
พื้นฐาน พบวา เทคโนโลยี ADSL สามารถใชไดในพื้นที่ที่มีสายโทรศัพทเขาถึงและอยูหางจาก
ชุมสายไมเกิน 5 กิโลเมตร โดยอุปกรณของ ADSL สามารถแยกเสียงและสัญญาณที่เปนขอมูลใหวิ่ง
ไปบนสายโทรศัพทได จากเทคนิคในการผสมสัญญาณที่สลับซับซอนทําใหสามารถรับสงขอมูลได
ถึง 12 Mbps  เมื่อสายสัญญาณโทรศัพทเขามาที่ชุมสายโทรศัพทก็จะผานตัว Splitter เพื่อแยก
สัญญาณ PSTN เขาชุมสายโทรศัพท สวนสัญญาณขอมูลจะเขาสูอุปกรณ DSLAM (DSL access 
multiplexer) ซ่ึงติดตั้งอยูที่ จุดเชื่อมตอหรือสถานีในเครือขาย (Central Office) หากผูใชงานอยูหาง
จาก DSLAM คุณภาพสัญญาณจะลดลง  

 เทคโนโลยี ADSL นับเปนเทคโนโลยีที่เพิม่ประสิทธิภาพของการรับ-สงขอมูล โดยการ
ใชโครงขายโทรศัพทเดิมทีม่ีอยูแลว ซ่ึงสามารถทดแทนการเชื่อมตอแบบ Leased-line หรือ Frame 
Relay ในองคกรตางๆ ในราคาที่ต่ํากวา จึงเปนเทคโนโลยีที่มีการกลาวถึงกันมากในปจจุบัน  

ขอดีของบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL  
 1)  ไมตองหมนุโมเด็ม หมดปญหาสายหลดุ หรือสายไมวาง  
 2)  อัตราความเร็วในการรับขอมูลตั้งแต 128 kbps ไปจนถึง 8 Mbps ผูใชบริการ

สามารถเลือกใชงานไดตามความตองการ  
  3)  สามารถใชโทรศัพทไดพรอมกับการรับสงขอมูล โดยระหวางที่ใชงาน ADSL รับ-

สง ขอมูลอยู ก็ยังสามารถใชโทรศัพท หรือ รับ-สง แฟกซ ได  
ขอจํากัดของบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง ADSL 
1)  ใชงาน ADSL ไดเฉพาะกับหมายเลขโทรศัพทที่ขอใชบริการไปเทานั้น ไมสามารถ

เปลี่ยนไปใชบริการกับหมายเลขโทรศัพทอ่ืน หรือนําโมเด็ม ADSL ไปใชในที่อ่ืนๆ ได 
2)  แบนดวิดธ จะไดไมเต็มตามจํานวนที่ขอใชบริการ เพราะปจจยัหลาย ๆ ประการ เชน 

 คุณภาพของสายโทรศัพท ระยะทางจากชมุสายถึงบานยิง่หางจากชุมสายมากเทาไหร อัตราของการ
รับสงขอมูลก็จะต่ําลงเทานัน้ และจํานวนผูแบงปนการใชงาน ADSL ที่อยูละแวกเดยีวกัน  
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เมื่อพิจารณาถงึเทคโนโลยีและความคุมทนุทางเศรษฐศาสตร แลว ADSL เปนทางเลือก
ที่พรอมในการเขาถึงบานผูใชดวยจํานวนคูสายโทรศัพทที่มีมากกวาเทคโนโลยีอ่ืนใด 

 
 

5.2    สรุปแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการคุมครองการแขงขนั 
จากการศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การคุมครองการแขงขันการใหบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงของไทย โดยพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต 
หลักเกณฑและวิธีการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม สําหรับผูรับใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ต ประกาศวาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ประกาศ เร่ือง 
มาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาด หรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
แขงขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 พบวา การกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ของ กทช นอกจากจะสอดคลองกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวของแลว ยังเปนไปตามหลักการการกํากับ
โทรคมนาคมสากล สอดคลองกับหลักการของเอกสารอางอิงขององคการการคาโลก (WTO 
Reference Paper) หลักการเชื่อมตอโครงขายของเอเปค (APEC Principles of Interconnection) ที่
สงเสริมการแขงขันระหวาง ISP ที่เปน Incumbent กับ ISP ที่เปน Entrant โดยไมใหมี Vertical 
Integration เพื่อปองกันการผูกขาดในตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานสมัย 
ใหมที่จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  
 
5.3  สรุปแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการใชโครงขายแบบแยกสวน  (Local Loop Unbundling) 

จากการศึกษา ยังไมพบวามีการเผยแพรขอตกลงการเชื่อมตอโครงขาย ประกาศ 
ขอเสนอทางเทคนิค หรืออัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมในสวนที่
เกี่ยวกับการใหบริการอินเทอรเน็ต ทั้งในระดับการเชื่อมโยงในประเทศที่ผานชุมสายโทรศัพท 
(Public Switched Telephone Network) และการเชื่อมโยงออกตางประเทศ (International Gateway) 
ที่ กทช. กําหนดใหมีการเปดเผยตอสาธารณะ จึงทําใหขาดความโปรงใส และทําใหผูใหบริการที่มี
โครงขายเปนตอในการเจรจาเนื่องจากผูประกอบการที่จะขอเชื่อมตอขาดหลักอางอิงในการเจรจา  

แนวทางการกําหนดคาเชื่อมตอโครงขายที่ใชอยูในปจจุบันเกิดจากการเจรจาระหวางรัฐ
กับเอกชน ซ่ึงสวนหนึ่งอยูในสัญญารวมการงานหรือสัญญาสัมปทาน34 ซ่ึงกําหนดใหเอกชนแบง
สวนแบงรายได (revenue sharing) ใหรัฐเปนคาสิทธิในการไดประกอบการ ดังนั้น คาเชื่อมตอ

 

 34 เดือนเดน นิคมบริรักษ และ สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย. (2545). การสรางความนา เชื่อถือของหนวย งาน
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม.      
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โครงขายระหวางผูประกอบการหลายรายจึงเปนการใชวิธีการ Internal Price Transfer ในการเรียก
เก็บคาเชื่อมตอโครงขายสําหรับผูใหบริการที่เปนคูสัญญาสัมปทาน/รวมการงาน หรือบริษัทใน
เครือของตน ขณะที่การใหบริการเชื่อมตอโครงขายกับผูใหบริการรายอื่นมีการเรียกเก็บคาเชื่อมตอ
ในอัตราที่แพงกวา 

นอกจากนี้ ผูใหบริการที่มีโครงขายโทรศัพทพื้นฐานยังมีพฤติกรรมการรวมกลุมตาม
แนวตั้งในลักษณะ ไปขางหนาและไปขางหลัง    (Forward and Backward Integration)   มีการใช
วิธีการตั้งราคาแบบกําจัดคูแขง (Predatory Pricing) มีการตั้งราคาคาใชโครงขายแบบขายสงให
ใกลเคียงกับราคาคาบริการแบบขายปลีก (Margin Squeeze) และมีการทําการรวมผลิตภัณฑ 
(Product Bundling) หรือ ทําการอุดหนุนไขว (Cross-Subsidy) ซ่ึงนอกจากจะทําใหธุรกิจมีความ
เขมแข็ง มีความไดเปรียบในการแขงขันและสรางอํานาจเหนือตลาดแลวยังเทากับเปนอุปสรรคกีด
กันการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมดวย   

และ แมวาจะมี กฎหมาย เชน พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  และประกาศ
หลักเกณฑตาง ๆ ที่ กทช. ออกมาเพื่อกํากับการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง แตก็ยังไมมีการ
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศ ทําใหยังคงมีปญหาการผูกขาด เนื่องจากตลาด
โทรคมนาคมไทยยังมีขนาดเล็ก และเทคโนโลยีไรสายใหมๆ ยังไมไดรับอนุญาต จึงสามารถถูก
ผูกขาดไดงาย และ ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการเปดเสรีโทรคมนาคมแบบเต็ม (Full Liberalization) ใน
ยุคหลอมรวม (Convergence) ทําใหการผูกขาดนี้จะครอบคลุมตลาดที่เกี่ยวของทั้งหมดซึ่งมีขนาดที่
ใหญมาก ไดแก ตลาดเกตเวย ตลาดโทรศัพท ตลาดอินเทอรเน็ต และตลาดเนื้อหา (Content)  การ
กํากับดูแลกิจการอินเทอรเน็ตของ กทช. ที่ยังไมมีประสิทธิผลจึงเปนปญหาสําคัญที่ตองรีบแกไข
อยางเรงดวน 

ดังนั้น หาก กทช. สามารถบังคับใหผูไดรับใบอนุญาตแบบที่สาม ที่มีโครงขายสาย
ทองถ่ิน จัดทําขอเสนอทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมตอหรือใชโครงขายโทรคมนาคมและขอเสนอ
อัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของตนที่สมเหตุสมผลได ผูประกอบ 
การรายใหมก็จะสามารถเขาสูตลาดไดงาย เกิดการแขงขันกันไดเร็วขึ้น เปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันอยางแทจริง และบรรลุวัตถุประสงคของการลดการลงทุนที่ซํ้าซอน อยางไรก็ดีกฎเกณฑการ
เชื่อมตอที่ดี จะตองสงสัญญาณไปยังผูประกอบการที่ขอเชื่อมตอ ใหเกิดแรงจูงใจในการลงทุน
โครงขายใหม ๆ ของตนเองดวย  
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5.4  ขอเสนอแนะ 

5.4.1 กทช. ควรเรงดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน และในระหวางทีก่ารพิจารณาเรื่องคาเชื่อมตอโครงขาย ยังไมสามารถสรุปหาแนวทางให
เปนธรรมตอทุกฝายได กทช. อาจจะตองกําหนดราคากลาง (proxy price) ขึ้นมาใชช่ัวคราว เพื่อให
การแขงขันอยูบนพื้นฐานที่มคีวามเทาเทียมกัน 

5.4.2 ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL สําหรับผูใชงานทั่วไป  ปจจุบันมีภาวะการ
แขงขันสูง ซ่ึงสงผลใหราคาคาบริการในประเทศมีแนวโนมลดลงทุกป ผูใหบริการรายใดสามารถ
เพิ่มจํานวนผูใชงานจนคุมกับ จุดที่ลงทุน และลดทางเลือก ที่จะทําใหผูใชงานหันไปใชบริการ
ประเภทอื่น จะสามารถอยูรอดในตลาดนี้ได 

  ปจจุบัน แมวาจะมีโอกาสสําหรับผูประกอบรายใหมในการเขาสูตลาดนี้มากขึ้น เนื่องจาก 
ขอกฎหมายตางๆ ที่เอ้ืออํานวยประโยชนใหแตผูประกอบการรายใหมยังมีความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเขาสูตลาด เชน จํานวนฐานลูกคา แหลงเงินลงทุน อัตราคาเชื่อมตอโครงขาย และ
พฤติกรรมกีดกันการแขงขันของผูใหบริการที่มีอํานาจเหนือตลาด  การที่ผูประกอบการรายใหมจะ
มีฐานลูกคาในจํานวนที่มากพอ จะตองใชความพยายามเปนอยางมาก ทั้งกลยุทธดานราคา และ
รายการสงเสริมการขายที่นาสนใจและดึงดูดใจ  

อยางไรก็ดี ในขณะที่ยังมีปญหาทั้งการขอใช การเชื่อมตอและอัตราคาเชื่อมตอที่ กทช. 
ยังไมสามารถสรุปหาแนวทางใหเปนธรรมตอทุกฝายได เทคโนโลยีใหม ๆ  ในระบบไรสาย เชน 
WiMAX หรือ แบบมีสาย เชน BPL (Broadband Power Line) ก็เปนทางเลือกที่นาสนใจ เพราะ
เทคโนโลยีดังกลาว สามารถลดขอจํากัดเดิม ๆ ในเรื่องสายโทรศัพทไปได และผูใหบริการจะใชเงิน
ลงทุนต่ําลงมาก  

เทคโนโลยีบรอดแบนดความเร็วสูงผานสายไฟฟา BPL เปนเทคโนโลยีที่ไมตองลงทุน
โครงขายเพิ่มและสามารถกระจายพื้นที่บริการไดครอบคลุมมากกวาสายโทรศัพท หรือโครงขาย
สายไฟเบอรออปติก ปจจุบันการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ไดรับใบอนุญาตประเภทที่ 3 เปนผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงขายเปนของตนเอง เพื่อใหเชาใชและใหบริการโทรคมนาคม 
จาก กทช. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 และไดเปดใหผูประกอบการทุกรายเชาใชโครงขายได โดยจะ
เร่ิมใหบริการในไตรมาส 1 ของป 2551 ในเขตกรุงเทพชั้นใน นนทบุรี และสมุทรปราการ ดวยอัตรา
คา เหมาจายเบื้องตน 200 บาทตอเดือน ใชไดไมจํากัดชั่วโมง ซ่ึงการเปดใหผูประกอบการทุกรายเชา
ใชโครงขายไดในอัตราที่เทาเทียมกันนี้ จะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับ ผูประกอบการที่ไมมีโครงขาย ที่
ทําใหทุกรายสามารถแขงขันกันไดอยางเสรีและเปนธรรมอยางแทจริง  
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