
“Smart Network for Smart Thailand”
 

โ แนวทางการพัฒนาโครงขายบรอดแบนด

เสาวรัจ รัตนคําฟู

ั ิ ั ื่ ั ป ไสถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย
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การใชบรอดแบนดในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

ื่อยางตอเนือง

หมายเหต:ุ เปนขอมูลประมาณการถึงไตรมาส 3 ป 2554 

ที่มา: สํานกังาน กสทช.  ตุลาคม 2554
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จํานวนผูใชบรอดแบนด: 

่ภาคกลางสูงสดุ และภาคใตต่ําสดุ
จํานวนผูใชบรอดแบนด ป 2554 (ลานคน)ู ( )
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ที่มา:  สํานักงานสถิตแิหงชาติ 3

ทวประเทศ กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนอ ภาคตอ.เฉยงเหนอ ภาคใต



สัดสวนผูใชบรอดแบนดตอประชากร 100 คน: 

ั ี ื ่ํกรุงเทพสูงสุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตําสุด

สัดสวนผูใชบรอดแบนดตอประชากร 100 คนู
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ที่มา:  สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน พ.ศ. 2554 4

ทัวประเทศ กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตอ.เฉียงเหนือ ภาคใต



สัดสวนสมาชกิบรอดแบนดตอประชากร 100 คน:

ไ ่ํ  ป ิ โป  ี ีไทยตํากวาหลายประเทศ….สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม

ส ชิ ป ํ ี่  ป ช  ส ชิ  ื่ ี่  ป ช  สมาชกบรอดแบนดประจาทตอประชากร 

100 คน

2008 2010

สมาชกบรอดแบนดเคลอนทตอประชากร 

100 คน

2008 2010

33.4
36.6

24 7

2008 2010

71.4

91.0

69.7

2008 2010

21.5
24.7 63.2

27 2

6.2 4.8
2.4 2.6 1.2 0.4 0.4

9.4
7.3

4.1 3.9 1.8 0.9 0.8
8.8 7.0

0.0 3.4 0.5 0.0 0.0

27.2
16.6 12.8 10.3 3.8 2.0 0.9

SK SG CH ML VN TH PH IND IDN SK SG ML PH VN IDN TH CH IND

ที่มา:  Measuring the information society 2011, ITU 5



แนวคิดในการพัฒนาบรอดแบนด

ระบบนิเวศบรอดแบนด

อุปทาน

(Penetration)

อุปสงค

(Adoption)

ความสามารถในการนําไปใชใหเกดิประโยชน

(Productive Use)

ที่มา: World Bank (2011) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
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อุปสรรคตอการเติบโตของบรอดแบนดุ

ครัวเรือนไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต สถานศึกษาไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต
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7
ที่มา:  สํานกังานสถิติแหงชาติ



สรุปอุปสรรคตอการเติบโตของบรอดแบนดุ ุ

การไมสามารถเขาถึงโครงขายบรอดแบนด

คาบริการแพง

ขาดความตระหนัก หรือขาดทักษะขาดความตระหนก หรอขาดทกษะ
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ไมสามารถเขาถงึโครงขายบรอดแบนด

ความ
ความ

ความ

ความทัว่ถึงของ

บริการ

ครอบคลุม

เชิงพื้นที ่

( )

% ของ

พื้นที่

ความ

ครอบคลุม

เชิงประชากร

%  ของ

ประชากร

ครอบคลุม

เชิง

ั ื

%  ของ

ครัวเรือน

(ตร.กม) ครวเรอน

บรอดแบนด 63,720 18 24,774,774 39 8,246,150 39

โทรศัพทประจาํที่ 225,601 65 50,184,799 79 16,703,740 79

โทรศัพทเคลื่อนที่ 326,336 93 59,713,558 94 19,875,337 94

พื้นที่ไมมีสัญญาณ (24,679) 7 (3,811,504) 6 1,268,639 6

ที่มา:  สํานักงาน กสทช. ป 2553 9



คาบริการแพง
คาบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบประจําที่

(รอยละของรายไดประชาชาติรายเดือนตอหัว)

23.5
2008 2010

 ิ  ป    ีคาบริการแพงกวาประเทศคูแขง เชน มาเลเซยี

คาบริการลดลงในหลายประเทศ
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ญี่ปน สิงคโปร เกาหลีใต มาเลเซีย อินเดีย จีน ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม

ที่มา: ITU (2011). Measuring the Information Society. 10

ญปุน สงคโปร เกาหลใต มาเลเซย อนเดย จน ไทย อนโดนเซย ฟลปปนส เวยดนาม



โครงสรางตลาดอนิเทอรเน็ตบรอดแบนด

สวนแบงตลาดบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 

ผูใหบริการ 2551 2552 2553 2554 (Q2)

ทรูอินเทอรเน็ต 38.44 30.08 28.74 36.00

ีโ ีทีโอที 41.17 41.54 39.54 34.42

3บีบี (3BB) 20.40 23.79 28.10 26.47

อื่นๆ 4 60 3 62 3 12อนๆ 4.60 3.62 3.12

ดัชนี HHI 3,057 3,217 3,192 3,191

 

ตลาดมีการกระจุกตวัคอนขางสูง
 

ที่มา: สํานักงาน กสทช.
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บริการ แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาไมตรงกับความตองการ

0 20 40 60 80 100

รายการที่มใีหบริการบนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ

มีระบบ IT เชื่อมโยงกบัหนวยงานภายนอก

่

มีระบบบันทึกขอมูล สําหรับการนัดหมาย

มีระบบบรกิารโอนเงนิหรือ ตัดบัญชีผานธนาคารหรือบัตรเครดิต

มีระบบบันทึกขอมูลเพื่อโตตอบฝากคําถาม

มีระบบบันทึกขอมูล เพื่อการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน

ใหขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มีบริการ download ขอมูลขาวสาร

ใหขอมูลขาวสารประวัติของผูบริหารและบุคลากร

ใหขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการตางๆ

ใหขอมูลขาวสารหนวยงานทั่วไป

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) 



นโยบายและแผนในการพัฒนาบรอดแบนดของ

ประเทศไทย
แผนแมบท ICT (ฉบบัที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

ประเทศไทย

เปาหมาย

• มีโครงขายและ/หรือบริการบรอดแบนด เพื่อใหเกิดบริการมัลติมีเดีย สําหรับประชาชนโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ภมิประเทศ ความตองการของชมชน และราคาการลงทนที่เหมาะสมพนท ภูมประเทศ ความตองการของชุมชน และราคาการลงทุนทเหมาะสม

• ใหมีบริการเครือขายความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps ในราคาที่เปนธรรมเมื่อเทียบกับคณุภาพที่ใหบริการ

• ใหมีโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน

• ใหมีโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการบริการภาคสังคมที่สําคัญตอความปลอดภัยในชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน

• มีแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศแหงชาติ ภายในป 2552

ขอสังเกต

• เปาหมายคอนขางกวาง

• เปนมาตรการที่มีความครอบคลมุ และมีการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของและระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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กรอบนโยบาย ICT 2020 (พ.ศ. 2554-2563)

เปาหมายหลักเปาหมายหลก

• มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (broadband) ที่กระจายอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถฐ ู
เขาถึงไดอยางเทาเทียมกันเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานทัว่ไป 

• ตัวชี้วัดการพัฒนาบรอดแบนดที่สําคญัคือ รอยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถ

เขาถึงโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในป 2558 และรอยละ 95 

ภายในป 2563

ขอสังเกต

่• กลยุทธและมาตรการในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายมีความชัดเจน และมีแนวทางการ
พัฒนาบรอดแบนดอยางเปนระบบนเิวศ 

ควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการใหชัดเจนมากขึ้น • ควรกาหนดหนวยงานทรบผดชอบในการดาเนนการใหชดเจนมากขน 

• ควรติดตามและตรวจสอบการดําเนนิงานเปนประจําทุกป 14



นโยบายและแผนพัฒนาบรอดแบนดของตางประเทศ

ประเทศ เปาหมาย
ออสเตรเลีย ป 2564 บรอดแบนดครอบคลมครัวเรือน โรงเรียน และภาคธรกิจทั้งหมด ออสเตรเลย ป 2564 บรอดแบนดครอบคลุมครวเรอน โรงเรยน และภาคธุรกจทงหมด 

-  93% สามารถเขาถึงใยแกวนําแสงความเร็วสูงสุด 100 Mbps  

-  7% สามารถเขาถึงโครงขายไรสายและดาวเทียมความเร็วสูงสุด 12 Mbpsู ุ

ญี่ปุน ป 2558 ครัวเรือนทั้งหมดสามารถเขาถึงบรอดแบนด

เกาหลีใต ป 2553 ครัวเรือน 12 ลานแหงและผูใชอินเทอรเน็ตไรสาย 23 ลานรายสามารถใช

บรอดแบนด

ป 2555 ็ โ ี่ ิ่ ป  10 Mb  ึ  1 Gbป 2555 ความเรวโดยเฉลยเพมเปน 10 Mbps ถง 1 Gbps

บราซิล ป 2557 ครัวเรือนภาคธุรกิจ และสหกรณ 30 ลานรายสามารถเขาถึงบรอดแบนดมีสาย

จีน ป 2557 สัดสวนการเขาถึงบรอดแบนดเพิ่มเปนรอยละ 45 ของประชากร

มาเลเซีย ป 2558 อัตราการใชบรอดแบนดของครัวเรือนเพิ่มขึน้เปนรอยละ 75

ที่มา: OECD (2011) และ World Bank (2011)
15



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1)

สงเสริมการแขงขันและการลงทนในโครงขายบรอดแบนดุ

• สงเสริมการแขงขันระหวางผูประกอบการที่มีโครงขายเปนของตนเอง (Facilities-ู
based competition) 

• ไมจํากัดเทคโนโลยีที่ใช

• สงเสริมการแขงขันขามแพลตฟอรม (inter-platform/ intermodal competition)

• การแขงขันในระดับการใหบริการ (Service based competition) มีประสิทธิผล• การแขงขนในระดบการใหบรการ (Service-based competition) มประสทธผล
นอยกวา เพราะผูประกอบการที่มีโครงขายจะไดเปรียบผูประกอบการที่ไมมี
โครงขายมาก หากไมมีการกํากับดแลเงื่อนไขในการเขาถึงที่เหมาะสมโครงขายมาก หากไมมการกากบดูแลเงอนไขในการเขาถงทเหมาะสม

สนับสนุนการเขาถึงสิทธิแหงทาง (Right of Way) และการใชโครงขายรวมกนั
(network sharing)(network sharing)

• ลดตนทนุของผูประกอบการ 16



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (2)

ั  ั  (P bli P i t  P t hi  PPP)รฐรวมลงทุนกบเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)

• เนเธอรแลนด: เทศบาลรวมกับเอกชนพฒันาโครงขายไฟเบอรออพติก เชน Almereเนเธอรแลนด: เทศบาลรวมกบเอกชนพฒนาโครงขายไฟเบอรออพตก เชน Almere
Unet และ Amsterdam CityNet ในสัดสวนเทศบาล (30%) เอกชน (70%)

• มาเลเซีย: โครงการ FTTH ในเมือง 2.2 ลานครัวเรือน ในรปแบบ PPP ซึ่งรัฐบาลม เลเ โ รง ร ในเม ง ล น รวเร น ในรู แ งรฐ ล
ลงทุน 700 ลานดอลลาร และ Telekom Malaysia ลงทุน 3,280 ลานดอลลาร

  ี่  ป สรางสภาพแวดลอมทีกระตุนอุปสงค

• ขยายการใหบริการอยางทั่วถึง (USO) ในสถานศึกษา สถานพยาบาล และชมชน• ขยายการใหบรการอยางทวถง (USO) ในสถานศกษา สถานพยาบาล และชมุชน

• ขยายบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส (e-government) ใหหลากหลายขึ้น 

 ิ   ICT ( lit ) ป ช ช• สงเสรมความรูความสามารถดาน ICT (e-literacy) แกประชาชน
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ขอบคณคะขอบคณุคะ
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