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ที่มา 
สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการวจิารณ์  การวจิารณ์สว่น
ใหญ่มกัมาจากสิง่ทีค่นเหล่านัน้มองเหน็และพดูถงึ แต่
ไมไ่ดเ้ป็น “ผูท้ า”  บ่อยครัง้ทีก่ารวจิารณ์ท าใหค้นไม่
กลา้ตดัสนิใจ ไมก่ลา้เดนิหน้าทีจ่ะท าในสิง่ทีค่ดิและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ เราเรยีกตน้ทนุของการไม่
กลา้เดนิหน้านี้ว่า “คา่เสยีโอกาส (Opportunity Cost)”  
ซึง่ในกรณีของโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
ตน้ทนุประเภทนี้อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายใหแ้ก่
ประเทศชาตไิดอ้ยา่งมหาศาลไมน้่อยไปกว่าตน้ทนุทีเ่รา
เหน็กนัไดอ้ยา่งชดัแจง้ (visible cost) เลยทเีดยีว  

 
ส าหรบังานวเิคราะห ์ “คา่เสยีโอกาส” นี้  ทางสถาบนั
อนาคตไทยศกึษาไดจ้ดัท าขึน้เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึตน้ทนุคา่
เสยีโอกาสทีเ่กดิขึน้กบัภาคประชาชน ภาคธรุกจิ และ
ภาครฐั จากการไมต่ดัสนิใจท าเรือ่งใดเรื่องหนึ่งของ
ประเทศไทย  โดยจะน าเสนอตวัเลขของตน้ทนุนี้ใน
รปูแบบทีว่ดักนัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและเหน็ไดช้ดัเจน   
เพือ่สรา้งพืน้ฐานและยกระดบัการวพิากษ์วจิารณ์ของ
สงัคมใหอ้ยูบ่นขอ้มลูทีค่รบถว้น และทราบโดยทัว่กนั
ต่อไปในอนาคต 
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นบัเป็นเวลากว่า 3 ปีตัง้แต่เดอืน ก.ย. 2552 ทีร่า่งเงือ่นไขการประมลู 3G บนคลื่นความถีย่า่น 2.1 GHZ ของ กทช. ได้
ถกูคดัคา้นมใิหม้กีารเปิดประมลู จนกระทัง่ได้มกีารประมลูจรงิเมือ่วนัที ่16 ต.ค. 2555    ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลาดงักล่าว
จนกระทัง่จบสิน้การประมลู ไดม้เีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ถงึความชอบธรรมในเชงิกฎหมาย  ตลอดจนผลไดผ้ลเสยีจากการ
ประมลู  (ด ู Timeline: เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 3G)   ซึง่การวพิากษ์วจิารณ์ดงักล่าวอยูบ่นพืน้ฐาน
ของขอ้กฎหมายหรอืตน้ทนุทีช่ดัแจง้ (Visible Cost)  ทีม่มีลูคา่ประมาณปีละ 1.5 หมืน่ลา้นบาทเทา่นัน้   แต่เรายงัไม่
เคยไดพ้ดูถงึตน้ทนุทีไ่มช่ดัแจง้  (Invisible Cost)  ซึง่อาจประมาณมลูคา่ไดก้ว่าปีละ 16 หมืน่ลา้นบาท  นบัเป็นคา่เสยี
โอกาส (Opportunity Cost)  มลูคา่รวมไมน้่อยกว่า 4.8 แสนลา้นบาททีป่ระเทศไทยตอ้งสญูเสยีจากความล่าชา้ในการ
ตดัสนิใจเริม่โครงการ 3G เมือ่ 3 ปีทีผ่า่นมา   และตน้ทนุนี้ยงัขาดหายไปจากการวพิากษ์วจิารณ์ของสงัคม 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
หมายเหต ุ:  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจาก  1)  Cost Diagram: คา่เสยีโอกาสจากการทีไ่ม่ไดเ้ริม่โครงการ 3G ในรอบ 3 
ปีทีผ่า่นมา   และ  2) Methodology :  เกณฑใ์นการค านวนตน้ทนุเสยีโอกาส 
 

รายได้ที่มองเห็น   VS 

“การไม่ตัดสินใจลงทุนในโครงการ 3G เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาสร้าง
รายได้ที่มองเห็นให้แก่ประเทศไทยมูลค่าประมาณปีละ 1.5 หมื่น
ล้านบาท  ในขณะเดียวกัน   ก็ท าให้ประเทศเกิดค่าเสียโอกาสที่
มองไม่เห็นเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4.8 แสนล้านบาท (หรือ
ประมาณปลีะ 16 หมื่นล้านบาท)” 

 รัฐเสียโอกาสปลีะ        0.2  หมื่นล้านบาท  

 ธุรกิจเสียโอกาสปลีะ                9.6  หมื่นลา้นบาท   

 ประชาชนเสียปีละ                  6.2  หมื่นลา้นบาท 

ค่าเสียโอกาสที่มองไม่เห็น 3G 
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การมี 3G คาดว่าจะท าให้รัฐได้ประโยชน์สุทธปิระมาณปีละ 0.2 หมืน่ล้านบาท 

 

o การตดัสนิใจด าเนนิโครงการ 3G  ท าใหร้ฐัตอ้งเสยีรายไดจ้ากการยา้ยฐานลกูคา้ (ณ อตัรา 
migration rate ที ่50%)  ประมาณปีละ 1.7 หมืน่ลา้นบาท แต่เมือ่บวกรายไดจ้ากสมัปทานบนคลื่น
ความถีใ่หมม่ลูคา่ 41,625 ลา้นบาท (หรอืประมาณ 0.28 หมืน่ลา้นบาทต่อปี)  จะท าใหร้ฐัสญูเสยี
สว่นแบ่งรายไดส้ทุธปิระมาณ 1.5 หมืน่ลา้นบาทต่อปี 

o หากภาคธุรกจิซึง่ไดร้บัอานิสงสจ์าก 3G สามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ถงึปีละ 9.6 หมืน่ลา้นบาท   
รฐักจ็ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการเกบ็ภาษทีัง้แบบทางตรง (เฉพาะภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล) และทางออ้ม 
(เฉพาะภาษมีลูคา่เพิม่)  อกีประมาณปีละ 1.7 หมืน่ลา้นบาท  

o ทัง้นี้ ผลประโยชน์สทุธทิีร่ฐัจะไดร้บัจากการม ี3G เพิม่ขึน้อกีประมาณปีละ 0.2 หมืน่ลา้นบาท 

 

 
การไม่ตัดสินใจลงทุนในโครงการ 3G เมือ่ 3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมไม่นอ้ยกว่าปีละ 9.6 หมื่นล้านบาท  แบ่งเป็นผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในธุรกิจโทรศัพท์มือถือประมาณปีละ 3.3 หมื่นล้านบาท  และ
ต่อเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ  รวมอีกราวปีละ 6.3 หมื่นล้านบาท      

o หากเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ประเทศไทยตดัสนิใจลงทนุในโครงการ 3G  คาดว่าจะสรา้งโอกาสให้
ผูป้ระกอบการในธุรกจิโทรศพัทม์อืถอืในการพฒันาผลติภณัฑต์่อยอด ไมว่่าจะเป็นแอพพลเิคชัน่ 
คอนเทนต ์เกมส ์ฯลฯ ทีจ่ะอ านวยความสะดวกหรอืความบนัเทงิใหแ้กผู่บ้รโิภค และสามารถสรา้ง
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการกลุ่มดงักล่าวไมน้่อยกว่าปีละ 3.3 หมืน่ลา้นบาท 

o การลงทนุนี้ยงัสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกจิโดยรวมทัง้อตุสาหกรรมตน้น ้า              ซึง่เป็น
อตุสาหกรรมพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุใน 3G   เชน่    การกอ่สรา้ง   การจา้งงาน     และ
อตุสาหกรรมปลายน ้า ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีน่ าเอาผลประโยชน์จาก 3G ไปเป็นพืน้ฐานตอ่ในการ
ผลติ  อาท ิภาคการสือ่สาร ภาคการคา้  คดิรวมเป็นมลูคา่กว่า 1.9 แสนลา้นบาท   หรอืเฉลีย่ปีละ 
6.3 หมืน่ลา้นบาท   ทัง้นี้   ผลประโยชน์ดงักล่าวยงัครอบคลุมไปถงึธุรกจิเกีย่วเนื่องทีพ่ลอยไดร้บั
อานิสงสจ์าก 3G    ไมว่่าจะเป็นยอดขายโฆษณาบนเวบ็ไซตท์ีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตวัของการใช้
โทรศพัทม์อืถอืเพือ่เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซด ์   การเพิม่มลูคา่ (ราคาขาย) ของเวบ็ไซดด์ว้ยการเขา้ถงึ
อนิเตอรเ์น็ตไดเ้รว็ขึน้ เป็นตน้ 
 

ทัง้นี้ จากสถติขิอง www.mobilethai.net   ระบุว่าในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา จ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์20 
อนัดบัสงูสดุผา่นโทรศพัทม์อืถอืมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้กว่า 47.5 เทา่ แสดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ต่อ
อตุสาหกรรมปลายน ้าทีจ่ะขยายตวัแบบกา้วกระโดดอยา่งมากในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 

1 

2 

รัฐบาล 

ธุรกิจ 

http://www.mobilethai.net/
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ผลประโยชน์ที่ตกแก่ภาคประชาชนกว่าปีละ 6.2 หมื่นล้านบาท  มาจาก
ความเร็วในการเข้าชมเว็บไซดบ์นโทรศัพท์มือถือไม่น้อยกว่าปีละ 3.9 หมื่น
ล้านบาท และคุณภาพในการสนทนาด้วยมือถืออีกปีละกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท  
 

o เทคโนโลย ี 3G มคีวามเรว็กว่า EDGE ถงึ 30-35 เทา่  หากผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืจ านวน 1.53 
ลา้นรายสามารถเขา้ดูเวบ็ไซดต์ามสถติกิารใชง้านโดยเฉลีย่ทีป่ระมาณ  354 หน้า/ คน/เดอืน
ดว้ยความเรว็ของ 3G  คาดว่าผูใ้ชโ้ทรศพัทแ์ต่ละคนจะสามารถประหยดัเวลาในการเขา้ชม
เวบ็ไซตไ์ดม้ากกว่า 18.5 ชม.ต่อเดอืน  และหากเราแปลงเวลาทีเ่จา้ของโทรศพัทแ์ต่ละรายซึง่
สมมตใิหม้รีายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดอืนเป็นตวัเงนิ  กจ็ะสามารถประเมนิเป็น
มลูคา่ไดก้ว่าเดอืนละ 2,100 บาท หรอืคดิเป็นรายไดร้วมของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืทัง้หมดกว่าปี
ละ 3.9 หมืน่ลา้นบาท  

o จ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทร์วมกว่า  81.7 ลา้นเครือ่งท าใหเ้กดิปญัหาการแยง่ใชท้รพัยากรบนคลืน่
ความถีเ่ดมิ   สง่ผลต่อคณุภาพของการใหบ้รกิาร เชน่ สายหลุดขณะสนทนา เป็นตน้   หาก
สมมตวิ่าอตัราของสายหลุดขณะสนทนาอยูท่ีร่ะดบั 10% ของการใชง้านโทรศพัทเ์ฉลีย่ทีเ่ดอืน
ละ 314 นาท ี/เลขหมาย  ทีอ่ตัราคา่โทรเฉลีย่นาทลีะ 1.26 บาท   เราคาดว่าผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื
ทีป่ระสบปญัหาสายหลดุจะตอ้งจ่ายคา่โทรศพัทเ์พิม่ขึน้เฉลีย่คนละ  5.9%  คดิเป็นเงนิกว่า 
23.24 บาทต่อเดอืน  หรอืเทา่กบัปีละ 2.3 หมืน่ลา้นบาท  
 

ทัง้นี้  ยงัไมร่วมถงึตน้ทนุความสะดวกสบายอืน่ๆ  จาการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืบน 3G  อาท ิ  การท า
ธุรกรรมทางการเงนิผา่นธนาคารทางมอืถอื (Mobile Banking)  ซึง่มรีายการธุรกรรมไมน้่อยกว่า 19.9 
ลา้นธรุกรรมต่อปี   ซึง่หากผูบ้รโิภคตอ้งเสยีเงนิผา่นจุดรบัช าระเงนิรายการละ 15 บาท  กจ็ะท าใหเ้กดิ
ตน้ทนุถงึกว่าปีละ 300  ลา้นบาท  หรอืบรกิารโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศฟรผีา่นระบบ VOIP  ทีเ่รา
ยงัไมส่ามารถประเมนิมลูคา่เสยีโอกาสใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัแจง้ 

 
อยา่งไรกด็ ี  คา่เสยีโอกาสทีเ่กดิขึน้กบัภาคสว่นต่างๆ  ไมว่า่จะเป็นรฐับาล ธุรกจิ และประชาชน ตามทีร่ะบุขา้งตน้  จะ
เป็นการประเมนิคา่เสยีโอกาสภายใตเ้กณฑ ์ (Methodology)  เฉพาะทีส่ามารถจบัตอ้งเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
เทา่นัน้   ดงันัน้ คา่เสยีโอกาสทีป่ระเมนิไดจ้งึน้อยกว่าผลการประเมนิขององคก์รชัน้น าระดบันานาชาต ิอาท ิThe Law 
and Economics Consulting Group (LECG) อยา่งมนียัยะ    

 
การลงทุนใน  3G ก็เช่นเดียวกับการลงทุนในด้านอื่นๆ ที่ต้องมีทั้งต้นทุนจากการลงทุน และค่าเสีย
โอกาสจากการไม่ลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม   แล้วเราพิจารณาข้อมูลกันครบ
ทุกด้านหรือยัง  
 

3 ประชาชน 
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COST DIAGRAM:   ค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้เริม่โครงการ 3G ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา   
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ใครเสยี เสยีเท่าไร วธิกีารค านวนตน้ทุนเสยีโอกาส 

รฐับาล 
รฐัเสยีรายได้
จากค่า
สมัปทานสทุธิ
บนคลื่นความถี่
เก่า เมื่อมกีาร
ยา้ยฐานลกูคา้
มาใชค้วามถี่
ใหม ่

-1.5 
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 

o จากผลการประมลูเมื่อวนัที ่ 16 ต.ค. 55 ทีผ่่านมา AIS ใหร้าคาประมลูรวม 14,625 ลา้นบาท 
ในขณะที ่DTAC กบั TRUE ใหร้าคาเท่ากนัคอื 13,500 ลา้นบาท  รวมเป็นเงนิเขา้รฐัจากการ
ประมลูของทัง้สามบรษิทัทัง้สิน้ 41,625 ลา้นบาทตลอดช่วงอายุสญัญา 15 ปี  (หรอืคดิเป็น
รายไดร้วมทัง้สิน้ 0.28 หมื่นลา้นบาทต่อปี) 

o ภายใตส้มมตฐิานว่าอตัราการยา้ยฐานลกูคา้ (Migration Rate) จากคลื่นความถีเ่ก่าไปคลื่นใหม่ที่
ระดบั 50% จะสง่ผลใหร้ฐัเสยีสว่นแบ่งรายไดต้ลอดอายุสญัญา 15 ปี คดิเป็นมลูค่าปจัจุบนั
ประมาณ 2.7 แสนลา้นบาทหรอืเฉลีย่ปีละ 1.79 หมื่นลา้นบาท เมื่อรวมกบัรายไดจ้ากการประมลู
คลื่นความถีใ่หม่เฉลีย่ปีละ 0.28 หมื่นลา้นบาทแลว้  คาดว่ารฐัจะเสยีประโยชน์เบือ้งตน้สทุธริาว 
1.5 หมื่นลา้นบาท 

รฐับาล 
รฐัเสยีโอกาส
ในการเรยีก
เกบ็ภาษจีาก
ภาคเอกชนที่
ไดร้บัอานิสงส ์
จากการให ้
บรกิาร 3G บน
คลื่นความถี่
ใหม่ (ทัง้ภาษี
ทางตรงและ
ทางออ้ม) 

1.7 
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 

o การค านวนภาษีทางตรงท่ีรฐัจะเรียกเกบ็ได้  มาจากฐานรายได ้2 ทางคอื  
1. จากผลประโยชน์ทีภ่าคเอกชนจะไดร้บัทัง้จากอุตสาหกรรมตน้น ้าและปลายน ้า  รวมมลูค่า

กว่า 6.3 หมื่นลา้นบาทต่อปี เมือ่หกัค่าจา้งแรงงานซึง่คาดว่าไมอ่ยู่ในฐานภาษเีงนิไดบ้คุคล
ธรรมดามลูค่า  0.2 หมื่นลา้นบาทต่อปีออกไป  คาดว่าฐานรายไดใ้นการค านวนภาษขีอง
รฐัจะเพิม่ขึน้ประมาณปีละ 6.1 หมื่นลา้นบาท  หากอตัราสว่นก าไร (Profit Margin) ของ
บรษิทัเอกชนอยูท่ี ่  15%  เท่ากบัว่าฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีร่ฐับาลจะไดร้บัจากการ
ลงทุนใน 3G จะเพิม่ขึน้อกีประมาณปีละ 0.9 หมื่นลา้นบาท 

2. จากฐานภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีม่าจากก าไรของผูป้ระกอบการโทรศพัทม์อืถอืทีค่าดว่าจะ
เพิม่ขึน้ราว 3.3 หมื่นลา้นบาทจากการพฒันาผลติภณัฑต่์อยอด 

จากรายไดท้ัง้ 2 ทางจะท าใหร้ฐัมฐีานภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้รวม 4.2 หมื่นลา้นบาท และท าใหร้ฐั
สามารถจดัเกบ็ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลเพิม่ขึน้ไดอ้กีประมาณปีละ 1.2 หมื่นลา้นบาท 

 

 METHODOLOGY:    เกณฑ์ในการค านวนต้นทุนเสียโอกาส  



ค่าเสยีโอกาส  : 3G                                                                                                                               หน้า  7 

@2012 สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

ใครเสยี เสยีเท่าไร วธิกีารค านวนตน้ทุนเสยีโอกาส 

  o การค านวนภาษีทางอ้อมท่ีรฐัจะเรียกเกบ็ได้ มาจากมลูค่าธุรกรรมของภาคเอกชนทีห่กั
ค่าจา้งแรงงานประมาณปีละ 6.1 หมื่นลา้นบาท และก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากการพฒันาผลติภณัฑต่์อ
ยอดของผูป้ระกอบการโทรศพัทม์อืถอือกีประมาณ 3.3 หมื่นลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 9.4  
หมื่นลา้นบาท จะท าใหร้ฐัสามารถจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ (ไม่รวมภาษทีางออ้มประเภทอื่น) 
เพิม่ขึน้ไดป้ระมาณปีละ 0.65 หมื่นลา้นบาท และเมื่อใชอ้ตัราการคนืภาษมีลูค่าเพิม่ใน
ปีงบประมาณ 2554 ที ่ 32.6% แลว้ พบว่ารฐัตอ้งมรีายจ่ายจากการคนืภาษมีลูค่าเพิม่  0.21 
หมื่นลา้นบาท คงเหลอืเป็นรายไดภ้าษมีลูค่าเพิม่ทีร่ฐัจะจดัเกบ็ไดส้ทุธ ิ0.44 หมื่นลา้นบาท 

 
 

o หากรวมภาษทีางตรงทีร่ฐัจะจดัเกบ็ไดร้าวปีละ 1.26 หมื่นลา้นบาทและภาษทีางออ้ม (เฉพาะ
ภาษมีลูค่าเพิม่) อกีประมาณปีละ 0.44 หมื่นลา้นบาท คาดว่ารฐับาลจะจดัเกบ็ภาษไีดเ้พิม่ขึน้
เฉลีย่ประมาณปีละ 1.7 หมื่นลา้นบาท 
 
(หมายเหตุ :   การค านวนผลประโยชน์ทีภ่าคเอกชนจะไดร้บัทัง้อุตสาหกรรมตน้น ้า และปลาย
น ้า  จะใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติล่าสดุ (I/O Table) ปี 2548 ของสศช.  และระบมุลูค่า
การลงทุนของโครงการ 3G ประมาณ 5 หมื่นลา้นเขา้ไป)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าเสยีโอกาส  : 3G                                                                                                                               หน้า  8 

@2012 สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

ใครเสยี เสยีเท่าไร วธิกีารค านวนตน้ทุนเสยีโอกาส 

เอกชน 
ผูป้ระกอบการ
ในธุรกจิ
โทรศพัทม์อืถอื 
เสยีรายไดจ้าก
การพฒันา
ผลติภณัฑต่์อ
ยอด  

3.3  
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 

 

เป็นการค านวนรายไดท้ีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บัภายในช่วงระยะเวลาของสมัปทาน (15 ปี)  โดยปรบั
ใหเ้ป็นมลูค่าปจัจุบนัสทุธ ิ(NPV) ณ อตัราผลตอบแทน 5%   ภายใตข้อ้สมมตฐิานดงันี้ 
o ปจัจบุนัมจี านวนเลขหมายโทรศพัทท์ัง้สิน้  81.7 ลา้นเลขหมาย  และคาดว่าจะมอีตัราการ

ขยายตวัของจ านวนเลขหมายที ่5.25% (เท่ากบัอตัราการขยายตวัปีล่าสดุ)  
o เครื่องโทรศพัทม์อีายุการใชง้านเฉลีย่ 3 ปี  ซึง่ไม่ว่าจะเป็นการซือ้โทรศพัทม์อืถอืเครื่องใหม่ทีม่า

จากการขยายตวัหรอืซือ้เพื่อทดแทนเครื่องเก่ากต็าม จะเป็นการซือ้เครื่องทีร่องรบั 3G ประมาณ 
80% 

o จากจ านวนการซือ้เครื่องทีร่องรบั 3G  คาดว่าจะมผีูใ้ชบ้รกิาร 3G ในอตัรา 45%  เท่านัน้ (เป็น
อตัราของการใชบ้รกิาร 3G บนเครื่อง 3G ในปจัจุบนั)  

คาดว่าจะมคี่าใชจ้่าย/เลขหมาย/เดอืน (ARPU) ส าหรบัการใชบ้รกิาร 3G ในระดบัทีส่งูกว่าเลขหมาย
ทีใ่ชบ้รกิาร 2G อยู่ราว 50%  โดยในปจัจุบนั ARPU ส าหรบั 2G  อยู่ทีเ่ฉลีย่ 190 บาท/เลขหมาย/
เดอืน ซึง่ ARPU ส าหรบั 3G  น่าจะอยู่ทีร่ะดบัสงูกว่า 300 บาทอย่างมนียัยะ แต่คาดว่าสว่นต่าง
ดงักล่าวจะลดลงในระยะยาว)

 

เอกชน 
ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจใน
ภาคส่วนอื่น
โ ด ย ร ว ม  
 

6.3  
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 

o หากเมื่อ 3 ปีก่อน ประเทศไทยตดัสนิใจลงทุนในโครงการ 3G ซึง่มมีลูค่า 5 หมื่นลา้นบาท คาด
ว่าจะสามารถสรา้ง 
 อุปสงคต่์อผลผลติ หรอื “อุตสาหกรรมตน้น ้า” ซึง่เป็นอุตสาหกรรมพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ลงทุนใน 3G เช่น การก่อสรา้ง การจา้งงาน มลูค่ากว่า 133,070 ลา้นบาท  และ 
 อุปทานต่อผลผลติ หรอื “อุตสาหกรรมปลายน ้า” ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีน่ าเอาผลประโยชน์

จาก 3G ไปเป็นพืน้ฐานต่อในการผลติ  อาท ิ ภาคการสือ่สาร ภาคการคา้ มลูค่ากวา่ 
135,809 ลา้นบาท  (จากการนบัการลงทุนน้ีในหมวดปจัจยัการผลติทุน สาขาบรกิาร
ไปรษณียโ์ทรเลขและการสือ่สาร)  

รวมเป็นผลประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมทัง้สิน้ 268,879 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น
มลูค่าเฉลีย่ปีละประมาณกว่า 9 หมื่นลา้นบาท 

o อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่าผลประโยชน์ดงักล่าวจะไม่สง่ผลต่อเศรษฐกจิทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 
ปี แต่หากสง่ผลเพยีง 70% การลงทุนในโครงการ 3G นี้กจ็ะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิไทยไม่น้อยกวา่
ปีละ 6.3 หมื่นลา้นบาทเลยทเีดยีว 

(ทีม่า :  TFF Analysis โดยใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติล่าสดุ (ปี 2548) ของสศช.) 
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เอกชน 
รายไดจ้าก
การขาย
โฆษณา และ
การเพิม่
มลูค่าของเวบ็
ไซด ์

100  

ลา้นบาท
ต่อปี

ส าหรบัค่า
โฆษณา 
หรอื  

786  

ลา้นบาท
ส าหรบั
มลูค่าเวบ็
ไซดท์ี่
เพิม่ขึน้ 

o จากสถติขิอง www.mobilethai.net เปิดเผยว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2555 เวบ็ไซต ์20 อนัดบั
แรกของประเทศไทยทีผู่ใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืเขา้เยีย่มชมมากทีส่ดุ (ซึง่เราจะเรยีกว่า Top 20) มี
จ านวนผูเ้ยีย่มชมทัง้สิน้รวม 1.54 พนัลา้นหน้า (PageViews)   ซึง่หากก าหนดใหไ้ตรมาสสดุทา้ย
มจี านวน Pageview  เท่ากบัคา่เฉลีย่ของ 3 ไตรมาสแรก คาดว่าในปี 2555 จะมผีูเ้ขา้เยีย่มชม
เวบ็ไซต ์Top 20 มากถงึ 2.06 พนัลา้นหน้า  
(หมายเหตุ :  ในปี 2552 สถติขิองผูเ้ยีย่มชมเวบ็ Top 20 มเีพยีง 43.3 ลา้นหน้า แต่ในปี 2555 
จะเพิม่ขึน้มากถงึ 2.06 พนัลา้นหน้า คดิเป็นอตัราการขยายตวักว่า 47.5 เท่าภายใน 3 ปี)  

o จากการประเมนิของ www.worthofweb.com ณ วนัที ่4 ต.ค. 55   เวบ็ไซต ์Top 20 ของประเทศ
ไทยทีม่ผีูเ้ยีย่มชมผ่านทุกช่องทางมศีกัยภาพในการสรา้งรายไดจ้ากการโฆษณาที ่  4.65 สตางค์
ต่อหน้า  หากพจิารณาเฉพาะการเขา้ดโูฆษณาบนเวบ็ไซด ์ Top 20 จากโทรศพัทม์อืถอื  จะ
สามารถรายไดจ้ากการโฆษณาเพิม่มากขึน้ถงึ ไดเ้พิม่ขึน้เกอืบ 100 ลา้นบาทต่อปี 

o หากน าเวบ็ไซต ์Top 20 นี้ไปขายตามอตัราการประเมนิของ  www.worthofweb.com ในอตัรา
หน้าละ 38.2  สตางค ์ จะพบว่าการเขา้ชมเวบ็ไซต ์Top 20 ดงักล่าวผ่านโทรศพัทม์อืถอืจะช่วย
เพิม่มลูค่าเวบ็ไซตท์ัง้หมดไดร้าว 786 ลา้นบาทต่อปี 

ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
เสียเวลาจาก
ก า ร เ ข้ า ช ม
เว็บ ไซด์บน
มือถือ (จาก
ความเร็วของ 
3G)  
 

3.9  
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 
 

เป็นการค านวนเวลาทีเ่สยีไปจากการเขา้ชมเวบ็ไซดบ์นมอืถอื โดยแปลงกลบัเป็นตวัเงนิ 
o จากสถติขิอง Truehits.com ชีว้่าเดอืนก.ย. 2555 มกีารใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พื่อเขา้ดูเวบ็ไซท์

มากถงึ 543.4 ลา้นหน้า (PageViews)  และจากสถติขิอง mobilethai.net  (ณ 7 ตค 55) มผีูใ้ช้
โทรศพัทม์อืถอืเพื่อเขา้ดเูวบ็ไซตส์งูสดุรวมทัง้สิน้ประมาณ 1.53 ลา้นราย  คดิเป็นการเขา้ชมเวบ็
ไซดเ์ฉลีย่ 354 หน้า/คน/เดอืน  

o หากเวบ็ไซตท์ีค่นนิยมเขา้ชมมขีนาดเฉลีย่หน้าละ  5.83  MB (ตามค่าเฉลีย่ของขนาดเวบ็ไซต ์
10 อนัดบัยอดนิยมของคนไทย) การดาวน์โหลดขอ้มลูดว้ยความเรว็สงูสดุของเทคโนโลย ีEDGE 
ณ อตัรา 33.3 วนิาทต่ีอขอ้มลูขนาด 1 MB จะใชเ้วลาในการดาวน์โหลดทัง้สิน้หน้าละ 194.3 
วนิาท ีในขณะที ่3G ซึง่มคีวามเรว็ในการดาวน์โหลด ณ อตัรา 1.1 วนิาทต่ีอขอ้มลูขนาด 1 MB 
จะใชเ้วลาเพยีงหน้าละ 6.5 วนิาท ี ซึง่หมายความว่าการเขา้ชมเวบ็ไซตจ์ านวน 354 หน้าดว้ย 
EDGE จะใชเ้วลามากถงึ 68,831.8 วนิาท ีหรอื 19.1 ชม./คน/เดอืน  ในขณะที ่3G จะใชเ้วลา
เพยีง 2,300 วนิาท ีหรอื 38.35 นาท/ีคน/เดอืน   คดิเป็นสว่นต่างประมาณ 18.5 ชม./คน/เดอืน  

 

 

http://www.mobilethai.net/
http://www.worthofweb.com/
http://www.worthofweb.com/


ค่าเสยีโอกาส  : 3G                                                                                                                               หน้า  10 

@2012 สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 

ใครเสยี เสยีเท่าไร วธิกีารค านวนตน้ทุนเสยีโอกาส 
  o หากสมมตใิหเ้จา้ของโทรศพัทห์นึ่งคนมรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 20,000 บาท ท างานเดอืนละ 22 

วนัๆ ละ 8 ช.ม.  คดิเป็นรายไดป้ระมาณ 114 บาทต่อชัว่โมง   หากเขาสามารถประหยดัเวลา
จากการเขา้ชมเวบ็ไซดไ์ดถ้งึ 18.5 ชม.ต่อเดอืน เขาอาจจะสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ในช่วงเวลา
ดงักล่าวไดก้ว่า 2,100 บาท/คน/เดอืน  และจากจ านวนผูใ้ชม้อืถอืเพื่อเขา้เวบ็ไซดท์ัง้หมด 1.53 
ลา้นราย เราอาจจะสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ไดอ้กีถงึเดอืนละ 3,222 ลา้นบาท  หรอืประมาณปีละ 
3.9 หมื่นลา้นบาทเลยทเีดยีว 

(ทีม่า :  เวบ็ไซด ์www.mobilethai.net  และ www.truehit.net) 

ประชาชน 
ประชาชนเสีย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เพิ่มขึ้นเพราะ
คุ ณ ภ า พ
บรกิารไม่ด ี 
 

2.3 
หมื่นลา้น
บาทต่อปี 

เป็นการค านวนค่าใชจ้่ายโทรศพัทท์ีเ่พิม่ขึน้จากคุณภาพของบรกิาร 
o ขอ้มลูจาก กสทช. ระบุว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2555  มกีารใชง้านมอืถอืเฉลีย่ 314 นาท/ีเลข

หมาย/เดอืน  และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ประมาณนาทลีะ  1.26 บาทต่อเลขหมาย (ขอ้มลูของไตรมาส 
1 ปี 2554)  ซึง่หมายความว่าประชาชนจะตอ้งจ่ายค่าโทรศพัทป์ระมาณ 395.6 บาท/เลขหมาย/
เดอืน  

o หากสมมตใิหอ้ตัราการหลุดของโทรศพัทอ์ยู่ทีร่ะดบั 10% ของจ านวนนาททีีโ่ทร  โดยการต่อ
สายใหม่จะตอ้งเสยีค่าโทรศพัทใ์นอตัรานาทลีะ 2 บาท  ซึง่ท าใหเ้กดิสว่นต่างของค่าโทรเฉลีย่
ประมาณ 0.74 บาทต่อ 1 เลขหมาย   เท่ากบัว่าประชาชนจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายโทรศพัทเ์พิม่ขึน้อกี
ประมาณเดอืนละ 23.24 บาท   หรอืประมาณเดอืนละ 5.9%    

o หากคดิมลูค่ารวมของค่าโทรศพัทท์ีเ่พิม่ขึน้จากเลขหมายโทรศพัทท์ีม่อียู่ ณ สิน้เดอืน กย. 55 
จ านวน 81.7 ลา้นเลขหมายแลว้ พบว่าประชาชนจะตอ้งเสยีค่าโทรศพัทร์วมทัง้ประเทศราว 
1,898.9 ลา้นบาท/เดอืน หรอืราวปีละ 2.3 หมื่นลา้นบาทต่อปี 
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 พ.ค. - AIS เปิดใหบ้รกิาร 3G  ทีเ่ชยีงใหม ่แต่จ ากดัการใหบ้รกิาร 

 17 ก.ย. - กทช. ออกประกาศร่างเงื่อนไขการประมลูสดุทา้ยกอ่นประมลู 3G คลื่นความถีย่่าน 2100 MHz แต่
กระทรวง ICT ไดเ้ขา้รอ้งเรยีนต่อนายกฯ ใหเ้ลื่อนการประมลูออกไปเพราะกทชไดม้กีารจ ากดัไมใ่หก้สท. 
โทรคมนาคม (CAT) และ TOT เขา้ร่วมประมลู  

 2 มี.ค.  -    กทช. ชุดใหม่ (ชุดเก่าถงึวาระตอ้งจบัฉลากออกบางสว่น)  
 พ.ค. -  คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ ไดม้มีตใิหอ้อกใบอนุญาตย่านความถี ่ 2100 MHz บน

เทคโนโลย ี3.9G หรอืเทคโนโลย ีHSPA+ 
 13 ก.ย.  -  ฝา่ยกฎหมายของ CAT ยื่นฟ้อง กทช. โดยใหเ้หตุผลว่า กทช. ไม่มอี านาจในการจดัสรรคลื่นความถี ่

พรอ้มทัง้ขอค าสัง่คุม้ครองการประมลูชัว่คราวจากศาลปกครองกลาง 
 16 ก.ย. -  TOT ไดย้ื่นฟ้อง กทช. โดยใหเ้หตุผลว่า หลกัเกณฑก์ารประมลูของ กทช. เอือ้ประโยชน์แก่เอกชน 

โดยในวนัเดยีวกนั ศาลปกครองกลางสัง่ระงบัการประมลู 3G ทัง้หมดเป็นการชัว่คราว 
 23 ก.ย. -  ศาลปกครองสงูสดุยงัคงยนืค าสัง่เดมิของศาลปกครองกลาง  
 20 ธ.ค. -  ส านกังาน กสทช. ไดร้บัการโอนกจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิ หน้าที ่ หนี้ พนกังานและลกูจา้ง และเงนิ

งบประมาณมาจากส านกังานกทช.  

 29 ก.ค. -  AIS ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 3G อย่างเป็นทางการบนคลื่นความถีเ่ดมิทีไ่ดร้บัมา โดย กสทช. ไดอ้นุมตัคิ า
รอ้งของ AIS ใหส้ามารถเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 3G บนระบบ HSPA จ านวน 1,884 สถาน ี 

 ส.ค.  -  กลุ่ม TRUE  ไดเ้ปิดตวัเครอืขา่ย ทรมูฟู-เอช โดยเป็นเครอืขา่ยทีด่ าเนินการร่วมกนัระหว่างทรมูฟูและ 
กสทช.โทรคมนาคม มรีะยะเวลาด าเนินการ 14 ปี โดยการลงทนุเป็นลกัษณะ BTO (สรา้งเสรจ็แลว้ทรพัยส์นิตก
เป็นของรฐั) 

 16 ส.ค. –    DTAC เปิดใหบ้รกิาร 3G บนคลื่นความถี ่850 MhZ ทีไ่ดร้บัจาก กสท โทรคมนาคม และ กสทช. 
แต่กถ็ูกสัง่ระงบัการใหบ้รกิารลงในวนัเดยีวกนั แต่ต่อมาในวนัที ่ 15 ก.ย. 2554 รมว. ICT ไดอ้อกมาแถลงว่า
อยัการสงูสดุมคี าสัง่ให ้DTAC เปิดบรกิาร 3G เชงิพาณิชยไ์ด ้

 15 ต.ค. - ศาลปกครองยกค ารอ้งของนายอนุภาพ ถริลาภ นกัวชิาการอสิระดา้นโทรคมนาคมทีฟ้่อง กสทช. ใน
คดหีมายเลขด าที ่2635/2555 และคดหีมายเลขแดงที ่1904/2555 เพื่อไมใ่หม้กีารประมลู 3G  

 15 ต.ค. - นายสรุยิะใส กตะศลิา ผูป้ระสานงานกลุ่มการเมอืงสเีขยีว (กลุ่มกรนี) ยื่นค ารอ้งคดัคา้นการประมลู 3G 
กบัศาลปกครอง แต่ศาลปกครองไม่รบัไต่สวนฉุกเฉิน 

 16 ต.ค. - กสทช. ไดจ้ดัใหม้กีารประมลู 3G บนคลื่นความถี ่ 2.1GHz โดยผลการประมลู AIS ใหร้าคารวม 
14,625 ลา้นบาท ในขณะที ่DTAC กบั TRUE ใหร้าคาเท่ากนัคอื 13,500 ลา้นบาท กล่าวคอื จากราคาประมลู
รวมทัง้หมด 3 บรษิทั ไดเ้งนิเขา้รฐัรวม 41,625 ลา้นบาท 

 18 ต.ค. - คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) มมีตอินุมตัริบัรองผลการประมลูฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 4:1  
 19 ต.ค. - นายมงคลกติติ ์สขุสนิธารานนท ์ เลขานุการภาคเีครอืขา่ยต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่ของชาต ิ (ภตช.) ยื่น

หนงัสอืถงึ ปปช. ใหต้รวจสอบการประมลูใบอนุญาต 3G ว่าอาจผดิ พรบ. ว่าดว้ยการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ภาครฐั พ.ศ. 2542 โดยขอใหย้กเลกิการประมลูดงักล่าว 

 18 ต.ค. -  คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิกีารทางอเิลค็ทรอนิกส ์ (กวพ.อ.) กระทรวงการคลงั ไดส้ง่
หนงัสอืด่วนทีส่ดุทีก่ค. (กพวอ) 0421.3/42301 ลงวนัที ่ 18 ต.ค. 2555 ถงึกสทช. โดยทว้งตงิว่าขัน้ตอนการ
ประมลูฯ อาจเกดิการฮัว้ประมลูกนั 

 22 ต.ค. - เลขาธกิารส านกังานศาลปกครองกลาง ไดก้ล่าวสรุปถงึคด ี3G ผ่านสือ่มวลชนว่า มผีูม้ายื่นฟ้องกสทช.
ต่อศาลปกครองเพื่อใหร้ะงบัการประมลูทัง้สิน้ 6 คด ี
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TIMELINE:   เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3G  
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www.thailandfuturefoundation.org 

ENGAGE * ANALYZE * INFORM 

ขอ้มูลทีป่รากฎอยู่ในรายงานฉบบันี้เป็นการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารที่เชื่อได้ว่าน่าเชื่อถือ  อย่างไรก็ดี สถาบันอนาคตไทยศึกษา 
(“สถาบนั”)  ไม่ว่าจะเป็นองคก์ร ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานไม่ขอรบัรองและ
รบัประกนัความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในรายงานฉบบันี้  
รวมทัง้ล าดบั เวลา ความเป็นปจัจุบนั ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมเพื่อ
วตัถุประสงคข์องรายงานฉบบันี้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลจากบุคคลที่สามหรอื
ขอ้มูลอื่นใด  หากเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายแก่ผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคล
อื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลนิเล่อ หรอืการละเวน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนใน
การจดัหา รวบรวม ตคีวาม ตดัต่อ  หรอืเขยีนรายงานนี้ ไม่ว่าในลกัษณะ
ใดๆ กต็าม สถาบนัฯ จะไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

ความเหน็ใดๆ ทีป่รากฎในรายงานฉบบันี้ถอืว่าเป็นความคดิเหน็/มุมมอง
สว่นบุคคล โดยการตดัสนิใจจะอยู่ภายใตส้มมตฐิานซึง่อาจจะเปลีย่นแปลง
ได้ ทัง้นี้ สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่อยู่ในรายงาน
ฉบบับีไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

อน่ึง การใชห้รอืเผยแพร่เนื้อหา และ/หรอืขอ้มูลใดๆ ในรายงานฉบบันี้ไม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันถือเป็นการ
ตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด 

   


