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บทบาทและหน้าท่ีของ กสทช. 

ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

พลอากาศตร ีดร.ธนพนัธ์ุ หร่ายเจรญิ

รองเลขาธกิาร กสทช.
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Agenda

• ความเป็นมาและบทบาทหนา้ท ีข่อง กสทช.

• ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• ปญัหาความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• สรุป
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 ความเป็นมาและบทบาทหนา้ทีข่อง กสทช.

• กสทช. อยู่รอบตวัท่าน 
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 ความเป็นมาและบทบาทหนา้ทีข่อง กสทช.

                       รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   พ.ศ. 2550  

                                     มาตรา 47 กาํหนดให ้

        “คล ืน่ความถ ี่เ ป็นทร ัพยากรสื่อสารของชาติเพ ือ่ประ โยชน์สาธารณะ โดยให้ม ี

องค์กรของร ัฐท ี่เ ป็นอ ิสระองค์กรหน ึง่ทาํหน้าท ี่จดัสรรคล ืน่ความถ ี่แล ะกาํกบัการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเส ียง วิทยุ โทรทศัน์ แล ะก ิจการโทรคมนาคมโดยต้อง

คาํนงึถ ึงประ โยชน์สูงสุดของประชาชน”

 คล่ืนความถ่ีวิทยุ ใช้ได้โดย ไม่มีวันหมด หากแต่ ช่วงท่ีใช้งานได้มีอยู่อย่างจาํกัด
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ความเป็นมาและบทบาทหนา้ทีข่อง กสทช.

• พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคล ืน่ความถ ีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 

กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

• แต่งต ัง้ กสทช. เม ือ่ 7 ต.ค. 2554 

   โดยมทีาํหนา้ท ีห่ลกัคอื

 จดัสรรคล ืน่ความถ ี่

 กาํกบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีง 

     กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

• การเปล ีย่นแปลงจากระบบสมัปทานเป็นระบบใบอนุญาต
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ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญัของ กสทช. (ในส่วนของกจิการกระจายเสยีง)

 จัดสรรคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz สาํหรับกิจการโทรทัศน์

 การเปล่ียนการออกอากาศระบบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบ Analog 

    สู่ระบบ Digital
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 จัดสรรคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz เพือ่ใช้สาํหรับบริการ 3 G

 3 G เป็นโครงข่ายพื้นฐานสารสนเทศ (เครือข่ายไร้สาย) ท่ี
สาํคัญของประเทศ

1G 2G 3G

SMS

voice Voice + SMS
Voice + data   

+ internet

Making
video call

Ap
pl

ic
at
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ns

ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญัของ กสทช. (ในส่วนของกจิการโทรคมนาคม)

http://images.google.co.kr/imgres?imgurl=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/beller/pics/other/voice_icon.gif&imgrefurl=http://recherche.ircam.fr/equipes/analyse-synthese/beller/E_sounds_examples_Voice_Conversion.htm&usg=__HnIJrtvb3wcoF0GtAZMU6jaEa70=&h=43&w=57&sz=3&hl=ko&start=4&sig2=hqKol7yy3aW0pznkilStuA&tbnid=9GkGKgY161weKM:&tbnh=43&tbnw=57&ei=ooJuScilF5G06gOvoozQBQ&prev=/images?q=voice+icon&hl=ko&newwindow=1&rlz=1T4GGLL_koKR308KR309
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ภยัคุกคามด้านสารสนเทศ (Computer & Smart phone)

Phishing : เทคนคิการหลอกลวงโดยใช้อ ีเมลหรือหน้าเว ็บไซต์

ปลอมเพ ือ่ให้ ได้มาซึ่งข้อมูล

Social Media : การถูกหลอก ล่อลวง รวมไปถงึข่มขนื ปล้นชงิ

ทรพัย์ และฆาตกรรม จากสงัคมออนไลน์

 

Identity Theft : ขโมยข้อมูลส่วนตวั ไปสวมรอยเป็นคุณ

Mobile Malware : ซอฟต์แวร์ท ีม่ เีจตนาร้าย (Malicious 

Software) เพ ือ่ใช้อธิบายถงึเหล่าบรรดาโปรแกรม หรือไวรสัท ีม่ ี

เจตนาร้ายต่อระบบคอมพวิเตอร์อย่างจงใจ 

Presenter
Presentation Notes
16.3.1 ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHzขนาด 2 x 10 MHz หรือมากกว่าจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการภายใต้ขอบเขตการอนุญาต ตามกำหนดเวลาดังนี้(1) ให้บริการครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสองปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต(2) ให้บริการครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
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ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• ความพร้อมใชง้านของเครอืขา่ยและคุณภาพสญัญาณ (Availability)

• การยนืยนัตวับุคคล (Authentication)

• ขอ้มูลเป็นความลบั (Confidentiality) และความถูกต้องของขอ้มูล (Integrity) 

เพ ือ่ป้องกนัการลกัลอบใชค้ล ืน่ความถี ่& ดกัรบัขอ้มูล

• ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy)

Presenter
Presentation Notes
16.3.1 ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHzขนาด 2 x 10 MHz หรือมากกว่าจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการภายใต้ขอบเขตการอนุญาต ตามกำหนดเวลาดังนี้(1) ให้บริการครอบคลุมครบทุกจังหวัดและครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสองปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต(2) ให้บริการครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
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ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.
• ความพร้อมใชง้านของเครอืขา่ยและคุณภาพสญัญาณ (Availability)

                         เง ื่อนไขการให้บริการ 3 G เก ี่ยวกบัการให้บริการที่ครอบคลุม

- ให้บริการครอบคลุมครบทุกจงัหวดัและครอบคลุมจาํนวนประชากรร้อยละ 50

ภายใน 2 ปี

- ให้บริการครอบคลุมครบทุกจงัหวดัและครอบคลุมจาํนวนประชากรร้อยละ 80  

ภายใน 4 ปี

เง ือ่นไขการให้บริการ 3G เก ี่ยวกบัการปรบัปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและแผนสาํรองกรณีเหตุขดัข้อง

-  ผู้ให้บริการจะต้องรายงานข้อมูลแผนการปรบัปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งอาจ

    มผีลกระทบอย่างม ีนยัสาํคญั แผนสาํรองกรณีเก ิดเหตุขดัข้อง รวมถ ึง

    มาตรการเยยีวยาผู้ใช้บริการ ให้ กสทช . พจิารณาก่อนดาํเนนิการ

- ในการดาํเนนิการข้างต้น ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการที่อาจได้รบั

     ผลกระทบทราบก่อนดาํเนนิการอย่างน้อย 3 วนั ผ่าน SMS หรือ E-mail ก ็ได้

ตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนในอดีต

 กสทช . ได้มคีาํส ัง่ปร ับทางปกครองให้ DTAC ชาํระ เงนิในอตัรา 10,000,000 บาท เน ื่องจากไม่บาํรุงร ักษา 
ซ่อมแซม และแก้ ไขปร ับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมที่นาํมาใช้ ในการให้บริการ เพ ือ่ ให้ ใช้งานได้อย่างม ีประส ิทธิภาพและม ี
มาตรฐานทางเทคนคิตามที่กาํหนด

Presenter
Presentation Notes
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 33 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตนำมาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. กำหนด
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ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• การยนืยนัตวับุคคล (Authentication)
  ประกาศ กทช . เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. 2551 ข้อ 38 

     กาํหนดให้ผู้ให้บริการ Prepaid จดัเก ็บข้อมูล รายละเอ ียด และสาํเนาบตัรประชาชน

Presenter
Presentation Notes
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ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• ขอ้มูลเป็นความลบั (Confidentiality) และความถูกต้องของขอ้มูล (Integrity) เพ ือ่
ป้องกนัการลกัลอบใชค้ล ืน่ความถ ี ่& ดกัรบัขอ้มูล

     เง ื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 ต้องม ีแผนหรือมาตรการรกัษาความปลอดภยั โดยจดัให้ม ีระบบป้องกนัการเข้า ใช้

      ข้อมูลจากผู้ใช้งาน

 ผู้ประกอบการจะต้องดาํ เน ินการแก้ ไขการรบกวนโดยทนัท ี เม ื่อ เก ิดการรบกวนต่อ

การสื่อสารของข่ายส ื่อสารอื่น

 ระมดัระวงัม ิให้ผู้ใดใช้ โครงข่ายโดยม ิชอบด้วยกฎหมาย หรือ เผยแพร่ซึ่งข้อมูล

อนัขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรม อนัดีของประชาชน

 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy)

ประกาศ กทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก ี่ยวกบั
ข้อมูลส่วนบุคคล ฯ ข้อ 10 ผู้รบั ใบอนุญาตต้องจดัให้ม ีมาตรการป้องกนัและร ักษา
ความม ัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลท ัง้ทางด้านเทคน ิคและการจดัการภายใน
องค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกบัแต่ละบริการโทรคมนาคม
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ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

พลอากาศตร ีดร.ธนพนัธ์ุ หร่ายเจรญิ

รองเลขาธกิาร กสทช.
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ปญัหาความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในส่วนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• ความพร้อมใช้งานของเครือข่ายและคุณภาพสัญญาณ (Availability)  

เรื่องร้องเรียนของคุณภาพสัญญาณและความแรงของสนามแม่เหล็ก 

มขี้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเก ี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการที่ไม่ ไ ด้มาตรฐานตามที่ กสทช . 

กาํหนดและไม่ เ ป็นไปตามที่ไ ด้ โฆษณาไว้ ประกอบกบัประชาชนในบางพ ื้นท ี่คดัค้านหรือ

     ไม่ เห ็นด้วยกบัต ัง้สถานโีทรคมนาคมของผู้ประกอบการ เน ือ่งจากมขี้อกงัวลเก ี่ยวกบั

     ผลกระทบต่อสุขภาพจากคล ืน่แม่ เหลก็ไฟฟ้า

• การยืนยันตัวบคุคล (Authentication)

Prepaid Identification

ผู้ให้บริการโทรศพัท์ เคล ือ่นที่ไ ม่ยอมจดัเก ็บข้อมูลและรายละเอ ียด รวมถึงสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผู้ใช้บริการในระบบ Pre-Paid โดยอ้างว่ามาตรการ

ดงักล่าวสร้างภาระเก ินสมควรแก่ผู้ประกอบการ และในบางกรณีผู้ใช้บริการไม่ ให้

ความร่วมม ือดาํเน ินการดงักล่าว
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ปญัหาความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในส่วนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• ข้อมลูเป็นความลับ (Confidential) และความถกูต้องของ
ข้อมูล  ( Integrity) ป้อง กันการ ลักลอบ ใ ช้ค ล่ืนความ ถ่ี 
& ดักรับข้อมลู 

การรบกวนของคล่ืน RFID

การใช้เทคโนโลยใีนบางกรณเีกดิปญัหาการรบกวนคล ืน่ความถีใ่นวงกว้าง เช่น การใช้
เครือ่งส่งสญัญาณ RFID ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสญัญาณและ
บรกิารของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคล ือ่นที่

• ข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy)

SMS Spam 

ผูค้้าบางรายฉวยโอกาสจากการใช้งานโทรศพัท์เคล ือ่นทีป่ระกอบกจิกรรมทางการตลาด 
เช่น การส่งขอ้ความประชาสมัพนัธ์โฆษณาขายสนิค้าหรอืบรกิารต่าง ๆ ซึง่ส่งผลเสยีต่อ
ความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภค
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ภารกจิด้านความม ัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั กสทช.

• การใหค้วามรู้กบัประชาชน (Consumer Awareness)

                           

• ร้องเรยีน / เสนอแนะ / ใหค้วามเหน็  ได้ท ี ่Call Center 1200



17

สรุป

       การสร้างสมดลุระหว่าง

ความสะดวกสบาย กบั การรกัษา
ความปลอดภยั

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทีเ่พ ิม่ข ึ้น กบั      
การรกัษาความปลอดภยั

ความรู้เท่าทนั กบั การรกัษาความ
ปลอดภยั
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NBTC will help you but you must also learn to help yourself 

by being aware of cyber threats
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Q & A
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