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Session 1 
 

โครงขายระบบโทรคมนาคม อินเทอรเน็ต และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
 

 

 

 ค.ศ. 1876 อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบลล (Alexander Graham) ไดประดิษฐโทรศัพทข้ึน

เปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาศัย การเคลื่อนท่ีของเสียงท่ีทําใหเกิดการสั่นสะเทือน เขาสราง

เครื่องซ่ึงมีท่ีพูดลักษณะคลายเขาสัตวเปนตัวนําคลื่นเสียงไปยังโลหะแผนแบนซ่ึงมีแมเหล็กอยูใกลและเสนลวด

ขดรอบแมเหล็ก จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึนในเสนลวดท่ีอยูรอบแมเหล็กแลวไหลผานเสนลวดอีกเสนหนึ่งซ่ึง

ตอไปยังเครื่องรับ ท่ีเครื่องรับจะมีตัวเปลี่ยนกระแสไฟฟาใหเปนเสียง 
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 ตอมาพบวา การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลหลายๆ คนจากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่งจะตองใชสาย

เพ่ือนําสงสัญญาณเปนจํานวนมาก จึงไดมีการคิดคนบริการชุมสายเพ่ือเชื่อมตอสัญญาณไปยังปลายทาง 

 

 

การใหบริการชุมสายในชวงแรกเปนการตัดตอสลับสัญญาณดวยมือโดยใชแรงงานคน ซ่ึงเม่ือมีผูใชบริการเปน

จํานวนมาก็จะเกิดความลาชา 

 

จากปญหา ความลาชาในการสลับสัญญาณดวยมือ  อัลมอน บี สโตรวเจอร  (Almon B. 

Strowger) จึงไดคิดคน และจดสิทธิบัตรระบบหมุนโทรศัพทอัตโนมัติข้ึน โดยระบบของ สโตรวเจอรนี้ประสบ

ความสําเร็จ ในการแกปญหาการสลับสัญญาณดวยมือไดเปนอยางดี และการใชงานระบบสลับสัญญาณนี้ได

แพรหลายกระจายไปในหลายๆ เมืองของสหรัฐอเมริกาและยุโรปอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  ตอมาเครื่อง

ชุมสายระบบอัตโนมัติไดถูกพัฒนาข้ึนจากระบบ Step-By-Step และระบบครอสบารสวิทช (Crossbar 

switch) มาเปนเครื่องชุมสายระบบอิเลคทรอนิกส (Electronic Switching System)  

ในระยะแรกการสงสัญญาณเปนระบบอนาล็อกซ่ึงมีขอจํากัดคือ เม่ือสงสัญญาณเปนระยะ

ทางไกล สัญญาณบางสวนจะสูญเสียหรือถูกรบกวนทําใหการรับสัญญาณบางสวนไมชัดหรือขาดหายไป 

จากขอจํากัดของระบบอนาล็อกจึงไดมีการเปลี่ยนการสงสัญญาณเปนระบบดิจิ ทัล เพ่ือให

การสงตอขอมูลหรือเสียงไดเปนระยะทางไกลไดโดยไมถูกรบกวน กรณีท่ีสัญญาณออนลงจะมีอุปกรณในการ

ขยายหรือทวนสัญญาณใหมีความชัดเจนข้ึน 
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Integrated Services Digital Network (ISDN) 

การสื่อสารในระบบ อนาล็อก แบบดั้งเดิมท่ีมีขอเสียหลายประการ โดยเฉพาะการสู ญเสีย

สัญญาณเม่ือมีการ สงสัญญาณในระยะทางไกลๆ รวมถึงปญห าสัญญาณรบกวน ทําใหการสื่อสารในระบบ

ดิจิทัลถูกนํามาใชเพ่ือจัดการกับปญหาเหลานี้ โดยถูกพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งดวยแนวคิดท่ีจะใหโทรศัพทแบบ

ดั้งเดิมรวมถึงอุปกรณสื่อสารตางๆสามารถทําการสื่อสารกันไดในรูปแบบดิจิทัล  Integrated Services Digital 

Network (ISDN) จึงถูกออกแบบและพัฒนามาเพ่ือตอบโจทยดังกลาวเพ่ือใหการสงขอมูล ไมวาจะเปน

สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ วีดิโอ โทรสาร รวมถึงขอมูล และการประชุมทางไกลผานจอภาพ (video 

conference) ผานอุปกรณผูสงสัญญาณตนทางและอุปกรณผูรับปลายทางแบบดิจิทัลในระบบ ISDN ได  

การทํางานของระบบ Integrated Services Digital Network (ISDN) การสื่อสารในระบบนี้

มีความรวดเร็วมากข้ึนดวยอุปกรณสื่อสารท่ีมีความเร็วสูง 64 – 128 kbps โดยถาเชื่อมตอกับโทรศัพท

ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 kbps ซ่ึงมีการใชงานใน 2 รูปแบบ ไดแก 

1. BRI (Basic Rate Interface) ท่ีเดินสายตรงถึงผูใชบริการดวยสายเคเบิลทองแดง

ธรรมดา มีชองสัญญาณ 2 ชองสัญญาณ แตละชองสัญญาณสามารถติดตอสื่อสารดวยความเร็วสูงถึง 64 Kbps 

รูปแบบนี้จึงเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

2. PRI  (Primary Rate Interface) ท่ีใชเคเบิลใยแกวนําแสงไปยังตูสาขาอัตโนมัติ (ISDN 

PABX) ของผูใชบริการ  มีชองสัญญาณถึง 30 ชองสัญญาณ  โดยสามารถมัลติเพล็กซเขาดวยกันแลวสัญญาณ

ถูกสงไปดวยความเร็วสูงสุดประมาณ 2 Mbps รูปแบบนี้จึงเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญท่ีตองการรับสงข อมูล

สื่อสารปริมาณมากบนระบบท่ีมีความเร็วสูง  
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โดยระบบ ISDN จะสงขอมูลเปนหนวยยอยๆ  ในลักษณะ packet แลวนํามารวมกันใหเปน

ขอมูลเดิมอีกครั้งท่ีปลายทางแตละ  packet มีขนาด 53 ไบท ประกอบดวยสวนท่ีเปนสวนหัว (header)           

๕ ไบท โดยเปนขอมูลท่ีใชในการควบคุมการสง  packet และสวนท่ีเปนขอมูล ไมวาจะเปนสัญญาณเสียง 

สัญญาณภาพ และขอมูลอ่ืนๆอีก 48 ไบท และมี stuffing bit ในการสงขอมูลแบบ Asynchronous Transfer 

Mode (ATM) เพ่ือใหสามารถสงขอมูลความเร็วสูงจากอุปกรณสงไปยังอุปกรณรั บสัญญาณท่ีมี ความเร็ว

นาฬิกา (clock speed) ตางกันได โดยเปนการสงแบบ connection-oriented ท่ีกําหนดเสนทางสงขอมูล

จากตนทางไปยังปลายทางใหแนนอนกอน แลวจึงทําการสงขอมูลออกไป  

 

ขอดีของ Integrated Services Digital Network (ISDN) คือ ขอมูลท่ีถูกสงไปจะเกิดความ

คลาดเคลื่อนนอยลงมาก รวมถึงสัญญาณรบกวนการใชงานนอยลงไปดวย ทําใหสัญญาณท่ีถูกสงไปถึงอุปกรณ

สื่อสารท่ีรับสัญญาณปลายทางชัดเจน และคุณภาพดี โดยไมตองมีการแปลงสัญญาณ จากอนาล็อกเปนดิจิทัล

เหมือนในอดีต 

อยางไรก็ตาม อุปสรรคบนระบบ Integrated Services Digital Network (ISDN) ในเรื่อง

การสงขอมูลผานอุปกรณท่ีไมไดมาจากผูผลิตรายเดียวกัน หรืออุปกรณสื่อสารท่ีเปนตัวรับสงมี  clock speed 

ตางกัน ยังคงเปนปญหาของระบบ นี้ ทํา ใหเกิดการคิดคนและพัฒนา Synchronous Digital Hierarchy 

(SDH) เพ่ือนํามาใชแกปญหานี้  
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Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 

SDH เปนเครือขายสงสัญญาณความเร็วสูงท่ีเปนมาตรฐานสากล พัฒนาโดยสหภาพ

โทรคมนาคมระหวางประเทศ ถูกออกแบบมาเพ่ือทําใหอุปกรณสื่อสารตางๆไมวาจะผลิตโดยผูผลิตรายใดหรือ

ประเทศใดก็ตามสามารถเชื่อมตอทํางานรวมกันได  SDH ทําใหเกิดการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสะดวก ประหยัด 

และสามารถเชื่อมตอไดกับอุปกรณสื่อสารหลากหลายประเภท โดยสามารถรองรับการสงขอมูลปริมาณมากได   

หลักการของ Synchronous Digital Hierarchy (SDH) มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาใหมีการสง

สัญญาณดิจิทัลในลักษณะท่ีมีการสงเปนเฟรมขอมูล  และมีการรวมเฟรมเปนชองสัญญาณท่ีมีแถบกวาง

ความเร็วสูงข้ึน โดยมีการจัดรวมกันเปนลําดับชั้น การสงขอมูลนี้เปนการสงผานขอมูลตางๆ แบบซิงโครนัสใน

ตัวกลางความเร็วสูง อยางสายใยแกวนําแสง ซ่ึงเปรียบเสมือนรถบรรทุกท่ีรวบรวมสัญญาณขอมูลตางๆ แลว

นําสงขอมูลเหลานี้โดยอาศัยทางดวนท่ีสามารถสงผานขอมูลในปริมาณมากและรวดเร็วข้ึน   

อยางไรก็ตาม Synchronous Digital Hierarchy (SDH) ท่ีมีขอมูลท่ีตองสงผานเปนจํานวน

มากในลักษณะรวมสัญญาณตามท่ีไดกลาวไวขางตน อาจเกิดปญหาข้ึนไดเม่ือ network เกิดขัดของ เนื่องจาก

เสนทางจะถูกกําหนดและควบคุมโดย network ดังนั้น  จึงเกิดแนวคิดใหการสงขอมูลสามารถปรับเปลี่ยน

เสนทางการสงผานขอมูลไดโดยอัตโนมัติตามแตสถาน การณในขณะนั้น แนวคิดนี้นําไปสูการพัฒนาระบบ ท่ีดี

ยิ่งข้ึนซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

องคประกอบหลักและเทคโนโลยีท่ีใชเปนพ้ืนฐานของอินเตอรเน็ต 

1.   Packet Switching Network 

2.   TCP/IP 

3.   Client Server 

แพ็กเกตสวิตช่ิง (Packet-Switching Networks) 

แพ็กเกตสวิทช  (Packet-Switching Network) แบงขอมูลออกเปนสวนเล็ก  ๆ ท่ีมีขนาด

เทากันท้ังหมด  เรียกวา แพ็กเกต (Packet) ขนาดของแพ็กเกต  (Packet) ในระบบตางชนิดกันอาจยาวไม

เทากันก็ได ขนาดท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปคือ 128, 256, 512 และ1,024 บิต   
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จัดเก็บแพ็กเก็ตไวบนหนวยความจําความเร็วสูง  ขอมูลจะถูกแปลงออกมาเปน Digital 

หลังจากนั้นจะถูกแปลงออกมาเปน Packet ในแตละ Packet จะถูกสงไปยังเสนทางตางๆ ท่ีแตกตางกันหรือ

เหมือนกันก็ได และถูกรวมเปนขอมูลสวนเดียวท่ีปลายทาง ขนาดของ Packet ข้ึนอยูกับประเภทของเครือขาย 

เชน ใน LAN ขนาดของ Packet อยูท่ี 1024 Bits สมมติวาเรามีขอมูลอยูประมาณ 3000 Bits ขอมูลนั้นก็จะ

ถูกแปลงออกมาเปน 3 Packet เนื่องจากในแตละ packet มีขอมูลไดประมาณ 1000 bits และถูกสงไปคนละ

เสนทาง ในแตละ Packet มันจะเหมือนกับซองจดหมาย จะมีตัวเนื้อหา ท่ีอยูของผูสง และท่ีอยูของผูรับ     

ในเครือขายจะมี router ทําหนาท่ีเหมือนบุรุษไปรษณียคอยทําหนาท่ีนํา สงแตละ Packet เม่ือไปถึงปลายทาง

ก็จะถูก check วามาถึงครบถวนหรือไม จากนั้นก็เขามารวมกันเปนขอมูลสวนเดียวดังเดิม 

 

 
 

ขอดีของ Packet Switching Network คือ ในแตละ communication line สามารถนําสง 

Packet รวมกัน สามารถแชรเสนทางรวมกันได ซ่ึงแตกตางจาก Circuit Switching Network ซ่ึงถาเรากําลัง

ใชทางเสนนั้นอยู คนอ่ืนจะไมสามารถใชทางเสนนั้นไดเลย จะใชไดก็ตอเม่ือขอมูลท่ีอยูใน line ไปถึงจุดหมาย

แลวซ่ึงการรับสงขอมูลทุกอยางในระบบ Internet ไมวาจะเปน รูปภาพ วีดีโอ ขอความ เพลง e-mail จะตอง

ตั้งอยูในรูปแบบ Packet Switching Network 
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TCP/IP 

TCP/IP คือ เครื่องมือท่ีใชในการแบงขอมูลออกมาเปน IP Packet หลังจากนั้นนําสงแตละ 

Packet จากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีรับขอมูล 

หนาท่ีของ TCP (Transitions control protocol) คือ เปนมาตรฐานในการใชแบงขอมูล

ออกมาเปน Packet และทําหนาท่ีคอย check วาแตละ Packet ท่ีมีการนําสงมาถึงปลายทางครบหรือไม 

หนาท่ีของ IP (Internet Protocol) คือ ทําหนาท่ีในการนํา สง Packet จากเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรท่ีหมาย 

 

 
 

TCP/IP เปนการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขาย internet มี 4 layers ดังนี้ 

1. Application Layer เชน การใช Web browser, E-mail, Games Online Application 

และสงขอมูลไปยังชั้น Transport 

2. Transport Layer หนาท่ีหลัก คือ เปน TCP ทําหนาท่ีในการแบงขอมูลออกมาเปน 

Packet และให number ของ Packet จากนั้นก็สง Packet ไปท่ีชั้น internet 

3. Internet Layer หนาท่ีหลัก คือ เปน IP ทําหนาท่ีในการนําสง Packet จากเครื่อง A ไป

ยังเครื่อง B 

4. Network Interface Layer เปนชั้นท่ี Packet ถูกแปลงออกมาใหอยูในรูปสื่อใดสื่อหนึ่ง 

ถาเปน twisted pair cable ก็อยูในรูปกระแสไฟฟา ถาเปน Fiber-Optic cable ก็เปนแสง ถาเปนรูปแบบ

ของสัญญาณเครือขายไรสายก็เปนสัญญาณวิทยุ และเม่ือไปถึงปลายทางจากรูปแบบกระแสไฟฟาหรือรูปแบบ

อ่ืนๆ ก็ถูกแปลงออกมาเปน IP Packet ซ่ึงในแตละ IP Packet ก็จะถูก check ท่ีชั้น transport วาขอมูลมา

ครบถวนหรือไม 
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ระบบการติดตอส่ือสารผาน IP Network 

ในอดีตและปจจุบันระบบโทรศัพทแบบเดิมท่ีใชงานผานตูสาขา  (PBX) ซ่ึงมีการสง
สัญญาณเสียง (Voice ) เปนลกัษณะของ การสงขอมูลผานโครงขายวงจรของชุมสายโทรศัพท   (Circuit 
Switching)  ทําใหเกิดการใชงานโครงขายไดไมเต็ม  ประสิทธิภาพมากเทาท่ีควร  เพราะวงจรหรือเสนทางถูก
กําหนดใหผูใชเพียงคนเดียวเทานั้น แมวาวงจรหรือเสนทางนั้น ๆ จะวางอยูก็ตาม แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา
ระบบเครือขายสัญญาณขอมูล (Data Network) ใหสามารถรองรับการสงผาน ขอมูลไดหลากหลายมากข้ึนทํา
ใหการใชงานแบบแพ็คเกจสวิตชิ่ง (Packet Switching)  ไดรับความสนใจและถูกพัฒนา เพ่ือกระจายทราฟฟก  
(Traffic) ท้ังหมดในโครงขายใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ทําใหโครงขายมีความยืดหยุนและคลองตัว
มากข้ึน ซ่ึงหลักการของแพ็คเกจสวิตชิ่งนี้ไดถูกนํามาพัฒนาใชเปน  Voice Over IP Packet โดยการนํา
เทคโนโลยีสัญญาณเสียงนั้นมารวมอยูบนระบบเครือขายสัญญาณขอมูล (Data) และมีการรับ-สงสัญญาณท้ังคู
ไดในเวลาเดียวกัน  โดยเทคโนโลยีดังกลาวไดถูกนํามาใหบริการสื่อสารผานระบบ Internet ซ่ึงเปนท่ีรูจักในชื่อ
ท่ีแตกตางกันออกไปไมวา  จะเปน VoIP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ 
IP Telephony 

OTT Service 

Over-the-Top (OTT) เปนการใหบริการโทรทัศนผานทางโครงขายอินเทอรเน็ต  ผูใหบริการ

ไมตองลงทุนโครงขายสัญญาณเองถือเปนธุรกิจรูปแบบใหมท่ีเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในยุคปจจุบัน  ในชวง

ทศวรรษท่ีผานมา เม่ือผูบริโภคมีความตองการใชเทคโนโลยีมากข้ึน ประกอบกับผูใหบริการตองการสร างความ

แตกตางจากคูแขงรายอ่ืน ทําใหมีบริการรูปแบบใหมท่ีเรียกวา Over-the-Top (OTT) เกิดข้ึน โดย OTT     

เปนการใหบริการโทรทัศนผานทางโครงขายอินเทอรเน็ต  โดยท่ีผูบริโภคไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม 

และผูใหบริการไมตองลงทุนโครงขายเอง ยกตัวอยางเชน Netflix และ Hulu ซ่ึงเปนบริการแพรภาพ

ภาพยนตรและรายการทีวีผานอินเทอรเน็ต โดยท่ีผูชมไมตองติดตั้งเสาอากาศ หรือจานดาวเทียมเพ่ิมเติม และ

ผูประกอบการ ไมตองเสียคาใชจายในการสงสัญญาณโทรทัศนเหมือนผูประกอบการทีวีแบบดั้งเดิม 

(Traditional TV) 
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Session 2 

หลักการทํางานและสถาปตยกรรมของการใหบริการอินเตอรเน็ตและบริการกระจายเสียง                  

และบริการโทรทัศน 

แพลตฟอรมการใหบริการรูปแบบตางๆของบริการกระจายเสียงและโทรทัศน   

สามารถจําแนกแพลตฟอรมการใหบริการรูปแบบตางๆ ตามนิยามของ FCC เปนกลุมตางๆไดดังนี้ 
1. ผูใหบริการท่ีมีรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย (Multiple Service Operator) เชน ผูใหบริการ
ท่ีมีท้ังบริกา รเคเบิลทีวี และบริการโทรทัศนผานดาวเทียม (DTH)  ซ่ึงลูกคาสามารถเขาถึงบริการ โดยผาน
เครื่องรับ เชน กลองรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี หรือกลองเครื่องรับแบบบันทึกได DVR 
แลวแตบริการท่ีเลือกใชบริการ เปนตน 
2. ผูใหบริการสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดิน  ซ่ึงใหบริการ ผานการออกอากาศสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดิน
โดยใชเสาสงสัญญาณสูง สงสัญญาณดวยกําลังสงสูง  (High tower, High power) ทําใหสามารถใหบริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดกวางขวาง มักจะใชออกอาการโทรทัศนในระดับประเทศหรือระดับภ าค ในระบบนี้ ผูชมจะ
รับสัญญาณผาน เครื่องรับโทรทัศนท่ีมีระบบรับสัญญาณในตัว หรือกลองรับสัญญาณโทรทัศน ตัวอยางเชน 
กลอง Freeview ในสหราชอาณาจักร หรือกลองทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เปนตน 
3. ผูใหบริการวิดีโอออนไลน ซ่ึงสวนใหญจะมีการใหบริการใน 2 รูปแบบ ดังนี้  

3.1) ใหบริการรูปแบบ OTT ซ่ึงจะเปนการให 19 บริการส่ือสารและแพรภาพและเสียงผาน
อินเทอรเน็ต 19 ตัวอยาง ผูใหบริการ OTT เชน Youtube, Amazon, Netflix, Napster, iflix
และ Skype  

3.2) การใหบริการท่ีโทรทัศนระบบ IPTV ซ่ึงเปนการสงสัญญาณโทรทัศนในระบบ IPTV  ผาน
เครือขายบรอดแบนด ตัวอยางผูใหบริการเชน Sky, BT  ในสหราชอาณาจักร เปนตน โดย
ลูกคาจะรับชมผานทางกลอง IPTV เชน กลองSkyQ หรือกลอง BT Youview เปนตน 
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การใหบริการอินเตอรเน็ตและบริการกระจายเสียงและโทรทัศนผานระบบโครงขายส่ือสารแบบใชสายเคเบิล  
 
 ระบบโครงขายสื่อสารแบบใชสายเคเบิลสมัยใหมสวนใหญ ในปจจุบันจะ เปนระบบประเภทท่ีใช
เสนใยนําแสง (Optical Fiber) เปนตัวนําสัญญาณ 
 

 

   โดยระบบเสนใยนําแสงสูบาน (Fiber to the Home-FTTH) เปนระบบสื่อสัญญาณเชิงแสง

ท่ีใชเสนใยนําแสงตอเชื่อมโยงจากโครงขายสื่อสารไปยังบานผูใช บริการปลายทาง (subscriber, end user) 

เพ่ือทําใหระบบการเขาถึง (access) มีความเร็วสูง สามารถสื่อสารขอมูลขนาดใหญ ไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังยัง

ทําใหผู ใชปลายทางสามารถใชงานอุปกรณสื่อสารไดหลายชนิดพรอมกัน เชน ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ระบบสื่อสารแบบบรอดแบนด  (Broadband) เปนตน โดยจะสงสัญญาณผาน

เสนใยนําแสงเพียงเสนเดียวหรือคูเดียว 
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  เดิมระบบเสนใยนําแสง มีราคาสูงเม่ือเทียบกับระบบ สงสัญญาณผานสายทองแดงโดยเฉพาะ

การเชื่อมโยงเสนใยนําแสงสูบานผูเชาโดยตรง ดังนั้นเพ่ือเปนการลดตนทุนในสวนนี้จึงมีการพัฒนาระบบ FTTC 

(Fiber To The Cabinet) เปนสถาปตยกรรมท่ีมีความแตกตางจาก FTTH ตรงท่ีมีการติดตั้งตูกระจาย

สัญญาณไวใกลกับกลุมผูใชบริการ (โดยท่ัวไปนิยามไวท่ีระยะหางจากกลุมผูใชบริการไมเกิน 300 เมตร) และ

เนื่องจากยังคงเปนการใชประโยชนจากคูสายทองแดงและสายโคแอกเชียลท่ีมี อยูแตเดิมในการกระจายรับสง

สัญญาณไปยังผูใชบริการปลายทาง แมจะยนระยะหางระหวางตูกระจา ยสัญญาณกับผูใชบริการใหใกล 

สถาปตยกรรม FTTN แตสถาปตยกรรมแบบ FTTC ก็ยังคงมีขอจํากัดในแงของอัตราเร็วในการสื่อสาร

เนื่องจากคุณลักษณะของคูสายกระจายสัญญาณ  ดังนั้นในปจจุบันผูใหบริการในตลาดจะนิยมใหบริการใน

รูปแบบ FTTH มากกวา สําหรับขอเสียหรือปญหา ของ  FTTH  คือ ถาจุดใดจุดหนึ่งของผูใช FTTH  มีปญหา 

จะทําใหท้ังโครงขาย FTTH นั้นใชไมไดเลย (ปญหานี้เกิดข้ึนไดไมบอย แตผูใหบริการก็ตองคอยระมัดระวังใหดี) 

  ในการใหบริการ โทรทัศนในระบบ IPTV ผานทางระบบโครงขาย ระบบเสนใยนําแสง           

ผูใหบริการ IPTV จะรับสัญญาณโทรทัศนจากระบบดาวเทียม หรือ lease line หลังจากนั้นจะใชอุปกรณ 

Headend ในการปรับแตงชองสัญญาณและรวมสัญญาณใหมีระดับท่ีเหมาะสมและทําการเขารหัส ตอจากนั้น

สัญญาณจะถูกสง ไปยังผูใชบริการผานระบบโครงขาย ระบบเสนใยนําแสง   ท่ีปลายทางของบานผูใชบริการ 

สัญญาณจะถูกถอดรหัสและแสดงผลข้ึนหนาจอโทรทัศนโดยกลองแปลงสัญญาณท่ีจะมาจากจากผูใหบริการ

โทรทัศนในระบบ IPTV ท่ีผูใชไดสมัครสมาชิกไว 

  

  รูปภาพเปรียบเทียบระบบเคเบิลทีวีแบบ แอนะล็อก กับระบบ IPTV ท่ีใหบริการผานระบบ

โครงขายเสนใยนําแสง โดยระบบทีวี เคเบิลแอนะล็อก ในยุคเกาจะใชการสงชองรายการดวยความถ่ีท่ีแตกตาง

กันมาในสายเคเบิลเสนเดียว ผูใชบริการจะเลือกชองโดยการเปลี่ยนชองหรือจูนความถ่ีตามชองรายการท่ี

ตองการรับชม ในขณะท่ีระบบสมัยใหมในยุคดิจิตอลจะใชการเขารหัสแทน คุณภาพภา พและเสียงและจํานวน

ชองรายการของระบบ IPTV จะเหนือกวาระบบแอนะล็อกเดิม 
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  การใชงาน ภายในบาน ในปจจุบันจะมีความสะดวก ในการใชงาน และใชไดบนอุปกรณท่ี

หลากหลายกวาเ ดิมท่ีตองมีการกําหนดจุดรับชมท่ีโ ทรทัศนเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในบาน ในภาพจะแสดง

ตัวอยางการเขาถึงบริการในแบบ Any Room, Any Screen  ผานกลอง Tivo DVR ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก

ใหผูใชบริการสามารถรับชมผานหนาจอโทรทัศนในหองไหนก็ได หรือจะรับชมผาน tablet หรือสมารทโฟนท่ี

ไหนก็ไดภายในบาน 

 

 

การใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียม (DTH) 

  โทรทัศนผานดาวเทียม (DTH) เปนระบบท่ีกระจายสัญญาณโทรทัศนจากดาวเทียมลงตรงไป

ยังบานท่ีอยูอาศัย ทําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการรับไดกวางขวางเพราะไมติดขัดสภาพทางภูมิประเทศ แมแตท่ี ท่ีมี

ภูเขาขวางก้ัน หรือพ้ืนท่ีหางไกล หรือเปนเกาะ 
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  คุณสมบัติเดนอันหนึ่งของการรับสัญญาณดาวเทียมก็คือจํานวนสัญญาณท่ีจานจะรับไดนั้น

เก่ียวของโดยตรงกับความถ่ี นั่นคือหากจานมีขนาดเทากัน สัญญาณจะไดรับแรงข้ึนหากความถ่ีท่ีสงมานั้น

สูงข้ึน นั่นหมายถึงวาจานเดียวกันนั้น จะรับความถ่ีสูง ทําใหเราสามารถใชจานเล็กๆ รับสัญญาณท่ีความถ่ีสูงได 

ทําใหการออกอากาศในปจจุบันใช Ku band หรือแมแต Ka band ในการออกอากาศทีวีผานดาวเทียม  

  กลาวโดยรวมแลว จากขอมูลในแผนผังแถบความถ่ีของสัญญาณดาวเทียมจะเห็นไดวาชวง    

C-Band คือชวงความถ่ีต่ําระหวาง 4 – 7 GHz สวนชวง Ku Band จะอยูในชวง 10 – 14 GHz ท่ีความถ่ีสูง

จานรับสัญญาณดาวเทียมก็จะมีลักษณะหนาทึบ ในขณะท่ียาน C-Band จานรับสัญญาณดาวเทียมจะมี

ลักษณะโปรงๆ เนื่องจากใชความถ่ีต่ํากวา สรุปความแตกตางไดดังนี้ 

จานดาวเทียม C-Band 

– ความถ่ีในการทํางานอยูในยานต่ํา 4 – 8 GHz 

– ครอบคลุมพ้ืนท่ีบนผิวโลกกวางกวา 

– ความเขมสัญญาณต่ํา 

– จานรับจะมีลักษณะเปนตะแกรง มีขนาดใหญ 

– ไมมีปญหาเวลาฝนตก 
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จานดาวเทียม Ku-Band 

– ความถ่ีในการทํางานอยูในยานสูง 10 – 12 GHz 

– สามารถใชงานท่ีมีขนาดเล็กลง เชนขนาด 35 ซมได 

– มีปญหาเวลาฝนตก (Rain Fade) 

  ในประเทศไทยมีผูใหบริการโทรทัศนผานระบบดาวเทียมหลายบริษัท และลาสุดเม่ือปลายป 

2559 บริษัท next step ผูใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมในชื่อฟรีวิว HD และกูดทีวี ไดนําเอาเทคโนโลยี 

H.265 HEVC มาใชเปนรายแรกในประเทศไทย 

 

 

  ซ่ึงระบบ Headend ของฟรีวิว HD และกูดทีวี ท่ีใชสําหรับการใหบริการ DTH ยังสามารถ

ใหบริการสงสัญญาณโทรทัศน ผานอินเทอรเน็ตบนเครือขาย บรอดแบนด ไปพรอมๆ กันไดอีกดวย  นับวา

เปนทางเลือกสําหรับผูใหบริการโทรทัศนดาวเทียมท่ีจะนําเทคโนโลยีการสงสัญญาณท่ีหลากหลายอยางเชน 

IPTV มาใหบริการลูกคาได 
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ระบบสงสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระบบ DVB-T2 

  DVB-T2 เปนมาตรฐานใหมของการสงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอล ซ่ึงพัฒนามาจาก

ระบบ DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial ท่ีใชกันในทวีปยุโรปตั้งแตป 1998) เพ่ือทดแทน

การออกอากาศระบบ แอนะล็อก  โดยปรับปรุงนําเทคโนโลยีการผสมสัญญาณและเขารหัสแบบใหมใหมี

ประสิทธิภาพมากกวา DVB-T เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสงขอมูลสัญญาณดิจิตอลใหไดมากข้ึนเทาตัว ทําให

สามารถสงสัญญาณความละเอียดสูงแบบ HD ได ใหภาพท่ีคมชัดและเสียงรอบทิศทางไดอยางเสถียรและระยะ

สงสัญญาณไกลมากข้ึน โดยปราศจากสัญญาณรบกวน  

ในรูปดานลางจะแสดงสถาปตยกรรมของระบบสงสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระบบ DVB-T2 

 

  เม่ือเปรียบเทียบกับระบบสงสัญญาณโทรทัศน แอนะล็อก  จะเห็นไดวาการสงสัญญาณ

โทรทัศนดวยระบบดิจิตอลจะมีประสิทธิภาพในการใชงานคลื่นความถ่ีท่ีเหนือกวาระบบ แอนะล็อก เปนอยาง

มาก โดยในระบบดิจิตอลจะมี mux หรือรวมสัญญาณ โทรทัศนหลายชองมาออกอากาศบนคลื่นความถ่ีชุด

เดียวกัน  
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  จากรูปภาพดานบนแสดงใหเห็นไดวาในระบบโทรทัศน แอนะล็อก  – แยกการสงสัญญาณ

วิดีโอ และสัญญาณ เสียงกันคนละ ความถ่ี ซ่ึงตางกับระบบโทรทัศนดิจิตอล ท่ีจะมีการ รวมสัญญาณ โทรทัศน

หลายชองมาออกอากา ศบนคลื่นความถ่ีชุดเดียวกัน หรือ 1 MUX (ผูใหบริการโครงขาย ) ทําให 1 ชองความถ่ี 

หรือ 1 MUX มีชองรายการมากข้ึ นกวาเดิม ทําใหใชความถ่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวามาก และลดการ

รบกวนของสัญญาณ 

  ปจจุบันมีการเปลี่ยนผานจากโทรทัศนระบบ แอนะล็อกไปสูโทรทัศนดิจิตอลไปแลวในหลาย

ประเทศท่ัวโลกประเทศในกลุมแรกๆ  ท่ีมีการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนดิจิตอลอยาง สหราชอาณาจักร  ท่ีมีผูชม

ในระบบโทรทัศนภาคพ้ืนดินอยางแพรหลายมีการเปลี่ยนท้ังเทคโนโลยีและ จํานวนโครงขายหรือมัลติเพล็กซ   

(โดยเฉพาะหลังการยุติการรับสง สัญญาณโทรทัศนในระบบแอนะล็อก (ASO)  เชน มีเพ่ิมมัลติเพล็กซ  หรือใช

เทคโนโลยีใหมอยาง DVB-T2 เปนตน โดยสถานะปจจุบันของการแพรภาพสัญญาณ โทรทัศนดิจิตอล 3 

ภาคพ้ืนดินในสหราชอาณาจักร เปนดังนี้ 

• มีโครงขายสาธารณะ (PSB) จํานวน 2 MUX   ท่ีใชระบบ DVB-T, MPEG2: มีความจุท่ี 24 เมกะบิต 

ตอวินาที ดังนี้ 

o MUX ของ BBC ซ่ึงมีจํานวนชองรายการแบบ SD จํานวน 8 ชอง  โดยแตละชองใชความจุ 

นอยกวา 3 เมกะบิต ตอวินาที นอกจากนั้นยังมีบริการวิทยุอีกดวย 

o MUX ของ D34 ซ่ึงมีจํานวนชองรายการแบบ SD จํานวน 10 ชอง  โดยแตละชองใชความจุ  

ประมาณ 2.4 เมกะบิต ตอวินาที 
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• มีโครงขายสาธารณะ (PSB) จํานวน 1 MUX  ท่ีใชระบบ DVB-T2  MPEG 4 : มีความจุท่ี 40 เมกะ

บิต ตอวินาที  

• มีโครงขายผูใหบริการแบบธุรกิจอีก 3 MUX ท่ีใชระบบ DVB-T, MPEG 2 :มีความจุท่ี 27.2 เมกะบิต 

ตอวินาที โดยแตละ MUX มีจํานวนชองรายการแบบ SD จํานวน 14-16 ชอง โดยแตละชองใชความ

จุ ประมาณ 1.8 เมกะบิต ตอวินาที 

  ลาสุดในสหราชอาณาจักรไดมีการใหบริการโทรทัศนฟรีวิวในรูปแบบใหมในชื่อ Freeview 

Play ท่ีผสานการรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินเขากับการรับสัญญาณอ่ืนๆผานเครือขายบรอดแบนดใน

ลักษณะท่ีเรียกวา connected TV ซ่ึงจะทําใหผูชมมีอิสระในการจะเลือกรายการท่ีตองการชม และ สามารถ

เลือกชมตอนไหนก็ไดไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการรับชมอีกตอไป (on demand) ท้ังนี้ Freeview Play รวม

รูปแบบการดูทีวียอนหลัง (BBC iPlayer, ITV Player และ 4oD) ทีวีออนดีมานด และรายการทีวีสด ทุกอยาง

รวมอยูในท่ีเดียวกันในเครื่องรับทีวี ผูชมสามารถคนหารายการท่ีตองการท้ังการใชระบบเมนูบนระบบแนะนํา

รายการทีวี หรือจะเลือกผานแอพพลิเคชั่นก็ได 

  ระบบ Freeview Play ไมมีการคิดคาบริการแตอยางใด สามารถรับชมไดผานทีวีรุนใหม 

และกลองรับสัญญาณ (set top box) ท่ีออกใหม รวมถึงระบบ บรอดแบนดตางๆ อีกดวย ทาง Freeview 

คาดหวังวาระบบใหมนี้จะเปนวิธีการใหมในการรับชมทีวีตามปกติประจําวันท่ัวไป   ลาสุดมีจํานวนโทรทัศน

และกลองรับสัญญาณท่ีรองรับ Freeview Play จําหนายไปแลวกวา 1 ลานเครื่องในสหราชอาณาจักร 
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OTT หรือการ19บริการเนื้อหาวิดีโอ ส่ือสารและแพรภาพและเสียงบนเครือขายอินเทอรเน็ต19  

 

การใหบริการวิดีโอออนไลนในแบบ OTT มีท้ังรูปแบบการใหบริการขอความ บริการเสียง และวีดีโอ 
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  ผูให 19บริการ OTT เชน Hulu และ Netflix แตกตางผูใหบริการออกอากาศและการกระจาย

สัญญาณโทรทัศนผานอินเตอรเน็ต  (IPTV ) ตรงท่ีเนื้อหามาจากผูใหบริการเนื้อหาภายนอกท่ัวไป (general 

content provider)  หรือจาก content provider ของ pay TV เชน HBO, Fox เปนตน   การแพรหลาย

ของอินเตอรเน็ตบรอดแบนดพรอมไปกับการรองรับการรับสงขอมูลท่ีสูงข้ึนมากทําใหอุปสรรคของการ

ใหบริการ OTT ลดลงไป และมีผูใหบริการรายใหมๆ และลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวนมากในชวงเวลาไมก่ีปท่ีผานมา

มีการคาดวากวา 70% ของขอมูลท่ีรับสงกันบนเครือขายอินเตอรเน็ตในสหรัฐอเมริกา เปนการ ลักษณะสตรีม

ม่ิงวีดีโอและเพลง แสดงใหเห็นวา OTT จะยังคงอยูและเติบโตตอไปในอนาคต 

• การสงขอความโดยใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีการใชดวยกัน 2 แบบ คือ 

1) SMS ยอมาจาก Short Message Service โดยท่ัวไปจะเปนการสงขอความตัวอักษร โดย

สามารถสงขอความไปใหอุปกรณอ่ืนไดสูงสุด 160 ตัวอักษร ซ่ึงถาขอความท่ีสงมีความยาวมากเกินไปจะถูกตัด

ขอความโดยอัตโนมัติ โดยท่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยท่ัวไปจะสนับสนุนบริการการรับสงขอความนี้ 

2) MMS ยอมาจาก Multimedia Messaging Service เปนวิวัฒนาการในการรับสงขอความ
ตัวอักษรมาเปนการสื่อหลากหลายรูปแบบ ใชการสงโดย Multimedia Messaging Service Centre 
(MMSC) สามารถสงขอความรวมท้ังภาพวิดีโอหรือเนื้อหาท่ีเปนเสียงไดถึง 40 วินาที เปนท่ีนิยมกันมากท่ีสุ ดใน
การสงภาพถายไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติสนับสนุนมัลติมีเดียมาตรฐาน 3G 
 

• การสงขอความ OTT – การสงขอความบนอินเตอรเน็ตในทันที  

การสงขอความ OTT เปนการสงอักษร / ขอความแบบมัลติมีเดีย เสียง การสนทนาทางวีดีโอ ซ่ึง

แอพพลิเคชั่นท่ีใชกันสวนให ญ เชน WhatsApp Google Allo Twitter Snapchat (เปนแอพพิเคชั่นประเภท

การแชท (Chat) กับเพ่ือนๆ โดยการแชทนั้นจะเปนการสื่อสารผานทางรูปภาพหรือภาพถายแบบงายๆ 

• OTT Voice / การสนทนาทางวีดีโอ – VoIP 

VoIP ยอมาจาก Voice over Internet Protocol คือการสื่อสารทางเสียงผานอินเทอรเน็ต เปน

เทคโนโลยีใหมสําหรับการโทรศัพทผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
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  VoIP เปนการใหบริการสงขอความบนอินเตอรเน็ต การใชงาน VoIP จะเปนการนําเอา

สัญญาณเสียงมารวมเขากับสัญญาณขอมูล เพ่ือสงผานไปยังระบบเครือขายผานทาง  Protocol ท่ีใชสําหรับ

อินเทอรเน็ตก็คือ  Internet Protocol (IP) ซ่ึงตามปกตินั้น IP จะใชสัญญาณขอมูลเทานั้น แตดวยเทคโนโลยี 

VoIP ท่ีทําใหสงสัญญาณเสียงได 

 

• OTT (Skype) Video / การสนทนาผานเสียง 

 

   Skype เปนการโทรศัพทโดยสงสัญญาณเสียงบนโครงขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงใชรูปแบบการ

ติดตอกับคนอ่ืนๆ บนอินเตอรเน็ต Skype สามารถโทรศัพทผานอินเทอรเน็ตได  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพทมือถือท่ี มีโปรแกรม  Skype ในการโทรศัพทหาผูอ่ืน โดยปลายทางอาจจะเปนคอมพิวเตอร หรือ

โทรศัพทมือถือท่ีมีโปรแกรม Skype  

• ความกาวหนาของแพลตฟอรม 

วิวัฒนาการของแพลตฟอรม ไดมีการพัฒนาใหมีความหลากหลายและทําใหมีการเขาถึง

ประชาชนใหไดมากท่ีสุด โดยปจจุบันจะมีอยูดวยกัน 3 แพลตฟอรม คือ 

   

 สายเคเบิล ดาวเทียม ภาคพ้ืนดิน 
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o สายเคเบิล (Cable) : มีการผสมผสานการบริการแบบเกากับบริการ IPTV และ OTT ผาน

เครือขายเคเบิลบรอดแบนด 

o ดาวเทียม (Satellite DTH) 

o ภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Broadcast) ไดมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีจากการใชระบบแอ

นะล็อกเปนระบบดิจิตอล 

โดยทุกแพลตฟอรมสามารถใหบริการเปนระบบดิจิตอลไดแลว 

• Satellite DTH  

การสงสัญญาณการโดยใชเครือขายดาวเทียม Direct to home: DTH 

 

o มีปญหาเรื่องความลาชาในการสงสัญญาณ 

o OTT ไมไดเปนภัยคุกคาม แตเปนบริการท่ีเสริม 

o ชองทางการตลาดสําหรับดาวเทียมตองการเนื้อหาท่ีเปนแบบ HD/UHD และมีการใหบริการ

กระจายพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมเปนวงกวาง 

o มีการประกาศวา ในสหราชอาณาจักร  ป 2018 บริการ OTT บนทองฟาจะไมมีจาน

ดาวเทียมอยู  

• Terrestrial TV 

โทรทัศนภาคพ้ืนดิน เปนการสง- รับสัญญาณโทรทัศนผานทางสายอากาศ ในประเทศไทยท่ีผานมา

ใหบริการดวยระบบแแอนะล็อก ปจจุบันกําลังอยูในชวงของการปรับเปลี่ยนมาใชระบบดิจิตอล ซ่ึง ถือ

เปนชองทางการรับชมโทรทัศนท่ีเขาถึงงายท่ีสุดและเปนบริการแบบ Free TV  
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• ระบบ ATSC3.0 เปนมาตรฐานท่ีทางฝงอเมริกาเลือกใช ซ่ึงมีการพัฒนาในแตละยุคโดยการเอาสวนท่ี

ดีของแตละยุคมาพัฒนาใหดีข้ึน (มาตรฐาน ATSC (Advance Television System Committee) 

พัฒนาโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและใชในอเมริกาเปนหลัก) 
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โดยท่ีประเทศไทยไดเลือกมาตรฐานในการสงโดยใชระบบ DVB-T2 (Digital Video 

Broadcasting -Terrestrial (Version 2.0) เปนระบบท่ี พัฒนาโดยกลุมยุโรป มีการใชงานในกลุมประเทศ

ยุโรป แอฟริกา และอาเซียน) 

 

• กระบวนการสตรีมม่ิง (Streaming Process) 

กระบวนการสตรีมม่ิง จะเปนการเอาคอนเทนตจากผูใหบริการไปสูผูรับบริการ (หนาจอหลัก ) 

โดยจะมีกระบวนการอยู 2 อยาง คือ 

o ใชการดาวนโหลดมาเก็บไว ซ่ึงวิธีนี้จะตองมีพ้ืนท่ีท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล 

o ใชการสงขอมูลมาเรื่อยๆ โดยท่ีไมตองเก็บขอมูลไวในเครื่อง ขอดีคือไมตองหาท่ีจัดเก็บขอมูล 

แตวิธีนี้คุณภาพของขอมูลจะข้ึนอยูกับคุณภาพของโครงขายบรอดแบนดดวย ถาจํานวนผูใชมี

มากในเวลาเดียวกันคุณภาพขอมูลท่ีไดมาก็จะลดลง 

• HTTP 

HTTP ยอมาจาก HyperText Transfer Protocol คือ โปรโต คอลสื่อสารสําหรับการ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต  ถูกใชโดยการเชื่อมตอกับ World Wide Web (WWW) เม่ือเรียก

โปรแกรม web browser ข้ึนมา ซ่ึงโปรโตคอลนี้ทําใหเซิรฟเวอรสงขอมูลมาใหบราวเซอรตามตองการ และ

บราวเซอรจะนําขอมูลมาแสดงผลบนจอภาพไดอยางถูกตอง ท้ังนี้ ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีควบคุมการทํางานของ 

WWW ไดแก HTML ซ่ึงมันจะครอบคลุมถึงรูปแบบและการแสดงเว็บเพจ 

• HTML – การเขารหัส / การถอดรหัส 

HTML ยอมาจาก Hypertext Markup Language คือ ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการ

แสดงผลของเอกสารบน website (หรือท่ีเรียกกันวาเว็บเพจ ) ถูกพัฒนาและกําหนดมาตรฐานโดยองคกร 

World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางดาน Software ของ Microsoft ทําให

ภาษา HTML เปนอีกภาษาหนึ่งท่ีใชเขียนโปรแกรมได หรือท่ีเรียกวา HTML Application 

o HTML5 เปนภาษาท่ีถูกพัฒนามาจากภาษา HTML โดยมีการปรับเพ่ิม Feature หลายๆ 

อยางเขามาเพ่ือใหผูพัฒนาสามารถใชงานไดงายมากยิ่งข้ึน  ทํางานควบคูกับ CSS3 ไดดี ชวย

ใหสามารถเพ่ิมลูกเลนตางๆ  บนเว็บไซตไดสวยงามมากยิ่งข้ึน (CSS (Cascading Style 

Sheets) คือภาษาท่ีเอาไวทําให HTML แสดงผล  ท่ีนักออกแบบสามารถกําหนดสีสัน 

ตําแหนง ลักษณะเวลานําเมาสไปแหย ใหสวยงาม  เพราะฉะนั้น ท้ังสองภาษาจึง ตองทํางาน

ควบคูกันไป สวน CSS3 คือเวอรชั่นท่ี 3 ของ CSS)  
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o HTML5 ยังไมมีกรรมสิทธิ์ จึงยังไมมีการเสียคาลิขสิทธิ์เพ่ือใช หากบราวเซอรท่ีมีอยูสนับสนุน 

HTML5 จะทําใหการทํางานเปนไปอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 

o HTML5 เปนแอพพลิเคชั่นท่ียัง ทํางานอยู โดยสามารถใชเขียน Web Application ไดโดยท่ี

ไมไดเชื่อมตอเน็ต ซ่ึงจะทําใหสามารถจัดการกับวีดีโอความละเอียดสูง และการนําเสนอภาพ

กราฟฟกท่ีมีความพิเศษได 

o Web บราวเซอร ท่ีซัพพอรท HTML5 เชน Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla 

Firefox, Chrome, Safari and Opera, Mobile Safari and Android’s browser 

• Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) 

 

 

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) คือ การใหบริการโทรทัศนและวิทยุแบบ

ผสมผสานระหวาง การอแพรภาพออกอากาศแบบบรอดคาสต และอินเตอรเน็ตบรอดแบนด โดยจะให บริการ

ท้ังสองแพลตฟอรมในเวลาเดียว กัน และสามารถโต ตอบกันได ระหวางผูใหบริการโทรทัศน กับผูใชบริการ ซ่ึงมี

ความแตกตางจาก IPTV ท่ีใหบริการผานทางอินเตอรเน็ต เพียงอยางเดียว 

 

ขอกําหนดทางเทคนิคของ HbbTV นั้นสรางพัฒนาโดยใชพ้ืนฐานของมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีอยู  

และ Web technologies ของ HbbTV ก็คอนขางใหญอยู บนรากฐานของระบบเปด เชน  CE-HTML Open 

IPTV DVB และ W3C 
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บริการท่ีใชมาตรฐาน HbbTV สามารถทํางานผานเทคโนโลยีกระจายเสียงโทรททัศนตางๆ 

เชน ดาวเทียม เคเบิล หรือโครงขายภาคพ้ืนดิน 

ในการดูโทรทัศนดิจิตอลไฮบริด ผูบริโภคจะตองมีกลองรับสัญญาณ IPTV ไฮบริด กับข้ัวตอ

อินพุดหลายข้ัวตอรวมท้ัง Ethernet และตัวจูนเนอรสัญญาณอยางนอยหนึ่งเครื่องสําหรับรับสัญญาณทีวี แต

ตัวจูนเนอรในกลองรับสัญญาณแบบไฮบริดสามารถเปนไดท้ัง โทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (DVB-T DVB 

-T2) เคเบิลระบบดิจิตอล (DVB -C DVB -C2) ดาวเทียมระบบดิจิตอล (DVB -S DVB -S2) 
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Session 3 

การเพ่ิมข้ึนของผูใหบริการเนื้อหาอินเทอรเน็ต ISPS, AUDIO & VIDEO TELCO และ DATA 

 

2ผูใหบริการ OTT ในยุคแรก ทางอินเทอรเน็ต 

ความเปนมา 
ในป 1989 ซ่ึงเปนการใหบริการอินเทอรเน็ตในยุคแรกๆ นั้นผูบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service 

Provider :ISP)  จะมีขอจํากัดเรื่องของ Bandwidth ในการขนสงขอมูลประเภทเนื้อหาท่ีเปน VDO  โดยเริ่ม
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยวิธีการหมุนโมเด็ม (Dial up) ซ่ึงความเร็วในการ เชื่อมตอนั้น ใหบริการประมาณ 
0.1 kbit/s ถาตองการ Download ไฟลเพลง 1 เพลงจะใชเวลานานถึงประมาณ 9 ชั่วโมง และในป  1993 
การเริ่มใหบริการ World Wide Web (www)  จึงไดเริ่มข้ึนซ่ึงในขณะนั้นผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญยังถูกจํากัด
ในการเชื่อมตอโมเด็ม ไปยังผูใหบริการยุคแรกๆ ไมวาจะเปน Yahoo และ AOL ซ่ึงมีการเชื่อมตอดวย
ความเร็วไมเกิน  50 kbit/s  ซ่ึงการใชงานจริงๆ นั้นผูใชสวนใหญจะสามารถเชื่อมตอระบบดวยความเร็ว
ประมาณ 9.8 kbit/s เพียงเทานั้น และในชวงหลายปท่ี ผานมาการเชื่อมตอดวยโมเด็ม (Dial-up) นั้นไดเพ่ิม
ความเร็วถึง 128 & 256 kbit/s  กุญแจท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบ อินเทอรเน็ต คือการเปดตัวของบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Internet Broadband) ไดเขาถึงบานเรือน  เริ่มตนดวยเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
ความเร็วสูง Asymmetric Digital Subscribers Line (ADLS) และลาสุดใชเทคโนโลยีผสมระหวาง Fiber 
Optic กับสายทองแดง Hybrid Fiber Coax (HFC) หรือเทคโนโลยี Fiber to the home (FTTH) ซ่ึงเปนการ
เชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ไปถึงบานผู ใชงานดวยสาย Fiber optic ทําใหความเร็วในการเชื่อมตอ นั้นสูงกวา 30 
Mbit/s ซ่ึงมีมากกวา 40% ครัวเรือนในสหราชอาณาจักร  (UK)  

 
2ความเร็วอินเทอรเน็ตบรอดแบนดในสหราชอาณาจักร 2010-2015 (Ofcom) 
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จากกราฟแสดงถึงการเชื่อมตอ Internet Broadband ของสหราชอาณาจักร ใน ป ค .ศ. 
2015 ความเร็วในการเชื่อมตอ 30 Mbit/s หรือสูงกวา ประมาณ 42 % ความเร็วตั้งแต 10 Mbit/s แตไมเกิน 
30 Mbit/s ประมาณ 52 %  ความเร็วตั้งแต 8 Mbit/s แตไมเกิน 10 Mbit/s ประมาณ 7%  สวนความเร็วต่ํา
กวา 8 Mbit/s นั้นไมมีการใชงาน ซ่ึงถ ายอนกลับไปในป 2010 จะเห็นไดวาผูใชอินเทอรเน็ต สวนใหญ
ประมาณ  54% จะเชื่อมตอดวยความเร็วตั้งแต 8 Mbit/s แตไมเกิน 10 Mbit/s และเชื่อมตอท่ีความเร็ว
ประมาณ 8 Mbit/s แตไมเกิน 30 Mbit/s ประมาณ 41% และการเชื่อมตอท่ีความเร็วสูงมากกวา 30Mbit/s 
นั้นนอยมากประมาณ 1% เทานั้นเอง  

 

2ผูใหบริการ OTT ในยุคแรก 2 (First wave of OTT Providers) 
เริ่มมีบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตข้ึนระหวางป 1990 ถึง 2000 ซ่ึงรวมถึงผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต (Internet Services Provider :ISPs) เชน AOL และ Yahoo เปนตน ในสวนโปรแกรมในการ
เขาถึง หรือการทองอินเทอรเน็ตนั้นคือโปรแกรม Web Browser ในตอนนั้น ไดแก โปรแกรม Netscape 
,Internet Explorer และ Napster ซ่ึงเปนเว็บไซตใหบริการแชรเพลง  นอกจากนั้นก็มี Amazon และ EBAY 
ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีให บริการซ้ือขายออนไลน  ในชวงป แรกๆ อินเทอรเน็ตถูกขับเคลื่อนโดยกลุมชุมชนสังคม
ออนไลน ดวยโปรแกรม Open source และการแชรขอมูลกันระหวางผูใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Peer to 
Peer เชน บริการของ Napster ซ่ึงการใหบริการของ Napster และผูใหบริการรายอ่ืนท่ีมีลักษณะการบริการ
ธุรกิจเพลงแบบออนไลนนั้น ทําใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมเพลงในรูปแบบของซีดี และแผนเสียง ซ่ึงมี
การโปรโมทผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  

 
2การเจริญเติบโตของอินเทอรเน็ต 1990-2010 

 
 

จากกราฟจะเห็นการเติบโตของอินเทอรเน็ต ตั้งแตป 1990-2010 ซ่ึงจะสังเกตเห็นวาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการเติบโตแบบรวดเร็วตั้งแตป 1994 และถาหากเปรียบเทียบแลว ในป 2008 
สหรัฐอเมริกา มีการเติบโตมากวาประเทศอ่ืนๆ และโดยรวมแลวภูมิภาคท่ัวโลกมีการเจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ  
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2การพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากภาพแสดงการเริ่มการคนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต World Wide Web 
(www) ข้ึนในป 1998 จากนั้นก็มีการพัฒนาการใหบริการอินเทอรเน็ตมาเปนลําดับๆ สวนรูปแบบของการ
พัฒนาการใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต นั้นมีหลากหลายการใหการใหบริการ ไดแกเว็บไซตใหบริการ
คนหาขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตเชน Yahoo, Google และ Bing การใหบริการเพลงออนไลน iTunes, 
Napster และ Sportify การใหบริการสงขอความ เสียง และภาพผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน WhatsApp  
การใหบริการวีดีโอออนไลน YouTube และการใหบริการภาพยนตออนไลนของ NETFLIX เปนตน 
 

ความทาทายของอุตสาหกรรมรมเพลงในยุคอินเทอรเน็ต 

เม่ือจํานวนผูใชอินเ ทอรเน็ตไดขยายจํานวนมากข้ึนทําใหศักยภาพตลาดสําหรับการบริการ
รูปแบบ On the top (OTT)  นั้นก็มีการขยายตัวอีกเชนกันจะเห็นไดวา Napster นั้นเปนผูเริ่มใหบริการเพลง
แบบออนไลนแบบ Peer to Peer การใหบริการรูปแบบนี้ยังคงสงผลกระทบกับอุตสาหรรมเพลงอยางตอเนื่อง 
และในบางสวนของตลาดเพลงไดเริ่มการใหบริการเพลงแบบ Streaming  สําหรับการใหบริการในเชิงพานิชย
เกิดข้ึน ในป ค .ศ. 2001 โดยบริษัท Apple ไดเริ่มใหบริการ Download เพลงผาน iTunes สําหรับลูกคาผูท่ี
ใชเครื่องคอมพิวเตอร Mac จะไดอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแปลง CD เพลงใหเปนไฟลไปเก็บไวในระบบได  
และในไมชา Spotify ก็ไดโอกาสเปดตลาดการใหบริการแบบ Streaming ข้ึนพรอมกับการเพ่ิมสมาชิกข้ึน
มากมาย 
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Napster 
Napster เปนธุรกิจใหบริการแชรไฟลเพลง ไดเริ่มกอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1999 อนุญาตใหสมาชิกผูท่ีมีไฟล

เพลงในเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแชรไฟลระหวางกันไดโดยตรง แบบ Peer to Peer โดยไมคิดคาใชจาย ซ่ึง
การใหบริการแชรไฟลเพลงของ Napster นั้นทําใหเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเกิดข้ึนมากมาย และในป 
ค.ศ. 2000 นั้นวงดนตรี Metallica ไดฟองรองตอศาลวา Napster เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพลงกันอยางกวางขวาง และทําใหธุรกิจเพลงเกิดความเสียหายรายไดลดลง ในท่ีสุด Napster ก็ถูก
คําสั่งศาลใหชดใชคาเสียหาย และถูกปดการใหบริการในเวลาตอมา ทําใหบริษัทลมลาย และโดนซ้ือโดยบริษัท 
Roxio ในป ค.ศ. 2008 และตอมาถูกควบรวมกิจการกับบริษัท Rhapsody ในป ค.ศ. 2011 

 
ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Napster 

 

 
 

ท่ีมา: http://www.businessinsider.com  
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จากกราฟแสดงรายไดในธุรกิจเพลงซ่ึงเริ่มแสดงตั้งแตป ค .ศ. 1973 – ป ค.ศ. 2009 นั้นจะ
เห็นไดวาในยุคแรกๆ ตั้งแตป ค .ศ. 1973 – 1979 นั้นรายไดธุรกิจเพลงจากเทปคาสเซ็ทนั้นสูง และะลดลง
เรื่อยๆ ในขณะท่ีรายไดจาก CDs นั้นไดรับความนิยมสูงข้ึน ควบคูกับรายไดจากวีดี โอ ซ่ึงหลังจากนั้นหลังป 
ค.ศ. 2003 ยอดรายไดจาก CDs และ วีดีโอก็ลงอยางมากมาย แตรายไดจากการใหบริการแบบดิจิทัลนั้นเริ่ม
ขยับตัวสูงข้ึนเขามาแทนท่ีการใหบริการในรูปแบบเดิมๆ ท่ีเคยทํารายไดท่ีสูงในอดีต   

 

 
จากกราฟการขยายตัวของสมาชิกของบริการขายเพลงแบบออนไลนในรูปแบบตางๆ ตั้งแตป 

ค.ศ. 2004 – 2011 จะเห็นไดวาชวงเริ่มตนของธุรกิจนั้นจะเปนรูปใหบริการรูปแบบ Download Ringtones 
เปนหลัก หลังจากนั้นมีการ บริการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนมา เชน Online Singles, Online Albums, 
Online Subscription, OTA File Download, OTA (Over the air) Audio Streaming และ Ringback 
Tones   ซ่ึงการบริการรูแบบตางๆ ก็ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนมาตามลําดับ  จนถึงป 2001 เห็นไดวาการ
ใหบริการท่ีมีสมาชิกจํานวนเพ่ิมมากข้ึนไดแก Online Single ,Online Subscription และ OTA File 
Download นั้นไดรับความนิยมและมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตในขณะเดียวกันการใหบริการ 
Download Ringtones ซ่ึงเปนรูปแบบดังเดิมในชวงแรกๆ นั้นกลับมีการลดลงตามลําดับเชนกัน 
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Spotify  

Spotify เปนผูใหบริการ Streaming วิดีโอและเพลง เริ่มใหบริการในกรุง Stockholm ประเทศ
สวีเดน เม่ือป ค.ศ. 2006   ใหบริการใน 2 รูปแบบคือ  

- การใหบริการแบบ Freemium สมาชิกสามารถเขาถึงเนื้อหาพ้ืนฐานไดฟรี แตถาตองการเขาถึงบาง
เนื้อหาจะตองมีการจายเงินเพ่ือเขาถึงเนื้อหานั้น 

- การใหบริการแบบ Premium สมาชิกจะตองจายรายเดือนเพ่ือรับสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาท้ังหมด  
 

ซ่ึงจะไดรับเนื้อหารายการท่ีมีการ Stream ดวยความคมชัดสูง และไดสิทธิ์ในการโหลดเพลง 
สวนเนื้อหาท้ังหมดของ Website มีระบบการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ Digital Right Management (DRM)  
และ Spotify ไดจายคาลิขสิทธิ์เพลงใหกับศิลปน ตามจํานวนครั้งท่ีมีการเขาถึง Stream เพลงนั้น Sportify 
กลาวอางวา Sportify มีลิขสิทธิ์เพลงมากกวา 30 ลานเพลง และมีผูใชงานประมาณ 100 ลานผูใช (Users) 
กับสมาชิกท่ีมีการใชงานอีกประมาณ 40 ลานคน สมาชิกสาม ารถเขาถึงบริการของ Sportify ไดหลากหลาย
อุปกรณท้ัง ไดแก โทรศัพทมือระบบ iOs, Android  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในระบบปฏิบัติการ  
Windows และเครื่องคอมพิวเตอรในระบบปฏิบัติการ Apple เปนตน 
 

Spotify Payment Calculation  

 
ในดานการจายคาลิขสิทธิ์ใหกับศิลปนหรือคายเพลงนั้น  ยังมีปญหาเรื่องความพึงพอใจของศิลปน ซ่ึงมีศิลปน
มากมายไมพอใจการจายคาลิขสิทธิ์ของ Spotify เพราะเคาเหลานั้นคิดวาการจายคาลิขสิทธิ์นั้นไมเปนธรรม  
และมีศิลปนอยาง Taylor Swift และ Thome Yorke ไดปฏิเสธไมใหมีการใหบริการเพลงของพวกเขาผาน 
Website ของ Spottify เปนตน 
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Spotify Business Model  
 

มีรายงานวา Spotify ไดระงับการขายหุนจนถึง (Initial public offering :IPO) จนถึงป ค.ศ. 2018  
เนื่องจากมีปญหาการทําธุรกิจใหไดผลกําไร ประกอบกับการท่ีตองจายคาลิขสิทธิ์เพลงใหกับคายเพลงรายใหญ
ในระยะยาว อยางไรก็ตามถึงแมวาทุนจะมีมาก แตคาใชจายในการลงทุนก็เพ่ิมข้ึนมากเชนกัน สํานักขาวบีบีซี
รายงานวา บริษัทไดระดมทุน 1 พันลานดอลลารสหรัฐดวยอัตราดอกเบี้ย 5% บวกกับสวนลด 20% ในหุนใน
อนาคต อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 และสวนลดประมาณรอยละ 2.5 ในทุกๆ 6 เดือนจนถึงการ
เสนอขายหุนตอนักลงทุนท่ัวไป ดังนั้นเจาของในปจจุบันของบริษัทอาจจะสูญเสียการควบคุม หากการเสนอ
ขายหุนถาเกิดความลาชาเกินป ค.ศ. 2018 อยางไรก็ตามการครองตลาดในธุรกิจอุตสาหกรรมวงการเพลงจะ
ยังไมใชตอนนี้ อาจะตองยอมปลอยใหมันลมเหลวไปกอน ซ่ึงรูปแบบตลาดแบบนี้อาจมาดูกันอีกทีในอีกไมก่ีป
ขางหนานี้    
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RISE of VIDEO Internet /OTT Providers การเพ่ิมข้ึนของผูใหบริการวิดีโอบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตในรูปแบบ OTT 

 
ความเปนมา Internet Protocol Video (IP Video)  

การเพ่ิมความเร็วในการรับสงขอมูลของการใหบริการอินเทอรเน็ต ในชวงป 2505 ผูใชอินเทอรเน็ต
สวนใหญยังคงถูกจํากัดในการเชื่อมตอระบบดวยความเร็วประมาณ 256 kbit/s ซ่ึงมีความเร็วเกือบจะเพียงพอ
สําหรับการใหบริการวีดีโอ streaming แตมันสามารถทําไดเพียงแคการใหบริการ  Down Load ไดเฉพาะ 
Video คลิปขนาดเล็กเทานั้น ดังนั้นการใหบริการ Video บนอินเทอรเน็ตในชวงตนๆ นั้นมักเปน Website ท่ี
ใหบริการDownload คลิป Video หรือ Music Video ขนาดสั้นๆ เทานั้น  ซ่ึงเทคโนโลยีในชวงตนท่ีใชในการ
บีบอัด  การ Download และเลนไฟลวีดีโอนั้น  ไดแก โปรแกรม Real Player  ซ่ึงหนึ่งในจุดเดนของการ
ใหบริการแบบออนไลนนั้นก็คือเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูล และการใหบริการไฟล Streaming ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรมการกระจายเสียงและโทรทัศนในรูปแบบออนไลนและ Streaming มีการพัฒนา
อยางรวดเร็ว  ซ่ึงผูใชงานจะตองซ้ือเครื่องรับหรืออุปกรณในการรับสัญญาณระบบ IP Video ใหมข้ึน 

YouTube 

      Youtube กอตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพันธ ค .ศ. 2005 เปนเว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ

ระหวางผูใชไดฟรี โดยนําเทคโนโลยีของ Adobe Flash มาใชในการแสดงภาพวิดีโอ เนื้อหาของ YouTube 

ประกอบดวย คลิปวิดีโอ ท่ีใหบริการรับชมกันผานหนาเว็บแบบฟรีๆ โดยเม่ือตนป 2005 YouTube ไดมีการ

เปดตัวทดสอบและมีการเปดตัวอยางเปนทางการในเดือน พฤศจิกายน 2005 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2006 Google ไดเขาซ้ือ YouTube ดวยเงินจํานวน 1.6 พันลานดอลลาร ซ่ึง

ในชวงเปดตัวมียอดการรับชม ราว 8 ลานครั้งตอวันและเปนครั้งแรกท่ีมียอดผูเขาชมคลิปโฆษณาถึง 1 ลาน

ครั้ง ซ่ึงเปนโฆษณาของไนก้ี ในเดือนธันวาคมป 2015 โดยท่ี Google ไดขายโฆษณาวิดีโอผานทางแพลตฟอรม 

AdSense ดวย ท้ังนี้ประมาณการรายได ในป 2015 ของ YouTube ท่ี Google ซ้ือมา อยูระหวาง 4.7 ถึง 

5.7 พันลานดอลลาร 

 ปจจุบัน YouTube เปนเว็บไซตท่ีความนิยมอยางมากบนอินเตอรเน็ต โดยเม่ือเดือน กรกฎาคม 

2016 ท่ีผานมามียอดผูเขาชมเปดคลิปวิดีโอดูถึง 100 ลานเรื่องตอวัน และในแตละวันจะมีผูเขามาอัพโหลด

คลิปวิดีโอใหมๆ ถึง 65,000 วิดีโอคลิป เฉลี่ยตอเดือนมีผูเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตนี้ถึง 20 ลานคน ภายใน

เว็บไซต YouTube มีไฟลวิดีโอท้ังหมดมากกวา 6 ลานไฟล โดยวิดีโอท่ีแพรภาพอยูบน YouTube มีท้ัง

ภาพยนตร คลิปจากรายการทีวี และมิวสิควิดีโอ  
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2โอกาสทางการตลาดของ Youtube 

2 ในปจจุบันมีผูท่ีสามารถหารายไดจาก Youtube เปนจํานวนมาก รายไดมาสวนใหญจะมาจาก ยอดผูชม 

การติดตามและโฆษณา ในป 22016 มีผูท่ีมีรายไดจาก 2YouTube สูงสุด2 ไดแก 

1. PewDiePie: 15 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 49.7 ลานราย) 

2. Roman Atwood: 8 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 10.1 ลานราย) 

3. Lilly Singh: 7.5 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 10.2 ลานราย) 

4. Smosh:: 7 ลานเหรียญ (2ผูติดตาม 222.4 ลานราย) 

5.Rosanna Pansino: 6 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 7.3 ลานราย) 

6.Tyler Oakley: 6 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 8 ลานราย) 

7. Markiplier: 5.5 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 15.5 ลานราย) 

8. HolaSoyGerman: 5.5 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 30.3 ลานราย) 

9. Rhett and Link: 5 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 4.2 ลานราย) 

10.Miranda Sings / Colleen Ballinger: 5 ลานเหรียญ (ผูติดตาม 7.3 ลานราย) 
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ปญหาของ YouTube 

ปญหาสําคัญของ YouTube สวนมากเปนเรื่องเนื้อหา โดยมี 2 ประเด็นหลัก ไดแก  

1. เนื้อหาท่ีละเมิดลิขสิทธิ์   

2. เนื้อหาท่ีผิดกฎหมายและเปนท่ีรังเกียจ 

ทาง YouTube ขอใหผูใชดาวนโหลดเนื้อหา ยืนยันวาไมไดมีขอจํากัด ดานลิขสิทธิ์  และ ไมสามารถ

ชวยคนหาและติดตอบุคคลท่ีอาจสามารถใหสิทธิ์เหลานั้น ซ่ึงจะตองดําเนินการดวยตัวเองในเรื่องของลิขสิทธ

ตางๆ อยางไรก็ตามเบื้องตนทาง youtube จะไมมีการตรวจสอบหรือดําเนินการใด ๆ ท้ังนี้ YouTube ขอให

เจาของลิขสิทธิ์ (หรือผูท่ีเปนผูสรางสรรคเนื้อหา ) แจงใหทราบถึงการละเมิดใด ๆ ผานทาง DMCA (Digital 

Millennium Copyright Act) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเม่ือทาง YouTube ไดรับผลเรื่องดังกลาว ทาง 

YouTube จะนําเนื้อหาท่ีไดรับผลกระทบออกไป  อยางไรก็ตาม YouTube ยังพยายามใหผูถือลิขสิทธิ์อนุญาต

เนื้อหาและเสนอโครงการแบงปนโฆษณาเพ่ือใหเจาของสามารถรับรายไดจากไซตได 

ท้ังนี้สา มารถ เรียนรูเพ่ิ มเติมเก่ียวกับลิขสิทธิ์บน YouTube ซ่ึงจะมีเรื่อง วิธีจัดการลิขสิทธิ์ของ บน 

YouTube การสนับสนุนสําหรับผูใชท่ีไดรับผลกระทบจากการรองเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ ได

ท่ี https://support.google.com/youtube 

Google 

จัดตั้งข้ึนเม่ือปพ . ศ. 2539 ในฐานะโครงการวิจัยท่ีมุงเนนการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือคนหา  จด

ทะเบียนชื่อ Google ในปพ. ศ. 2540 และจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2541 และมีการเสนอขายหุนครั้งแรกในเดือน

สิงหาคม 2004 โดยราคาหุนของ Google เริ่มแรกอยูท่ี 85 ดอลลารสหรัฐตอหุน และสูงสุด 700 ดอลลาร

สหรัฐตอหุน ในป  2007 เปนบริษัทท่ีมีสวนแบงการตลาด 24 พันลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ีงรายไดในชวง 3 เดือน

สุดทาย ของป 2559 มีมูลคา 26 พันลานเหรียญสหรัฐเพ่ิมข้ึน 22% เม่ือปท่ีแลว เปดตัวโฆษณาท่ีเชื่อมโยงกับ

ผลการคนหาหนาเว็บใน 200 องศา หลังจากนั้น Google ก็มีบริการอ่ืนๆตามมามากมาย ท้ังมีการซ้ือกิจการ 

หรือกอตั้งข้ึนมาเอง บริการอ่ืนๆมากมายท่ีเปนของ Google ยกตัวอยางเชน Google Earth (ซ้ือ Keyhole 

Inc. ในป 2004),Youtube (ซ้ือมาในป 2006) , Blogger , Google Chrome , Google Map , , Google 

Talk , Gmail , Picasa , Google Apps , Google+ เปนตน 

นับตั้งแตเปดตัวบริการและแพลตฟอรมใหม ๆ รวมท้ัง Android สําหรับโทรศัพทมือถือ Google 

Chrome สําหรับการทองเว็บ Google ไดรฟสําหรับ Cloud storage เปดตัว AdSense เพ่ือจัดการการขาย

โฆษณาออนไลนและมีรายงานวา Google เปนเว็บไซตท่ีเขาชมบอยท่ีสุดในโลกในป 2016 
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2รายไดของ Google 

รายไดของ Google ซ่ึงในป 2012 มีรายได 50 พันลานเปนครั้งแรกของบริษัท ซ่ึงรายไดหลักมาจาก

การโฆษณาใน Google หรือท่ีเรียกวา Adwords และ แพลตฟอรม 19 Google Adsense  รายไดหลักแทบจะ

ท้ังหมดของ Google นั้นมาจากโฆษณา “Adwords”  

จาก19ขอมูลจากกูเกิลท่ีตองเปดเผยในฐานะบริษัทมหาชน 19สําหรับป 2011 มีหลายเรื่องท่ีนาสนใจ ซ่ึง

บริษัทท่ีปรึกษาดานการซ้ือโฆษณาออนไลนท่ีชื่อ  WordStream  ไดแจกแจงแหลงรายไดของกูเกิลวามาจาก

ภาคธุรกิจใดบางท่ีซ้ือโฆษณามากนอยแคไหน ซ่ึงจากรายไดรวม 37.9 พันลานดอลลาร ซ่ึง 96% มาจาก

โฆษณา Adwords นั้น ภาคธุรกิจท่ีลงโฆษณากับกูเกิล ไดแก Finance & Insurance  (ประมาณ 4 พันลาน

ดอลลารตอป ),Retailers & General Merchandise, Travel & Tourism ,Jobs & Education ,Home & 

Garden ,Vehicles ,Computers & Consumer Electronics ,Internet & Telecom ,Business & 

Industrial ,Occasions & Gifts ,News, Media & Publications ,Apparel & Jewelry , Real Estate 

,Health (excluding Heath Insurance),Law & Government , Hobbies & Leisure , Family & 

Community , Dining & Nightlife , Beauty & Personal Care , Arts & Entertainment 

 

Facebook 

Facebook เปดตัวในเดือนกุมภาพันธ 2004 ในฐานะเว็บไซตสื่อสังคมออนไลนของวิทยาลัย  หลังจาก

นั้นก็ขยายไปยังวิทยาลัยอ่ืน ๆ ของสหรัฐอเมริกาและเปดใหบริการแกประชาชนท่ัวไปในป 2006  Facebook 

Inc. ไดเผยแพรสูสาธารณะผาน IPO ในป 2012 ซ่ึงมีมูลคาถึง 104 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เดือนตอมา  

Facebook เปนเว็บไซตโซเชียลมีเดียท่ีใหญท่ีสุดในโลกโดยมี ผูใชงานอยู 1.86 ลานคนในเดือนธันวาคมป 

2016 ซ่ึงอยูท่ี 86% นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2005 Facebook ไดเพ่ิม Facebook Photos และ 

Facebook Video ในเดือนตุลาคม 2007 และบริการท่ีสมาชิกสามารถโฆษณาดวยตนเองในเดือนพฤศจกิายน 

2007 ท้ังนี้ Facebook ไดซ้ือกิจการตางๆเพ่ือนํามาใหบริการไมวาจะเปน Skype ในเดือนตุลาคม  2011, 

Instagram ในเดือนเมษายน 2012 และ WhatsApp ในเดือนกุมภาพันธ 2014  
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สําหรับจํานวนผูเปดบัญชีใชงาน Facebook ท่ัวโลกมีจํานวนท้ังหมด 1,590 ลานคน โดย 3 อันดับ

แรก ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศอินเดีย และ

ประเทศบราซิลท่ีมีการเติบโตดานตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็วไมแพกัน สวนประเทศไทยนั้นจัดอยูใน

อันดับท่ี 8 ของโลก ข้ึนมาจากอันดับ 9 ของโลกเม่ือเทียบกับปท่ีแ ลวสวนประเทศในประชาคมอาเซียน (AEC 

ประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนการเปดบัญชี Facebook มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 อยูท่ี 79 ลานบัญชี ตามมาดวย

อันดับ 2 อยางประเทศฟลิปปนส ท่ีจํานวน 49 ลานบัญชี และอันดับท่ี 3 จํานวน 38 ลานบัญชี คือประเทศ

ไทย  (ขอมูลจํานวนผูเปด บัญชี ใชงาน Facebook ไดมาจาก  https://thothzocial.com/facebook-

population-2016/3) 

Amazon 

Amazon กอตั้งข้ึนเม่ือป 1994 ในซีแอตเติลในฐานะรานหนังสือออนไลนท่ีมีชื่อวา Cadabra และ

ไดรับการยอมรับจากแบรนด Amazon เม่ือป  1995 Amazon เริ่มเปดดําเนินการในเดือนกรกฎาคมป 1995 

โดยเริ่มจากการขายหนังสือผานทางอินเตอรเน็ต  และขยายไปนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไปยงัสหราช

อาณาจักรและไอรแลนด ,ฝรั่งเศส ,แคนาดา ,เยอรมนี ,อิตาลี ,สเปน ,เนเธอรแลนด ,ออสเตรเลีย , บราซิล , 

ญี่ปุน, จีน, อินเดียและเม็กซิโก โดยตอมา Amazon ไดเริ่มขยายตัวไปยังธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ โดยเปดขาย

สินคาประเภทดนตรี: CD ในเดือนมิถุนายนป 1998 เปดขายวิดีโอและของขวัญในเดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน 

ในป 1999 Amazon ซอฟทแวรและเกมคอมพิวเตอ รและเพ่ิงเปดรานขายของชําและเฟอรนิเจอรซ่ึงในป 

1999 บริษัทมีลูกคามากกวา 17 ลานรายกระจายอยูในประเทศตางๆ มากกวา 150 ประเทศ และมีรายไดจาก

การประกอบธุรกิจถึง 1.64 พันลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 610 ลานดอลลารสหรัฐฯ และ 148 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯในป 1998 และ 1997 ตามลําดับ 

Amazon ไดลงทุนทําโครงสรางพ้ืนฐานคอมพิวเตอรระบบคลาวดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

การขายและการปฏิบัติตาม และในป 2006 Amazon ไดตัดสินใจท่ีจะใหการเขาถึงแหลงขอมูลเหลานี้แก

บุคคลท่ีสามภายใตแบรนด Amazon Web Services (AWS) ซ่ึงนับตั้งแตเปดตัวโครงการนี้  scale ของ AWS 

เติบโตข้ึนขณะนี้สรางรายไดเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจคาปลีกหลักของอเมริกาเหนือ 
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2อุปกรณตางๆของ Amazon  

 

 

1.Kindle  

แรกเริ่มเดิมทีตอนท่ี Amazon เริ่มตนทําธุรกิจ eBooks นอกจากจะตองมีไฟล  eBooks วางจําหนาย

แลว ทาง Amazon ก็ไดทําอุปกรณไวสําหรับอาน eBooks ออกจําหนายอีกดวย มีชื่อวา Amazon Kindle ซ่ึง

เรียกงายๆวามันคือ  eBook reader ท่ีพัฒนาโดย  Amazon เพ่ือใชอานeBooks ท่ีเปน format ของ 

Amazon eBooks (ปองกันการcopy) ท่ีเราเรียกวา Kindle 

2. Fire TV  

คือเครื่องท่ีใชตอกับโทรทัศนเพ่ือการชมภาพยนตร โดยผูใช Amazon Fire TV สามารถเขาไปดู

รายการตางๆ ไดกวา 200,000 รายการ และยังมีเพลงและมิวสิควิดีโอมากมายท่ีเราสามารถเขาไปเลือกชมได

ในแบบสตริมม่ิงท่ีความละเอียด 1080p ผานชอง HDMI และยังมีรีโมทคอนโทรลเพ่ื อการควบคุมไดสะดวก

มากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถรับคําสั่งเสียง เพ่ือสําหรับคนหาภาพยนตร , เพลง และอ่ืนๆ ความสามารถพิเศษ

ของ Amazon Fire TV นอกเหนือจากการชมภาพยนตรและฟงเพลงแลวยังสามารถเปนเครื่องเกมคอนโซลได

อีกดวย โดยเกมท่ีรองรับการเลนบน Amazon Fire TV อาทิ NBA 2K14, Asphalt8, Minecraft-Pocket 

Edition 
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3. Amazon Echo- Alexa   

เปน Voice Control System หรือระบบซอฟแวรควบคุมดวยเสียง การใชงานหลักๆ ในชวงเริ่มตน

คือการใชรวมกับ Hardware ของ Amazon ชื่อ Amazon Echo เรายังสามารถใช Alexa ในการพูดคุยสั่ง

การอุปกรณ Hardware อ่ืนไดดวย ปจจุบัน Amazon มีการทํา Partnership รวมกับผูผลิต Smart Home 

Devices หลายๆ ราย เชน GE Appliances ซ่ึงผลิตอุปกรณเครื่องใชในบาน เปนตน ทําใหทุกๆ อุปกรณ

เครื่องใชภายในบาน ไมวาจะเปน ตูเย็น เตาอบ เครื่องลางจาน สามารถตอ Wi-Fi และไดรับการควบคุมผาน 

Alexa ได หรือก็คือ ใช Alexa เปน Home Virtual Assistant 

4. Fire Tablets  

เปนอุปกรณ Tablets ของทาง Amazon ก็เลือกระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มาใช โดยมีราคา

ประหยัดและมันถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับธุรกิจของ Amazon เปนหลักดังนั้นมันจึงเปน  "ระบบปด" 19 เราจะ

ไมไดเห็นซอฟตแวรบริการท้ังหลายของ Google แตทุกอยางจะถูกแทนท่ีดวยระบบของ Amazon แทนเชน 

Market ก็จะถูกแทนท่ีดวย Amazon App Store หรือพวก Cloud Storage ก็จะโยกไปใช Cloud ของ

ตัวเองอีกดวย 

5. Amazon Dash Buttons  

หลายคนคงประสบปญหาของใชสิ้นเปลือง เชน สบู ยาสีฟน กาแฟ น้ําตาล ฯลฯ หมดกระทันหัน 

ครั้นจะออกไปซ้ือใหมก็ลําบากและเสียเวลา Amazon ท่ีมีบริการ Amazon Fresh สงของสดถึงบาน และ

ฮารดแวร Amazon Dash ใชสแกนบารโคดของสินคาท่ีตองการสั่ง จึงพัฒนาไปอีกข้ันดวยการออก Amazon 

Dash Button ท่ีใชงายกวา Amazon Dash เขาไปอีก เพราะมันเปนปุมจ ริงๆ ท่ีกดเพียงครั้งเดียวสั่งของได

เลยจุดเดนของ Dash Button คือมีปุมเดียว สั่งของไดอยางเดียว (สามารถโปรแกรมไดผานแอพวาจะใชปุมนี้

สั่งอะไร) เม่ือตั้งคาเรียบรอยแลวก็นําไปปุมนี้แปะไวในพ้ืนท่ีท่ีตองการ (เชน แปะไวขางเครื่องซักผาสําหรับสั่ง

ผงซักฟอก) เม่ืออยากสั่งของก็กดไดเลย (เชื่อมตอเน็ตผาน Wi-Fi) Dash Button ยังมีระบบปองกันการกดปุม

ซํ้าโดยจะรับคําสั่งเฉพาะการกดปุมครั้งแรกเทานั้น และการกดปุมจะมีผลอีกครั้งเม่ือสินคาท่ีสั่งมาสงแลว ซ่ึงสามารถเช็ค

รายการสินคาท่ีรองรับอุปกรณดังกลาวไดจาก https://www.amazon.com 
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2รายไดของ Amazon  

Amazon รายงานผลประกอบการของไตรมาสท่ี 4/2015 มีรายได 35,747 ลานดอลลาร เพ่ิมข้ึน 

22% เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2014 และตัดปจจัยความผันผวนคาเงิน รายไดจะเพ่ิมข้ึนถึง 26% สวนกําไร

สุทธิอยูท่ี 482 ลานดอลลาร สูงท่ีสุดในประวัติศาสตรบริษัท AWS ยังคงเปนธุรกิจท่ีตองจับตาดูสําหรับ 

Amazon โดยรายไดเติบโตถึง 69% ในไตรมาสท่ีผานมา และมีกําไรข้ันตน 687 ลานดอลลาร (อัตรากําไร 

29%) ขณะท่ีกําไรข้ันตนของอีคอมเมิรซอยูท่ี 1,063 ลานดอลลาร ถาหาก AWS ยังเติบโตและรักษา

ความสามารถในการทํากําไรไดแบบนี้ ก็อาจเปนสวนธุรกิจท่ีทําเงินให Amazon ไดมากกวาอีคอมเมิรซเสียอีก 

ซ่ึงตั้งแตป 2014 เปนตนมา รายไดของ Amazonหลักๆ ของธุรกิจไมไดมาจากอีคอมเมิรซ หากแตเปนบริการ

คลาวดอยาง Amazon Web Service ท่ีเติบโตอยางรวดเร็วท่ีสุดเม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ และสรางผลกําไรได

มากท่ีสุด 

Netflix 

กอตั้งข้ึนในป 1997 ใหเชาดีวีดีโดยทางไปรษณียในตลาดสหรัฐฯ ในป 2007 Netflix ก็เริ่มพัฒนาและ

ใหบริการดูวิดีโอแบบสตรีมม่ิงผานอินเตอรเน็ต และขยายสูแคนาดาในปตอมา เพียงแค 3 ป (2010) Netflix ก็

กลายเปนบริการอินเตอรเน็ตท่ีใช Internet Traffic มากท่ีสุดในประเทศ จนในป 2011 ธุรกิจหลักของ 

Netflix เปลี่ยนจากการเชาแผนหนังทางไปรษณียมาเปนวิดีโอสตรีมม่ิงแทน ในป2016 มีการดําเนินงานในกวา 

190 ประเทศและโดยมีใชบริการประมาณ 93 ลานรายโดยมีรายได 8.3 พันลานดอลลาร  Netflix ไดทํา

ขอตกลงกับผูผลิตหลายรายเพ่ือเขาถึงผลิตภัณฑวิดีโอเพ่ือผูบริโภคท่ีหลากหลายเชนเครื่องเลนบลูเรย

คอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือและทีวีความละเอียดสูงและไดลงนามขอตกลงพิเศษเก่ียวกั บการจัดสงเนื้อหา

จํานวนมากเพ่ือใหลูกคาสามารถเขาถึงทีวีได และแคตตาล็อกภาพยนตรรวมท้ัง Disney, Sony Pictures, 

Warner Bros, NBC Universal TV, 20th Century Fox Television และ Cartoon Network ท้ังนี้ 

Netflix ไดเริ่มผลิตเนื้อหาของตัวเองเม่ือไมนานมานี้ไมว าจะเปน ซีรี่ยThe Crown และ Orange is the New 

Black 

Netflix สามารถดูไดในทุกท่ีท่ีมีอินเตอรเน็ต ไมวาจะดูผานสมารทโฟน แทบเล็ต สมารททีวี AppleTV 

กลอง Set-top-box เครื่องเลนเกม เครื่องเลนแผนบลูเรย รวมๆก็มีอุปกรณหลายรอยรุนท่ีดู Netflix ไดและ

ขอไดเปรียบท่ีสําคัญของ Netflix คือ ประสบการณการรับชมคอนเทนต ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว เชน สามารถ

สราง playlist เพ่ือเก็บคอนเทนตแยกประเภทท่ีตัวเองชื่นชอบได สามารถใหคําแนะนําหนังท่ีนาสนใจตาม

ความชอบสวนตัว หรือตามการแนะนําจากเพ่ือนในโซเชียลเน็ตเวิรคได Netflix เปนตัวแทนของการดูทีวีแบบ

สตรีมม่ิงบนอินเตอรเน็ต ไมตองดูตามเวลาท่ีอยูในโปรแกรมท่ีกําหนดไว (Non-linear Television) มีความ

เปน Interactive เพราะเปนอินเตอรเน็ต สามารถรับสงขอมูลระหวางคนดูและผูใหบริการไดสองทาง 
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ผูชมที่ใชบริการทีวีมีกี่คน? 

  ผูเผยแพรโฆษณาท่ีจัดตั้งข้ึนจะตองใหรายละเอียดเก่ียวกับผูชมท่ีไดรับการตรวจสอบเพ่ือใหเปนไป

ตามขอกําหนดของผูลงโฆษณา ซ่ึงการวัดเรตติ้งใน UK ไมไดจัดทําโดย บริษัทเอกชนรายใด แตจัดทําโดย

Broadcasters' Audience Research Board (BARB) หรือคณะกรรมการการวิจยัขอมูลผูชมโทรทัศน กอตั้ง

ข้ึนตั้งแตป1981 โดยกลุมผูประกอบโทรทัศนในสหราชอาณาจักรซ่ึงไมใชเพ่ือผลกําไร BARB กําลังดูผู

ใหบริการขอมูลรายอ่ืนๆ เชนผูออกอากาศและผูลงโฆษณารายนาทีโดยรายละเอียดของการดูผูใหบริการขอมูล

ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศนั้น BARB จะใหผูใชบริการ ประมาณ 5100 ครัวเรือนซ่ึงแตละครัวเรือน

เปนตัวแทนของครัวเรือนอ่ืน ๆ อีกกวา 5,000 แหงท่ัวสหราชอาณาจักร เม่ือครัวเรือนไดรับการคัดเลือกใหเขา

รวมกับ BARB นั้น จะมีการติดตั้งระบบ Kantar Media (บริษัทเก็บสถิติดานการตลาด) ซ่ึงเปนกลองบันทึก

ขอมูล คอยบันทึกวาผูชมกําลังชมรายการอะไรอยูตลอด สงขอมูลออนไลนผานทางสายโทรศัพท ซ่ึ งเหมาะกับ

ทีวีทุกชุดในบานท่ีมีมิเตอร มีการติดตั้งซอฟตแวรในคอมพิวเตอรแล็ปท็อปและเดสกท็อปและแท็บเล็ต เพ่ือให

เครื่องวัดรูวาสมาชิกใชบริการอะไร และถาสมาชิกแตละค นในครอบครัวท่ีมีอายุเกินกวาสี่ปจะไดรับปุมในรีโมต

คอนโทรลแบบพิเศษ ซ่ึงถาพวกเขารับชมโทรทัศนอยูบนพวกเขาจะตองกดปุมท่ีกําหนดไวเพ่ือลงทะเบียนการ

ปรากฏตัวของพวกเขาและกดอีกครั้งเม่ือพวกเขาออกไป 2แสดงวาพวกเขาไมไดดูอีกตอไป 

BARB จะคอยเก็บสถิติการดูความตองการไดอยางไร? 

  วัตถุประสงคของ BARB ยังคงเปนไปตามความตองการของลูกคาสําหรับการวัดท่ีครอบคลุมและ

เชื่อถือไดในการดูเนื้อหาของโครงการและเชิงพาณิชยโดยไมคํานึงถึงแพลตฟอรมการจัดสง ดวยเหตุนี้กลยุทธ

การพัฒนาของเรามุงเนนท่ีการใหอุตสาหกรรมท่ีรวมกันมีมาตรการในการดูทีวีออนไลน  เราเรียกโครงการนี้ วา 

Dovetail เนื่องจากการสงมอบขอมูลท่ีมีสิทธิ์จําเปนตองใหเราใชประโยชนจากจุดแข็งของแหลงขอมูลสองแหง

ท่ีเสริมกัน  BARB จํานวน 5,100 หลังคาใหขอมูลการดูแบบตัวแทนซ่ึงรวมถึงการเขาถึงโปรแกรมและ

แคมเปญโปรไฟลการดูขอมูลประชากรและการวัดผูชมตอจอ ทุกครั้งท่ีมีบานเขารวมจะการติดตั้งซอฟตแวรทีวี 

บนแล็ปท็อป / เดสกท็อปพีซีและอุปกรณแท็บเล็ต เทคโนโลยีนี้ไ ดรับการติดตั้งในกวา 40%  และก็เพ่ิมข้ึน

ตลอดเวลา ขอมูลจากอุปกรณจากเว็บเซิรฟเวอรแสดงหลักฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการดูทีวีออนไลน ผู

ออกอากาศกําลังฝงโคดซอ ฟตแวรไวในแอปเครื่องเลนทีวีซ่ึงสรางแท็กวิเคราะหทุกครั้งท่ีอุปกรณตองการ

เนื้อหา ขอมูลนี้จะสรางขอมูลระดับสํามะโนประชากรซ่ึงจะบันทึกจํานวนครั้งท่ีเนื้อหามีการดูและระยะเวลาในการดูแต

ละครั้ง 
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ตัวอยางขอมูล BARB: 13 - 19 ก.พ2017 

 

  จากกราฟจะแสดงถึงการรับชมชองรายการตางๆในชวง 13 - 19 ก.พ. 2017 ของผูรับชมตอสัปดาห

โดยเฉลี่ย ไมวาจะเปน BBC 1, BBC2 , ITV , Sky 1 ซ่ึงจะสังเกตไดวาผูชมจะเขาถึงหรือรับชมรายการ BBC 1

กลาวชองอ่ืนๆ 

สิ่งที่เกี่ยวกับบริการ OTT? 

OTT หมายถึงการสงวีดีโอหรื อโทรทัศนหรือโปรแกรมประยุกต (แอพ )มาทางเครื่องรับผาน

อินเทอรเน็ต จะคลายกับ Over The Air (OTA) ท่ีเปนการสงโปรแกรม รหัสควบคุม การอัพเดทซอฟแวรผาน

มาทางดาวเทียมหรือการออกอากาศภาคพ้ืนดิน ตางกันเพียงมาทางอินเทอรเน็ตหรือทางอากาศเทานั้น  OTT

เปน Application ท่ีวิ่งหรือทํางานอยูบนโครงสรางพ้ืนฐานของโทรคมนาคมหรืออินเทอรเน็ต แตOTTท่ีทําเปน

ธุรกิจขนาดใหญหรือเปนเรื่องเปนราว ตัวแอพพลิเคชั่นจะซับซอนมาก ซ่ึงการใหบริการในปจจุบันมีท้ัง

ใหบริการโทรทัศนบอกรับสมาชิกแบบ  OTT ไมวาจะเปน Line TV, Facebook TV และ Google TV 

  แตท้ังนี้ยังไมมีผูใหบริการ OTT รายใหญรายใดเผยแพรขอมูลแชรผูรับชมไมวาจะเปน Amazon ท่ีไม

เผยแพรขอมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการดูเนื้อหาของตัวเอง  Netflix ท่ีเผยแพรจํานวนผูติดตาม แตไมใชผูชมสําหรับ

แตละโปรแกรม เชน เผยแพรรายไดสุทธิประจําป ของ Netflix $ 8.83 พันลานเหรียญสหรัฐ  ,รายไดสุทธิของ 

Netflix 186.68 ลานเหรียญสหรัฐ ,จํานวนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาสําหรับบริการสตรีมม่ิง 49.43 ลานราย ,

จํานวนสมาชิกในสหราชอาณาจักรและไอรแลนด 1 ลานราย 

2อยางไรก็ตามยังมีแหลงขอมูลทางเลือกของขอมูลผูชมท่ีสามารถ2รับทราบขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน 10 

อันดับหนังประจําเดือนท่ีมีผูชมมากสุด หรือขอมูลอ่ืนๆไดจาก 2 นิตยสาร Television, นิตยสาร RTS เปนตน 
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Ofcom CMR 2016 – บริการตามความตองการ2 (On Demand Services) 

 

จากกราฟ จะแสดงการใชบริการ on demand ของผูใหบริการในป 2014 กับ 2016 โดยดูสัดสวนใน

การใชบริการตอสัปดาห จะเห็นวาสัดสวนในป 2016 ผูรับบริการมีความตองการของการใหบริการ on 

demand ในรูปแบบวีดีโอหรือทีวีเพ่ิมข้ึนจากป 2014 ดังนั้นในอนาคตมีความเปนไปไดวาความตองการของ

ผูใชบริการจะมีความตองการ on demand มากข้ึนเปนลําดับ 
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Session  4 

OTT Business Models 

 

BBC IPlayer (http://www.bbc.co.uk/iplayer) 

• BBC IPlayer นั้นเริ่มทดลองออกอากาศสดเม่ือเดือน ธันวาคม 2007 และใชเทคโนโลยี Flash 

Player ในการเลนวีดีโอ 

• และหลังจากนั้นเริ่มมีการปรับปรุง  BBC IPlayer ใหมในป 2008 และสิ่งใหมหลังการ Update คือ

การท่ีสามารถเลือกชมรายการยอนหลังได 7 วัน 

• ตอจากนั้นในป 2011 ไดมีการปรับปรุงการรับชมใหดีข้ึนคือสามารถรับชมรายการการผูใหบริการราย

อ่ืนไดโดยมี ITV, Channel 4-5 และ S4C ได  

• และตอมาในเดือน ตุลาคม 2014 นั้นมี BBC IPlayer นั้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับชมท่ีเพ่ิมข้ึนคือ

สามารถรับชมรายการยอนหลังไดถึง 30 วัน 

• สถานะปจจุบัน ณ ตอนนี้ BBC IPlayer นั้นไดใหบริการระบบแบบเต็มรูปแบบโดดยสามารถเขาถึง

รายการตางๆ ได และในอนาคตขางหนานี้จะใหบรกิารในรูปแบบ DASH และ HTML 5  

 
รูปภาพแสดงหนาตางของ BBC IPlayer 
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สถิติการใชงานของ BBC IPlayer จุดนี้แสดงใหเห็นถึงความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในการเขาถึงบริการดังกลาว 

 

 
BBC IPlayer ในหลายๆ Platforms เพ่ือการเขาถึงผูชม 
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ในประเทศอังกฤษ ยังผูใหบริการอ่ืนๆอีกหลายเจาท่ีใหบริการแบบเดียวกัน 

 

 

 จากสถิติขางตนท่ีทาง BBC นั้นไดสํารวจมานั้น จะเห็นไดชัดวาพฤติกรรมการรับชมทีวีของคนอังกฤษ

นั้นเริ่มเปลี่ยนไป โดยการรับชมนั้นมีความนิยมท่ีจะรับชมรายการทีวียอนหลังมากข้ึน ถือวาเปนตัวเลือกและ

เพ่ิมชองทางการรับชมทีวีใหกับผูบริโภค 
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 เปนอีกหนึ่งของผลสํารวจการรับชมทีวี ในรูปภาพขางบนนั้นแสดงถึงการรับชมทีวีใน 3 รูปแบบหลัก

คือ 

1. การรับชมทีวีออกอากาศแบบสด 

2. การรับชมทีวียอนหลัง 

3. การรับชมทีวีรูปแบบ VoD (Video on demand) 

ท้ัง 3 ชองทางของการรับชมทีวีนั้นมีท้ังอัตราสัดสวนท่ีลดลงและการขยายตัวของผูรับชม ยกตัวอยาง

ในป 2015 นั้น ยอดผูรับชมทีวีแบบออกอากาศสดนั้นลดลงอยางเห็นไดชัดเม่ือเทียบกับปกอนๆ ท่ีผานมา แต

บริการทีวีรูปแบบ VoD (Video on demand) นั้นเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 
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Hybrid TV Platform 

 ถาพูดถึงกิจการทีวีรูปแบบผสมผสาน (Hybrid TV) นั้นทางสหราชอาณาจักรเริ่มทดลองออกอากาศ

เม่ือป 2007 ท่ีผานมาผลตอบรับของผูรับชมนั้นมีความนิยมรับชมกันมากข้ึน เนื่องจาก 1 อุปกรณนั้นสามารถ

เขารับชมรายการไดจากตาง Platform ไมวาจะเปนการรับ ชมผานดาวเทียม ฟรีทีวี หรือรับชมทีวีผาน

อินเตอรเน็ต มาดูอัตราสัดสวนผูชมรายการวามีมากนอยเทาไหร 

 
อัตราสวนของผูใหบริการ 
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DTT ในสหราชอนาจักรเคาดําเนินการอยางไร? 

 

 จากภาพขางตนนั้นบอกถึงกระบวนการทํางานของ DTT วาทํางานอยางไร โดยเริ่มการสงมาจากทาง

ตนทาง Multiplexes จากนั้นจะมีตัวกลางบริหารจัดการเรื่องตางๆ เชน การตลาด การดูแลลูกคา การ

วางแผนการดําเนินงานตางๆ อยูในสัดกัดของ digitaluk และถัดมาคือผูใหบริการ โดยผูใหบริการนั้นตองไดรับ

ใบอนญุาตในการประกอบกิจการ สวนสุดทายนั้นคืออุปกรณการเขาถึงรายการตางๆ โดยอุปกรณแตละอยาง

นั้นตองไดรับการรับรองวาเปนอุปกรณท่ีใชในกิจการนี้โดยเฉพาะ รูปขางลางนี้เปนรูปแสดงการเขาใชของ 

Freeview วามีลักษณะหนาตาเปนอยางไร 
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 แผนและนโยบายการดําเนินงานของ Freeview 

 Ofcom ไดมีนโยบายและวางแผนใหญไว 2 อยางเก่ียวกับ Freeview คือ 

1. ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2016 เปนตนไปนั้น ทีวีตั้งแต 32 นิ้วข้ึนไปตองเปนทีวีท่ีมีความละเอียดและ

ความคมชัดของภาพเปนมาตรฐานระดับ HD (high definition)  

2. ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2017 ทีวี และ STB (Set top box) ตองมีความละเอียดในการรับชมภาพใน

รูปแบบ HD (high definition) เทานั้น และอุปกรณตองมีเครื่องหมาย FreeviewHD แสดงอยู 
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ตัวอยางอุปกรณ 
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Hybrid broadcast broadband TV หรือ HbbTV เปนมาตรฐานท่ีผสมผสาน การใชงานระบบ 

Broadcast  เพ่ือรับชมโทรทัศน และใชระบบ  Broadbrand เพ่ือใชบริการ ดานอินเตอรเน็ตดานความ บันเทิง

อ่ืนๆ เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม เปนตน ผานโทรทัศนท่ีสามารถใชงานอินเตอรเน็ต ได หรือโทรทัศนท่ีมีการ

เชื่อมตอกลองแปลงสัญญาณ (Set-Top Box) เพ่ือเชื่อมตออินเตอรเน็ตอีกตอหนึ่ง ตัวอยางการนํา HbbTV มา

ใชงาน เชน บริษัท Freeview Play ในประเทศอังกฤษไดเริ่มใชงาน HbbTV 2.0 โดยใช DVB-T/T2 หรืออีก

หนึ่งตัวอยางคือ FreeSat ท่ีใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมฟรี (Free to air ) ไดพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ

โทรทัศนระบบดิจิตอลรุนท่ี 2 “G2” โดยใชมาตฐาน HbbTV เชนกัน หรือตัวอยางในภูมิภาคในยุโรปเหนือ  

(กลุมประเทศนอรดิก : Nordic region ประกอบดวย เดนมารก ฟนแลนด นอรเวย สวีเดน และ ไอซแลนด ) 

โดยท่ีประชุม NorDig standardization Forum ไดใช HbbTV เพ่ือแทน DVB-MHP สําหรับเปน API ท่ัวไป 

สําหรับเครื่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลแบบไฮบริด 

 

 

 
  
 การทํางานของ HbbTV มีการทํางานท่ีมีรวมกับมาตรฐานอ่ืนๆ เชน  OIPF (Open IPTV Forum)  
CEA(CE-HTML) W3C (HTML) และ DVB ดังนั้น HbbTV จึงสามารถทํางานรวมกันระหวางการออกอากาศ 
broacast และbroadband ไดเปนอยางดี 
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OTT Business Models Telecom services (Messaging, VoIP) 
 
การใหบริการ OTT ประเภทอ่ืน  

การใหบริการ OTT ประเภท เชนการใหบริการ OTT ท่ีเชื่อมกับสื่อสังคมออนไลน  (Social media 
platforms) เชน Facebook Whatapp และ Twitter หรือการใหบริการ OTT สําหรับการซ้ือของออนไลน 
การใหบริการ  OTT ท่ีเก่ียวกับการเงิน การธนาคาร ตลอดจน การเขาถึงบริการ ของภาครัฐ ซ่ึงปจจัยหลักของ
การใหบริการแบบ OTT คือตองสามารถใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือแท็บเล็ต หรือสมารทโฟน และ
สามารถใชงานผานอินเตอรเน็ตได ท้ังนี้ผูใหบริการเครือขาย  (Internet Provider Service :ISP) ไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาใชจายเพ่ิมสําหรับการเขาถึงบริการ OTT เหลานี้ได  กลาวคือ ผูใหบริการอินเตอรเน็ตหรือผู
ใหบริการเครือขายอาจจะมีการสูญเสียกําไรในอนาคต และอาจจะไดรับแรงกดดันเรื่องคาใชจาย จากผูบริโภค
และจากหนวยงานของรัฐบาล เนื่องจากการใหบริการเหลานี้จะมีลักษณะคลายกับการใหบริการสาธารณูปโภค
ท่ีมีอัตรากําไรไมสูง  

 

ไดมีการสํารวจถึงการใชบริการอินเตอรเน็ตในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 

 
การใชบริการบนอินเตอรเน็ต ในป 2016 ในประเทศอังกฤษ พบวามีการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือดู  TV/Video  ใช
สื่อสังคมออนไลน ใชบริการธนาคาร ใชบริการซ้ือของออนไลน ใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) เปน
บริการลําดับตนๆ 
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10  อันดับของบริการท่ีใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือแล็ปท็อป แบงตามประเทศ พบวามีการใชบริการ
คนหาจาก Google Sites เปนลําดับท่ีหนึ่งใหหลายประเทศ ยกเวนประเทศญี่ปุน ท่ีมีการใชบริการคนหาจาก 
Yahoo Site ถัดมาในหลายประเทศจะใชบริการสื่อสังคมออนไลนอยาง Facbook และใชบริการจาก 
Microsoft site เปนตน 

 

 
 

10  อันดับของบริการแอพพลิเคชั่นผานไอโอเอส (iOS) ในเดือนสิงหาคม 2016 พบวาเกมออนไลน
อยางเชน โปเกมอน โก (Pokemon Go) ท่ีใชเทคโนโลยี AR (Augmented reality) มีจํานวนการ
ดาวนโหลดเปนลําดับท่ีหนึ่งในหลายประเทศ เชนประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เปนตน และใน
ประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา มีการใชงาน iTune ของแอปเปลเปนลําดับท่ีหนึ่ง 
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การใชบริการแอพพลิเคชั่น OTT ผานสมารทโฟน และแท็บเล็ต ในป 2016 พบวามีการใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
จุดประสงคตามท่ีระบุไวมากท่ีสุด และมีการใชงานแอพพลิเคชั่นเก่ียวกับธนาคารรองลงมา ตามมาดวยการใช
งานแอพพลิเคชั่นเพ่ือสั่งอาหาร 

 
 

 

 
 

การใชงานบริการโทรศัพทมือถือเพ่ือเขาถึงบริการของธนาคารในป 2016 พบวาในประเทศสวีเดนมีการใช
โทรศัพทมือถือเพ่ือใชบริการทางธนาคารมา กท่ีสุด ท้ังดานการตรวจสอบบัญชีธนาคารและดําเนินการโอนเงิน 
รองลงมาเปนประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเปนอันดับท่ีสาม 
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Session 5 

คุณภาพและขอคํานึงดานการบริการของลูกคา  

(Quality & Customer Service Considerations) 

 
คุณภาพของประสบการณท่ีไดจากการบริการ (Quality of Experience : QoE) เนื่องจากท้ังตัวผู

ใหบริการและผูรับบริการก็คาดหวังท่ีจะไดรับคุณภาพท่ีดีเสมอตนเสมอปลาย ท่ีไดรับจากการรับชมวีดีโอท่ี
ราบเรียบ (smooth) ไมมีการกระตุก (buffering) จึงตองมีการพัฒนาโครงขายเพ่ือนําสง bit rate ท่ีดีอยาง
ตอเนื่อง จากบริการแบบ on demand ท่ีใหบริการ รวมถึงการเพ่ิมจํานวนผูชมจากรูปแบบ Catch Up 
แทนท่ีจะเปนแบบรบัชมแบบสด (live) จึงตองการพัฒนาเทคโนโลยีโครงขายเพ่ือรองรับการสงขอมูลท่ีมี
จํานวนมากข้ึนอยางตลอดเวลา  

เทคโนโลยีโพรโตคอลสื่อสารสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต (Hypertext 
Transfer Protocol: HTTP) บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี Adaptive Streaming สามารถชวยในการลดการ
บิดเบือนของขอมูลเวลานําสงผานโครงขายไดเปนอยางดีจึงไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย นอกจากนี้ การ
คาดการณประสิทธิภาพโรงขาย (Predicting Network Performance) สามารถชวยผู ประกอบการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในการพิจารณาทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพในการรับมือการใชงานโครงขายและจํานวน
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาล โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

• วิเคราะหการเขาชมวีดีโอท่ีมีการเขารหัส (Analyse encrypted video traffic) 

• ลดอัตราการ Buffering ของการรับชมผาน Youtube ลงรอยละ 40 

• จัดลําดับความสําคัญในการลงทุนกับ Capital Expenditure (CAPEX) คือคาใชจายของบริษัทท่ี
ตองลงทุนเพ่ือใหกิจการดําเนินตอไปหรือขยายตอไป ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• เพ่ิมพูนรายไดจากการนําเสนอประสบการณการรับชมวีดีโอท่ีดียิ่ง ข้ึน ซ่ึงสามารถสนับสนุนให
ผูใชบริการใชงานรูปแบบ Data มากยิ่งข้ึน 

การคาดการณในการเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับการรับชมวีดีโอมีอยูดวยกัน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การวิเคราะห  (Analyze) โดยการระบุปญหาท่ีเปนคอขวด (bottleneck) จากโครงขายและ 

hotspot 
2. การคาดการณ  (Predict) โดยการทําแบบจําลองคุณภาพของประสบการณรับชมวีดีโอแบบท่ีมี

ความละเอียดเต็มรูปแบบและแอพพลิเคชั่นท่ีมีอยูในวีดีโอนั้นๆ 
3. การกระทํา (Act) โดยการจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนในการเพ่ิมผมผลิต  
 
เทคโนโลยีการบีบอัดภาพ Moving Picture Experts Group หรือ MPEG คือการบีบอัดไฟลวีดีโอ 

โดยมีการเขารหัสวีดีโอและออดิโอ โดยท่ีไมสูญเสียคุณภาพจากตนฉบับซ่ึงการเขารหัสแบบนี้เราจะเรียกวา 
DCT โดยคุณภาพของการเขารหัสไฟลวีดีโอและออดิโอนั้นจะข้ึนอยูกับฮาร ดแวรและซอฟแวรท่ีนํามาเขารหัส
ดวย ดังนั้นคุณภาพของ MPEG นั้นจะมีคุณภาพท่ีดีกวา VDO อยางแนนอน โดยการพัฒนา MPEG ในอดีตถึง
ปจจุบันสามารถแบงออกมาได 4 ระดับดวยกัน  แตจะเนนวิวัฒนาการเทคโนโลยีระหวาง MPEG 2 และ 
MPEG4 
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MPEG 2 เปนเทคโนโลยีท่ีมีการบีบอัดไฟลวีดีโอและออดิโอท่ีดีกวา MPEG 1 ซ่ึง MPEG 2 นั้นถูกพัฒนาข้ึนใน
ป 1994 และถูกใชงานกับดีวีดี (DVD) ซ่ึงจะใหภาพมีความละเอียดอยูท่ี 720 x 480 และ 1280 x 720 ท่ี 60 
เฟรมตอวินาที และเสียงจะมีคุณภาพเทียบเทากับซีดี โดย MPEG 2 นี้เปนเทคโนโลยีท่ีมีใชงานจนถึงปจจุบัน
แมวาในปจจุบันจะมีการใชงานเทคโนโลยี MPEG 4แลวก็ตาม MPEG 2 ยังเปนมาตร ฐานของการเลน
มัลติมีเดียบนหนาจอโทรทัศนในรูปแบบมาตรฐาน NTSC หรือแมแต HDTV 

MPEG 4 ซ่ึงเปนการเขารหัสไฟลวีดีโอและออดิโอลาสุดท่ีมีการพัฒนาใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ไฟลท่ีมีการเขารหัส
และบีบอัดจะมีขนาดเล็กลงแตคุณภาพของภาพและเสียงไมไดดอย ไปกวาตนฉบับเลย ซ่ึง MPEG 4 นี้เปน
เทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนามาจาก MPEG 1 และ MPEG 2 เพ่ือรับรูปแบบมัลติมีเดียตางๆ เชน 3D โดยรูปแบบ
การพัฒนา MPEG 4 นั้นทางกลุมผูพัฒนา MPEG นั้นมีการเปดกวางใหผูท่ีพัฒนาซอฟแวรเปน
ผูพัฒนาโปรแกรมท่ีใชจริงๆเอง โดยสามารถพัฒนาแคบางสวนของ MPEG 4 ก็ได 

 สําหรับ bit rate ท่ีมีความจําเปนสําหรับการสําเสนอวีดีโอคุณภาพสูง ยกตัวอยาง Netflix จะทําการ
เขารหัสวีดีโอในชวงท่ีกําหนดท่ี 10 bit rate ดวยความเร็ว 235 kbps สําหรับความคมชัดระดับ VGA ความ
ละเอียดท่ี 320 x 240 ไปถึงระดับความคมชัดสู งท่ี 5.8 Mbps ความละเอียด 1920 x 1080 เพ่ือสราง
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูรับชม ท่ีข้ึนอยูกับอุปกรณและเทคโนโลยีแตละแบบท่ีเลือกใช 

อัตราการสงขอมูลวิดีโอท่ีมีคุณภาพท่ีจําเปนสําหรับลูกคาท่ัวไป 

 

 จากตารางขางบนเปนตารางท่ีแสดงถึงอัตราการสงขอมูลวิดีโอท่ีมีดีท่ีจําเปนสําหรับลูกคาหรือผูบริโภค   
ซ่ึงจะเห็นวาในอัตราการสงสัญญาณในระบบดิจิตอลทีวีแบบ DVB-T2 นั้น ใชอัตราการสงขอมูลเฉลี่ยอยูท่ี 7.3 
Mbps.สําหรับมาตรฐานแบบ HD (High  Definition)  สวนของ Youtube อัตราการสงขอมูลอยูท่ี 1.5 – 4 
Mbps สําหรับมาตรฐานแบบ SD (Standard Definition) และอัตราการสงขอมูลท่ี 3 – 6 Mbps ในระบบ 
HD สวน Netflix อัตราการสงขอมูลเฉลี่ยอยูท่ี 3 Mbps.สําหรับมาตรฐานแบบ SD  และ อัตราการสงขอมูล
เฉลี่ยอยูท่ี 4.5 Mbps สําหรับมาตรฐานแบบ HD และมาตรฐานสงสัญญาณแบบ 4K UHD (Ultra High 
Definition) อัตราการสงขอมูลเฉลี่ยอยูท่ี 14 Mbps และในสวน NHK 2018 อัตราการสงขอมูลอยูท่ี 80 
Mbps สําหรับมาตรฐานแบบ 8K UHD 
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อัตราเฉล่ียในการสตรีมม่ิงขอมูลของ Netflix 

 

 Netflix เปนผูไดรับใบอนุญาตบริการอินเตอรเน็ต (ISP : Internet Sevice Provider) ไดแสดงอัตรา
การสงขอมูลโดยเฉลี่ยของผูใชบริการในประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ  โดยแนวนอนเริ่มตั้งแตป ค .ศ. 
2014-2016 ซ่ึงแตละปจะแบงเปน 4 ไตรมาสซ่ึงสีน้ําเงินคือผูใชบริการของประเทศอเมริกา  สีฟาออนคือ
ผูใชบริการของประเทศอังกฤษ  และเสนสีแดงคือคาเฉลี่ยโดยท่ัวไปในการใชบริการ สวนแนวตั้งคืออัตราการ
ใชขอมูลตอวินาที (Mbps) 

การใหบริการท่ีครอบคลุมของ Netflix 

 

 จากภาพแสดงถึงความพรอมในการใหบริการอินเตอรเน็ตของ Netflix ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเก็บบันทึกไว
เม่ือเดือน มกราคม ค .ศ. 2016 โดยพ้ืนท่ีสีแดงคือพ้ืนท่ีใหบริการอินเตอรเน็ตของ Netflix สวนพ้ืนท่ีสีเทาคือ
พ้ืนท่ีท่ียังไมไดใหบริการ 
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แนวทางของ Youtube ในการกําหนดอัตราการสงมูลเสียงสําหรับเนื้อหาท่ีมีท้ังภาพและเสียง 

 

 จากตารางเปนการกําหนดอัตราการสงขอมูลเสียงและการบีบอัดสัญญาณเสียงของ Youtube โดยท่ี
ความละเอียดภาพมีตั้งแต 240P ถึง 1080P  โดยใชอัตราการสงขอมูลเสียงท่ี 64 kbps, 128 kbps และ 192 
kbps ตามลําดับ  สวนการบีบอัดสัญญาณเสียงจะเปนแบบ MP3 และ AAC (Advanced Audio Codecs)  
ซ่ึงจะเห็นวาถาเปนความละเอียดของภาพท่ีเปนมาตรฐานของ Youtube จะใชอัตราการสงขอมูลเสียงท่ี 192 
kbps และการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ ACC 

ผูใหบริการสตรีมม่ิงเพลงท่ีเสียงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 

เสียงเพลงท่ีมีคุณภาพสูงจะตองใชอัตราการสงขอมูลเทาไร 

 หองบันทึกเสียง ใชอัตราการสงขอมูล( Bit Rate) ดังนี้ 

  = (48 kHz Sampling) x (2 channels) x (24 bit/sample)  

  = 2.3 Mbps 

 CD ใชอัตราการสงขอมูล (Bit Rate) ดังนี้ 

  = (44.1 kHz Sampling) x (2 channels) x ( 16 bit/sample) 

  = 1.4 Mbps 
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 การบีบอัดและเขารหัสสัญญาณเสียงนี้จะเหมือนกับการบีบอัดและเขารหัสสัญณาณเสียงของ MP3 

ซ่ึงนั่นคือการลดอัตราการสงขอมูลของเสียงใหนอยลง  ซ่ึงความซับซอนในการบีบอัดขอมูลและการเขารหัส

สัญญาณเสียงนี้เปนขอดีท่ีสามารถนําเอาไปใชในการบีบอัดและเขารหัสสัญญาณวิดีโอได 

รูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสียง 

รูปแบบ ประเภทการบีบ
อัด 

คุณภาพ
สัญญาณ 

ประเภทการเขารหัส ชื่อการเขารหัส
และถอดรหัส 

หมายเหตุ 

MP3 128-256 kbps ดี 

Lossy  

(สูญเสียนอยท่ีสุดหรือ

บางสวน) 

Hybrid   Filters 

ช่ือมาตรฐานท่ัวไปท่ีใช

สําหรับการบีบอัด

สัญญาณเสียง  

AAC 96-320 kbps ดีมาก 

Lossy  

(สูญเสียนอยท่ีสุดหรือ

บางสวน) 

Modified DCT 

พัฒนามาจาก MP3;

คุณภาพสูง; ใชการอัตรา

การสงขอมูลท่ีต่ํากวา;

เปนท่ีนิยมในขณะน้ี; 

iTunes, Napster, 

Spotify ซึ่งก็ใชการบีบ

อัดเสียงแบบ ACC  

 มาตรฐานการบีบอัดในรปูแบบอ่ืน ( ไฟล software การเขารหัสแบบ Loss-less (สูญเสียนอย)) ไดแก 
ไฟลนามสกุล  *.WAV 
ไฟลนามสกุล  *.WMA 
อัตราการสงขอมูลจะอยูในชวง 96 -320 kbps โดยปกติแลวมักจะใชอัตราการสงขอมูลท่ี 128 kbps 

ซ่ึงมันมีผลเทียบเทากับคุณภาพของเสียงท่ีไดฟงจากวิทยุ สวนใหญผูใชบริหารหรือประชาชนท่ีใชเว็บไซดเพลง
และบล็อกท่ีตองการไฟลเพลงประเภท MP3 มักจะใชอัตราการสงขอมูลท่ี 160 kbps หรืออัตราการสงขอมูลท่ี
สูงกวาเพ่ือใหไดไฟลเพลงท่ีดีมีคุณภาพเทียบเทากับไฟลเพลง CD 
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การเขาบีบอัดและการเขารหัสขอมูลของเสียงจะเหมือนกับหลักการของภาพวิดีโอ 

 

 จากภาพเปนการเปรียบเทียบการบีบอัดสัญญาณและเขารหัสขอมูลโดยใชหลักการของโนตดนตรี

นํามาใชในการบีบอัดสัญญาณและเขารหัสขอมูลโดยสงขอมูลเปนดิจิตอล 

การปรับปรุงแกไขการเขารหัสและถอดรหัสแบบ DCT สําหรับประเภทเสียงแบบ ACC (เหมือนกับ MP3) 

 

 DCT (Discrete Cosine Transform) คือ การลดรายละเอียดท่ีเล็กสุด  ท่ีไมจําเปนตองดึงขอมูลออก
จากสัญญาณหลัก โดยการนําสัญญาณท่ีเหลือมาแบงเปนบล็อกๆ กอนนํามาเขารหัส ซ่ึงจากภาพเปนการแสดง
ตัวอยางของสัญญาณเสียงและนํามาแบงเปนบล็อกๆ  ในแตละชวงเวลา จากนั้นนําสัญญาณเสียงในแตละ
บล็อกมากรองสัญญาณความถ่ีดวยแบนดพาสฟลเตอรโดยใหผานเฉพาะชวงความถ่ีท่ีสนใจ ซ่ึงชวงความถ่ีท่ีได
ในแตละบล็อกจะเปนระดับของสัญญาณเสียงท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการท่ีจะนํามาใชในการเขารหัสซ่ึง
กระบวนการนี้เปนลักษณะพิเศษในการรับรูหรือไดยินเสียง 
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ขอควรพิจารณาการใหบริการลูกคา  OTT ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณวิดีโอ 

 การสตรีมม่ิงวิดีโอของ OTT โดยใชอัตราการสงขอมูลในชวง 2-4 Mbps ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยท่ียอมรับได
และมีความเปนไปไดท่ีผูใชบริการจะสามารถชําระเงินคาบริการท่ีคอยขางแพง 
 จากการใชบริการนี้เปนการใชอัตราขอมูลท่ีสูงมากหรืออาจจะตองใชประสิทธิภาพในการบีบอัดขอมูล
ท่ีสูงมาก แตสิ่งเหลานี้มีความสมดุลทางธุรกิจเชิงพาณิชยท่ีทําใหเกิดความพอใจในระหวางความสามารถในการ
ดูแลผูใชบริการและราคาคาใชจายโดยรวม 
 ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจ  ในขณะท่ีประชาชนสวน ใหญยังคงตอสูกับความย่ําแยของการใหบริการบรอด
แบนด   โดยท่ัวไปเปนอัตราเฉลี่ยความเร็วท่ีพอใชไดท่ีมากกวาความตองการท่ีนาสนใจของ Netflix ตามท่ี 
Ofcom ทําวิจัยในประเทศอังกฤษโดยดํา เนินการในเดือนพฤศจิกายน 2015 และไดมีการตีพิมพและเผยแพร
ในป ค.ศ. 2016 โดยเฉลี่ยแลวความเร็วในการ Download ในระหวางวันบนสายโทรศัพท ADSL2+ อยูท่ี 8.4 
Mbps ในขณะท่ีผูใหบริการแบบ FTTC fiber ใชความเร็วเฉลี่ยอยูท่ี 33 และ 59.4 Mbps และในการเชื่อมตอ
แบบ PON (Passive Optical Network) ความเร็วโดยเฉลี่ยจะเริ่มตนท่ี 50.5 Mbps และจะไปถึงระดับ
ความเร็วท่ี 174 Mbps 

 

ขอควรพิจารณาการใหบริการลูกคา OTT ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของสัญญาณเสียง 

 การสตรีมม่ิงสัญญาณเสียงของ OTT โดยใชอัตราการความเร็วในการสงขอมูลท่ี 96-320 kbps ซ่ึง

เปนคาเฉลี่ยเปนท่ียอมรับไดและมีความเปนไปไดท่ีผูใชบริการจะสามารถชําระเงินคาบริการท่ีคอยขางแพง .  

อัตราความเร็วในการสงขอมูลท่ี 128 kbps ซ่ึงจะถูกจัดอยูในชวงเดียวกับคุณภาพของสัญญาณวิทยุดิจิตอล ; 

การเขารหัสขอมูลท่ีอัตราความเร็วในการสงขอมูลท่ี  192 kbpsซ่ึงสัญญาณจะมีคุณภาพท่ีสูงท่ีเทียบเทากับ

โปรแกรมเพลงวิทยุเอฟเอ็ม ; สวนการเขารหัสขอมูลท่ีอัตราความเร็วในการสงขอมูลท่ี 320 kbps นั้นคุณภาพ

สัญญาณท่ีไดจะเทียบเทากับคุณภาพของ CD หรือ แผนบันทึกเสียง (Vinyl Recording) 

 จากการใชบริการนี้เปนการใชอัตราขอมูลท่ีสูงมากหรืออาจจะตองใชประสิทธิภาพในการบีบอัดขอมูล
ท่ีสูงมาก หรืออาจจะไม มีการเลน MP3 เปนท่ีแพรหลายดวยการใชหูฟงท่ีมีคุณภาพ  (เชนหูฟงยี่หอ Bose ท่ีมี
การลดเสียงรบกวน ) โดยมีการตั้งคาใหเปนมาตรฐานโดยใหผูบริโภคดูเหมือนวามันคือสิ่งท่ีสําคัญดวย  สิ่ง
เหลานี้ไมใชทําเพ่ือการตลาดหรือเชิงธุรกิจแตเปนการขับเคลื่อนไปยังตลาดการคา ท่ีใหมท่ีมีมาตรฐานทางดาน
เสียง อยางไรก็ตาม ประสบการณท่ีผานมาไดถูกนํามาใชในการจําลองใหเสมือนจ ริงซ่ึงหูฟงคือสิ่งสําคัญอยาง
มากท่ีไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาสําหรับนําหูฟงมาทําการสวมใสและเต็มไปดวยประสบการณเสียงแบบ 3 มิติ
ท่ีแมตชกับโลกจําลองของพวกคุณ 
 
 การกําหนดอัตราการสงขอมูล (Bit Rate) ท่ีต่ําสําหรับการใหบริการเสียงของ OTT นั้นหมายความวา
สิ่งเหลานั้นเ ปนสิ่งท่ีเหมาะสมอยา งยิ่งสําหรับอุปกรณท่ีเปนมือถือ  ท่ีไหนท่ีมีการเขาถึงของวิทยุและมีการ
เชื่อมตอสัญญาณซ่ึงไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดอยางตอเนื่องหรือสงขอมูลจากลิงคได
และการท่ีจัดเก็บขอมูลไดมีการอํานวยความสะดวกท่ีจะสามารถรับมือกับจํา นวนไฟลเสียงท่ีมีขนาดไฟลท่ีใหญ
ได 
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ขอควรพิจารณาคุณภาพหรือการใหบริการผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับ Messaging และ VOIP 

Client Creator 1 st released Type License 

Facebook 

Messager 

Facebook 2011 Single protocol Freeware 

Facetime Apple 2010 Single protocol Proprietary 

Google Allo Google 2016 Single protocol Clickwrap 

Skype Microsoft 2003 Single protocol Freemium/Adware 

Snapchat Smap 2011 Multi-protocol Proprietary/Adware 

WhatsApp WhatsApp 2009 Single protocol Proprietary 

Windows Live 

Messager 

Microsoft 1999 Dual protocol Clickwrap 

 

ขอควรพิจารณาการใหบริการแกผูบริโภค 

 -  ตองสามารทํางานบนระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลายได หรือหลายๆ อุปกรณได (โดยเฉพาะมือถือ) 
 -  โปรโตคอลตองมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือในการรักษาขอมูลท่ีมีการเชื่อมตอหรือการสงขอมูล
 -  ลักษณะการใชงานและการเชื่อมตอจะตองงายตอการใชงาน 
 -  นโยบายดานความปลอดภัย จะตองมีการกําหนดมาตรฐานในการเขารหัสและถอดรหัสในการรับสง
ขอมูล 
 - จะตองมีการผลักดันใหใชกฎระเบียบขอบังคับ และมีการการตรวจสอบดานจริยธรรม 
 
การพิจารณาการโฆษณาสําหรับการใหบริการ OTT 

 
 

 

Page 65 
 



 

- Dynamic Ad Insertion : เปนการเพ่ิมโอกาสใหกับการโฆษณา โดยใหผูผลิตโฆษณาสามารถกําหนด
ชวงของการโฆษณา  โดยเปนการสลับเนื้อหาหลัก (content) ของการบริการ OTT หรือ Video on 
Demand (VoD) ดวยโฆษณา ท้ังนี้ความยาวของโฆษณาโดยท่ัวไปจะยาวประมาณ 15 30 หรือ 60 
วินาที 

- การโฆษณา ของการใหบริการ OTT และ VoD นั้นถูกเฝาระวังในเรื่องเวลาท่ีคุมครองสําหรับผูชม
กลุมตางๆ เชน กลุมเด็ก กลุม เยาวชน  นอกจากนี้ในกลุมประเทศในสหราชอาณาจักร (UK) ยังมีการ
ประกาศระเบียบ  กฏเกณฑสําหรับการโฆษณาเพ่ือใหดําเนินการตามกระบวนการท่ีประกาศใว  โดย
โฆษณาท่ีเห็นไดในชวงการออกอากาศ ผานโทรทัศนหรือวิทยุ (linear Ads) ตองทําตามหลักเกณฑของ 
BCAP ในสวนของโฆษณาท่ีพบใน content แบบ on demand (VoD Ads) นั้นจะตองปฎิบัติตาม
หลักเกณฑของ CAP 

- สําหรับโฆษณาท่ีจะถูกนําไปใชในระหวางประเทศ สามารถดูระเบียบไดจาก  European Advertising 
Standards Alliance 
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โครงสรางการกํากับดูแลโฆษณาท่ีในกลุมประเทศในสหราชอาณาจักร (UK) 

 
 จากรูปสามารถอธิบายเสนทาง ข้ันตอนการกํากับโฆษณาของกลุมประเทศในสหราชอาณาจักร (UK) 
ไดดังนี้ 

- Ofcom เปนหนวยงานกํากับดูแลใหญของกลุมประเทศในสหราชอาณาจักร (UK) ซ่ึงไดกอตั้ง หนวยงาน 
Advertising Standard Authority  (ASA) ข้ึนมา เพ่ือใหเปนหนวยงานกํากับรวมกัน (Co-regulation) 
โดยจัดสรรให ASA รับผิดชอบในสวนของการดําเนินการตรวจสอบสื่อโฆษณา จัดการเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการโฆษณา     

- ASA ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการกํากับดูแลสื่อโฆษณา รับเรื่องรองเรียนดานโฆษณา 
ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาท่ีมีการละเมิดกฎเกณฑ โดย ASA มีการจัดโครงสรางการทํางานเปนลั กษณะ
กรรมการ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ CAP CAP broadcast และ BASBOF 
o CAP กํากับดูแลโฆษณาท่ีเปนกลุมกิจการ OTT และ VoD คือกลุมท่ีเปน non- broadcasting 
o BCAP (CAP broadcast) กํากับดูแลโฆษณาท่ีเปน linear Ads ซ่ึงจะมีการแบงสวนยอย

ออกเปนอีก 2 สวน คือ  
 Clearcast กํากับกํากับดูแลโฆษณาในสวนท่ีออกอากาศในกิจการโทรทัศน 
 Radio Centre Advertising กํากับดูแลโฆษณาในสวนท่ีออกอากาศในกิจการกระจายเสียง  

o BASBOF กํากับดูแลเรื่องรายได โดยการเรียกเก็บสวนแบงรายไดจากโฆษณา สําหรับนํามาเปน
คาใชจายในการดําเนินการท่ีเก่ียวของ 
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กฎเกณฑในการกํากับดูแลโฆษณา 

กลุมประเทศในสหราชอาณาจักร (UK) มีกฏเกณฑหลักๆ ท่ีใชกํากับดูแลการโฆษณา โดยหนวยงาน ASA จะ
เปนผูกํากับดูแลใหดําเนินการตามกฎเกณฑ ดังกลาว คือ 

1. CAP code : เปนหลักเกณฑท่ีใชกับโฆษณาบนกิจการท่ีเปนกลุม VoD หรือ OTT Platform ซ่ึงเปน
กลุมท่ีไมใชการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (non-broadcast)  

2. BCAP code : เปนหลักเกณฑท่ีใชกับโฆษณาบนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (broadcast)  
 ท้ังนี้ ลักษณะหลักเกณฑโดยท่ัวไปของโฆษณาก็จะสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอเนื้อหาโฆษณา ไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด หรือความรุนแรง ซ่ึงรวมไปถึงการปกปองเด็กและเยาวชน และยังมีหลักเกณฑเฉพาะ
สําหรับกลุมท่ีเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล การพนัน อาหารเสริม สุขภาพ เปนตน 
 
HbbTV  

HbbTV ยอมาจาก Hybrid Broadcast Broadband TV หมายถึง การรวมการรับชมโทรทัศนจาก 2 
Platform ท้ังสัญญาณโทรทัศนจากการสงจากเสาสง และอินเตอรเน็ต (IP Platform) ซ่ึง HbbTV นั่นเปนการ
พัฒนาในการดูโทรทัศนแบบมิติใหม ท่ีอาจเรียกไดวาเปนแบบ  Interactive นั่นเอง คือ เราสามารถกดปุมเขา
เมนูตางๆของแตละชอง เพ่ือเช็คผังรายการ , รายละเอียดรายการ , พยากรณอากาศ และพวกวิดีโอตางๆ เชน 
คลิปขาว, VOD ไดทันที โดยมีขอแมวาโทรทัศนตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต   

 
ระบบ HbbTV ท่ีเปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียง อาทิ Datacasting ของญี่ปุน BBC Red Button ของ

อังกฤษ ARD Digital Teletext ของเยอรมัน France Television Hbbtv ของฝรั่งเศส TVB Interactive 
ของฮองกง และ DirecTV Interactive ของอเมริกา เปนตน 

 
ตามท่ีไดกลาวถึงความหมายของ HbbTV ขางตน จะเห็นไดวาใหใหบริการแบบ HbbTV จะเก่ียวของ

ท้ังการรับชมแบบ broadcast และ non-broadcast ซ่ึงการโฆษณาก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑของสหราช
อาณาจักร คือ สวนโฆษณาของกิจการโทรทัศน ก็ตองทําตาม clearcast และสวนโฆษณาในกลุม IP 
platform ก็ตองดําเนินการตาม CAP code 
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การดําเนินการของ Clearcast สําหรับตรวจสอบผูใหบริการโฆษณาแบบ VoD 
 การโฆษณาแบบ VoD (Video on Demand) แตกตางจากการโฆษณาแบบการ ออกอากาศโทรทัศน 
คือ กรณี VoD ผูรับชมสามารถรับชมโฆษณาไดตลอดเวลา ไมมีการแบงชวงเวลาสําหรับการโฆษณาเหมือนกับ
การรับชมจากโทรทัศน (การออกอากาศแบบปกติจะมี watershed times) ท้ังนี้ Clearcast จัดมาตรฐานแบง
ออกเปนระดับ  1-5 ( L1-L5 ) พรอมกับคําอธิบายแนบ มากับโฆษณา  เพ่ือความสะดวกของผูชมในการ
พิจารณาวาโปรแกรมโฆษณาใดไมเหมาะสําหรับผูรับชม 

โดยสัญลักษณท่ีใชแทนไดแก H = เนื้อหาท่ีเปนอันตราย, S = เนื้อหาทางเพศ, V = ความรุนแรง G = 
ท่ัวไป และ T = อายุต่ํากวา 10 ป 

 
รูปแบบใหมของการโฆษณา (OTT Dynamic Ad Insertion) 
 ผูใหบริการ OTT ตองการท่ีจะโฆษณาแบบเจาะกลุมเปาหมาย คือ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ
โฆษณาใหตรงกับผูรับชมได ซ่ึงแตกตางจากเดิมท่ีเนื้อหาโฆษณาจะถูก บันทึกใว กอน แลว  ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได  โดยวิธีนี้ จะสามารถสรางรายไดจากการโฆษณาไปยัง กลุมเปาหมายไดโดยเฉพาะเนื่องจากวา
โฆษณาจะปรับเปลี่ยนไดตรงกลุมเปาหมายมากข้ึน 
 แพลตฟอรม OTT หลักๆ เชน netflix amazon นั้น จะมีการตรวจสอบเนื้อหารายการ และโฆษณา
ของตนเองกอน โดยการปฏิบัติตาม CAP code ขอมูลคําแนะนําระหวางประเทศ ความตองการของตลาด
ทองถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

 
รูปขางตนแสดงการใสโฆษณาใหมๆ แบบท่ีปรับเปลี่ยนไดของการรับชมกิจการ OTT ซ่ึงจะแบงเปนสวนๆ 
กลาวคือ  
- สวนท่ีเปน VDO streaming จะทําการใส trigger Ads ไว เพ่ือใหรูวาตัวโฆษณาจะสามารถแทรกไดตรงไหน
บาง  
- สวนของผูรับชม มีความประสงคท่ีจะชมโฆษณาใหมๆ  
- สวนท่ีเปน server จะใชเทคนิคการแทรกเนื้อหาโฆษณาใหมๆ เขาไปเชื่อมตอกับเนื้อหารายการ ซ่ึงจะแทรก
โฆษณาใหตรงกับ trigger ของ VDO Streaming ท้ังนี้ สวนใหญจะดึงโฆษณามาจาก cloud  
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การโฆษณา บน ATSC 3.0 

 
โฆษณาบน ATSC 3.0 มี 3 ทางคือ  

1. Linear Ads : คือโฆษณาท่ีมีอยูแลว สงไปยัง MVPD (Multichannel VDO Programming 
Distributor) เชน Comcast, Uverse, DirectTV และพวกผูใหบริการ Cable TV ตางๆ ซ่ึงเปนกลุม
ท่ีใหถายทอดเนื้อหาตามแผนผังรายการท่ีจัดไว เพ่ือสงเนื้อหาโฆษณาดังกลาวไปยังผูรับชม 

2. Ads server : เปนเนื้อหาโฆษณาท่ีอยูใน Server อาจมีใสเพ่ิม หรือลบเนื้อหาโฆษณาออกจาก  
Server ได แลวในการออกอากาศก็จะเปนการออกโดยการหมุนเวียนไป  

3. Dynamic Ads : เปนการดึงเนื้อหาโฆษณาจาก Cloud 
 
ผูใหบริการ OTT รายใหญในตลาด U.S. 
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ผูใหบริการ OTT รายใหญ 10 อันดับตนของตลาด U.S. ไดแก   

- Netflix 

- Amazon Video (Amazon Prime) 

- Hulu 

- MLB.TV 
- WWE Network 

- Sling TV 

- HBO Now 

- Crunchyroll 

- Showtime 
- CBS All Access 

 ท้ังนี้ ผลการสํารวจเห็นวามีการใชงานพวก Tablet และ Smart Phone เพ่ิมมากข้ึน แสดงถึง
พฤติกรรมของผูรับชมท่ีปรับเปลี่ยนไป และกําลังจะนิยมการบริการท่ีเปนลักษณะ OTT เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับคําท่ีกลาวไววา ATAWAD! คือ Any Time, Any Where, Any Device   
นอกเหนือจาก ตลาด U.S. แลว ตลาดโลกก็มีการเติบโต และเพ่ิมจํานวนของผูเลนในตลาด OTT เชนกัน 
แสดงไดดังภาพดานลาง 

 
 อยางไรก็ตาม ผูใหบริการ OTT ก็ตองปฏิบัติและดําเนินการตามหลักเกณฑโดยสมบูรณทุกสวน ตอง
อางอิงตามนโยบายการกํากับดูแล OTT TV  คํานึงถึงความสําคัญของลูกคาและความปลอดภัยของเนื้อหา 
รวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ นโยบายของเนื้อหาท่ีออกอากาศ เปนตน 
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Session 6 
เร่ือง Technology Factors & Workflow Components links of the OTT  

Content Chain 
 
เนื่องจาก OTT เปนการใหบริการโทรทัศนผานทางโครงขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการหลอมรวม

ระหวางสองเทคโนโลยีของกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงท้ังกิจการมีลักษณะทางเทคนิคท่ี
แตกตางกันอยางมาก กิจการโทรทัศนเปนการสงภาพและเสียงไปยังสาธารณะทางเดียว ซ่ึงการสงภาพและ
เสียงถื อวาเปนการใหทรัพยากรไมวาจะเปนคลื่นความถ่ี หรือทางสายในปริมาณท่ีมาก ในขณะท่ีกิจการ
โทรคมนาคมเปนการสื่อสารระหวางบุคคลท่ีไมไดเนนการสงขอมูลขาวสารปริมาณมาก แตเนนการท่ีให
ผูใชบริการสามารถสงขอมูลกลับมายังโครงขายได ซ่ึงกิจการโทรทัศนไมสามารถทําได 

โครงขายอินเทอรเน็ตนั้นเริ่มแรกถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการสื่อสารแบบกิจการโทรคมนาคมเปน
หลัก แตตอมาเม่ือโครงขายอินเทอรเน็ตสามารถขยายและเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง ทําใหเริ่มมีการนํา
บริการโทรทัศนมาออกอากาศผานโครงขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงธรรมชาติของโครงขายอินเทอรเน็ตในเริ่มแรกไมได
ออกแบบเพ่ือการสงขอมูลขาวสารในปริมาณท่ีมหาศาลเชนภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน ดังนั้นการท่ีจะ
นําเอาบริการโทรทัศนมาออกอากาศผานโครงขายอินเทอรเน็ตไดนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเทคนิค
เฉพาะ ไดแกการออกแบบโครงขายการจาย แจกเนื้อหารายการ (Content Delivery Network) และ เทคนิค
การบีบอัดสัญญาณ (Compression) 

 
การออกแบบโครงขายการจายแจกเนื้อหารายการ (Content Delivery Network) 
โดยปกติแลวเนื้อหารายการตางๆของ OTT จะถูกสรางและเรียกดูจากพ้ืนท่ีตางๆท่ัวโลก ดังนั้นหาก

เนื้อหารายการดังกลาวถูกเก็บไว ณ จุดเดียวก็จะทําใหเกิดปญหาในการเรียกมาดูได เชน หากเนื้อหารายการ
ถูกสรางและจัดกับไวท่ีกรุงเทพ ประเทศไทย หากผูชมอาศัยอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และตองการจะรับชม
เนื้อหารายการดังกลาว ก็จําเปนท่ีจะตองเรียกและสงขอมูลขามโลกจากกรุงเทพ ไปประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ทุกๆครั้งในการรับชม แนนอนเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและไมไดประสิทธิภาพ และลองคิดดูวาหากเนื้อหา
รายการดังกลาวมีปริมาณการเรียกดูเปนหลายลานครั้งในเวลาเดียวกัน จะทําใหโครงขายอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปญหามากมายขนาดไหน 

เพ่ือเปนการปองกันปญหาดังกลาว การใหบริการ OTT จึงจําเปนท่ีจะตองออกแบบระบบการจัดเก็บ 
และจายแจกเนื้อหารายการ หรือ CDN ใหรองรับการเรียกรับชมจากพ้ืนท่ีตางๆท่ัวโลกดวย  
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 จากภาพขางตนจะเห็นวาหากเนื้อรายการตนฉบับอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และคนดูอยูท่ี
ทวีปยุโรป ดังนั้นทุกๆครั้งในการเรียกเนื้อหารายการมารับชมอาจจะตองใชเวลาถึง 3 วินาที ในการสงเนื้อหา
รายการดังกลาวมาใหดู ซ่ึงออกจะดูไมมากแตหากคิดวามีปริมาณเรียกรับชมจากท วีปยุโรป เปนลานๆคน ก็จะ
สงผลตอโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางท้ังสองทวีปไดเชนกัน เพราะเนื้อหารายการท่ีเปนบริการโทรทัศนนั้น
สวนใหญจะมีปริมาณหรือ Bandwidth ในการสงคอนขางมาก  

 นอกจากนั้นแลว หากมีการเรียกรับชมจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆเชน แอฟริกา อเมริกาใต ก็จะ ทําให
เครื่องท่ีบรรจุเนื้อหารายการ (Server) ดังกลาวทํางานมากข้ึนไปอีก ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความลาชาในการรับชม 
และในท่ีสุดอาจจะทําใหระบบลมไดในท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 วิธีแกโดยการออกแบบ CDN คือการทําสําเนาของเนื้อหาดังกลาวและไปจัดเก็บไวในแตละ

ทวีป (Cache server) เม่ือมีการเรียกชมเนื้อหารายการจากท่ีไหน ก็ไปเรียกรับชมจาก Cache server ในทวีป
นั้นๆ แทน Server ตนฉบับ ซ่ึงจากตัวอยางขางตน อาจจะทําใหลดระยะเวลาในการเรียกชมจาก 3 วินาที 
เหลือเพียง 1 วินาทีเทานั้น  

 การออกแบบ CDN ท่ี ทําการกระจาย Cache server ไปยังจุดตางๆของ โลก จะทําใหลด
ปริมาณ หรือ Bandwidth ซ่ึงจะทําใหความเร็วในการใหบริการดีข้ึน สามารถรองรับปริมาณการรับชมจํานวน
มากได โดยท่ีไมกระทบกับการใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ตหลัก อีกดวย 
 

เทคนิคการบีบอัดสัญญาณ (Compression) 
การบีบอัดสัญญาณถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการ OTT เพราะบริการโทรทัศนเปนบริการท่ี

ถือไดวามีปริมาณขอมูลขาวสารจํานวนมาก ดังนั้นหากจะสงผานโครงขายอินเทอรเน็ตก็ยอมจะตองใช 
Bandwidth คอนขางสูงเชนกัน ซ่ึงหากไมมีการบีบอัดสัญญาณเลยแทบจะเปนไปไมไดเลยท่ีใหบริการ OTT 
ได หรือหากไดก็จะทําใหโครงขายอินเทอรเน็ตในภาพรวมไดรับผลกระทบมหาศาล 

การบีบอัดสัญญาณนั้นเปนเทคนิคท่ีคอนขางซับซอน เพราะหากบีบอัดสัญญาณมากจนเกินไปก็จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพของภาพและเสียงท่ีดอยลงดวย ดังนั้น เราจึงควรกําหนดมาตรฐานการบีบอัด
สัญญาณท่ีเหมาะสม 
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 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมากลุมวิศวกรท่ัวโลกไดรวมการพัฒนามาตรฐานการบีบอัดสัญญาณ เพ่ือใช
เปนมาตรฐานรวมกัน ดังนี้  
 

Standard Time Frame Application 
1. H.261 1984 – 1989 ใชกับการประชุมทางไกล ดวยอัตราการบีบอัด 

64 kb/s 
2. MPEG-1 1988 - 1992 วีดีโอ ซีดี อัตราบีบอัด 1.5 Mb/s 
3. MPEG – 2  1990 – 1994 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

มาตรฐานบีบอัด 4 M 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
มาตรฐานบีบอัด 14 M 

4. H.263 1993 – 1998 เปนการลดอัตราสําหรับการประชุมทางไกล 64 
kb/s 

5. MPEG – 4 SP,ASP,ACE 1993 – 1998  MPEG – 4 Part 2: no killer app 
6. AVC/H.264 2001 – 2003  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

มาตรฐานบีบอัด 1.5 Mb/s – 4 Mb/s  
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
มาตรฐานบีบอัด 6 Mb/s – 12 Mb/s  

 
วิวัฒนาการในอนาคตเกี่ยวกับมาตรฐานการบีบอัด 
1. มาตรฐานการบีบอัดแบบ HEVC MPEG – 5   ในป 2015  

สําหรับกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน และบริการ OTT HD   มาตรฐานบีบ 4 – 8 Mb/s  
2. มาตรฐานการบีบอัดแบบ AV 1 ในป 2017  

  สําหรับกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน และบริการ OTT HD อัตราการบีบอัด 3 – 6 Mb/s 
3.  มาตรฐานการบีบอัดแบบ MPEG JVET คาดการณในป 2018 

 สําหรับกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน และบริการ OTT HD อัตราการบีบอัด 3 – 6 Mb/s  
 
 
สําหรับมาตรฐานการบีบอัดแบบ HEVC – MPEG’s universal solution? 

 เปนมาตรฐานการบีบอัดท่ีมีการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนกวามาตรฐาน AVC ถึง 50 เปอรเซ็นต รวมถึงการ
ลดขนาดแบนดวิดท เพ่ือรองรับการใชงานบริการ OTT HD อีกท้ังมาตรฐานดังกลาวยังเปนการเตรียมความ
พรอมในการรองรับการใหบริการคุณภาพสัญญาณท่ีคมชัด ถึงระดับ Ultra HD / 4K มาตรฐาน CODEC จะ
ถือวาเปนมาตรฐานในการถอดรหัสและ รับรหัสขอมูลไฟลภาพและเสียง ในระดับ 3X ในการถอดรหัสขอมูล 
และ ระดับ 10-12 ในการเขารหัส 
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สําหรับมาตรฐาน HEVC หากเราจะลองเปรียบเทียบประโยชนท่ีจะไดกับแอพพลิเคช่ันตางไดดังนี ้
1. บริการ OTT 
 ผูใชงานบริการ OTT จะไดประการณใชงานท่ีดี เชน ภาพท่ีคมชัด และอรรถรสในการรับชมท่ีดีกวา

รวมถึงยังทําใหพ้ืนท่ีจัดเก็บ และ CDN ใชทรัพยากรท่ีลดลงอีกดวย 
2. Online / ผูใหบริการ IPTV’ 
 เพ่ิมชองทางการเขาถึงการสตรีมเนื้อหารายการ สงผลทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงการสตรีมท่ีมากข้ึน  
3. Wireless Operators 
 ผูใหบริการเครือขายไรสายสามารถบริหารจัดการชองสัญญาณ (Bandwidth) สามารถรองรับการเขา
ใชงานของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลทํา ใหคุณภาพของเนื้อหารายการท่ีไดรับอยูในระดับท่ีมี
คุณภาพ 
 
4. Ultra High Definition 
 ผูใชสามารถเห็นถึงความแตงตางระหวางความคมชัดในระดับ HD และ UHD ไดอยางชัดเจน และ
เพ่ิมอรรถรสในการรับชมอีกดวย 
5. 4K VoD Movie Distribution  
 เปนการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตรทําใหไดคุณภาพสัญญาณท่ีไดมีคุณภาพ  
 
อนาคตของการเขารหัสแบบ MPEG การเติมโตของ 4K UHD และการเขามาของ OTT 
 หากเราจะมองถึงอนาคตการเขารหัสในรูปแบบใหมนั้น คาดการณวา 2-3 เปอรเซ็นต จะมีการ
เขารหัสแบบ JEM 5.0 ซ่ึงผูผลิตหลัก เชน Qualcomm , Samsung , mediate , IntelDigital ก็ไดมีการ
เตรียมความพรอมในการรองรับการเขารหัสแบบใหมแลว โดยมีการทดสอบกับ การถายภาพ HDR และ การ
ถายภาพแบบ 360 องศา นั้นเอง  
 การเขามาของคุณภาพสัญญาภาพและเสียงแบบ 4K UHD นั้น จะเห็นไดวาในป 2020 เกือบรอยละ 
50 ในอเมริ กาเหนือ มีการเขาถึง 4K และการเชื่อมตอหรือการใชงานรวมกับแอพพลิเคชั่นนั้นก็เริ่มมี
ความสําคัญและมีความจําเปนอยางมาก แตสิ่งท่ีเราจะเห็นสวนทางกันนั้นก็คือ การลดลงของการใชงานของ
อุปกรณ STB (set top box) ท่ีลดลง และมีทิศทางท่ีจะลดลงไปเรื่อยๆ และสิ่งท่ีจะมาแ ทนท่ีก็คาดการณวา
นาจะเปน OTT แตการเขามาของ ott เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ภายในปท่ีผานมา การเขามาของ OTT เราจะเห็นได
วามีทิศทางท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท่ีนาสังเกตุคือ ในปท่ีผานมาการเพ่ิมของลูกคาท่ีใชงานบริการ Netflix ท่ีมีถึงรอยละ 
50 และยังคงจะเพ่ิมมากข้ึนในป 2017 อีกเชนเดียวกัน ซ่ึงการเขามาก็สงผลกระทบตอสื่อทองถ่ิน และสื่อหลัก
ของประเทศนั้นๆ ไดรับผลกระทบเชนกัน จากการเขามาของ Netflix จึงทําใหผูผลิตสื่อ นั้นตองเรงปรับตัวให
ทันกับการเขามาของ ott  
 
ตลาดของ HD & UHD ของเนื้อหารายการสําหรับบริการ OTT  
 ในเดือนสิงหาคม 2016 มีการถายสดรายการการแขงขันกีฬา BT sport จากเมือง Wembley’s  
โดยมีการถายทอดสดดวยมาตรฐานสัญญาณภาพและเสียงแบบ UHD ในระดับคุณภาพ 4k เปนครั้งแรกใน
กลุมประเทศยุโรป โดยใชกลองถายภาพจํานวน 8-16 ตัวเพ่ือใชในงานการถายทอดสดกีฬา เพ่ือใหไดภาพใน
ระดับคุณภาพ 4K และยังมีการถายทอดสดในระดับคุณภาพ HD จะกลาวไดวาในปดังกลาวมีการถายทอดสด
การแขงขันกีฬาใน 2 รูปแบบ คือ UHD 4K และ HD  
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 ภาพดังกลา วจะเปนการแสดงความแตกตางของคุณภาพถายท่ีเปดการใชฟงกชั่น HDR (Higher 
Dynamic Range) ซ่ึงเราจะเห็นไดวาความแตกตางของภาพดานซายท่ีไมไดเปดใชฟงกชั่นดังกลาว ภาพจะมืด
ไมสวาง มองไมเห็นรายละเอียดในภาพถาย แตภาพดานขวาท่ีมีการเปดฟงกชั่นดังกลาวนั้ น จะเห็นถึง
รายละเอียดภายในภาพ และภาพมีความสวางข้ึน ซ่ึงเปนการถายในมุมเดียวกัน และสภาพแวดลอมเหมือนกัน  
และภาพถัดมาก็จะแสดงถึงการถายภาพแบบ 360 องศา โดยอุปกรณ Nokia “Ozo” ทําใหสามารถเห็น
มุมมองท่ีกวางข้ึน เสมือนไดเขามารวมประสบการณในสถานท่ีนั้นนั่นเอง  
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และเม่ือเราจะจําแนกผูใหบริการ OTT ท่ีไดเริ่มใหบริการแลวจะมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
1. High Resolution  

เนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ 4K UHD จะมีผูใหบริการเชน Amazon, Netflix และ YouTube ท่ีเปน
ผูนําในการใหบริการ OTT แบบ 4K  

2. High Frame Rate  
YouTube ใหบริการ Frame rate Video อัตราอยูท่ี 60 Hz 

3. High Dynamic Range and Wider Colour Gamut  
ผูใหบริการ OTT เชน Netflix , YouTube ,FandangoNow (formerly M-GO) , VUDU and 
Amazon มีความพรอมในการใหบริการเสียงตามมาตรฐาน Dolby Vision High Dynamic Range 
material 

4. Virtual Reality 
ผูใหบริการแอพพิลเคชั่น YouTube ,Facebook,Twiter ไดเพ่ิมการใหบริการแสดงภาพถายแบบ 
360 องศา และการสตรีมม่ิงในแบบ 360 องศา และคอมพิวเตอรสามารถสราง VR เผื่อแสดงภาพ
แบบ 360 องศา ซ่ึงสามารถใช web browsers , mobile และ อุปกรณ VR ท่ีแสดงภาพแบบ 360 
องศา  
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Session 7 
นโยบายและการกํากับดูแลบริการ OTT (OTT Regulation & Policy) 

กรอบการกํากับดูแลในสหราชอาณาจักร 

รัฐบาลกําหนดกรอบการกํากับดูแลภายใตพระราชบัญญัติการส่ือสาร 2003 ( Communication 

Act 2003) โดยไดกําหนดให Ofcom เปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการกกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจารโทรทัศน รวมท้ังการดูแลเรื่องการจัดสรรและบริหารคล่ืนความถี่ โดยไดรวมหนวยงานกับดูแล

เขาดวยกัน 5 หนวยงาน คือ คณะกรรมการดานการส่ือสารโทรทัศน คณะกรรมการดานการส่ือสารกิจการ

กระจายเสียง คณะกรรม การดานมาตรฐานโทรทัศนและกระจายเสียง หนวยงานกํากับทางดานวิทยุ และ 

Oftel  โดย Ofcom ไดกระจายอํานาจการกํากับดูแลการแขงขันกับหนวยงานตางๆ  รวมท้ัง พรบ .

ไปรษณีย 2011 ไดกําหนดให Ofcom เปนหนวยงานท่ีดูแลทางดานไปรษณียดวย 

การใหใบอนุญาตทางดานกระจายเสียงและโทรทัศนไดกํากับดูแลตามกฎเกณฑพระราชบัญญัติ

การส่ือสาร 1990 ซ่ึงเปนการกําหนดการกํากับดูแลเนื้อหารายการสําหรับผูท่ีไดรับอนุญาตทางชอง

สาธารณะ ITV ชอง 4 และชอง 5 และพระราชบัญญัติการส่ือสาร 1996 ซ่ึงเปนการกําหนดกรอบการ

อนุญาตบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  และมีการแบงใบอนุญาตสําหรับผูใหบริการโครงการ 

เนื้อหารายการวีดิทัศน และขอมูล 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาและรับเงินสนับสนุน 

Ofcom ไดออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและรับเงินสนับสนุนสําหรับผูท่ีไดรับอนุญาต

ใหบริการโทรทัศน ภาคพ้ืนดิน ดาวเทียมและเคเบิล โดยหลักจะเปนการกําหนดจํานวนเวลาท่ีสามารถอออก

กาศไดของบริการแตละประเภท ภายใต “Code on the scheduling of Television and Advertising’ 

รวมท้ังมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MoU) ระหวาง Ofcom BSA  BCAP (Broadcast Committee 

Advertising of Practice) และ BASBOF   (Broadcast Advertising Standard Board of Finance) โดย

ไดรวมมือการในการกําหนด ทบทวน ปรับปรุง ขอกําหนดเก่ียวกับกับการการโฆษณาในบริการกระจายเสียง 

บริการโทรทัศน รวมถึงการจัดการเรื่องการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 
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ระยะเวลาออกอากาศสําหรับการโฆษณา 

Ofcom ไดกําหนดระยะเวลาออก อากาศสําหรับการโ ฆษณาดังแสดงในตารางสําหรับชองโทรทัศน

สาธารณะ (PBS เชน ITV Ch4 Ch5 ไมรวม BBC) และไมใชชองบริการสาธารณะ ตัวอยางเชน ผูใหบริการ

โทรทัศน PSB สามารถโฆษณาไดเฉลี่ยมากสุด 7 นาทีตอชั่วโมงของเวลาของเวล าออกอากาศท้ังหมด และไม

เกิน 12 นาทีตอชั่วโมง ดังแสดงตารางดานลาง (COSTA Rules)  

 

การสํารวจคาใชจายท่ีใชในการโมษณาทางชองโทรทัศน 

รายไดท่ีจากการโฆษณาของชองโทรทัศนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป จะเห็นวาชองโทรทัศนสาธารณะ ITV มี

สัดสวนรายไดจากการหารายไดจากการโมษณาสูงสุดประมาณ 40% ในป 2010 แสดงดังรูปดานลาง 
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กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 2010 (Digital Economy Act 2010)  

Ofcom คํานึงถึงขอมูลสวนบุคคล โดยมุงเนนท่ีจะแกไขปญหาของผูท่ีกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ในการ

แชรไฟล ถาการละเมิดกฎเกินกวา 3 ครั้ง จะระงับการเข าถึงทันที บทบัญญัตินี้มีการเพ่ิมบทลงโทษและการ

ควบคุมหลังจากท่ีเกิดปญหาอยางมากในอดีตท่ีผานมา สําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ขอบังคับของ DAB รวมท้ัง

ปรับปรุง กฎระเบยีบ เพ่ือจัดการรองรับการกํากับดูแลหลังการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณในระบบ

ดิจิตอล (DSO) ขอตกลงระหวางสหภาพยุโรป การกําหนดอายุในการเขาถึงเนื้อหาตางๆ 

การใหบริการชองบริการสาธารณะ (Commercial PSB channels) 

 การใหบริการในเชิงพานิชยของชองบริ การสาธารณะ (Public Service Broadcasting) Ofcom 

กําหนดวาจะตองมีใบอนุญาตตาม  พรบ. กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน  (Broadcasting Act 1990) โดย

เริ่มมาจากการใหอนุญาต ออกอากาศในระบบแอนะล็อก  โดยมีการเพ่ิมชองทางการใหบริการใหมีทางเลือก

และมีการเขาถึงท่ีมากข้ึน เพ่ือประโยชนสูงสุดของการบริการสาธารณะ เชน การครอบคลุม 98.5% ของพ้ืนท่ี

การใหบริการของโทรทัศนภาคพ้ืนดินในประเทศอังกฤษ (ITV CHANNEL 4 ) มีการเพ่ิมขาวทองถ่ิน  (ITV) มี

ขอกําหนดของเนื้อ หารายการจะตองมีการตั้งคณะกรรมการท่ีเปนอิสระท่ีเขามาตรวจสอบเนื้อหารายการตาง

ใหอยูในขอกําหนดของ Ofcom เปนตน 

กฎบัตรของบีบีซี (BBC Charter) 

  ชอง BBC เปนผูใหบริการกระจายสียงกิจการโทรทัศนสาธารณะ รายใหญท่ีสุดเกาแกสุดของ

ประเทศอังกฤษ โดยไดรับการสนับ สนุนรายไดจากคาธรรมเนียมจากประชาชนท่ีเปนผูชมของประเทศอังกฤษ  

(ประมาณ 12 US Dollar ตอเดือนตอครอบครัว ) โดย BBC มีการออกจริยธรรมเพ่ือกํากับดูแลกันเอง เดิม

บริหารโดยรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงตอมาเขามาบริหารโดย BBC Trust   

 กอนมีการเปลี่ยนเปนการออกอากาศประเภทบ ริการสาธารณะ BBC อยูภายใต Royal 

Charter ค.ศ.1972 ใบอนุญาตของฺ  BBC จะตองมีการตออายุ ทุก 10 ป ในป 2017 จะมีการเริ่มใช  Charter 

ฉบับใหมมีการเปลี่ยนแปลง  (เปลี่ยนระยะเวลาเปน 11 ป) โดย Ofcom จะเขามากํากับดูแล การประกอบ

กิจการ 
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การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการใหบริการของผูไดรับอนุญาต 

  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการดานกระเสียงและโทรทัศน ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ขอบังคับเปนจํานวนมาก โดยท่ัวไปแลว  พรบ .หรือกฏหมายของ  Ofcom จะกํากับดูแลหลังจากท่ีมีการ

ออกอากาศแลว (ex- post regulator) ซ่ึงจะมีการกําหนดขอปฏิบัติท้ังหมดท่ีผูกพันใหผูรับใบอนุญาตตอง

ปฏิบัติตาม เชน เปนการดําเนินธุรกิจดวยความเทาเทียมกัน  มีการแขงท่ีเปนตามกลไกตลาด เปนการคุมครอง

ท่ีคํานึงถึงผูบริโภค ฯลฯ นอกจากนั้นยังเปนการกําหนดถึงข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการยื่นขอรองเรี ยน

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอกําหนด  โดย  Ofcom Acts ไดมีกําหนดขอกําหนดเก่ียวกับ

ภาระหนาท่ีของผูถือใบอนุญาต ซ่ึงขอกําหนดเหลานี้จะระบุอยูในใบอนุญาตดวย ท้ังนี้ เพ่ือผูรับใบอนุญาตจะได

ทราบ เปนขอมูล โดยเง่ือนไขเหลานี้มีผลบังคับอยูในรูปแบบของการปรับเงินหรือการเพิกถอนใบอนุญาต  

  ในสวนใบอนุญาต แบบ  BA นั้น จะมีการกําหนดภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการดําเนินการท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพและนาเชื่อถือดวย ดังนั้น Ofcom จึงไดเพ่ิมขอกําหนดใหผูถือใบอนุญาต

แบบ multiplex ตองยื่นรายงานประจําป โดยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับการใหบริการ ของสถานีวิทยุหลัก 

และตองมีการรายงานถึงเหตุขัดของ ในกรณีท่ีไมสามารถออกอากาศไดตามปกติ  

การติดตามและรายงานขอมูลการดําเนินงาน (Monitoring and information requests) 

  การติดตามและรายงานขอมูลการ ดําเนินงาน เปนขอกําหนดในแนบทายใบอนุญาต ตองมี

การจัดทํารายงานประจําป แล ะตองมีขอมูลเก่ียวกับ การเปลี่ยนผาน  Digital switchover ระยะเวลาตอง

เปนไปตามเง่ือนไขท่ี Ofcom กําหนด ผูรับใบอนุญาตจะตองเตรียมพรอมและจัดทํารายงานประจําป แจงไปยัง 

Ofcom โดยตองระบุถึงรายละเอียด ถึงแนวทางการแกไขปญหา โดยจะตองข้ึนอยูกับเง่ือนไขขอท่ี 2 กลาวคือ 

ตองเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ในแตละพ้ืนท่ี และตองเปนตามเง่ือนไขท่ี Ofcom รวมถึงตองมีการรายงาน

การดําเนินงานในแงของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนผานนี้ ตามท่ีกําหนดใน section 8(1)  

การกํากับดูแลและบังคับใชกฎ 

  โดยหลักแลว Ofcom จะกําหนดขอปฏิบัติตางๆ  ไวในเง่ือนไขใบอนุญาต เพ่ือท่ีจะ สามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการของผูรับใบอนุญาต นอกจากนี้ Ofcom ยังมีสวนในการตัดสินหรือ

วินิจฉัยวากรณีใดท่ีจะถือวาผูถื อใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาต และ Ofcom ยังมีอํานาจในการ

ตรวจสอบและพิจารณาวาจะใชมาตรการใดเขามาแทรกแซงเพ่ือจัดการ และลงโทษผูรับใบอนุญาต 

 

  

Page 81 
 



การเพิกถอนใบอนุญาต 

  Ofcom จะมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีท่ีมีการกระทําผิดเง่ือนไข โดยท่ัวไปกรณี

ดังกลาวไมเกิดข้ึนมากนัก จะตอ งเปนกรณีท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขอยางรายแรง เชน เปนการกระทําผิด แนว

ปฏิบัติ (Code) กลาวคือ ในกรณีท่ี Ofcom พบวาผูรับใบอนุญาตไมสามาร ถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

Ofcom สามารถตักเตือนไปยังผู รับใบอนุญาต หาก ผูรับใบอนุญาตไมปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีนาพอใจ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด Ofcom สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได 

 

ตารางแสดงสถิติท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับกิจการโทรทัศนในสหราชอาณาจักร  

  จากตารางดานลางแสดงเห็นวา รายไดในอุตสาหกรรมโทรทัศนเพ่ิมข้ึนเปน 13,600 ลานปอนด 

สัดสวนของรายไดโทรทัศนออนไลนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปน 976 ลานปอนดในป 2015 อัตราสวน

ของครัวเรือนท่ีมีโทรทัศนระบบดิจิตอล คิดเปนรอยละ 95 
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ผลการสํารวจท่ีสําคัญของ Ofcom ในป 2016 

สัดสวนของการรับชมโทรทัศนชอง BBC ITV ลดลงอยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปดานลาง 

 

 
 

 

สัดสวนของการรับชมโทรทัศนผานชองทางภาคพ้ืนดินมีสัดสวนมากสุด รองลงมาเปนการรับชมผานโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิกแบบดาวเทียม และเคเบิลดิจิตอล ตามลําดับ ดังแสดงในรูปดานลาง 
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พฤติกรรมการชมโทรทัศนในแตละชวงเวลาของวัน พบวาในชวง Peak Hour ประชาชนสวนใหญในสหราช

อาณาจักรยงัคงรับชมโทรทัศนแบบ Live TV มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 72 ในขณะท่ีการรับชมโทรทัศนแบบออน

ดีมานดมีสัดสวนรองลงมาเปนรอยละ 38 ดังแสดงในรูปดานลาง 

 

 
สัดสวนการรับชมชองตางๆ ท่ีมีการรับชมโทรทัศนแบบออนดีมานด ดังแสดงในรูปดานลาง 
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รายไดของผูใหบริการโทรทัศนผานการรับชมชองแบบออนไลนไดมาจากคาสมาชิกเปนหลัก ดังแสดงในรูป

ดานลาง 

 

 
 

Ofcom ยังไดสํารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศนตามชวงอายุ พบวาชวงอาย 16-34 มีการรับชมโทรทัศนผาน

ทุกชองทางมาท่ีสุด รองลงมาเปนชวงอายุ 35-54 ดังแสดงในรูปดานลาง 
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การกํากับดูแลชองรายการแบบ On Demand 

ปจจุบันประเทศในยุโรปมีการรับชมรายการโทรทัศนผานทางอินเตอรเน็ต โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ี

รับชมโทรทัศนแบบดั้งเดิม 

- Ofcom มีการปรับปรุงกฏเกณฑใหสอดคลองกับการกํากับดูแลตามกฎหมาย (Communications 

Act 2003) 

- ไดมีการควบคุมการใหบริการผูประกอบการโทรทัศนท่ีรับใบอนุญาตและไดมีการเผนแพรเนื้อหา

ผานเว็บไซตและเนื้อหาบนหนา Internet (On-demand) เชน ITV และ Ch4 

-  สหภาพยุโรปไดมีขอบังคับเพ่ิมเติมจาก AVMS (องคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีควบคุม กฎระเบียบ การ

ประกอบกิจการสื่อในกลุมประเทศสมาชิกยุโรป) ควบคุมเก่ียวกับการโฆษณาแฝง เชน หามวางสินคา

ในรายการโดยเฉพาะรายการเด็กและเยาวชน 

- Ofcom มีความเห็นวา กฎระเบียบเหลานี้ควรไดรับการจัดการกับภาครัฐและภาคอุตสหกรรม ให

กํากับดูแลรวมและควบคุมตนเอง 

 

การกํากับดูแลแบบรวมกันในสหราชอาณาจักร (Co-Regulation) 

- การกํากับดูแลรวม เปนกระบวนการท่ีใชหนวยงานกํากับในสหราชอาณาจักรเพ่ือมอบหนาท่ีและ

อํานาจตามกฎหมาย ใหกับองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนจากภาคอุตสหกรรม 

- โดยท่ัวไปหนวยงานกํากับดูแลรวมดําเนินการ โดยใหแตละภาคสวนเขามากํากับดูแล 

- Ofcom ตองการใหสมาชิกสามารถกํากับดูแลรวมหรือการควบคุม โดนอยูบนพ้ืนฐานความสมัครใจ 

- Ofcom มีอํานาจตามกฎหมาย ในการพิจารณาขอพิพาท หรือจัดเก็บรายไดและคาธรรมเนียม หรือ

การเพิกถอนใบอนุญาต 

- ผูประกอบการสามารถอุทธรณตอ Ofcom ไดเชนกัน ในกรณีท่ีผลการพิจารณาไมสมควร 
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การกอตั้ง ATVOD  

- การกํากับดูแลของ Ofcom ไดจัดตั้งองคกรอิสระคือ ATVOD ท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลรวมในการดูแล

เนื้อหาของระบบวีดิทัศนตามคําขอ (Video on demand) ในป 2553   ATVOD ขยายการกํากับ

ดูแลขยายจากสื่อเกาอยางสื่อวิทยุและโทรทัศนมาครอบคลุมสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ต  

- ภายใตขอตกลง ATVOD ไดดําเนินการตรวจสอบผูประกอบท่ีใหบริการ (Video on demand) และ

การตรวจสอบขอรองเรียนในแตละวัน 

-  ATVOD ดําเนินการภายใตภารกิจและไดรับอํานาจจากท้ังพระราชบัญญัติการสื่อสาร พ.ศ. 2546 

(Communications Act 2003) 

 

ATVOD 

- ATVOD มีงบประมาณ 487,000 ปอนด หรือ 21 ลานบาท และมีผูประกอบการท่ีเรียกเก็บเงินตาม

ข้ันบันได คือ  

ผูประกอบการประมาณ 40 ราย ท่ีจายคาธรรมเนียม มากกวา 5,000 ปอนด หรือ 220,000 บาท 

ผูประกอบการประมาณ 77 ราย ท่ีจายคาธรรมเนียม มากกวา 815 ปอนด หรือ 35,000 บาท 

- ATVOD ป 2557 ไดกําหนดผูประกอบการ 20 ราย  และป 2558  ไดกําหนดผูประกอบการ 4 ราย 

- ATVOD  ไดกํากับดูแลในเรื่องดังนี้  เก็บคาลงทะเบียนของสมาชิก  และใหผูประกอบการปรเภท

หนังสือพิมพเขามาอยูภายใตสมาชิก ATVOD  

 

การกํากับดูแลบริการออนดีมานดในสหราชอาณาจักร 

- Ofcom ควบคุมผูประกอบการท่ีใหบริการออนดีมานดท้ังในสวนเนื้อหารายการกับการโฆษณา 

- ภายใตขอตกลงการควบคุมรวมกันระหวาง Ofcom กับ ATVOD และผูใหบริการ 

- ลดตนทุนใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบขนาดเล็กไมจําเปนตองจายคาธรรมเนียม  

- Ofcom ไดเสนอเปลี่ยนกฎเกณฑท่ีใชควบคุมการใหบริการ On Demand และไดมีมติให ยุติระบบ

การกํากับดูแลรวมโดยให ATVOD ดูแล 

 

กฎของ Ofcom’s ODSP  

- Ofcom ไดออกกฎหมาย On Demand Program Services (ODPS) ภายใต พรบ.การสื่อสารมีผล

บังคับใชในเดือน พ.ค. 2559 มีการกําหนดกฎเกณฑตางๆ ครอบคลุมถึง การลงทะเบียน การระเบียบเนื้อหา 

การสนับสนุน หรือเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย ซ่ึงผูประกอบการตองปฏิบัติตาม 

สรุปกระบวนการพิจารณาตามกฎ ODPS 

1) พิจารณาวาเปนไปตามใหบริการแบบออนดีมานดหรือไม 

2) บรรณาธิการมีการควบคุมบริการหรือไม 
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3) บรรณาธิการมีข้ึนภายในอังกฤษหรือสหภาพยุโรป หรือไม 

โดยมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการท่ีฝาฝนกฎ คือ 

 -  ยุติการออกอากาศชั่วคราว 

 -  เผยแพรใหผูชมเพ่ิมเติมหรือแจงไวในโปรแกรมลวงหนา 

 -  เผยแพรแถลงการณเก่ียวกับผลของ Ofcom 

 - Ofcom อาจจะมีบทลงโทษเพ่ิมเติมเชน ปรบัไมเกิน 5% ของรายได หรือ 250,000 ยูโร แลวแต

จํานวนใดจะมากกวา 

มีการกําหนดกฎ กติกา สําหรับสมาชิก ดังนี้  

 -  ขอ1 ประกาศเจตนารมณท่ีจะมอบให ODPS 

 - ขอ3 แจงประสงคยุติการใหบริการ 

 -  ขอ4 การชําระคาธรรมเนียมท่ีจําเปน 

 - ขอ5 การเก็บรักษาเนื้อหาการออกอากาศเปนเวลาอยางนอย 42 วัน 

 - ขอ6 การใหขอมูล 

 - ขอ7 การใหความรวมมือ 

 - ขอ8 การปฏิบัติตามประกาศเก่ียวกับการบังคับกฎหมาย 

 -  ขอ10 ไมใหมีเนื้อหาท่ีกอใหเกิดความเกลียดชัง ชาติ ศาสนา เพศ 

 - ขอ11 คุมครองเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป ไมใหเขาชมและเขาถึงเนื้อหาตองหาม 

 -  ขอ12 ตองไมไดรับการสนับสนุนจากบริษัทท่ีเก่ียวของกับยาสูบ 

 - ขอ13 สินคาหรือโฆษณาท่ีไมไดอยูในรายการเยาวชน เชน โฆษณายาสูบ  

ปจจุบันมีผูประกอบการท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ Ofcom จํานวนท้ังสิ้น 282 ราย แบงเปนประเภทตางๆ 

ดังนี้  

- ผูประกอบการโทรทัศนท่ีออกอากาศไมวาจะเปนโปรแกรมท่ีมีอยูจากเว็บไซตท่ีมีตราสินคาของผู

ประกาศขาวบริการเลนสื่อออนไลนแบบรวมหรือผานทาง ‘แพลตฟอรมโทรทัศน ’ ไปจนถึงกลองรับสัญญาณท่ี

เชื่อมโยมกับโทรทัศนภาคพ้ืนดิน หรือ ออกอากาศผาน internet Video on Demand 
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- การจัดเก็บผังรายการโทรทัศนประกอบไปดวยรายการโทรทัศนท่ีออกอากาศนอยและ/ หรือบริษัท 

ผลิตท่ีเนื้อหานอยลงซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูรวบรวมเนื้อหาท่ีใชความรับผิดชอบในการแกไขปญหาท้ังหมดผาน

โปรแกรมตางๆ รวมบริการเครื่องเลนสื่อผานทางโทรทัศน 

- บริการภาพยนตร (Video on demand) ท่ีใหบริการทางออนไลนผานทางเว็บไซตหรือใช

เทคโนโลยีการจัดสงอ่ืนๆ โดยผูใหบริการใชความรับผิดชอบดานเนื้อหา 

- บริการวีดีโอ เพลงตามตองการ 

- บริการโสตทัศนูปกรณท่ีประกอบไปดวยรายการโทรทัศนดวยตนเองเชน รายการสงเสริมการขาย 

หรือ “Advertorials” และ 

- บริการดานโสตทัศนูปกรณท่ีไมเปนหลักซ่ึงประกอบดวยโปรแกรมท่ีเทียบเทากับประเภทการ

ออกอากาศท่ีเทียบเทากัน (เชน ศาสนา การเมือง กีฬา ผูใหญ) 

 

การพิจารณาวาเปนบริการออนดีมานดหรือไม  

 Ofcom พิจารณาบริการซ่ึงเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ 2003 อาทิเชน 

- บริการ ‘บริการโปรแกรมตามคําขอ’ เปนบริการอยางไร 

- รายการดังกลาวประกอบดวยรายการทีวีถายทอดสดไหม 

- การใหบริการรายการโทรทัศนมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการหรือไม? 

- เปนบริการตามความตองการหรือไม 

- มีความรับผิดชอบดานบรรณาธิการหรือไม? 

- มีการเผยแพรตอสาธารณชนโดยบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบดานบรรณาธิการหรือไม? 

 

หนวยงานกํากับดูแลบริการ 

- หากวาบริการนี้ถือวาเปนบริการแบบออนดีมานดดําเนินการตองกําหนดวาใครมี “ความรับผิดชอบ

ดานบรรณาธิการ” สําหรับบริการนี้จะพิจารณาจาก 1) การเลือกโปรแกรมแตละโปรแกรมท่ีรวมอยูในชวงของ

โปรแกรมท่ีประกอบดวยบริการโปรแกรมเติมเงินตามคําขอ และ2) ลักษณะท่ีโปรแกรมเหลานั้นจัดอยูในชวง

นั้น 
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- คําถามตอไปคือหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบดานบรรณาธิการอยูภายใตเขตอํานาจศาลของสหราช

อาณาจักรเพ่ือวัตถุประสงคเหลานี้หรือไม? ซ่ึงมีดังตอไปนี้: 

- ผูใหบริการมีสํานักงานใหญอยูในสหราชอาณาจักรและการตัดสินใจดานบรรณาธิการสําหรับบริการ

โปรแกรมตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีข้ึนนี้เชนกัน 

- ถามีการใชเพียงขอใดขอหนึ่ง และอีกขอหนึ่งท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแลว 

จําเปนตองมีการตัดสินใจวารัฐใดควรใชกฎระเบียบ 

- ถานอกสหภาพยุโรปอังกฤษ การกําหนดวา “สวนสําคัญ” ของแรงงานในสหราชอาณาจักรเปน

อยางไร 

 

ตัวอยางการพิจารณาของ Ofcom และ ATVOD 

- พฤษภาคม 2016: Ofcom สนับสนุนการอุทธรณโดยผูใหบริการ  (Frank Hollins – Pantics 

pulled down) กับการตัดสินใจ ATVOD วาจําเปนตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมใหกับ ATOD การ

ตัดสินใจข้ึนอยูกับมุมมองของ Ofcom วาบริการไมไดเปนสวนใหญของบริการวีดีโอ (รวมรูปภาพและกราฟฟก

จํานวนมาก) และเห็นดวยกับคําอุทธรณท่ีไมใชทางเศรษฐกิจ 

- มิถุนายน 2016: Ofcom สนับสนุนการอุทธรณโดยผูใหบริการ (Pandora Blake – Dreams of 

Spanking) กับการตัดสินใจของ ATOD วาจําเปนตองลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมใหกับ ATVOD 

- ท้ังสองคําอุทธรณเหลานี้ไดรับอนุญาต แต Ofcom ไมทราบวาการตัดสินนั้นมีความสมดุลและข้ึนอยู

กับมุมมองท่ีวา บริการสวนใหญไมใชเชิงพาณิชย (ทําหนาท่ีเปนเวทีสําหรับผูใช ) และไมไดประกอบดวยเนื้อหา

วีดีโอเปนหลัก 

- ในป 2012-13 ATVOD ไดดําเนินการกับบริการ 16 รายการ ท่ีถือวาไมเปนไปตา มขอกําหนด สิบ

ของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ทําใหพวกเขาปฏิบัติตามและสามปดโดยสมัครใจ เว็บไซตหนึ่งถูกปดตัวลงโดยคํา

สั่งซ้ือของ Ofcom หลังจากละเวนการแจงการบังคับใช ATVOD ออก บริการสองรายการท่ีดําเนินการโดย

เพลยบอยทีวีสหราชอาณาจักรไดรับคาปรับจาก Ofcom เปนจํานว น 100,000 ราย สวนหนึ่งของการ

ดําเนินงานของ Playboy V UK ไดถูกยายไปอยูท่ีแคนาดา ซ่ึงยังคงใหบริการแกผูบริโภคชาวอังกฤษโดยไมได

รับการควบคุมโดย ATVOD 
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Session 8 

นโยบายการกํากับดูแลบริการ OTT ในสหภาพยุโรป และผลกระทบตอผูบริโภค 

การกํากับดูแลตลาด On-Demand ในสหภาพยุโรป (European Regulation) 

 ในสหภาพยุโรปมีการกํากับดูแลโดย คณะกรรมาธิการยุโรป ซ่ึงไดกํากับดูแลผูใหบริการในกิจการ

โทรทัศน รวมถึงผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ซ่ึงผูใหบริการ  OTT TV ไดรับการจัดอยูในกลุมผู

ใหบริการแพลตฟอรม On Demand ท้ังนี้ หนวยงานกํากับดูแลภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ประยุกตใชกฎหมาย AVMSD เปนกฎระเบียบระดับพ้ืนฐานในการกํากับดูแลผูใหบริการ OTT TV และ

สามารถบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดมากข้ึนในดานท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย AVMSD ภายในประเทศท่ีตนเอง

กํากับดูแลอยูได ตราบใดท่ี กฎหมายดังกลาวสอดคลองกับกฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union 

Law) 

กฎหมาย Television Without Frontiers Directive: TWF 

 สําหรับกฎหมาย Television Without Frontiers Directive เปนกฎหมายถูกกําหนดข้ึนในป ค .ศ. 

1989 สําหรับการใหบริการ Broadcast ภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีจุดประสงคในการออก

ใบอนุญาตครอบคลุมประเทศสมาชิก เพ่ือเสริมสรางการผลิตเนื้อหา และคุมครองลิขสิขธิ์ของเนื้อหารายการ 

ตลาดโทรทัศนในสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) 

 สําหรับบริการบรอดแคสโทรทัศนท่ีไดรับการอนุญาตหรือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการในสหราช

อาณาจักรจะสามารถออกอากาศหรือใหบริการไดท่ัวไปสําหรับประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกแตละ

ประเทศจะไมมีการกํากับดูแลหรือการออกใบอนุญาตอีก 

กฎหมาย Audio Visual Media Services Directive: AVMS 

 กฎหมาย Audiovisual Media Services Directive (AVMS) เปนกฎหมายฉบับเดิมท่ีถูก

กําหนดข้ึนโดยมีจุดประสงคในการกํากับดูแลบริการ On-Demand ในป ค .ศ. 2007 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได

นํามาใชแทนท่ี กฎหมาย Television Without Frontiers Directive (TWF) และปจจุบันคณะกรรมาธิการ

ยุโรปไดนํากฎหมาย AVMS มาทบทวนใหมในป ค .ศ.2009 โดยปรับปรุงเปนกฎหมาย Audiovisual Media 

Services Directive (AVMSD) (2010/13 EU) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปกําหนดข้ึน โดยมี

จุดประสงคในการวางแบบแผนสําหรับการใหบริการ Audiovisual Media ขามพรมแดนภายในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป เพ่ือเสริมสรางใหกิจกรรมการผลิตเนื้อหา และชองทางการกระจายเนื้อหาไปยังผูบริโภค

ภายในสหภาพยุโรปมีความแข็งแกรงมากข้ึน และสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม กฎหมาย AVMSD 

ครอบคลุมผูใหบริการเนื้อหา (Audiovisual Media) ทุกรูปแบบโดยไมจํากัดเทคโนโลยีท่ีใชในการรับสงเนื้อหา 

ปจจุบัน คณะกรรมาธิการยุโรปใชกฎหมาย AVMSD ฉบับป ค.ศ. 2010 กับท้ังผูใหบริการในกิจการโทรทัศน
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รายเดิม และผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ซ่ึงผูใหบริการ OTT TV ไดรับการจัดอยูในกลุมผูใหบริการ

แพลตฟอรม On-Demand  

 
 

Net Neutrality  

การกํากับดูแลทางดานโครงขายดวยกฎหมาย Net Neutrality ซ่ึง คณะกรรมาธกิารยุโรป  ไดพัฒนา

กฎหมายสําหรับการเชื่อมตอดานโครงขาย (Connected Continent) เพ่ือสรางการใชโครงขายรวมกัน 

สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการไดประกาศใช Open Internet Order 2015 เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึง

เนื้อหาบนอินเทอรเน็ตไดอยางเสรี สรางแรงจูงใจใหกับผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการบนอินเทอรเน็ต 

รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการลงทุนโคร งขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนดในระดับชาติ หลักการ Net Neutrality มี

ดังนี้ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไมสามารถขัดขวางการเขาถึงเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการท่ีถูกกฎหมายบน

อินเทอรเน็ตได รวมท้ังไมสามารถขัดขวางการใชงานอุปกรณท่ีไมเปนภัยตอโครงขายอินเทอรเน็ต อีกดวย (No 

Blocking)  
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สรุปภาพรวม 

Over-the-Top (OTT) หรือบริการส่ือสารและแพรภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ต โดยท่ีผู
ใหบริการไมตองลงทุนโครงขายสัญญาณเองถือเปนธุรกิจรูปแบบใหมท่ีเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในยุค
ปจจุบัน ในชวงทศวรรษท่ีผานมา เม่ือผูบริโภคมีค วามตองการใชเทคโนโลยีมากข้ึน ประกอบกับผูใหบริการ
ตองการสรางความแตกตางจากคูแขงรายอ่ืน ทําใหมีบริการรูปแบบใหมท่ีเรียกวา Over-the-Top (OTT) 
เกิดข้ึน โดย OTT คือบริการสื่อสารและแพรภาพเนื้อหาผานแอพพลิเคชั่นบนอินเทอรเน็ต โดยท่ีผูบริโภคไม
จําเปนตองติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม และผูใหบริการไมตองลงทุนโครงขายเอง ยกตัวอยางเชน Netflix และ 
Hulu ซ่ึงเปนบริการแพรภาพภาพยนตรและรายการทีวีผานอินเทอรเน็ต โดยท่ีผูช มไมตองติดตั้งเสาอากาศ 
หรือจานดาวเทียมเพ่ิมเติม และผูประกอบการไมตองเสียคาใชจายในการสงสัญญาณโทรทัศนเหมือน
ผูประกอบการทีวีแบบดั้งเดิม (traditional TV) 

กรณีศึกษาของวงการทีวีในสหรัฐฯ สะทอนใหเห็นวาบริการ  OTT มีความโดดเดนเหนือกวาการ
รับชมทีวีแบบดั้ง เดิม ท้ังในดานความสะดวกสบายในการรับชม ราคา ความหลากหลายของเนื้อหาและ
ความสามารถในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค บริการ OTT ถือเปนการปฏิวัติสื่อครั้งยิ่งใหญใน
สหรัฐฯ ท่ีทาทายอุตสาหกรรมสื่อแบบเดิมๆ โดย OTT มีจุดเดนในแงของการท่ีผูชมสามารถเลือกรับชมเนื้ อหา
ตามความตองการ (video on demand) และสามารถใชบริการไดทุกท่ีทุกเวลา ผานอุปกรณชนิดใดก็ไดท่ี
สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร และสมารททีวี นอกจากนี้ ยังมี
อัตราคาสมาชิกรายเดือนเฉลี่ยราว 8-10 ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงถูกก วาการสมัครสมาชิกเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมอยางนอย 8 เทา อยางไรก็ตาม แมวาคาใชบริการในการรับชมจะสูงกวาฟรีทีวี แต OTT ก็มีขอ
ไดเปรียบในเรื่องของความสามารถในการรับชมรายการหลายตอนแบบตอเนื่อง (binge watching) โดยไมมี
โฆษณาค่ัน และมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย  ท้ังภาพยนตร รายการทีวี ซีรียยอดนิยมจากชองทีวีตางๆ และซีรียท่ี
ผลิตเพ่ือออกอากาศเฉพาะบนชองทางของตนยิ่งไปกวานั้น การใหบริการ OTT ท่ีเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตอยู
ตลอดเวลา ยังทําใหระบบสามารถวิเคราะหพฤติกรรมการรับชมและใหคําแนะนํารายการท่ีนาสนใจตาม
ความชอบของแตละบุคคล รวมถึงสามารถนําไปตอยอดเพ่ือจัดซ้ือหรือผลิตเนื้อหาใหมๆ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค ยกตัวอยางเชน Netflix สามารถวิเคราะหไดวาผูชมเริ่ม “ติด” ซีรียตั้งแตตอนไหน โดย
การวิจัยพบวาผูชมมักติดซีรียในตอนอ่ืนๆ ท่ีไมใชตอนแรก ซ่ึงสอด คลองกับกลยุทธของ Netflix ในการปลอย
รายการทุกตอนออกมาพรอมกัน (binge-release strategy) ทําใหผูชมยังคงติดตามรายการเหลานั้นอยู 
เนื่องจากสามารถรับชมรายการไดอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ ตางจากการรับชมทีวีแบบดั้งเดิมท่ีผูชมตองรอ
ชมตอนตอไปในอาทิตยถัดไป ทําใหอาจไมดูรายการเหลานั้นตอ หากรายการตอนแรกมีเนื้อหาไมโดนใจ 

ปจจัยดังกลาว ทําใหบริการ  OTT ในสหรัฐฯ ไดรับความนิยมเปนอยางสูง สวนทางกับธุรกิจ
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมท่ีมียอดผูชมคอยๆ หดตัวลง  ท่ีผานมา เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในสหรัฐฯ ถือ
เปนธุรกิจบันเทิงขนาดใหญท่ีมีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงถึง 7 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป มีจํานวนสมาชิกกวา 
100 ลานราย หรือคิดเปนเกือบ 90% ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด แตเม่ือมีบริการ OTT กาวเขามา สงผลให
ธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในสหรัฐฯ เริ่มเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับบริการ OTT โดยตั้งแตป 2013 
จํานวนสมาชิกเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีแนวโนมคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่องราว 0.5-1% ตอป หรือประมาณ 
1 ลานคนตอป ขณะท่ีบริการ OTT เชน Netflix และ Hulu มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในชวง 
5 ปท่ีผานมาสูงถึง 18% และ 100% ตอป ตามลําดับ ท้ังนี้ ยอดสมาชิกรวมกันมากกวาครึ่งหนึ่งของเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียม นอกจากนี้ สัดสวนของเม็ดเงินโฆษณาตามสื่อทีวีในสหรัฐฯ ท่ีเคยมีสวนแบงประมาณ 37% 
ของเม็ดเงินโฆษณาท้ังหมดในป 2015 ก็มีแนวโนมกระจายไปยังสื่ออ่ืนมากยิ่งข้ึน โดย eMarketer บริษัทวิจัย
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การตลาดชั้นนําของสหรัฐฯ คาดการณวาเม็ดเงินโฆษณาตามสื่อทีวีจะคอยๆ ลดลงประมาณ 0.5% ตอป สวน
ทางกับเม็ดเงินโฆษณาตามสื่อดิจิทัลท่ีคิดเปนสัดสวนราว 31% ของเงินโฆษณาท้ังหมดในป 2015 มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนเปน 37% แซงหนาสื่อทีวีภายในป 2018 สะทอนใหเห็นถึงความนิยมท่ีลดลงของการรับชมทีวีแบบ
ดั้งเดิม 

นอกจากนี้ การกาวเขามาของ  set-top-box เชน Apple TV, Roku และ Chromecast 
ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมท่ีเปล่ียนไปรับชมส่ือออนไลนมากข้ึน จะเปนปจจัยผลักดันทํา
ใหบริการ OTT เติบโตไดอยางตอเนื่อง  Park Associates บริษัทวิจัยตลาด พบวาเกือบ 20% ของบานท่ีมี
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงในสหรัฐฯ จะตองมีอุปกรณ set-top-box เชน Apple TV, Roku และ Chromecast 
อยางนอย 1 ชิ้น เพ่ือชวยแปลงทีวีธรรมดาใหสามารถรับชมรายการทางอินเทอรเน็ตไดเหมือนกับอินเทอรเน็ต
ทีวี โดยการแพรหลายของอุปกรณเหลานี้จะทําใหการรับชมบริการ OTT บนจอทีวีทําไดงายและสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคสื่อของวัยรุนยุคใหมยังมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากขนบแบบเดิมๆ โดย 
Verizon คายมือถือรายใหญของสหรัฐฯ พบวาราว 60% ของ Gen Y (อายุระหวาง 15-34 ป) จะเลือกรับชม
รายการบันเทิงผานชองทางออนไลนแทนท่ีการรับชมผานทีวีแบบดั้งเดิม สิ่งเหลานี้คือปจจัยสนับสนุนใหธุรกิจ 
OTT ยังสามารถขยายตัวไดตอไป 

สําหรับไทย แมวาการใหบริการ  OTT จะยังไมแพรหลาย แตดวยอัตราการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีมี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อาจสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคส่ือในระยะยาวเปล่ียนไปได ปจจุบัน ไทยมี
ยอดจําหนายอุปกรณท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตในระดับท่ีคอนขางสูง ไมวาจะเปนสมารทโฟนท่ีมี
ยอดขายประมาณ 12 ลานเครื่องตอป และมีแนวโนมเติบโตประมาณ 6% ตอป ในชวงป 2016-2020 รวมถึง
ยอดขายทีวีท่ีคาดวาแตละบานจะหันมาใชอินเทอรเน็ตทีวีมากข้ึนเปน 50% ของครัวเรือนท้ังหมดภายในป 
2020 ซ่ึงไดรับแรงผลักดันจากอินเทอรเน็ตทีวีท่ีเริ่มมีขายอยางแพรหลายและมีราคาท่ีถูกลง โดยมีราคาเริ่มตน
ต่ํากวา 10,000 บาท นอกจากนี้ การเขาถึงบรอดแบนดอินเทอรเน็ตตอครัวเรือนของไทยยังมีอัตราการเติบโต
สูงถึง 15% ตอป ตลอดจนพฤติกรรมของผูบริโภคในไทยก็มีแนวโนมเกาะกระแสการซ้ือสินคาไอทีมากข้ึน จาก
ปจจัยเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีจะเติบโตแบบกาวกระโดด เม่ือ ประกอบกับการ
ขยายโครงขาย 4G ของผูใหบริการมือถือ ซ่ึง Ericsson บริษัทสื่อสารและโทรคมนาคมรายใหญพบวา เม่ือมี
การเปดใชงาน 4G ในตางประเทศ จะทําใหผูบริโภคกวา 50% หันมารับชม video on demand อยางนอย
วันละ 1 ครั้ง ทําใหมีแนวโนมวาคนไทยจะหันมารับชมสื่อผานอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

แนนอนวาดานหนึ่งจะเปนโอกาสใหผูประกอบการ  OTT แตในอีกดานหนึ่ง ยอมสงผลกระทบ
โดยตรงตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูประกอบการทีวีรายเดิม หากบริการ OTT ไดรับความนิยมในไทย 
ยอมทําใหระบบนิเวศของแวดวงทีวีและการสื่อสารเปลี่ยนไป ไมวาจะเปนปริมาณการใชขอมูลบนอินเทอรเน็ต
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนแบบกาวกระโดด โดยในกรณีศึกษาของสหรัฐฯ และแคนาดานั้น บริการ OTT อยาง 
Netflix ใชพ้ืนท่ี traffic บนเครือขายอินเทอรเน็ตสูงถึง 36% ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ขาดแรงจูงใจในการลงทุน โครงขายเพ่ิมเติม เนื่องจากไมไดรับผลตอบแทนใดๆ จากผูประกอบการ OTT 
นอกจากนี้ ผูประกอบการทีวีรายเดิมมีโอกาสสูญเสียรายไดจากเม็ดเงินโฆษณาท่ีมีแนวโนมกระจายไปยังสื่อ
อ่ืนๆ รวมถึงสื่อออนไลนท่ีมีจํานวน eyeball สูงกวา แมวาในปจจุบัน เม็ดเงินโฆษณามากกวา 60% จะกระจุก
ตัวอยูท่ีสื่อทีวี แตเริ่มเห็นสัญญาณวาเม็ดเงินโฆษณาจากสื่อดั้งเดิม ไดแก สื่อสิ่งพิมพและวิทยุ ซ่ึงมีสัดสวนสูงถึง 
26% ของเม็ดเงินโฆษณาท้ังหมดในป 2010 มีแนวโนมลดลงเหลือเพียง 21% ในป 2015 และมีการกระจาย
ไปยังสื่อออนไลนและสื่อนอกบานมากข้ึน โดยในอนาคต สื่อทีวีอาจเผชิญปญหาในลักษณะเดียวกันกับสื่อดั้งเดิม
ได 
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จะเห็นไดชัดวา มีผูประกอบการทีวีแบบดั้งเดิมบางรายเริ่มปรับตัว เพ่ือตอบโจทยพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาของอุตสาหกรรมทีวีไทยท่ีมีมูลคาราว 6-7 หม่ืนลานบาทตอป มี
แนวโนมเติบโตชาลงตามสภาพเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวเพ่ือชวงชิงเม็ดเงินโฆษณาและ
คนดูใหไดมากท่ีสุด โดยในปจจุบัน มีผูเลนหลายรายเริ่มหันมาใหบริการ OTT ยกตัวอยางเชน ชอง 7 ท่ีเปด
เว็บไซต Bugaboo.tv และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพ่ือใหบริการรับชมรายการทีวียอนหลัง รวมถึงการ
ถายทอดกีฬาสด โดยบางโปรแกรมจะออกอากาศเฉพาะบนเว็บไซตเทานั้น หรือ GTH Workpoint และไทยรัฐ
ทีวี ท่ีรวมเปนพันธมิตรกับ Line เปดแอพพลิเคชั่น Line TV เพ่ือรับชมภาพยนตร ซีรีย และเพลงผานมือถือ 
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพ่ิมจํานวนผูชมใหกับรายการแลว ยังเปนอีกหนึ่งชองทางใน
การสรางรายไดเพ่ิมเติมใหกับผูประกอบการทีวีอีกดวย 

บริษัท Startup มีโอกาสควาเม็ดเงินจากการพัฒนาบริการ OTT ท่ีตอบโจทยผูบริโภคยุคใหม 
บริการ OTT ถือเปนการพัฒนาแพลตฟอรมผานอินเทอรเน็ต ท่ีใชเงินลงทุนในชวงเริ่มตนไมสูงนัก จึงเหมาะแก
การเขาไปลงทุนของผูประกอบการ Startup หนาใหม โดยผูประกอบการ Startup ควรมุงเนนซ้ือลิขสิทธิ์
เนื้อหาท่ีนาสนใจ รวมถึงวิเคราะหแนวทางการเก็บคาสมาชิกหรือการลงโฆษณาในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ื อ
ดึงดูดผูบริโภค Gen Y และสรางฐานคนดูใหไดมากท่ีสุด โดยผูประกอบการอาจใชกลยุทธ Freemium ใหคนดู
รับชมเนื้อหาฟรีในบางสวน แตหากตองการรับชมรายการสวนท่ีเหลือ จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม ซ่ึงนาจะ
เหมาะกับพฤติกรรมของผูบริโภคชาวไทยท่ีคุนเคยกับการรับชมฟรีทีวีมากกวาทีวีท่ีเสียคาบริการ หรืออาจ
ศึกษากลยุทธการตั้งราคาจากผูใหบริการ OTT ท่ีประสบความสําเร็จอยาง Netflix ท่ีมีการตั้งราคาในอัตราท่ี
ต่ําและเหมาะสมกับผูใชงานแตละประเภท เชน Basic Plan ท่ีมีราคาต่ํา เหมาะสําหรับผูใชงานเพียงคนเดียว 
หรือ Premium Plan ท่ีมีราคาสูงข้ึน เหมาะสําหรับการดูเปนครอบครัว เนื่องจากสามารถรับชมผานอุปกรณ
เชื่อมตอสูงสุดไดถึง 4 เครื่องในเวลาเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการทีวีรายเดิมจําเปนตองสรางความยืดหยุน และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือดึงดูด
ผูชมทุกกลุมอายุ กุญแจสูความสําเร็จของธุรกิจทีวีคือการพยายามแยงชิงคนดูใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงในระยะยาว 
หากบริการ OTT เริ่มเขามามีบทบาทในไทยมากยิ่งข้ึน อีไอซีมองวาผูประกอบการทีวีรายเดิม ท้ังฟรีทีวี เคเบิล
ทีวีและทีวีดาวเทียม จะตองปรับตัวไปสูการลงทุนในทุกชองทาง รวมถึงสื่อ ใหมๆ ในอนาคตเพ่ือรักษาฐานคนดู 
ยกตัวอยางเชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือรับชมรายการ ท้ังท่ีเปนรายการสดและรายการยอนหลังในทุก
อุปกรณ โดยอาจเพ่ิมตัวเลือกการเก็บคาสมาชิกในอัตราท่ีเหมาะสม ใหสอดคลองกับความตองการของผูชม
บางกลุมท่ีตองการความตอเนื่องในการรับชมทีวี นอกจากนี้ ผูประกอบการทีวีรายเดิมอาจรวมมือเปนพันธมิตร
หรือควบรวมกิจการกับผูประกอบการ OTT เพ่ือสรางความแข็งแกรงดานเนื้อหา เทคโนโลยี และฐานผูชม 

บริษัทโฆษณาควรศึกษาการกระจายเม็ดเงินโฆษณาไปยังส่ือออนไลนใหมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลอง
กับแนวทางการบริโภคส่ือในอนาคต ท่ีผานมา เนื่องจากไมมีหนวยงานกลางท่ีวัดจํานวนผูชมผานสื่อออนไลน
ท่ีชัดเจน ทําใหบริษัทโฆษณาลังเลในการลงโฆษณาตามสื่อออนไลน อยางไรก็ดี ในระยะยาว การบริโภคสื่อทีวี
แบบเดิมมีแนวโนมถูกแทนท่ีดวยสื่อออนไลน รวมถึงเริ่มมีการเปดตัวบริการวัดผลโฆษ ณาออนไลน เชน 
Nielsen ท่ีเปดใหบริการ Digital Ad Ratings ในไทยเม่ือชวงเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา โดยครอบคลุมขอมูลท้ัง
จํานวนการเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีดูโฆษณา (reach) จํานวนครั้งท่ีเห็น (frequency) ลักษณะประชากรศาสตร
ของผูชม (demographics) และเรตติ้งรวม (gross rating point) ซ่ึงจะชวยใหผูผลิตรายการ ผูขายโฆษณา
และผูซ้ือโฆษณาสามารถมองเห็นความนิยมของเนื้อหาตางๆ ไดชัดเจนและแมนยํามากข้ึนกวาเดิม ดังนั้น 
บริษัทโฆษณาจึงจําเปนตองศึกษารูปแบบและแนวทางการวัดผลโฆษณาออนไลน เพ่ือใหการลงทุนซ้ือโฆษณา 
รวมถึงการจัดโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษมีความเหมาะสมและตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  

ในระยะยาว ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของควรเตรียมการเพ่ือกําหนดแนวทางกํากับดูแล

โครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตใหเหมาะสม เนื่องจากบริการ OTT จําเปนตองใชโครงขายอินเทอรเน็ตในการ

กระจายเนื้อหาไปยังผูชม โดยท่ีไมตองลงทุนสรางโครงขายเอง ทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตอาจเสียประโยชน

และไมกลาลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงสุดทายแลว จะกระทบตอประสิทธิภาพการใชอินเทอรเน็ตและการรับชมเนื้อหา

ของผูบริโภคโดยตรง โดยปญหาดังกลาวเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงอยางแพรหลายในประเทศท่ีพัฒนาวาควร

มีการเก็บคาบริการจากผูใหบริการ OTT หรือเว็บไซตท่ีใชพ้ืนท่ี traffic บนเครือขายอินเทอรเน็ตสูงหรือไม 

หรือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองใหบริการดวยความเปนกลาง (net neutrality) ดังนั้น ทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของจึงควรมีการเตรียมการลวงหนา  เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ต 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดตอท้ังผูผลิตและผูบริโภค 
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Net Neutrality 

 Net Neutrality คือ หลักการท่ีกําหนดใหเขาถึงบริการตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต โดยไมควรถูกจํากัด

โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เชน ผูใหบริการไมควรมีสิทธิ์ท่ีจะจํากัดการใชงานยูทูบหรือบิตทอเรนท

เพราะบริการเหลานั้นใชทรัพยากรเครือขายมากกวาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุมผูสนับสนุนการ จํากัดสิทธิ์การใชงาน 

เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ตสวนใหญ ก็จะใหเหตุผลวาบริการเหลานั้นใชทรัพยากรเครือขายมากเกินไป ทําให

ผูใชงานไมสามารถเขาใชบริการอ่ืน ๆ ไดสะดวก ในขณะท่ีผูสนับสนุน Net Neutrality ก็ใหเหตุผลสวนหนึ่งวา

มันควรเปนหนาท่ีของผูให บริการอินเทอรเน็ตท่ีจะจัดสรรทรัพยากรเครือขายใหพอเพียงกับการใชงาน ไมใช

โยนภาระหรือขอจํากัดมายังผูใช 

 
 โดยเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2013 คณะกรรมาธิการยุโรปไดใชกฎหมาย Net Neutrality โดยนําเอา

เง่ือนไขพิเศษท่ีอาจจะเปนชองโหวใหผูบริการอินเทอรเน็ตนําไปใชในการจํากัดสิทธิ์ของผูใชงานออกไปเพ่ือ

สรางการเชื่อมตอ และทําใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไดอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

  

Page 97 
 



Impact of EC Rules 

 คณะกรรมาธิการยุโรปไดพิจารณาขอเสนอของคณะกร รมการในเดือนตุลาคม 2015  ขณะท่ี

กฎหมายโดยรวมไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาโดยเห็นพองใหยกเวนบางประการ ซ่ึงอาจสงผลเสียตอ

ประสิทธิภาพของกฎ Net Neutrality ไดแก 

  -  บริการพิเศษ โดยบริการบางประเภทไดรับการจัดลําดับความสําคัญจาก ISP แตมีขอ จํากัด

บางอยางสําหรับการใชงาน เชน รถยนตท่ีไมใชคนขับ และการผาตัดระยะไกล 

  -  Zero rating หรือการท่ีผูใหบริการเลือกปฏิบัติท่ีจะไมคิดคาบริการการใชงานขอมูลสําหรับ

การใชงานบางบริการ โดยอนุญาตใหรัฐสมาชิกกําหนดบริการบางอยางเปนขอยกเวนจากกฎเก่ียวกับการจํา กัด

ขอมูล 

  -  การบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม โดยจะชวยใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตสามารถจัดการ

เครือขายเพ่ือตอบสนองตอชวงเวลาท่ีตองการไดสูงสุด ซ่ึงจะชวยให ISP สามารถจัดกลุมบริการบางประเภทไว

ในระดับพิเศษ ซ่ึงหากจําเปนในการจัดการขอมูลก็สามารถชะลอการสงขอมูลลงได 

Implementation Guidelines 

 - BEREC (Body of European Regulations for Electronic Communication) ไดออก

แนวทางตาง ๆ ใหกับหนวยงานกํากับดูแลแหงชาติเพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชกฎใหม ขอกําหนด

เหลานี้กําหนดขอบเขตคําจํากัดความและขอกําหนดเก่ียวกับวิธีรักษาการเขาถึงอินเทอรเน็ตในแตละเขตแดน  

รวมถึงคําแนะนําโดยละเอียดเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ เชน การจัดการบริหารขอมูลและการเลือกปฏิบัติ 

Protection of local content 

 โดยปจจุบันการปกปองเนื้อหาทองถ่ินเปนปญหา ใหญท่ีรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลตองเขามา

จัดการดูแล เพราะการท่ีมีเนื้อหาทองถ่ินเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูชมสามารถเขาถึงรายการท่ีสะทอนวัฒนธรรม

และสังคมของพ้ืนท่ีนั้น ๆ แตเรื่องนี้เปนสิ่งท่ียากท่ีจะกําหนดขอกําหนดตาง ๆ ใหกับบริษัทตางชาติท่ีทํางาน

นอกอาณาเขตโดยไมผานกระบวนการออกใบอนุญาต หรือกํากับดูแลตามปกต ิ

 อยางไรก็ตาม Ofcom ในสหราชอาณาจักรไดพยายามใหบริษัทตางชาติท่ีใหบริการ OTT มา

ลงทะเบียนเพ่ือใหอยูในการกํากับดูแล 
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Internet Access 

 สิ่งสําคัญของสังคมในทุก ๆ แหงคือการทําใหประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากข้ึน ทําให

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการใหม ๆ ไดทุกประเภท 

 การเขาถึงอินเตอรเน็ตผานสายโทรศัพทพ้ืนฐาน (ADSL หรือ Fiber) เปนการใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุด แตไมสามารถครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีชนบทได 

 การเขาถึงอินเตอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยีไรสาย (เชน 4G) เปนสิ่งท่ีสามารถเขาถึงไดงายและราคาถูก

กวาการเขาถึง ADSL แตผูใหบริการอาจตองมีขอกําหนดข้ันต่ําเพ่ือใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงได  

นอกจากนี้ตองมีการกํากับดูแลเก่ียวกับคาบริการเพ่ือใหอยูในเ กณฑท่ีกําหนด หรืออาจตองกําหนดอัตรา

คาบริการข้ันต่ําสําหรับผูใหบริการ 

 
 จากรปูแสดงถึงประโยชนของ 4G ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจโดยยกตัวอยางท่ีเกิดข้ึนกับสหราชอาณาจักร 

โดยไดเพ่ิมการลงทุน 5.5 พันลานปอนด อีกท้ังยังกระตุนการซ้ือในหวงโซอุปทานอีก 8 พันลานปอนด ท้ังนี้

ระบบ 4G ไดชวยคนทํางานในสหราชอาณาจักรท้ังหมดประหยัดเวลาการทํางานภายในหนึ่งปได 37 ลาน

ชั่วโมง และไดชวยให GDP เพ่ิมข้ึน 0.5% ตอป เปนตน 
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 โดยภายหลังจากท่ี Ofcom ไดเปดประมูลคลื่นความถ่ีและไดผูชนะในการใหบริการ 4G แลว ก็ไดมี

การรวบรวมขอมูลการถือครองคลื่นความถ่ีของผูใหบริการแตละราย ดังกราฟตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟ EE หรือ Everything Everywhere เปนบริษัทท่ีถือครองคลื่นความถ่ีมากท่ีสุด 

ประกอบดวยชวงคลื่นความถ่ี 800 MHz 1800 MHz 1900 MHz  2100 MHz และ 2.6 GHz paired 

รองลงมาคือ VF หรือ Vodafone โดยถือครองชวงคลื่นความถ่ี 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 

2.6 GHz paired และ 2.6 GHz unpaired ถัดไปก็จะเปน UKBB O2 H3G และ BT ตามลําดับ 
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 จากรปู เปนการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีการใหบริการของระบบ 3G และ 4G ในสหราชอาณาจักรของผู

ใหบริการ คือ EE หรือ Everything Everywhere O2 Vodafone และ Three โดยในเดือนมิถุนายน 2014 

พบวาพ้ืนท่ีการใหบริการ 4G ครอบคลุมพ้ืนท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีใหบริการ 3G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรปูเปนการเปรียบเทียบการครอบคลุมของ NGA Network และ SFBB ในสหราชอาณาจักร 

โดย NGA คือ Next Generation Access เปนเครือขายท่ีใช Fiber Optic ท้ังหมดหรือบางสวนและมี

ความสามารถในการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถถายโอนขอมูลไดมากกวา 24 Mbps 

สวน SFBB คือ Superfast Broadband เปนการใหบริการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถถายโอน

ขอมูลไดสูงสุดกวา 24 Mbps ใหบริการโดยใชเครือขายท่ีเปนสายทองแดงท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน 
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Protection of Minors 

 ระเบียบ ขอบังคับ การกํากับดูแลของสหภาพยุโรปและระดับชาติจําเปนตองกําหนดใหผู

ออกอากาศและผูใหบริการเปนไปอยางเหมาะสม เพ่ือปกปองเด็กจากการเขาถึงเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม โดยหาก

ผูรับใบอนุญาตของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนไมมีการกํากับดูแลก็อาจทําใหใบอนุญาตถูกเพิกถอนได 

แตสําหรับการใหบริการ OTT เนื่องจากผูใหบริการมีใบอนุญาต จึงทําใหการกํากับดูแลเพ่ือปกปองเด็กเขาถึง

เนื้อหาท่ีไมเหมาะสมทําไดลําบาก แตก็อาจมีบางวิธีท่ีใชตร วจสอบหรือปองกันเด็กในการเขาถึงเนื้อหาท่ีไม

เหมาะสม เชน ตองการตรวจสอบอายุในการเขาถึงหรือใชบัตรเครดิต เปนตน 

Increasing levels of Piracy 

 แนวโนมของการละเมิดลิขสิทธิ์ในปจจุบันคอนขางสูงข้ึน โดยการสงตอหรือแชรไฟลในรูปแบบ 

peer to peer ยังคงเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญตอเจาของลิขสิทธิ์และทําลายตลาดของกิจการภาพยนตรและ

เสียงเพลง ในเว็บไซตสตรีมม่ิงตาง ๆ เชน Spotify และ YouTube เสนอการชําระคาลิขสิทธิ์ใหแกเจาของ

เนื้อหา แตอยางไรก็ตาม การเสนอการชําระคาลิขสิทธิ์ดังกลาวอยูในอัตราคาตอบแทนคอนขางต่ํา และเจ าของ

เนื้อหา (ท้ังบริษัทและผูริเริ่ม ) ตองการอัตราคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน ดังนั้นหากเจาของเนื้อหายินยอมกับ

คาตอบแทนนั้น เจาของเนื้อหาก็จะดําเนินการนําเนื้อหาออกจากเว็บไซตเหลานั้น 

Online Market in Thailand 

 หลังจากหลายปท่ีผานมา ผูใหบริการวิดีโอสตรีมม่ิงรายใหญของโลกอยาง Netflix ไดออกมาประกาศ

วาเปดบริการเพ่ิมอีก 130 ประเทศ รวมถึงไทยดวย  โดยไดเปดตัวในงาน CES 2016 ซ่ึงผูใชสมารทโฟน iOS 

Android สามารถชม NETFLIX ไดผานทางเว็บไซต และแอปพลิเคชัน โดยไมตองใช VPN เหมือนแตกอนแลว

โดยราคาสมาชิกของ NETFLIX นั้น เริ่มตนท่ี 280 บาท ตอเดือน สามารถแบงเปนแพคเกจตาง ๆ ดังนี้ 

 -  แพคเกจ BASIC ราคา 280 บาท/เดือน สามารถชมหนังระดับ SD และดูไดเพียง 1 อุปกรณ 

 - แพคเกจ STANDARD ราคา 350 บาท/เดือน สามารถชมหนังระดับ HD และดูไดถึง 2 อุปกรณ

พรอมกัน 

 -  แพคเกจ PREMIUM ราคา 420 บาท/เดือน สามารถชมหนังระดับ HD และ UHD และดูไดถึง  

4 อุปกรณพรอมกัน ท้ังนี้ทานท่ีเปนสมาชิกใหมสามารถทดลองใชฟรีนาน 30 วัน กอนตัดสินใจตออายุเพ่ือเริ่ม

จายคาสมาชิกได  อยางไรก็ตาม ผูท่ีจะเปนสมาชิกไดตองผูกกับบัตรเครดิต หรือผูกกับบัญชี PAYPAL จํานวน

หนังนอยกวาผูใหบริการหนังในไทย และยังไมมีซับภาษาไทย ซ่ึงในอนาคต  NETFLIX ก็จะเพ่ิมในสวนซับไทย

ในเร็ว ๆ นี้ 
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Session 9  

การปฏิวัติอินเทอรเน็ต โครงขาย และอุปกรณรับสัญญาณ 

สําหรับการปฏิวัติอินเทอรเน็ต โครงขาย และอุปกรณรับสัญญาณ จะตองอาศัยการพัฒนาการในดาน

ท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- การพัฒนาการดานมาตรฐานและเทคโนโลยี (Standard and Technology) 

- การพัฒนาการของตลาดสื่อสารแบบไรสาย (Mobile Market) 

 

การเจริญเติบโตในการรับสงขอมูลของอินเทอรเน็ต (Internet Traffic) 

 

 สําหรับการรับสงขอมูลในอินเทอรเน็ตปจจุบันมีปริมาณขอมูลท่ีมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากการสํารวจ

ตั้งแตป 2011 ถึง ป 2016 โดยขอมูลสวนใหญเปนการรับสงขอมูลประเภทวีดีโอท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีการพัฒนา

รูปแบบของขอมูลใหมีการรับสงขอมูลใหไดปริมาณและคุณภาพท่ีมาก ข้ึนในอินเทอรเน็ต Greenfield จึงมีการ

พัฒนาการมาตรฐานบีบอัดขอมูลข้ึน และผูประกอบการดาน Software ก็ไดเปดใหมีการพัฒนารูปแบบของ

ขอมูลใหเกิดรูปแบบของขอมูลในรูปแบบใหมๆอยางตอเนื่อง สําหรับการมาตรฐานบีบอัดขอมูลจากรูปแบบ

ของขอมูลวีดีโอเดิมท่ีมีการรับสง ในรูปแบบ MPEG-2 จะมีการเปลี่ยนแปลงการรับสงในรูปแบบ AVC โดย

โครงสรางของขอมูลแบบ AVC จะเขามาแทนท่ีการรับสงขอมูลวีดีโอแบบเดิม จากท่ีมีการพัฒนาการรับสงและ

ขอมูลท่ีมีปริมาณมากประกอบกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น สงผลตอประเด็นหลักในเรื่องของอุปกรณรับ

ขอมูลท่ีจะตองรองรับในรปูแบบ Multi-Screen และคุณภาพของขอมูลวีดีโอความคมชัดในระดับ Ultra HD 

หรือ 4K ทําใหสงผลตอการลงทุนและคาใชจายในการพัฒนาอุปกรณดังกลาวควบคูไปดวย  
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วิวัฒนาการสําหรับ OTT 2.0 

 

สําหรับการวิวัฒนาการของ OTT 2.0 มีการวิวัฒนาการออกเปน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การวิวัฒนาการของโครงขาย มีการปฏิวัติสถาปตยกรรมโครงขายโทรคมนาคมหลัก 

(Telecommunications Core network) ตลอดจนกระบวนวิธีเขาถึงโครงขาย (Access Network) ซ่ึงจะ

คอยเริม่แปรขบวนเปลี่ยนแปลงโครงขายโทรคมนาคมท่ัวโลกจากระบบอนาล็อกไปสูโลกแหงยุคดิจิทัล และ

การพัฒนาการรับสงขอมูลของ OTT บนโครงขายแบบไรสายใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน (Mobile Delivery) 

 2. การบีบอัดขอมูล มีการพัฒนาระบบการประมวลผลของขอมูลในรูปแบบ 8K, ภาพและเสียงเสมือน

จริง VR/AR และ การถายภาพวีดีโอแบบ 360 องศา 

 3. รูปแบบการนําเสนอขอมูล (Virtualization) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสําหรับการจําลองสภาพแวดลอมให

เสมือนมีคอมพิวเตอรหลายเครื่องทํางานอยูภายในคอมพิวเตอรเครื่องหลัก  โดยอาศัยการทํางานของซอฟตแวร

ดานเวอรชวลไลเซชั่นเปนตัวจัดการในเรื่อง ตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการใชฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ 

ใหกับระบบเสมือนแตละตัว ทําใหการเชื่อมตอระบบจากภายนอกไมสามารถแยกไดวากําลังติดตอกับระบบ

เสมือนหรือระบบจริง โดยมีการพัฒนาใหทํางานรวมกับ Web Design และการใชงานในรูปแบบ 

Applications (Apps)  

 4. การพัฒนาการรูปแบบการเชื่อมตอในลักษณะ End to End IP address ระหวางอุปกรณเพ่ือ

ประหยัดการใช IP ซ่ึงมีอยูอยางจํากัด 

 5. การพัฒนารูปแบบของคุณภาพของขอมูลในลักษณะ 4K, 8K และ UHD รวมถึง การถายวีดีโอใน

รูปแบบ 360 องศา 

 6.  พัฒนาการสรางภาพท่ีมีสวนเปรียบตางของแสงระหวางความมืดและความสวางใหอยูในภาพ

เดียวกัน รวมถึงการรองรับการเก็บเสยีงในระบบ 3D 
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การรับสงขอมูลสําหรับ OTT ในรูปแบบของอุปกรณส่ือสารไรสาย (OTT Mobile Delivery) 

 

สําหรับการรับสงขอมูลประเภทวีดีโอจากการเก็บขอมูลในไตรมาสท่ี 3 ป 2016 มีการใชงานผาน

อุปกรณประเภทเคลื่อนท่ี ประกอบดวย โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) แทบเล็ต (Tablet) มีการใชงาน

วีดีโอท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตเม่ือเทียบกันระหวาง โทรศัพทมือถือ กับ แทบเล็ต  ปรากฏวาการใชงานขอมูลวีดีโอดวย

โทรศัพทมือถือมีอัตราการเติบโตท่ีมากกวาแทบเล็ต ซ่ึงสามารถบอกไดวาพฤติกรรมการใชงานการเขาถึ งขอมูล

ประเภทวีดีโอท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคจะตองเปนในลักษณะท่ีสามารถใชงานท่ี ทุกเวลา ทุก

สถานท่ี ทุกอุปกรณสื่อสาร ดังนั้นอุปกรณปลายทางท่ีเปนแบบลักษณะเคลื่อนท่ี (Mobile) จึงเปนอุปกรณท่ีมี

การใชงานการเขาถึงขอมูลวีดีโอท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุด 
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บริการ OTT บนอุปกรณส่ือสารไรสาย (OTT Mobile Service) 

 

สําหรับการบริการ OTT บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี เชน Smart Phone ยังเปนทางเลือกท่ีผูบริโภค

หรือผูใชบริการเลือกท่ีจะเปนชองทางการรับขอมูลวีดีโอมากท่ีสุดและอยางตอเนื่อง จากการคาเฉลี่ยของ

ผูบริโภคหรือผูใชบริการท่ัวโลกจะรับชมหรือดูวีดีโอบน Smart Phone มากกวา 4 ชั่วโมงตอสัปดาหและจะ

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นความคาดหวังของผูบริโภคหรือผูใชบริการตองการคุณภาพของวีดีโอท่ีสูง และ

รวมถึงการใชงาน Data ในลักษณะท่ีเปนแบบไมจํากัด (Unlimited) ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจพบวา 40% 

ของผูบริโภคหรือผูใชบริการสนใจในการดูวีดีโอแบบตอเนื่องในลักษณะแบบไมจํากัดกับการวงาแผนการใชงาน 

Mobile data  
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พัฒนาการของตลาด (Developing Market) 

 

การพัฒนาการดานตลาดของบริการ OTT พบวา บริการ OTT มีการเติบโตอยางตอเนื่องท่ัวโลก โดย

มากกวา 50 บริการในลักษณะของการรับชมวีดีโอแบบบอกรับสมาชิกโดยมีการสมัครและเสียคาบริการราย

เดือน (SVOD) ไดเริ่มใหบริการท่ัวโลก ตัวอยางเชน บริการ SVOD ของ Netflix ซ่ึงมีการเริ่มใหบริการตั้งแตป 

2010 และรูปแบบการใหบริ การของบริษัทผูใหบริการจะเปนในลักษณะของการเสนอ Package ท่ีตอบสนอง

ผูบริโภคโดยเฉพาะและหลากหลายมากจากการท่ีบริการ OTT ยังไมมีการคิดตนทุนของการอนุญาตในการ

ประกอบกิจการ ซ่ึงกุญแจการใหบริการ OTT คือการนําเสนอวีดีโอหรือภาพยนตรตัวอยางใหกับผูชมกอน 

และการใหผูชมเปนผูเลือกในการรับชมไดเอง 
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โครงขายในการใหบริการ (Network Structure) 

 

สําหรับโครงขายในการใหบริการประกอบดวย 3 สวน คือ สวนแรกจะเปน Content Server ซ่ึงจะ

เปนสวนท่ีรวบรวมขอมูลและเนื้อหาท่ีจะใหบริการ สวนท่ี 2 จะเปนสวนท่ีเปนการบริหารจัดการ Content 

Server ซ่ึงจะมีระบบเครือขายขนาดใหญของเครื่องเซิฟเวอรจํานวนมหาศาลท่ีกระจายตัวอยูตามภูมิภาคตางๆ

ท่ัวโลก เซิฟเวอรเหลานี้จะเชื่อมตอกันผานอินเทอรเน็ ตเพ่ือทําหนาท่ีในการสงขอมูลใหไปถึงผูรับปลายทางให

เร็วท่ีสุด รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลเหลานั้น (Availability) ไดตลอดเวลา  ซ่ึงเรียกวา 

Content distribution Network (CDN) สวนท่ี 3 จะเปนสวนของผูใหบริการ Internet (ISPs) และโครงขาย

ปลายทาง (Access Network) ไมวาจะเปน Fiber ,Cable และ ผูใหบริการโครงขายไรสาย (Mobile หรือ 

WiFi Operators) โดยในสวนนี้จะเปนบริการท่ีเชื่อมตอไปยังผูรับชม 
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รูปแบบการรับสงขอมูลในการใหบริการ  

 

การรับสงขอมูลของ Content distribution Network (CDN) คือระบบเครือขายการนําสงขอมูล

ดิจิตอลขนาดใหญ ท่ีประกอบดวย เครื่อง Server หลายๆเครื่อง ท่ีตั้งใน 19Data Center จํานวนมากท่ีเชื่อมตอ

กับ Internet  โดยหนาท่ี 19CDN คือ การสงขอมูลใหถึงผูใชปลายทาง (End User) อยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ พรอมใหผูใชปลายทาง (End User) เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา โดยใชวิธีกระจาย traffic ไปยัง

เครื่อง Server ตางๆจํานวนมากบนเครือขาย เพ่ือเปนการลดการรองรับ traffic จํานวนมาก บนเครื่อง 

Server เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เชน ขอความ หนาเว็บเพจ วิดีโอ ไฟลภาพ ฐานขอมูล หรือแอพพลิเคชั่นตางๆบน 

Internet ยกตัวอยางเชน  Akamai เปนผูใหบริการระบบ CDN ขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีจํานวนเซิฟเวอร

มากกวา 216,000 เครื่องกระจายตัวอยูกวา 120 ประเทศท่ัวโลก และมากกวา 1,500 โครงขายท่ัวโลก รวมถึง

ในไทยเองก็มีเซิฟเวอรติดตั้งอยูตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศ 
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วิวัฒนาการของเครื่องรับโทรทัศนในดานความละเอียดของจอภาพเริ่มเขามามีบทบาท

สําคัญ  โดยมาตรฐานความละเอียดของจอภาพไดมีการพัฒนาจาก Full HD 1080p เปน Ultra High Definition 

(UHD) ซ่ึงเปนมาตรฐานใหมท่ีมีความละเอียดของจอภาพเริ่มจาก 2160p (4K) เปน 4320p (8K) จนถึง 

8640p (16K) โดยอรรถรสในการรับชมภาพท่ีดีท่ีสุดจะข้ึนอยูกับขนาดของหนาจอโทรทัศนและระยะ หางใน

การรับชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความละเอียดของจอภาพท่ีพัฒนามากข้ึนสงผล ตอผูประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน

ใหตองเปลี่ยนแปลงอุปกรณใ นการผลิตรายการเพ่ือรองรับเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและมีความละเอียดของภาพท่ี

มากข้ึน เปน 4K และเปน 8K 
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นอกจากนี้ การเขารหัสสัญญาณภาพในรูปแบบของโทรทัศนความคมชัดสูง (HDTV Format) 

แบบ UHD-2 ท่ีความละเอียด 8K จะตองใชอัตราบิต (bit rate) ในการสงขอมูลสูงสุดถึง 192 Gbps ซ่ึงสูงกวา

การเขารหัสสัญญาณภาพแบบ UHD-1C ท่ีความละเอียด  4K ซ่ึงใชอัตราบิต (bit rate) ในการสงขอมูลสูงสุด

เพียง 12 Gbps 

 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดังกลาว เราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆไดอยาง

ชัดเจนในชวงเวลาของป 2015 และป 2016 ในแตละรายการ ดังนี้ 

 

ในป 2015 

- รายการ MotoGP World Championship ไดมีการถายทอดสดแบบ 4K Ultra HD 
- รายการ BT Sport ไดมีการใชกลอง 160 ตัวตลอดรายการ ซ่ึงมีกลองท่ีเปนแบบ UHD ถึง 19 ตัว 
- เทคโนโลยี 4K แบบ super slo-mo ไดถูกนํามาใชครั้งแรกในการถายทอดสดรายการกีฬา 
- ระบบกลองไรสายแบบ UHD ไดถูกนํามาใชครั้งแรกในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
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ในป 2016 

- บริษัท Ikegami ไดสงรถถายทอดนอกสถานท่ี (Outside Broadcast Vehicle) แบบ 8K ใหแก NHK 
- ในการถายทอดกีฬาโอลิมปก ท่ี Rio de Janiero ในป 2016 ไดมีการนํารถดาวเทียมมาใช

เพ่ือใหมีการสงสัญญาณภาพท่ีมีความละเอียดสูงได 
- ในเดือนสิงหาคม ป 2016 ไดมีการทดลองออกอากาศแบบ 8K ครั้งแรกโดยรัฐบาลประเทศญี่ปุน 
- มาตรฐานการถายทอดสัญญาณแบบ 8K คาดวาจะเริ่มในป 2018 ท้ังดาวเทียมและภาคพ้ืนดิน 

ซ่ึงบริการ IPTV และ OTT มีความจําเปนท่ีจะตองใชการบีบอัดสัญญาณท่ีดีข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังนี้ เทคโนโลย ี High Dynamic Range (HDR) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการสรางภาพท่ีมีสวนตางของ

แสงระหวางความมืดและความสวางใหอยู ในภาพเดียว  เพ่ือจะทําใหภาพมีรายละเอียดครบทุกสวน ท้ังในสวน

มืดและสวนสวาง นาจะเปนเทคโนโลยีท่ีตอบโจทยสําหรับ Ultra High Definition (UHD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ บริการ OTT ยังกอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ดังนี้  

- Augmented reality (AR) คือ การรวมสภาพแวดลอมจริงกับวัตถุเสมือนเขาดวยกันในเวลา
เดียวกัน โดยวัตถุเสมือนท่ีวานั้นอาจจะเปนภาพ วิดิโอ เสียง ขอมูลตางๆ ท่ีประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร มือถือ 
เทปเล็ต หรืออุปกรณสวมใสขนาดเล็กตางๆ และทําใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งท่ีจําลองนั้นได  ตัวอยางของ
การใชงาน AR เชน เกม การเรียนการสอน การแพทย การทหาร เปนตน 
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- Virtual reality (VR) คือ การจําลองสภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง โดยพยายามทํา
ใหเหมือนจริงโดยผานการรับรูของเราไมวาจะเปนการมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแมกระท้ังกลิ่น  และทําให
เราสามารถตอบสนองกับสิ่งท่ีจําลองนั้นได  ตัวอยางของการใชงาน VR เชน การจําลองการขับเครื่องบิน การ
ประยุกตใชในการศึกษาตางๆ เปนตน 

 
 

 

 

 

 

อยางไรก็ดี การนําเทคโนโลยี Streaming มาใชกับ VR และ AR นั้น มีตนทุนในการผลิตท่ีสูง

มาก และการ Streaming วีดีโอท่ีมีความละเอียด  4K โดยจับภาพ 360 องศา ยังสงผลตอความละเอียดภาพ 

และการใช bandwidth ท่ีสูงถึง 20 Mbps ทําใหเกิดความทาทายในดานเทคนิคเปนอยางมาก เนื่องจากคน

สวนใหญยังตองการอัตราเฟรม (Frame Rate) ท่ีสูงข้ึน สีของภาพตอง 10bit (HDR) การบีบอัดและความ

ละเอียดของภาพตองดีข้ึน ซ่ึง VR ท่ีมีคุณภาพต่ําสุดท่ีสามารถใชงานไดจะสตรีมท่ี 1440p/30fps โดยตองใช

ความเร็วในการสงขอมูล ข้ันต่ํา 10 Mbps ข้ึนอยูกับสถานการณ ท้ังนี้ การถายทอดกีฬาหลายประเภทไดมีการ

นํา VR มาทดลองใชจนถึงการนํามาใชในเชิงพาณิชยในรายการถายทอดสดแบบ 360 องศา เชน Deltatreis ใช

ระบบ OZO VR ของโนเกียสําหรับลูกคารวมถึง  UEFA และ Fox Sports ถายทอดสดแบบ  VR streams 

สําหรับ US Open Golf เปนตน 
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ในดานการพัฒนาตลาดของบริการ OTT นักวิเคราะหมีความเห็นตรงกันวา รายไดของบริการ OTT 
มีการเติบโตท่ีรวดเร็ว โดยท่ีนักวิเคราะหคาดการณวามูลคาตลาดของบริการ OTT จะมีมูลคาถึง 65 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2021 ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสองเทานับจากป 2015 (อางถึง DTV ยุโรป ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2560) โดยท่ีรายไดของการสมัครสมาชิก video on demand (subscription video on demand 
: SVOD) และคาโฆษณาจาก video on demand (advertising video on demand : AVOD) เปนปจจัย
หลักท่ีสงผลใหตลาดนี้มีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ ผูใหบริการท่ีไดรับผลประโยชนจาก SVOD จํานวน 2 
ราย ไดแก Netflix และ Amazon นอกจากนี้ Sky ไดเขาสูตลาดบริการ OTT ภายใตชื่อ Now TV ซ่ึงเปนอีกผู
ใหบริการท่ีขับเคลื่อนรายไดของตลาดในภาพรวม เนื่องจากไดมีการขยายการใหบริการจากตลาดในประเทศ
อังกฤษ ไปยังประเทศเยอรมัน และอิตาลี สําหรับผูใหบริการ AVOD สามารถเห็นไดชัดเจนวา 
Google/Youtube และFacebook เปนผูใหบริการท่ีไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด โดยท่ีทุก 85 เซ็นทของคา
โฆษณาบน video on demand จะถูกนําไปจายใหแก 2 อุตสาหกรรมใหญดังกลาว 

นอกจากนี้ บริการ OTT ยังมีการซ้ือขายโฆษณาท่ีเรียกวา Programmatic Advertising ซ่ึงเปน 

รูปแบบการซ้ือขายโฆษณาผานเครื่องมือซอฟทแวร ท่ีครอบคลุมสื่อออนไลนตางๆ เพ่ือใหไดกลุมเปาหมายและ

ราคาท่ีเหมาะสมในการซ้ือ  โดยจะมีการรวมระบบท้ังหมดเขามาอยูในระบบเดียวกัน โดย จะมีนายหนาท่ีคอย

รวบรวมเครือขายโฆษณามานําเสนอขายในตลาด  ซ่ึงจะมีขอมูลของกลุมเปาหมายวาเปนใคร และการซ้ือขาย

โฆษณาจะใชรูปแบบประมูล (Bidding) 
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Session 10 

สรุปประเด็น กรณีศึกษาของตางประเทศ ในเชิงนโยบาย 

และหลกัเกณฑการกับดูแลกิจการ OTT 

สภาพตลาดกิจการโทรทัศนในตางประเทศ 
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรทัศนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาและอยางรวดเร็วจาก

เดิมท่ีใชระบบแอนะล็อกในการประกอบกิจการเปลี่ยนเปนระบบดิจิตอลท่ีพยายามท่ีจะใหครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ และเทคโนโลยีก็ยังคงพัฒนาตอไปอยา งไมหยุดยั้ง ตัวอยางเชนจากการบริการโทรทัศนท่ีเดิมมีแค
แพลตฟอรมเคเบิ้ล ดาวเทียม และภาคพ้ืนดิน ก็ไดพัฒนาไปสูการบริการโทรทัศนในแพลตฟอรม IPTV และ
การบริการ OTT ซ่ึง 2 บริการใหมนี้ไดเขามามีบทบาทตอการแขงขันในตลาดกิจการโทรทัศนมากข้ึน โดยจาก
รูป 1 จะเห็นไดวาประเทศท่ีการบริการโทรทัศนในแพลตฟอรม IPTV มีบทบาทตอตลาดกิจการโทรทัศนอยาง
ชัดเจน คือ ฝรั่งเศส และเกาหลีใต ท่ีมีสัดสวนผูรับชมผานแพลตฟอรม IPTV เทากับ 41% และ 34% 
ตามลําดับ ซ่ึงถือวาเปนแพลตฟอรมท่ีมีผูใชบริการมากท่ีสุดของประเทศ  

 

รูป 1 สัดสวนการรับชมโทรทัศนในรูปแบบตางๆ ของแตละประเทศ 

 อีกท้ังแนวโนมท่ีผูรับชมจะเปลี่ยนมารับชมโทรทัศนผานแพลตฟอรม IPTV ยังคงมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยจากการสํารวจของ Ofcom ในป 2015 จะเห็นไดวาแพลตฟอรม IPTV มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องในทุกประเทศ เม่ือเทียบกับป 2014 ยกเวนเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้นท่ีมีแนวโนมชะลอตัวลง 
แตก็มีการลดลงเพียงแครอยละ -0.4 เทานั้น ตามรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 รอยละการเปล่ียนแปลงของบริการ IPTV ในประเทศตางๆ (เปรียบเทียบ 2015 กับ 2014) 
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เม่ือวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีทําใหตล าด IPTV มีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง จะพบวาสาเหตุท่ีสําคัญมาจาก
แพลตฟอรม IPTV สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศนเปลี่ยนไป 
โดยเปลี่ยนจากรายการโทรทัศนท่ีเปนลักษณะรายการสด เชน  BBC CNN เปนตน เปลี่ยนมาเปนการรับชมใน
ลักษณะ On demand มากข้ึน  

บทสรุป 
การเกิดข้ึนของบริการ OTT สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหวงโซอุปทานการใหบริการกิจการ

โทรทัศน จากเดิมท่ีผูผลิตเนื้อหา  (Content Provider) การจะสงเนื้อหารายการ (Content) ไปถึงผูชมไดตอง
ผานผูใหบริการชองรายการ (channel Provider) ชองรายการเองกอนจะออกอากาศไดตองหารายไดจาก
เวลาโฆษณาใหกับเจาของสินคาหรือตัวแทนจําหนายโฆษณา (Advertiser) กอนจะเรียงและจัดลําดับเนื้อหา
พรอมโฆษณาแลวสงไปใหกับผูใหบริการโครงขายกระจายสัญญาณโทรทัศน  (Transmission) เพ่ือสงสัญญาณ
โทรทัศนไปถึงผูชม ดังแสดงในภาพ 

 

อยางไรก็ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหผูผลิตเนื้อหารายการ  (Content 
Provider) ไมตองพ่ึงพาชองรายการ (Channel Provider) และผูใหบริการโครงขายกระจายสัญญาณโทรทัศน 
(Transmission) อีกตอไป แตสามารถสงเนื้อหารายการ (Content) ไปถึงผูชมไดโดยตรงผานโครงขาย
อินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหคนท่ัวโลกสามารถเขาถึงเนื้อหารายการ (Content) นั้นได โดยไมถูกกํากัดเชิงภูมิศาสตร 
เม่ือตลาดมีขนาดใหญข้ึนทําใหผูผลิตเนื้อหารายการ  (Content Provider) มีการประหยัดตอขนาดมากข้ึน 
(Economies of Scale) ทําใหการลงทุนผลิตเนื้อรายการท่ีมีคุณภาพและตองใชตนทุนสูงมีความคุมคาในเชิง
ธุรกิจมากข้ึน ดังแสดงในภาพ 
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสงผลใหพฤติกรรมผูบริโภคหรือผูใชบริการมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดโอกาสธุรกิจหรือบริการใหมๆ เ ชนกัน ในขณะเดียวกันก็เปนคูแขงธุรกิจ
หรือบริการแบบเดิมๆ ดังนั้นหากธุรกิจดั้งเดิมไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกลาว
ไดแลว ยอมสูญเสียความสามารถในการแขงขันและไมสามารถดํารงอยูไดในตลาดและตองเลิกกิจการในท่ีสุด 
ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางตล าดและบริการตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ไดแก 

 ๑. ตลาดเพลง (Music Market) เม่ือกอนตลาดจําหนายเพลงนั้นเจาของเพลงหรือคายเพลงจะบันทึก
เพลงลงแผนซีดี แลวจําหนายโดยตรงใหกับผูฟง  (Peer to Peer) แตเม่ือเขาสูยุคอินเทอ รเน็ตการฟงเพลงหรือ
ซ้ือเพลงทําไดสะดวกข้ึน เม่ือ Apple ใหบริการจําหนายเพลงออนไลนผาน ITunes โดยท่ีสมาชิกสามารถเลือก
ซ้ือเพลงเพียงเพลง หรือตามความตองท่ีตนเองชื่นชอบหรือท้ังอัลบั้มได การเกิดข้ึนของบริการดังกลาว 
(Second wave) มีตนทุนการใหบริการท่ีถูกกว าการจําหนวยแผนซีดีและตอบสนองความตองการของผูฟงได
ดีกวา ทําใหผูฟงหันไปใชบริการเพลงออนไลนมากกวาการซ้ือแผนซีดี  สงผลใหอุตสาหกรรมการจําหนายเพลง
ดวยแผนซีดีไดรับผลกระทบอยางมาก ทําใหบางรายตองเลิกกิจการหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาจําหนาย
ผานออนไลน 

 ๒. การดาวนโหลดวีดิโอ (Video Down Load) การเกิดข้ึนของอินเทอรเน็ต ทําใหผูโทรศัพทสมารท
โฟน สามารถดาวนโหลดวีดิโอคลิปตางๆ อาทิ ภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนตางๆ เปนตน ไดอยางสะดวก
มากข้ึนและไมมีคาใชจาย ผลท่ีตามมาในมิติขอกฎหมายท่ีหนวยงานกํากับดูแลห รือหนวยงานของรัฐท่ีตอง
เผชิญโดยเฉพาะอยางยิ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของเนื้อหา รวมถึงเนื้อหาเหลานั้นมีผลกระทบตอเด็กหรือ
คนบางกลุมในสังคม โดยในปจจุบันพบวาประเทศตางไดมีความพยายามในการออกฎหมายเพ่ือคุมครอง
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ความเปนสวนตัว เชน ประเ ทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย Digital Copyright 
Millennium Act เปนตน นอกจากนี้ยังไดออกกฎหมายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองเด็กจากภัย
คุกคามจากเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม เชน Digital Economy Act และ Audiovisual Media Services 
Directive : AVMS Directive เปนตน 

 ๓. ตลาดผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Changed Market for ISPs) ในชวงป ค .ศ. ๑๙๘๐ –๑๙๙๐ ผู
ใหบริการโทรศัพท มีรายไดจากการใหบริการขอมูลขาวสารผานโครงขายโทรศัพทในรูปขอมูล (Data) ตาม
ปริมาณการใชงาน  อยางไรก็ตามการเกิดข้ึนของบริการ OTT ท่ีตลาดมีการเติบโตอย างรวดเร็ว และมีการหา
มูลคาเพ่ิมจากบริกาตางๆ ทําใหตลาด OTT มีมูลคาตลาดคอนขางสูง แตรายไดดังกลาวไมไดตกอยูกับผูให
บริการโทรศัพท (Telcom) ในขณะเดียวกันตองมีการลงทุนขยายโครงขายเพ่ือรองรับการใหบริการขอมูลที
เพ่ิมมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือกําไร (Margin) ของผูใหบริการโทรศัพท (Telcom) อยูในอัตราคอนขางต่ํา  ซ่ึง
แตกตางจากผูใหบริการ OTT ท่ีมีอัตรากําไรคอนขางสูง เพราะไมตองแบกรับภาระตนทุนท่ีเกิดการลงทุนการ
ขยายโครงขายใด 

 ๔. การเปลี่ยนแปลงจํานวนผูชมรายการ การเพ่ิมข้ึนของความสามารถการใหบริการอินเทอรเน็ตและ
การเติบโตของผูชมรายการตางผานอินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด สงผลกระทบตอการวัดจํานวนผูชม
กับระบบโทรทัศนแบบเดิม เนื่องจากในปจจุบันพบวา จํานวนผูชมรับชมรายการสดๆ ออนไลนตอคนโดยเฉลี่ย
มากกวาครึ่งชั่วโมงตอวัน จนมีผูใหบริการรายใหมเขามาในตลาดออนไลนมากข้ึน ใหบริการภาพยนตร เพลง 
แบบบอกรับสมาชกิ เชน Netflix เปนตน ในขณะท่ี You Tube เอง พบวามีจํานวนคนเขามาดาวนโหลด
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เนื้อหาตางๆ มากข้ึนเชนกัน แนนอนวารายไดจา กโฆษณาก็จะมากข้ึนตามไปดวย รายไดดังกลาวก็จะถูกแบง
ใหเจาของเนื้อหานั้นมากข้ึนตามไปดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน กระทบตอธุรกิจโรงภาพยนตรและ
อุตสาหกรรมโทรทัศนแบบดังเดิมคอนขางสูง ซ่ึงบางราย เชน House of Card หรือ The Crown เปนตน ได
มีการปรับตัวดวยการหันไปผลิตเนื้อหา (Content) ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนหรือผลิตเนื้อหาท่ีหารับชมไดยากมากข้ึน 
 การเกิดข้ึนของบริการ OTT ไดกระทบสงผลกระทบอยางกวางขวางและสรางความทาทายใหมๆ ใน
หลายมิติ ในท่ีขอสรุปใน ๓ มิติ ไดแก มิติของผูใหบริการโทรทัศน การกํากับดูแล และผูบริโภค กลาวคือ 
 ๑. มิติผูใหบริการโทรทัศน 

• ความทาทายในเชิงกฎหมาย เก่ียวกับคุมครองลิขสิทธิ์ใหกับเจาของเนื้อหา การคุมครอง
เด็กหรือคนบางกลุมในสังคม นําสูการออกฎหมายใหมๆ เชน DCMA และ Economy 
Act เปนตน 

• ผูใหบริการชองรายโทรทัศนเดิมๆ มีการปรับตัว โดยการนําเนื้อหาของตนเองเผยแพร
ผานออนไลนและชองทางอ่ืน เพ่ือใหเขาถึงผูชมมากข้ึน 

• การใหบริการเสริมเพ่ือใหผูชมบางกลุม บางคน สามารถเขาถึงเนื้อหารายการท่ีเปนการ
เฉพาะหรือพิเศษกวาการรับชมปกติ เพ่ือเสริมสรางรายไดใหกับชองรายการโทรทัศน  

• การดึงดูดใหผู ชมมีสวนรวมหรือทํากิจกรรมพิเศษตางๆ โดยอาศัยความนิยมในตัวชอง
รายการหรือรายการตางๆ ในชองรายการนั้น 

• การสรางความม่ันใจใหกับผูซ้ือเวลาโฆษณาเก่ียวจํานวนผูชม หรือ เรตติ้งของรายการ
หรือของชองรายการเปนตัวเลขหรือขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

๒. มิติการกํากับดูแล 

• กลุมประเทศยุโรปและอังกฤษ ไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมและรองรบัการ
ใหบริการตามความตองการ (On demand Service)  

• ผูใหบริการ OTT ตองมีขอกําหนดหรือระบบปองกันสําหรับเด็กหรือคนบางกลุมไมให
เขาถึงเนื้อรายการของผูใหญรายการท่ีไมเหมาะสมไดงาย หามเนื้อหาท่ี นําไปสูการ
เกลียดชังหรือสรางความแตกแยก ไมโฆษณาหรือรับเงินอุดหนุนกับสินคาประเภทบุรี่
หรือสิ่งเสพติดท้ังหมด 

• ประเทศอังกฤษผูใชระบบใหผูใหบริการมาลงทะเบียน แตอยางไรก็ตามพบวาผูใหบริการ 
OTT สวนใหญอยูนอกประเทศอังกฤษ 

• ปจจุบันบริการ OTT มีผลกระทบตอตลาดอยางชัดเจน แตการกํากับดูแลหรือการ
แทรกแซงตางๆ ยังมีอยูคอนขางนอย 

• หนวยงานกํากับดูแลควรมีความรวมมีกันระดับภูมิภาคเพ่ือกําหนดกรอบนโยบาย หรือ
สรางกลไกท่ีสามารถกํากับดูแลบริการ OTT มากกวาท่ีจะสรางกลไกการกํากับดูแล
ระดบัประเทศ เพราะบรกิาร OTT เปนลักษณะบริการระหวางประเทศ ท่ีทุกคนสามารถ
เขาถึงได  

๓. มิติการคุมครองผูบริโภค  

• การเกิดข้ึนของบริการออนไลน และบริการ OTT สงผลกระทบอยางชัดเจนตอผูชมหรือ
ผูบริโภค ท้ังในมิติของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
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• บริการ OTT ท้ังหมดจะมีคาใชจายการเขาถึงผานระบบอิน เทอรเน็ต ซ่ึงรัฐบาลหรือ
หนวยงานกํากับดูแลอาจตองกําหนดการเขาถึงบริการ OTT ประเภทใดเปนบริการข้ัน
พ้ืนฐานท่ีสามารถเขาถึงโดยไมมีคาบริการ 

• การเพ่ิมระดับความเขมงวดในการคุมครองลิขสิทธิ์ใหกับเจาของเนื้อหาหรือผูผลิตเนื้อหา 
ไมเชนนั้นจะเปนการทําลายผูผลิตเนื้อหาท่ีดีมีคุณภาพ 

• ในระยะยาวเนื้อหาท่ีลักษณะทองถ่ิน (Local Content) อาจไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงจากการเติบโตของบริการ OTT  

• การเพ่ิมข้ึนของบริษัทท่ีใหบริการ OTT ท่ีอยูนอกประเทศ จะสรางความยุงยากใหกับ
หนวยงานกํากับดูแลของประเทศนั้นๆ ท่ีจะกําหนดเพ่ือคุมครองเด็กหรือคุมครองบุคคล
บางกลุมไมใหเขาถึงเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  
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