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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 

สวนงานเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน 

 

 

 

 
รายงานฉบับนี้เปนการสรุปสาระสําคัญของการประชุมโดยอางอิงเนื้อหาจากการประชุมเทานั้น ทั้งนี้ รายงานนี้อาจมีการแสดงขอมูลบางสวนที่ไดรับจากการประชุมดวย 

ดังนั้น ผูจัดทํารายงานนี้จึงไมสามารถยนืยันความถกูตองของเนื้อหาหรือขอมูลไดและขอสงวนความรับผิดทีอ่าจเกิดขึ้น 

 ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดมาจากการนํารายงานนี้ไปใชทุกกรณี 
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ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  

    วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

__________________________________________ 

 

๑. การดําเนินงาน  

 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน กสทช. และบุคลากรจากสํานักงาน กสทช. เขารวมการประชุม

ในงาน 2018 International Broadcasting Co–Production Conference ระหวางวันท่ี ๒๗ – ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรวมมือดาน  Co–Production ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนระหวาง 

ท้ังสองประเทศ   

๒.๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ โดยเฉพาะเรื่องแนวโนมและแนวทางในการพัฒนา

ความรวมมือในการผลิต Content รวมกันของท้ังสองประเทศ  

 

๓. รายช่ือผูเขารวมการประชุม 

๓.๑ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน กสทช. 

๓.๒ น.ส. นงลักษณ วัชระเกียรติพงษ เลขานุการประจํา รองประธาน กสทช. 

๓.๓ นายพสุ  ศรีหิรัญ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจาย

เสียงและโทรทัศน 

๓.๔ น.ส.สกลกฤตา ลิมปสวัสดิ์ สํานักการตางประเทศ 

 

๔. สาระสําคัญของการประชุม 

 การประชุม 2018 International Broadcasting Co-Production Conference จัดโดย Korea 

Communications Commission (KCC) ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมของประเทศเกาหลีใต กับ Korea Information Society Development Institute 

(KISDI) ซ่ึงเปนหนวยงานดานการวิจัยการพัฒนาทางสังคมของประเทศเกาหลีใต  



 
 

 การประชุมในครั้งนี้ผูจัดงานไดเชิญผูแทนของประเทศตางๆ ท่ีเปนเปาหมายของรัฐบาลเกาหลีใตท่ี

ตองการจะสงเสริมความสัมพันธในการรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) ไดแก ประเทศไทย 

ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย เขารวมประชุม

และแลกเปลี่ยนประสบการณ  

 การประชุมครั้งนี้แบงออกเปน ๔ ชวง ชวงแรก โดยเริ่มจากพิธีเปดการประชุมท่ีไดมีการมอบรางวัลกับ

ผูผลิตท่ีประสบความสําเร็จจากโครงการสรางความรวมมือผลิตเนื้อหากับประเทศตางๆ ตอจากนั้นเขาสู     

ชวงท่ีสอง คือ การกลาวสุนทรพจนจากประเทศท่ีเขารวม โดยประเทศไทย รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. 

นที ศุกลรัตน ไดกลาวถึงความสําคัญของการผลิตเนื้อหารายการท่ีสรางสรรคและนาสนใจในยุคท่ีมีการแขงขัน

รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรทัศน และมองวาสําหรับประเทศไทยแลวเนื้อหารายการของประเทศเกาหลีใตมี

ความนาสนใจ และท่ีผานมารายการจากประเทศเกาหลีใตไดรับการตอบรับอยางดีจากคนไทย ดังนั้น โครงการ

ความรวมมือผลิตรายการระหวางประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตก็นาจะเปนโครงการท่ีจะประสบ

ความสําเร็จอยางดี 

กลาวคือ กิจการโทรทัศนของประเทศไทย ภายหลังจากการเปลี่ยนผานจากระบบแอนะล็อกไปสู

ระบบดิจิตอล สภาพตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการแพรภาพออกอากาศโทรทัศนผานระบบ Terrestrial มี

มูลคาอยูท่ี ๒ พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา จากการใชจายในการโฆษณาในโทรทัศนในแตละป ซ่ึงสะทอนให

เห็นวามีธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของอีกมากมายในแพลตฟอรมอ่ืน นอกจากนี้ รายการโทรทัศนของไทยไดนํารายการ

โทรทัศนมาจากประเทศเกาหลีใต ในหลายรูปแบบ อาทิเชน Korea Drama, Korea Variety Show และ 

Korea Reality Show ซ่ึงเปนท้ังในรูปแบบ Original Content มาใส subtitle หรือเสียง และ ในรูปแบบ  

Format Program ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากจากผูชมชาวไทย ทางสํานักงาน กสทช. เล็งเห็นความตั้งใจ

ของทางประเทศเกาหลีใต ตลอดจนความสามารถของผูผลิตรายการเกาหลีและมุงหวังท่ีจะไดมีความรวมมือใน

การผลิต Content รวมกัน  

 หลังจากการกลาวสุนทรพจนจากประเทศตางๆ แลวเสร็จ จึงไดเขาสูชวงท่ีสาม ของการนําเสนอขอมูล

และแลกเปลี่ยนประสบการณของผูแทนจากประเทศตางๆ ท่ีเขารวมในการประชุมครั้งนี้ โดยแบงออกเปนสอง

ชวง ชวงแรกจะเปนชวงท่ีเนนเรื่องการนําเสนอความเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

และแนวโนมการรับชมเนื้อหารายการของประเทศตางๆ และชวงท่ีสองจะเนนเรื่องของเทคโนโลยีใหม ตลาด

และการรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ  ซ่ึงเนื้อหาของการประชุมท้ังหมดสามารถสรุปไดดังนี้  

 ในยุคปจจุบันชองทางในการรับขอมูลขาวสารและความบันเทิงของประชาชนมีหลากหลายมากข้ึน 

จากเดิมท่ีมีเพียงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนท่ีเปนชองทางหลัก แตปจจุบันชองทางในการรับขอมูลขาวสาร

และความบันเทิงกําลังจะเคลื่อนไปสูการรับผานทางโครงขายอินเทอรเน็ต โดยแนวโนมการเจริญเติบโตของ

การรับชมเนื้อหารายการผานทางอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

 Yu-Chuang Kuek ผูแทนของ Netflix ซ่ึงเปนผูใหบริการดูหนังผานทางอินเทอรเน็ตอันดับหนึ่งของ

โลก นําเสนอวาปจจุบัน Netflix เขาไปใหบริการแลวมากกวารอยประเทศท่ัวโลก และในทุกประเทศท่ีเขาไป



 
 

ใหบริการ ทิศทางการเจริญเติบโตก็อยูในทิศทางท่ีดี  ซ่ึงกลยุทธของ Netflix เอง พยายามท่ีจะเขาไปใหบริการ

โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเก่ียวของ รวมถึงมุงเนนท่ีจะใหผูใชงานสามารถเขาถึงเนื้อหาท้ังในเชิง

คาบริการท่ีเหมาะสม และเนื้อหารายการท่ีงายในการเขาถึง อาทิ มีตัวอักษรคําแปลใหเปนภาษาถ่ิน เปนตน 

นอกจากนั้นแลว Netflix ยังใหความสําคัญตอการรวมผลิตกับผูประกอบการของประเทศตางๆ และเม่ือผลิต

เสร็จแลว Netflix ยังนําเนื้อหารายการดังกลาว นําเสนอผาน Netflix ไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลกอีกดวย  

 ดังนั้น การรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) จึงถือไดวาเปนทิศทางของการพัฒนา

เนื้อหารายการในปจจุบัน ในมุมของผูประกอบการโทรทัศนรายเดิมจึงจําเปนท่ีตองลงทุนหรือผลิตเนื้อหาท่ี

แปลกใหมเพ่ือแขงขันกับผูประกอบการท่ีอยูภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผูประกอบการท่ีเขามาใหมเชน 

Netflix การรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) ระหวางประเทศ จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งใน

การไดมาซ่ึงเนื้อหารายการท่ีแปลกใหมและสรางสรรค 

 อันเนื่องมาจากนโยบายในการใชการสงออกรายการโทรทัศนเปนนโยบายหลักในการเผยแพร

วัฒนธรรม ทําใหประเทศเกาหลีใตถือไดวาเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการทาง

โทรทัศนท่ีเขมแข็ง “Hallyu” หรือวัฒนธรรมเกาหลี เขาไปแทรกซึมในประเทศตางๆ ท่ัวโลกตั้งแตชวง 1990s 

ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป หรือแมแตไทยเองก็ตาม  

 ท่ีผานมาประเทศไทยนําเขาเนื้อหารายการจากประเทศเกาหลีใตในสองรูปแบบ ๑) การซ้ือลิขสิทธิ์

รายการเขามาเผยแพร ซ่ึงสวนใหญจะเปนละครหรือซีรีส เชน Oh My Venus, Descendent of the Sun ท่ี

ประสบความสําเร็จในการออกอากาศท่ีชอง ๗ หรือ แดจังกึม, จองฮี ท่ีประสบความสําเร็จในชอง ๓ เปนตน           

๒) การซ้ือลิขสิทธิ์รายการ (Format) เพ่ือมาสรางรายการท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญจะเปน

รายการเกมสโชว อาทิ The Mask Singer ท่ีซ้ือโครงตนฉบับมาจาก The King of Mask Singer ท่ีประสบ

ความสําเร็จอยางมากของชอง Workpoint เปนตน  

 สําหรับรายการท่ีรวมผลิตระหวางประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใตในปจจุบันยังมีจํานวนไมมากนัก 

และยังไมคอยไดรับการตอบรับจากตลาดมากเทากับการซ้ือลิขสิทธิ์ หรือซ้ือรายการมาผลิตใหม แตอยางไร 

ก็ตาม มีโครงการความรวมมือเพ่ือการผลิตรายการท่ีประเทศเกาหลีใตทํากับหลายประเทศท่ีประสบ

ความสําเร็จมาแลว หลายโครงการโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และประเทศจีน  

 ความรวมมือระหวางรัฐบาลในการสงเสริมโครงการสรางความรวมมือในการผลิตรายการ (Co-

Production) นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงกับผูประกอบการในการสรางเนื้อหารายการท่ีสรางสรรคและ 

แปลกใหมแลว ยังถือวาเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันอีกดวย หากพิจารณาวาปจจุบันวัฒนธรรม

เกาหลีเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยมากเชนไร โอกาสท่ีวัฒนธรรมไทยจะเขาไปสูสังคมเกาหลีผานโครงการสราง

ความรวมมือในการผลิตรายการ (Co-Production) นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในอนาคตเชนกัน  

 



 
 

 
 

รูปท่ี ๑ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ฯ กลาว  Keynote Speech ในงาน   

 
ชวงท่ีสี่ การประชุมหารือ Bilateral Meeting กับ Chairman Lee Hyo Seong : ประธาน Korea 

Communications Commission (KCC) พรอมดวย Mr. Han Yeol Yang :  Director – General of 

Broadcasting  Infrastructure Bureau  และ   Mrs. Myung – Jin PARK : Director Broadcasting 

Contents Cooperation Team เพ่ือหาแนวทางรวมมือและตอยอดความสําเร็จในการผลิต Content  

รวมกัน ซ่ึง ประธาน  KCC มีความสนใจและอยากทราบแนวทางท่ีไทยสามารถพัฒนา Content ใหเปนท่ีนิยม

ในตลาด South East Asia  โดยพันเอก ดร. นที ฯ ไดอธิบายวา โทรทัศนในระบบ Terrestrial ของไทยมีกฎ 

Must Carry rules ท่ีเปนตัวผลักดันทําให Content ในชองรายการของโทรทัศนท่ีแพรภาพผานระบบ 

Terrestrial จะตองไดรับการแพรภาพไปใน platforms อ่ืนๆ ดวย อาทิเชน Pay TV, Cable TV  จึงเปนผลให 

Content ของไทยไดรับการนิยมอยางมาก นอกจากนี้ ทางประธาน KCC มีความสนใจท่ีจะรวมทํารายการ 

Reality Show, Drama และ Documentary รวมกัน    

  
 



 
 

 
 

รูปท่ี ๒  รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ฯ และประธาน KCC Chairman Lee Hyo Seong 

 

 

รูปท่ี ๓  รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ฯ ระหวางการหารือรวมกับคณะ KCC  

 



 
 

 

รูปท่ี ๔ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ฯ ภายหลังการหารือรวมกับคณะ KCC 

   

                                                          

 
 

รูปท่ี  ๕ นายพสุ ศรีหิรัญ นําเสนอในหัวขอ  Status of Thailand’s Broadcasting Industry  

 

 

 



 
 

  ๕. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

การประชุมในครั้งนี้ ทําใหไดเรียนรูแนวทางท่ีประเทศเกาหลีใต ดําเนินการเพ่ือใหวัฒนธรรมของตน

แทรกซึมและเขาถึงประชากรในทุกมุมโลก ผานกระบวนการผลิตเนื้อหารายการรวมกันกับประเทศตางๆ และ

ผานชองทางการแพรภาพท่ีหลากหลาย  ซ่ึงสงผลตอการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ของประเทศเกาหลีใต การมี

แนวทางรวมกันระหวางไทยและเกาหลีใตในการสรางและผลิตเนื้อหารายการรวมกันในลักษณะตางๆ จะทําให

เปนอีกวิธีการท่ีวัฒนธรรมไทยจะไดเผยแพรไปสูประเทศตางๆ และยังสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมอีกดวย การท่ีสํานักงาน กสทช. ไดมี MOU รวมกันกับ KCC เม่ือป ๒๐๑๗ แลวนั้น ในป ๒๐๑๘ 

สํานักงาน กสทช. ควรผลักดันใหมีความรวมมืออยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การจัด  Business matching 

ระหวางบริษัทผลิตรายการ ชองรายการของท้ังสองประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ หรือผลักดัน

การลดอัตราภาษี ตลอดจนการชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตอการผลิตเนื้อหารายการรวมกันของท้ัง

สองประเทศ  

 

 

 

 

 


