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ความท้าทายด้านเทคโนโลยีของกิจการโทรทัศน์ยุคภูมิทัศน์ใหม่ 
ส ำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจำยเสียงและโทรทัศน์ 

สุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข 

 

 กำรให้บริกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันมีรูปแบบแตกต่ำงจำกเดิมมำก ภำคอุตสำหกรรมจ ำเป็นต้องปรับตัว
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ (Landscape) ครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับหน่วยงำนก ำกับดูแลดังเช่น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
กสทช.) ซึ่งควรปรับตัว เตรียมรับมือควำมท้ำทำยที่จะเกิดขึ้นในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในยุคใหม่ หรือ
กล่ำวได้ว่ำเป็นยุคหลอมรวม (Convergence) ของเทคโนโลยี 

 กำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสำหกรรมโทรทัศน์มำจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

1. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่มำกขึ้นและรองรับ
อัตรำบิต (Bit rate) ในกำรรับส่งข้อมูลได้มำกขึ้น ทั้งบรอดแบนด์แบบไร้สำยและทำงสำย นอกจำกนี้ 
อุปกรณ์รับส่งสัญญำณก็พัฒนำขึ้นเช่นกัน เห็นได้จำกอุปกรณ์ประเภทสมำร์ทโฟน (Smartphone) 
หรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่แพร่หลำยและทันสมัย 

2. กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับชม  แม้กำรดูรำยกำรโทรทัศน์ ไม่ว่ำจะเป็นเกมโชว์ ละคร หรือ
ข่ำวสำรจำกช่องรำยกำรที่มีอยู่เดิมยังเป็นที่นิยม แต่กำรรับชมโทรทัศน์ในแบบเดิมตำมผังรำยกำรหรือ 
Linear TV ผ่ำนจอโทรทัศน์กลับลดควำมนิยมลง ในขณะที่กำรรับชมตำมควำมต้องกำรหรือ On 
demand เติบโตสูงขึ้น เนื่องจำกดูผ่ำนอินเทอร์เน็ตไดทุ้กทีทุ่กเวลำ 

 หำกพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นในมุมมองด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ เรำอำจเตรียม
รับมือกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นได้หลำกหลำยมิติ โดยบทควำมนี้แบ่งมิติด้ำนกำรก ำกับดูแลเป็น 3 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ (Content) แพลตฟอร์ม (Platform) และอุปกรณ์ (Devices or equipment) ดังรูป 
 

 
 

 เมื่อพิจำรณำควำมท้ำทำยในกำรก ำกับดูแลของแต่ละมิติ  จะต้องเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของอุตสำหกรรมในมิตินั้นๆ เพ่ือน ำไปสู่แนวทำงกำรก ำกับดูแลในอนำคต  
 

1. มิติด้านเนื้อหา 

 กำรให้บริกำรโทรทัศน์ปัจจุบัน โดยเฉพำะบน OTT (Over-the-top television) มีเนื้อหำมำก
หลำกหลำย เข้ำถึงได้ทุกเวลำทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นกำรก ำกับดูแลลักษณะเดิมอำจไม่เพียงพอหรือไม่เหมำะสม
กับภูมิทัศน์ใหม่ของกิจกำรโทรทัศน์ อำทิ  



2 
 

 กำรก ำหนดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำร ควรพิจำรณำขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 
โดยพิจำรณำกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ “ก ำหนดเพ่ือก ำกับ” 
และ “ก ำหนดเพ่ือส่งเสริม” ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนต่อภำคอุตสำหกรรม และน ำหลักเกณฑ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลได ้ 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรบน OTT อำจไม่น ำไปสู่กำรก ำกับ
ดูแลได้จริง เนื่องจำกแหล่งที่มำของรำยกำรมีหลำกหลำยทั่วโลก ซึ่งล้วนมีรูปแบบสังคม ประเพณี และ
วัฒนธรรมแตกต่ำงกัน จึงน ำมำตรฐำนของประเทศไทยไปก ำกับได้ยำก ถึงแม้จะก ำกับได้ ก็ไม่อำจปิดกั้นกำร
เข้ำถึงรำยกำรที่ไม่เหมำะสมได ้

 กำรก ำหนดช่วงเวลำออกอำกำศของรำยกำรแต่ละประเภท (Watershed) อำจท ำไม่ได้บน OTT 
อีกเช่นกัน เนื่องจำกบริกำรแบบ On demand ท ำให้รับชมเวลำใดก็ได้จำกทุกมุมโลก ซึ่งแต่ละประเทศมีเขต
เวลำ (Time zone) แตกต่ำงกัน 

แนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำในอนำคต 

1.1 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมเนื้อหำที่ดี เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมท ำได้ยำกขึ้นในกำร
ให้บริกำรปัจจุบัน จึงจ ำเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่สร้ำงเนื้อหำดีให้มีพ้ืนที่ในกำรผลิตและ
เผยแพร่ผลงำน อีกทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งเสริม กำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือสนับสนุน
ต่ำงๆ ซ่ึงควรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมเนื้อหำภำยในประเทศเป็นหลัก 

1.2 อำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยคัดกรองเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมหรือข่ำวลวง (Fake news) อำทิ กำร
พัฒนำระบบคัดกรองเนื้อหำโดยอำศัยปัญญำประดิษฐ์ (AI) กำรพัฒนำระบบคัดกรองเนื้อหำไม่
เหมำะสมส ำหรับเด็กและเยำวชนบนแพลตฟอร์มของภำครับ (บน app หรือเครื่องรับ) เพ่ือให้
ผู้ปกครองก ำหนดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรได้ 

1.3 สร้ำงภูมิคุ้มกันให้ประชำชนหรือผู้รับชมเข้ำใจและรู้เท่ำทัน หลีกเลี่ยงเนื้อหำไม่เหมำะสม ข่ำว
ลวง หรือกำรหลอกลวงต่ำงๆ รวมทั้งสร้ำงชุมชนที่เข้มแข็งของผู้รับชมบนโลกออนไลน์ สร้ำง
กติกำร่วมกัน และช่วยกันรำยงำนเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม 

 

2. มิติด้านแพลตฟอร์ม 

 แพลตฟอร์มกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในอดีตมีเพียงระบบภำคพ้ืนดิน ดำวเทียม และเคเบิลเท่ำนั้น แต่
ประมำณสิบปีที่ผ่ำนมำ มีกำรให้บริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น เริ่มจำกแพลตฟอร์ม IPTV ซึ่งยังต้อง
อำศัยกล่องรับสัญญำณให้บริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตทำงสำย ซึ่งควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตและประสิทธิภำพกำร
บีบอัดสัญญำณภำพไมดี่พอ จึงไมแ่พร่หลำยนักในยุคแรก จนเมื่อกำรให้บริกำรโทรทัศน์บน OTT เข้ำมำจึงเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งผลให้กำรก ำกับดูแลแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรต้องปรับเปลี่ยน แต่ยังคงลักษณะ
ส ำคัญไว้ ได้แก่  

 กิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่ ยังจ ำเป็นต้องก ำกับดูแลแพลตฟอร์มทำงด้ำนเทคนิค เนื่องจำกคลื่น
ควำมถี่เป็นทรัพยำกรที่มีจ ำกัด ต้องใช้งำนให้มีประสิทธิภำพ และไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนซึ่งกันและกัน  

 กิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ควรก ำกับดูแลแพลตฟอร์มด้ำนเทคนิคน้อยลง เนื่องจำกยุคหลอมรวม 
ท ำให้แบ่งแยกประเภทของแพลตฟอร์มยำกขึ้น จึงควรก ำหนดให้บำงลักษณะของแพลตฟอร์มต้องขอ
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ใบอนุญำตและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล โดยก ำหนดวัตถุประสงค์กำรก ำกับดูแลให้ชัดเจน อำทิ โทรทัศน์ระบบ
เคเบิล ควรค ำนึงถึงกำรแพร่กระจำยคลื่นที่อำจรั่วไหลจำกระบบ (Leakage) อีกทั้งกำรพำดสำยเคเบิลในกำร
ให้บริกำร เป็นต้น 

 ตัวอย่ำงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มในยุคหลอมรวมที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต คือกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมวงโคจรต่ ำ (Low Earth Orbit) ซึ่งเป็นที่กล่ำวถึงมำกขึ้นจำกแผนธุรกิจของบริษัท
เทคโนโลยีใหญ่ๆ ของโลก เช่น Amazon, OneWeB, SpaceX ที่มีแผนปล่อยดำวเทียมวงโคจรต่ ำจ ำนวนนับ
ร้อยนับพันดวง เพื่อให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงด้วยดีเลย์ที่น้อยมำกเมื่อเทียบกับดำวเทียมค้ำงฟ้ำ ดังนั้น
จึงอำจมีบริกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมในลักษณะนี้ ซึ่งครอบคลุมหรือให้บริกำรทั่วโลก เป็นควำมท้ำทำยในกำร
ก ำกับดูแลยุคหลอมรวม 

แนวทำงกำรก ำกับดูแลแพลตฟอร์มในอนำคต 

2.1 มุ่งเน้นกำรก ำกับดูแลให้น้อยลง (Deregulation) เนื่องจำกแพลตฟอร์มที่หลำกหลำยในยุค
หลอมรวม ท ำให้ยำกต่อกำรก ำหนดลักษณะหรือประเภทของแพลตฟอร์ม 

2.2 สร้ำงควำมเท่ำเทียมให้ผู้ประกอบกำรทุกรำย ทั้งรำยเดิมและรำยใหม่บนทุกแพลตฟอร์ม ให้
แข่งขันกันได้เสรีและเป็นธรรม โดยกำรสร้ำงหลักเกณฑ์ใหม่หรือลดควำมเข้มข้นของ
หลักเกณฑ์เดิม 

2.3 ยังคงก ำกับดูแลแพลตฟอร์มที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนหรือกิจกำรอ่ืนๆ เช่น ระบบ
ภำคพ้ืนดินมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้คลื่นควำมถี่และควำมครอบคลุมของสัญญำณ ระบบเคเบิล
มีกำรก ำกับดูแลกำรแพร่กระจำยคลื่นที่อำจรั่วไหล หรือกำรพำดสำย 

2.4 มุ่งเน้นควำมร่วมมือและส่งเสริมแพลตฟอร์มต่ำงๆ ให้ช่วยก ำกับดูแลเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม 
หรือผิดกฎหมำย 

 

3. มิติด้านอุปกรณ์ 

 เทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่ำงๆ พัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปมำก สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ควำมท้ำทำยในกำรก ำกับดูแลด้ำนอุปกรณ์ในกิจกำรโทรทัศน์อำจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก 

 อุปกรณ์ภำคส่ง จ ำเป็นต้องก ำกับดูแลอุปกรณ์ภำคส่งที่ใช้งำนคลื่นควำมถี่ เช่น เครื่องส่งโทรทัศน์ 
หรือก ำกับดูแลระบบส่งสัญญำณโทรทัศน์เคเบิลไม่ให้แพร่กระจำยคลื่นควำมถี่แปลกปลอมออกจำกระบบ 
ในขณะที่อุปกรณ์ภำคส่งของกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต อำจก ำกับดูแลด้ำนกำรประกอบกิจกำร
โทรทัศน์ไม่ได้ เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่และมีลักษณะเปรียบเสมือนเพียงเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงสำยเท่ำนั้น 

 อุปกรณ์ภำครับ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ภำครับหลำกหลำยรูปแบบ กระทั่งสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็
รับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ ดังนั้นกำรก ำกับดูแลต้องมุ่งประเด็นส ำคัญคือกำรแพร่กระจำยคลื่น กำรรบกวนคลื่น
ควำมถี่ และควำมปลอดภัยของผู้ใช้ แม้ อุปกรณ์ภำครับบำงชนิดจะรับสัญญำณเพียงอย่ำงเดียว แต่ต้อง
พิจำรณำเรื่องกำรแพร่กระจำยคลื่นที่ออกมำอย่ำงไม่ตั้งใจ หรือกำรทนทำนต่อกำรรบกวนจำกอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ทั้งนีห้ำกอุปกรณ์ภำครับมีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง ควรก ำหนดลักษณะทำงเทคนิคหรือประสิทธิภำพ
ขั้นต่ ำของอุปกรณ์ไว้ด้วย 
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แนวทำงกำรก ำกับดูแลอุปกรณใ์นอนำคต 

3.1 มุ่งเน้นกำรก ำกับดูแลเท่ำที่จ ำเป็น โดยเฉพำะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมและ
ประชำชน เช่น ก ำกับดูแลเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ กำรแพร่กระจำยคลื่น ควำมเข้ำกันได้ทำง
แม่เหล็กไฟฟ้ำ ควำมปลอดภัยต่อประชำชนทั่วไป หรือก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคขั้นต่ ำของ
เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์แบบฟรีทีวี ซ่ึงกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง 

3.2 ก ำหนดลักษณะประเภทของอุปกรณ์ที่ก ำกับดูแลตำมฟังก์ชันกำรท ำงำน แทนกำรก ำหนด
ประเภทจำกชนิดหรือลักษณะทำงกำยภำพของอุปกรณ์ เนื่องจำกอุปกรณ์ในปัจจุบันพัฒนำไป
มำก มีฟังก์ชันกำรท ำงำนหลำกหลำย มีรูปร่ำงลักษณะเปลี่ยนแปลงไป หำกก ำกับดูแลโดยดู
จำกชนิดของอุปกรณ์หรือลักษณะทำงกำยภำพ ก็อำจไมท่ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 

3.3 ก ำกับดูแลอุปกรณ์ในกิจกำรโทรทัศน์ทั้งภำคส่งและภำครับ โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ กำร
น ำไปใช้งำน เช่น ใช้งำนภำยในระบบปิด ใช้งำนเชิงพำณิชย์ ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป ใช้งำนกับ
บริกำรบอกรับเป็นสมำชิก เป็นต้น ซึ่งกำรใช้งำนแต่ละลักษณะมีเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำร
ก ำกับดูแลที่แตกต่ำงกัน 

3.4 ก ำกับดูแลอุปกรณ์ในกิจกำรโทรทัศน์ทั้งภำคส่งและภำครับ โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ (Cybersecurity) และควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data privacy)  

 

บทสรุป 

 กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้รับชมน ำไปสู่ “กำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
กิจกำรโทรทัศน์” บทบำทของหน่วยงำนก ำกับดูแลดังเช่นส ำนักงำน กสทช. จึงพบควำมท้ำทำยที่ไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้ จำกมุมมองและควำมท้ำทำยในกำรก ำกับดูแลในมิติ 3 ด้ำน ทั้งด้ำนเนื้อหำ แพลตฟอร์ม และ
อุปกรณ์ พบว่ำหน่วยงำนก ำกับดูแลต้องปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรม และ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดกำรก ำกับดูแลในลักษณะเดิม แนวโน้มของโครงสร้ำงอุตสำหกรรมที่ซับซ้อนขึ้นน ำไปสู่
แนวคิดของกำรก ำกับดูแลให้น้อยลง เน้นกำรก ำกับดูแลเท่ำที่จ ำเป็นและเกิดผลกระทบในวงกว้ำง โดยอำศัย
เทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยเดิมและรำยใหม่ให้แข่งขันกันได้ 
ทว่ำเมื่อลดบทบำทกำรก ำกับดูแลลงแล้ว จ ำเป็นต้องเพ่ิมบทบำทในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมให้พัฒนำไปใน
แนวทำงท่ีเหมำะสมด้วย 
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