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ค�าน�า

 กำรพัฒนำเทคโนโลยใีนปัจจบุนัเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ และส่งผลกระทบเชงิพลวตัรโดยกว้ำงขวำงต่อ

ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม และต่อภำคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยี 

ด้ำนกำรสือ่สำรโทรคมนำคมในปัจจุบนัไม่ได้จ�ำกดัอยูเ่พียงกำรพฒันำด้ำนใดด้ำนหนึง่เท่ำนัน้ แต่กำรบรรจบกนั

ของเทคโนโลยที�ำให้มกีำรพฒันำเทคโนโลยแีละแบบจ�ำลองธรุกจิใหม่เกดิขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ปัจจบุนัแนวโน้ม

กำรพัฒนำเทคโนโลยีดังกล่ำวได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเชิงซ้อน ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำน

ด้ำนเทคโนโลยแีละกำรให้บรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยซีึง่ต่ำงพฒันำรปูแบบเทคโนโลยแีละกำรให้บรกิำร

แบบใหม่อยำ่งต่อเนื่องและมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น

 กจิกำรโทรทศัน์ เป็นหน่ึงในกจิกำรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรพฒันำเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเรว็

ทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด และแบบจ�ำลองธุรกิจกำรให้บริกำรท่ีพลิกผันไปจำกเดิม ท�ำให้ 

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์แบบเดมิอำจไม่สอดคล้องกบับรบิทของอตุสำหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ 

ส�ำนักงำน กสทช. ซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม จึงเห็นควรให้มีกำรศึกษำ และวำงกรอบมำตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ที่สอดคล้องและ

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปัจจุบันและในอนำคตอันใกล้ จึงเป็นที่มำของกำรจัดท�ำโครงกำร

กำรศกึษำแนวทำงกำรก�ำกบัดูแลกำรแข่งขนักจิกำรโทรทศัน์ในยคุกำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลยขีองประเทศไทย

ตำมโครงกำรนี้

 ในกำรนี ้ส�ำนกังำน กสทช. จึงร่วมมอืกบั ทีป่รึกษำเดเทคอน เพือ่กำรด�ำเนนิกำรโครงกำรทีส่อดคล้อง

ตำมควำมต้องกำรของส�ำนกังำน โดยประกอบด้วย กำรศึกษำสภำพปัจจบัุนและแนวโน้มของกจิกำรโทรทัศน์ 

ในมมุมองของตลำด เทคโนโลยแีละกำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลย ีและกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง ในบรบิท

ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ กำรก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับดูแลด้ำนกำรแข่งขันในกิจกำรโทรทัศน์ 

ที่สอดคล้องกับตลำดและเทคโนโลยีในอนำคตที่เกิดขึ้น และ กำรสรุปผลโดยกำรจัดท�ำกรอบกำรก�ำกับดูแล 

แนวนโยบำยและแนวปฏบิตัด้ิำนกำรก�ำกบัดแูลกำรแข่งขนัในกจิกำรโทรทศัน์ รวมถงึขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำร

ที่เป็นรูปธรรม ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดได้จำกเนื้อหำ 

ในเอกสำรฉบับนี้ 

 ส�ำนักงำน กสทช. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำแนวทำงกำรก�ำกับดูแล 

กำรแข่งขันกิจกำรโทรทัศน์ในยุคกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีของประเทศไทย ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีควำมสนใจทุกทำ่น

 

           ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ

    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

              และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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7รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

 เอกสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรศึกษำโครงกำรพัฒนำแนวทำงก�ำกับดูแลกำรแข่งขันกิจกำร
โทรทศัน์ในยคุกำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลย ีซึง่มเีนือ้หำกล่ำวถงึผลกำรศกึษำด้ำนตลำด ด้ำนเทคโนโลย ีรวมถงึ 
ด้ำนกฎระเบียบและแนวทำงก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศตัวอย่ำงที่ท�ำกำรศึกษำ โดยกำรศึกษำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�ำนักงำน กสทช. สำมำรถน�ำผลกำรศึกษำและผลกำรหำรือระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปวำงกรอบมำตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ที่สอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
ในปัจจุบันและในอนำคตอันใกล้ โดยสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดได้จำกเนื้อหำ ดังต่อไปนี้ 

1.1	ตลาดกิจการโทรทัศน์ของประเทศที่ท�าการศึกษา
 กำรศึกษำสภำพตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันของประเทศไทย และของประเทศที่ท�ำกำรศึกษำ 
เทียบเคียง 4 ประเทศ สำมำรถสรุปประเด็นส�ำคัญได้ดังนี้
 •	ประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศสิงคโปร์มีระดับกำรเติบโตของตลำด OTT สูงกว่ำประเทศ 
สหรำชอำณำจกัรและประเทศเกำหลใีต้ทีม่รีะดบักำรพฒันำน้อยกว่ำโดยเปรยีบเทยีบ ในขณะทีป่ระเทศไทย
เพิ่งอยู ่ในช่วงต้นของกำรพัฒนำ ทั้งนี้พิจำรณำจำกอัตรำกำรเข้ำถึงระบบโทรทัศน์แบบ OTT และ 
อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมของประเทศที่ท�ำกำรศึกษำ
	 • ประเทศไทยมีกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมสูงกว่ำประเทศอื่นโดยเปรียบ
เทียบ ในขณะที่ประเทศอื่นที่ท�ำกำรศึกษำมีอัตรำกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมน้อย
และมีแนวโน้มกำรใช้งำนลดลง แต่กำรเข้ำถึงไปกำรรับชมโทรทัศน์ขยำยตัวในส่วนของกำรเข้ำถึงโดย OTT 
เป็นส�ำคัญ 
	 • ผู้เล่นรำยหลักในตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศทั้งใน
เชิงปริมำณและรำยชื่อของผู้เล่นรำยหลัก ขณะที่ผู้เล่นรำยหลักในตลำดกำรบริกำรแบบ OTT มีบำงรำย 
ที่เป็นผู้เล่นเดียวกันในหลำยประเทศ
	 • ตลำด OTT มีจ�ำนวนผู้เล่นส�ำคัญในตลำดสูงกวำ่โดยเปรียบเทียบกับตลำดอื่นที่มีจ�ำนวนผู้เล่นหลัก
จ�ำกัด สะท้อนถึงสภำวะกำรแข่งขันในตลำดซึ่งมีทั้งผู้เล่นรำยใหม่และรำยเดิมที่ให้ควำมส�ำคัญกับตลำดนี้ 
	 • รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจในตลำด OTT เป็นกำรขยำยกำรให้บริกำรของผู้เล่นรำยเดิมในตลำด 
แบบดัง้เดมิ (Linear TV) และกำรหำพันธมติรธรุกจิภำยในห่วงโซ่มลูค่ำกิจกำรโทรทัศน์ เพือ่ขยำยกำรให้บรกิำร
สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 
	 • รำยได้กิจกำรโทรทัศน์หลักยังคงอยู่ที่ตลำดแบบดั้งเดิม (Linear TV) แต่มีแนวโน้มกำรเติบโตของ
รำยได้คงที่หรือลดลงในบำงประเทศที่ท�ำกำรศึกษำ ในขณะที่แนวโน้มกำรเติบโตของรำยได้ตลำดกิจกำร
โทรทัศน์อยู่ที่ตลำดบนแพลตฟอร์ม OTT เพิ่มขึ้น
 สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมในประเด็นของอัตรำกำรเข้ำถึง ห่วงโซ่มูลค่ำ 
กำรให้บริกำร และรำยได้กิจกำรโทรทัศน์ของประเทศที่ท�ำกำรศึกษำได้จำกตำรำงต่อไปนี้  

1	บทสรุปผู้บริหาร	(Executive	Summary)
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1.2	เทคโนโลยีของประเทศที่ท�าการศึกษา
 แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อรูปแบบกำรให้บริกำร กำรด�ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขัน 

ในกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยและประเทศที่ท�ำกำรศึกษำเทียบเคียง 4 ประเทศ สำมำรถสรุปประเด็น

ส�ำคัญได้ดังนี้ 

 • กำรพัฒนำเทคโนโลยี 3G/4G/5G รวมถึงกำรเพิ่มควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลเป็นปัจจัยสนับสนุน

คณุภำพกำรให้บรกิำร อตัรำกำรเข้ำถงึ และกำรใช้งำนระบบโทรทศัน์บนแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็ของประเทศ

ที่ท�ำกำรศึกษำ

 • ประเทศท่ีท�ำกำรศึกษำเทียบเคียงส่วนใหญ่ อำทิ สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ และเกำหลีใต้ 

พัฒนำศักยภำพของโครงข่ำยหลัก (Core Network) ให้มีควำมเร็ว 10 Gbps เพื่อคุณภำพในกำรรับชม

เนื้อหำบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในระดับ 1 Gbps

 • หลำยประเทศทีท่�ำกำรศึกษำได้ทบทวนกำรใช้งำนคลืน่ควำมถีบ่นระบบ 5G ในกำรแพร่ภำพสญัญำณ

โทรทัศน์บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต อำทิ ประเทศสหรำชอำณำจักรด�ำเนินกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่  

700 MHz จำกโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินเพื่อน�ำมำใช้งำนส�ำหรับระบบ 5G ในปี 2563 เป็นต้น

 • กำรพัฒนำเทคโนโลยีในรูปแบบของ Convergence Platform (ระหว่ำง Linear TV และ  

Broadband Internet) เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ท�ำกำรศึกษำ ยกเว้นเพียงประเทศไทย

 • ประเทศสหรัฐอเมรกิำและประเทศเกำหลใีต้ก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรบักำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทัศน์ 

(ATSC 3.0) ซึ่งเป็นระบบกำรแพร่ภำพสัญญำณต้นแบบส�ำหรับช่องรำยกำรแบบ Ultra High Definition 

ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนดังกลำ่วเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรรับชม

 • กำรพัฒนำเทคโนโลยีในส่วนกำรเชื่อมต่อกับผู้ชม (Customer-Premises Equipment: CPE)  

เป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในทกุประเทศทีท่�ำกำรศึกษำรวมถึงประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลย ี4K ได้ถูกน�ำมำใช้เช่นกนั 

ส�ำหรับประเทศอื่นมีกำรน�ำเทคโนโลยีนี้ไปต่อยอดเพิ่มเติมในกำรเชื่อมต่อ อำทิ ประเทศสหรัฐอเมริกำใช้

เทคโนโลยี 4K และกำรเชื่อมต่อ Live VR ในกำรรับชมกีฬำแบบถ่ำยทอดสด และประเทศสิงคโปร์ใช้

เทคโนโลยี 4K ร่วมกับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภำพในกำรรับชม เป็นต้น ส�ำหรับประเทศเกำหลีใต้

ก�ำลังพัฒนำสู่ขั้นเทคโนโลยี 8K เพื่อควำมละเอียดและควำมคมชัดของภำพที่มำกขึ้น

1.3	กฎระเบียบและแนวทางก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศที่ท�าการศึกษา

	 1.3.1	สภาพแวดล้อมและแนวโน้มการก�ากับดูแลโดยรวมของแต่ละประเทศ

   ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมและแนวโน้มกำรก�ำกับดูแลโดยรวมของแต่ละประเทศม ี

ควำมแตกต่ำงกัน โดยสำมำรถสรุปประเด็นส�ำคัญของแต่ละประเทศได้ดังนี้ 

   • ประเทศไทย: อยูใ่นช่วงเริม่ต้นรบัมอืกบักำรเปลีย่นผ่ำน Disruptive Technology ในกจิกำร

โทรทัศน์ ซ่ึงต้องรักษำสมดุลและจัดสรรกำรใช้งำนทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ส�ำหรับควำมต้องกำรในอนำคต 

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรก�ำกบัดูแลอยูบ่นพืน้ฐำนของกำรออกกฎหมำย และกำรออกใบอนญุำตซึง่จ�ำเป็นต้อง

มุ่งเน้นกำรก�ำกบัดแูลตำมเป้ำหมำย (ข้อควรระวงั กำรก�ำกบัดแูลทีม่ำกเกนิไป อำจเป็นข้อจ�ำกดัด้ำนเสรภีำพ

ในกำรพัฒนำของกิจกำรโทรทัศน์) เนื่องจำกกำรให้บริกำร OTT เป็นประเด็นใหม่ส�ำหรับประเทศไทยจึง
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ท�ำให้กำรก�ำกับดูแลยังไม่ครอบคลุมในกำรให้บริกำรดังกล่ำว จ�ำกัดไว้เพียงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

แบบดั้งเดิมที่อำจสร้ำงควำมไม่เสมอภำคในกำรแข่งขันระหว่ำงสองช่องทำงกำรเผยแพร่ในปัจจุบัน ดังนั้น

แนวโน้มกำรก�ำกบัดแูลในอนำคตจงึเป็นกำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรแข่งขนัของผูเ้ล่นในกจิกำรโทรทศัน์

แบบดั้งเดิมและแบบ OTT และให้ควำมส�ำคัญกับกำรออกกฎระเบียบท่ีไม่จ�ำเป็นท่ีอำจเป็นข้อจ�ำกัดใน 

กำรแข่งขันอย่ำงเสรี 

   • ประเทศสหรำชอำณำจักร: ได้ผ่ำนช่วงกำรเปลี่ยนผำ่น Disruptive Technology ในกิจกำร

โทรทศัน์ ด้วยแผนกำรจดัสรรคลืน่ควำมถี ่และกำรก�ำกบัดแูลเนือ้หำในกจิกำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ 

OTT โดยยดึหลกักำรไม่เข้ำไปแทรกแซงแต่ใช้หลกัฐำนและหลกักำรยตุธิรรมสนบัสนนุกำรตดัสนิใจในกำรใช้

อ�ำนำจในกำรก�ำกับดูแล โดยมีกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องในกำรควบคุมก�ำกับดูแลด้วยกัน 

นอกจำกนัน้กำรออกใบอนุญำตทีม่คีวำมยดืหยุน่และปรบัตำมสถำนกำรณ์ตลำด เป็นสิง่เอือ้ให้สภำพแวดล้อม

กำรแข่งขันตลำดเป็นไปอย่ำงอิสระเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ

   • ประเทศสหรัฐอเมริกำ: ได้ผ่ำนช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน Disruptive Technology ในกิจกำร

โทรทัศน์ภำยใต้แนวทำงกำรให้อสิระแก่ผูป้ระกอบกจิกำรโดยยดึหลกัประโยชน์สำธำรณะ ให้ควำมส�ำคญักบั

กำรแข่งขัน ท้องถิ่นนิยม และควำมหลำกหลำยเป็นส�ำคัญ มีกำรให้อิสระในกำรแสดงออก (Freedom of 

Speech) โดยใช้กรอบสังคม (Social Norm) เป็นกลไกในกำรก�ำกับดูแลตำมธรรมชำติ 

   • ประเทศสิงคโปร์: ได้ผ่ำนช่วงเปลี่ยนผ่ำน Disruptive Technology ในกิจกำรโทรทัศน ์

โดยกำรออกClass License ให้แก่ผูป้ระกอบกำร OTT แนวทำงกำรก�ำกับดแูลให้ควำมส�ำคญักับควำมเท่ำเทียม

กันในกำรได้รับเน้ือหำผ่ำนช่องทำงแบบดั้งเดิมและแบบ OTT ควำมเป็นธรรมระหว่ำงผู้เล่นจำกในและ 

นอกประเทศ รวมถึงควำมเป็นกลำงทำงเทคโนโลยีดั้งเดิมและสมัยใหม่ เพื่อให้สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน 

ในตลำดมีควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 

   • ประเทศเกำหลีใต้: ได้ผ่ำนช่วงเปลี่ยนผ่ำน Disruptive Technology ในกิจกำรโทรทัศน์ 

โดยกำรออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ประกอบกำร OTT มีหน่วยงำน Korea Communication Commission 

(KCC) และ Ministry of Science and ICT (MSIT) ท�ำงำนร่วมกันในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์และ 

ออกกฎระเบียบที่สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม และท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

(Consultation) ในกำรเปิดรับข้อเสนอเพื่อน�ำมำปรับปรุงกระบวนงำนกำรก�ำกับดูแล 

   สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้จำกตำรำงต่อไปนี้  
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	 1.3.2	กฎระเบียบ	ข้อบังคับการก�ากับดูแลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

   ส�ำหรับกำรศึกษำกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และแนวทำงก�ำกบัดแูลในกจิกำรโทรทัศน์ในปัจจบัุนของ

ประเทศไทยและต่ำงประเทศเชิงเปรียบเทียบ สำมำรถสรุปกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงกำรก�ำกับ

ดูแลที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ส�ำคัญได้ ดังนี้ 

   • กำรพฒันำสภำพแวดล้อมกจิกำรโทรทศัน์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปภำยใต้ Disruptive Technology 

ทุกประเทศที่ท�ำกำรศึกษำยังคงมีหน่วยงำนก�ำกับดูแลเดิม ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ  

และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และแบบใหม่ (Online TV)  

ด้วยเทคโนโลยทีีม่แีนวโน้มเป็น กำรบรรจบกนัระหว่ำงเทคโนโลยบีรอดแบนด์และกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์ 

(Convergence) หน่วยงำนก�ำกบัดูแลมฟัีงก์ชัน่งำนท่ีสำมำรถก�ำกบัดแูลในส่วนกำรบรรจบกนัของเทคโนโลยี

ดังกล่ำว 

   • หำกพิจำรณำรูปแบบวิธีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนเครื่องมือกำรออกใบอนุญำต

กิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ของแต่ละประเทศที่ท�ำกำรศึกษำมีควำมแตกต่ำงกัน ประเทศเกำหลีใต้ใช้วิธีกำร

ออกใบอนุญำตให้แก่กิจกำรโทรทัศน์ OTT เพื่อเป็นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ OTT อย่ำงเป็นทำงกำร 

ประเทศสิงคโปร์ใช้วธิกีำรให้ Class License แบบอตัโนมตัซิึง่มคีวำมคล้ำยคลงึกบัประเทศสหรำชอำณำจกัร

ซึ่งใช้วิธีกำรให้ผู้ให้บริกำรในตลำดแจ้ง (Notification) และเสียค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรแก่ Ofcom  

เพือ่ให้ควำมเป็นอสิระแก่ผูป้ระกอบกำรแข่งขนัและด�ำเนนิธรุกจิในตลำด โดยไม่ต้องอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูล

อย่ำงเป็นทำงกำร แต่ยังอยู่ภำยใต้กรอบที่ก�ำหนดไว้ อำทิ ODPS Rules and Guidance ขณะที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกำไม่มีกำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลใด ๆ โดยยังคงให้อิสระผู้ประกอบกำรในกิจกำรโทรทัศน์ OTT 

ส�ำหรบัประเทศไทยยงัไม่มกีำรออกใบอนญุำตหรอืวธิกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์ OTT จงึแสดงให้เหน็ได้

ว่ำรูปแบบวิธีกำรก�ำกับดูแลรวมถึงระดับกำรก�ำกับดูแลอย่ำงเป็นทำงกำรของประเทศท่ีท�ำกำรศึกษำมี 

ควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องพิจำรณำควำมสมดุลกำรใช้อ�ำนำจก�ำกับดูแลกับกำรให้อิสระในกำรแข่งขัน

ของผู้ประกอบกำรตลำด 

   • ข้อจ�ำกัดในกำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และ OTT ของแต่ละ

ประเทศมีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ส�ำหรับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ OTT ประเทศสหรัฐอเมริกำ

และประเทศสิงคโปร์มีกำรเปิด (Open) หรือให้ควำมเป็นอิสระแก่ผู้ให้บริกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระ

มำกกว่ำโดยเปรียบเทยีบกบัประเทศอืน่ทีท่�ำกำรศึกษำ โดยพจิำรณำได้จำกกำรจ�ำกดักำรลงทุนจำกนกัลงทุน

ต่ำงประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) กำรเป็นเจำ้ของช่องรำยกำรมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง ระยะ

เวลำและเน้ือหำกำรโฆษณำ และกำรเผยแพร่รำยกำรที่ก�ำหนดกฎ Must Have/ Must Carry เป็นต้น  

อีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญในกำรพิจำรณำข้อจ�ำกัดในกำรให้บริกำร คือ Net Neutrality ในกำรให้เนื้อหำ 

บนแพลตฟอร์มอินเทอร ์เน็ตที่ต ้องค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข ้ำถึงเนื้อหำรำยกำร ซึ่ง 

ประเทศสหรำชอำณำจักรและประเทศเกำหลีใต้ให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นนี้ ดังจะเห็นได้ว่ำข้อจ�ำกัดใน 

กำรให้บริกำรของแต่ประเทศมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกำรเปิดโอกำสในกำรแข่งขันอย่ำงอิสระและ 

กำรให้โอกำสภำคประชำชนในกำรเขำ้ถึงเนื้อหำในช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงเทำ่เทียม



16 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

   • กำรควบคุมกิจกำรโทรทัศน์ของแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียด ประเทศ

สหรัฐอเมริกำมีระดับกำรควบคุมน้อยกว่ำโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น โดยให้อิสระเนื้อหำรำยกำรบน

โทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) และ OTT และมกีำรให้เสรภีำพในกำรแสดงออก (Freedom of Speech) 

แก่ผู้รับสื่อ ในขณะที่ประเทศสหรำชอำณำจักร ประเทศเกำหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ มีกำรควบคุม 

โดยกำรก�ำหนดเรตติ้งหรือประเภทรำยกำรทั้งกับในเนื้อหำบนโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และ OTT 

อย่ำงชดัเจน ดงันัน้จงึอำจกล่ำวได้ว่ำกำรควบคุมกจิกำรโทรทัศน์ของแต่ประเภทมคีวำมแตกต่ำงกนัตำมระดบั

กำรให้เสรภีำพในกำรแสดงออกของแต่ละประเทศ และระดบัควำมต้องกำรกำรควบคมุของหน่วยงำนก�ำกบั

ดูแลในประเทศ

  จำกประเด็นส�ำคัญที่สรุปมำข้ำงต้น แสดงให้เห็นวำ่กำรก�ำหนดแนวทำงก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับ

กำรพฒันำในช่วงเปล่ียนผ่ำนสูย่คุ Disruptive Technology ในกจิกำรโทรทศัน์ของแต่ละประเทศมแีนวทำง

ด�ำเนนิกำรทีแ่ตกต่ำงกนั กรณีประเทศไทยซึง่อยูร่ะหว่ำงกำรเปลีย่นผ่ำน Disruptive Technology ในกจิกำร

โทรทัศน์ ปัจจุบันยังไม่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งสำมำรถเรียนรู้แนวทำงกำรก�ำกับดูแล

จำกประเทศตัวอย่ำงท่ีท�ำกำรศึกษำ เพื่อก�ำหนดระดับกำรก�ำกับดูแลที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมใน 

กำรแข่งขันและพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อในกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย 

  สำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้จำกตำรำง ต่อไปนี้ 
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	 1.3.3	การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการก�ากับดูแล

   กำรประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนอืน่ในกำรก�ำกบัดแูล เป็นอกีหนึง่แนวทำงในกำรให้ได้มำ

ซึ่งแนวทำงในกำรก�ำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับและได้ใช้จริงในทำงปฏิบัติ โดยแนวทำงทั่วไปในกำรประสำน

ควำมร่วมมอืสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 3 แนวทำง ได้แก่ กำรหำรอืร่วมกบัภำคสำธำรณะ (Public Consultation) 

กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในประเทศ และกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระหว่ำง

ประเทศ 

   • การหารือร่วมกับภาคสาธารณะ	(Public	Consultation):	เป็นแนวทำงพื้นฐำนท่ีเป็น 

ท่ียอมรับในทุกประเทศ โดยทุกประเทศที่ท�ำกำรศึกษำมีกำรตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะที่ปรึกษำถำวร 

ท�ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือกับภำคสำธำรณะในประเทศ อำทิ สหรำชอำณำจักรแต่งตั้ง Advisory  

Committee ประเทศสิงคโปร์แต่งตั้ง Program Advisory Committee และประเทศเกำหลีใต้แต่งตั้ง 

Promoting Commission ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกำมีกำรก�ำหนดกรอบ Notice of Proposed 

Rule Making: NPRM เป็นกรอบด�ำเนินกำรกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อก�ำหนดหรือ 

กำรก�ำกับดูแล ซึ่งเป็นหลักกำรปฏิบัติพ้ืนฐำนภำยใต้กฎหมำย Administrative Law ส�ำหรับกรณีของ

ประเทศไทยมีเพียงกำรหำรือร่วมกับภำคสำธำรณะ กรณีมีประเด็นหำรือใหม่เกิดข้ึนยังไม่มีกำรจัดท�ำ 

เป็นระบบที่มีคณะกรรมกำรหรือคณะที่ปรึกษำท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ดังนั้นประเทศไทยจึงอำจเรียนรู้

แนวทำงจำกประเทศท่ีท�ำกำรศึกษำเพื่อจัดท�ำระบบกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคสำธำรณะอย่ำงเป็น

ทำงกำรในอนำคต 

   • การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ในประเทศ:	เป็นควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำค

รัฐหรือภำคเอกชนอื่น ให้บรรลุเป้ำหมำยหรือกรอบในกำรก�ำกับดูแล อำทิ ประเทศสหรำชอำณำจักรให ้

ควำมส�ำคัญด้ำนกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม จึงมีกำรก�ำกับดูแลด้ำนกำรแข่งขันระหว่ำง Ofcom ร่วมกับ 

Competition and Market Authority ประเทศสหรัฐอเมริกำให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นด้ำน 

ควำมเท่ำเทยีมและกำรจดัสรรคลืน่ควำมถี ่ดงันัน้ FCC จงึมกีำรประสำนควำมร่วมมอืกบั USAID (BPA) ด้ำน

กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึอย่ำงเท่ำเทยีม และร่วมมอืกบัหน่วยงำน National Telecom and Information  

Administration: NTIA-OSM เพื่อกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ เป็นต้น ส�ำหรับกรณีประเทศเกำหลีใต ้

มีกำรประสำนควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง KCC และ MSIT และหน่วยงำนคณะกรรมกำรด้ำน 

ควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขัน จะเห็นได้ว่ำกรณีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นนั้นเป็นประเด็น 

ที่มีควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยหรือแนวทำงก�ำกับดูแลให้ประสบควำมส�ำเร็จ โดยหำก

ประเทศไทยต้องกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม รวมถงึคุม้ครองสทิธพิืน้ฐำนของผูเ้ข้ำชม 

ดงันัน้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในประเทศทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัประเดน็ดงักล่ำวจงึควรมกีรอบกำรด�ำเนนิ

งำนร่วมกับส�ำนักงำน กสทช. อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำถึงสภำพแวดล้อมปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เป็นปัจจัยร่วมในกำรพิจำรณำและก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน 

   • การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ: เป็นควำมร่วมมือกับหน่วยงำน

ระหว่ำงประเทศทัง้ในกำรประสำนควำมเหน็และแลกเปลีย่นควำมคดิหรอืข้อตกลงร่วมกนั โดยทัว่ไปประเทศ

ท่ีท�ำกำรศึกษำเป็นสมำชิกองค์กรสื่อสำรโทรคมนำคมและกำรแพร่ภำพกิจกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ  

(อำทิ ITU, International Regulator Forum) จึงมีแนวทำงหรือข้อตกลงร่วมกันในภำพกว้ำง นอกจำกนั้น



21รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

ยังมคีวำมร่วมมอืกนัในกลุม่ภมูภิำค อำท ิสหรำชอำณำจกัรมกีำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงสมำชิกสหภำพยโุรป

ในกรณีมีเป้ำหมำยหรือประเด็นปัญหำร่วมกัน เช่น กรณี Promotion of European Works on VoD 

Service หรือในกรณีของประเทศเกำหลีใต้ที่มีควำมร่วมมือระดับทวิภำคีกับประเทศในกลุ่ม OECD  

ด้ำนกำรพฒันำกจิกำรโทรทศัน์ และกรณีประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นพนัธมติรร่วมกบัหลำยประเทศในกำรพฒันำ

อุตสำหกรรมโทรทัศน์และสื่อร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่ำควำมร่วมมือในระดับระหว่ำงประเทศสำมำรถด�ำเนิน

กำรได้หลำยรูปแบบ ทั้งควำมร่วมมือระดับมหภำค ระดับภูมิภำคกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่สำมำรถ

พัฒนำธุรกิจร่วมกันได้ หรือแม้กระทั่งกับพันธมิตรเอกชนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจของประเทศ 

ร่วมกนั ซึง่ประเทศไทยสำมำรถน�ำกรณตีวัอย่ำงทีไ่ด้กล่ำวมำข้ำงต้นนีม้ำเป็นกรอบกำรพฒันำตำมเป้ำหมำย

กำรก�ำกับดูแลและกำรพัฒนำธุรกิจของประเทศในอนำคต 

1.4	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์

	 1.4.1	ข้อเสนอแนะแนวทางการก�ากับดูแลการแข่งขัน

 	 	 1.4.1.1	กรอบการก�าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย	(Policy	Priorities)

    • เป้ำหมำยเชิงนโยบำยกำรก�ำกับดูแล (Policy Target Setting) 

    กำรพิจำรณำเป้ำหมำยโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย

ประเทศไทย 4.0 และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ร่วมกับเป้ำหมำยในกำรก�ำกับดูแล 

กำรแข่งขันอยำ่งเท่ำเทียมของ กสทช. มีดังนี้ 

    1) กำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ชั้นน�ำ มำจัดตั้งกิจกำร 

ในประเทศไทย โดยอยู่ภำยใต้กฎระเบียบของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่กิจกำรชั้นน�ำเหล่ำนั้นปฏิบัติ 

    2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน โดยผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม  

(Linear TV) และผู้ประกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุ

กำรแข่งขันเสรี

    • กำรก�ำหนดขอบเขตผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT และเป้ำหมำยใน 

กำรก�ำกับดูแล (Target OTT)

    กำรก�ำหนดขอบเขตผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT เป้ำหมำย พจิำรณำจำก

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT และผูป้ระกอบ

กจิกำรโทรทศัน์ แบบด้ังเดิม (Linear TV) ซึง่สำมำรถพจิำรณำจำกลกัษณะของกำรให้บรกิำรกจิกำรโทรทศัน์

แบบ OTT ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับกำรให้บริกำรในกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) โดย 

กำรลงทะเบยีน (Subscription Video on Demand) สมำชิก (Subscribers) ในประเทศไทย และกำรสร้ำง

รำยได้เชิงธุรกิจของกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT อันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีขนำดที่มำกในระดับหนึ่ง
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   1.4.1.2	แนวทางการด�าเนนิการในระยะสัน้และระยะยาว	(Short	Term	and	Long	Term	

Framework)	

   กำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันในปัจจุบัน 

ในทำงปฏิบัติควรก�ำหนดแนวทำงเป็นกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว (Long Term Framework) และ

กรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้น (Short Term Framework) ดังต่อไปนี้ 

   • กรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว (Long Term Convergent Framework) โดยมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

   • กำรระบุสิ่งที่ต้องท�ำในกำรหลอมรวมกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม และกำรปฏิรูปกฎหมำยกิจกำรทั้งสอง ให้อยู่ภำยใต้กฎหมำยฉบับเดียว 

   • กำรปฏิรปูโครงสร้ำงของ กสทช. ให้สอดคล้องกบักำรหลอมรวมกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งควรด�ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรจัดท�ำกฎหมำยฉบับเดียวดังกลำ่ว

  •	 กรอบการด�าเนินการในระยะสั้น	(Short	Term	Framework)

   หน่วยงำนก�ำกบัดูแลจ�ำเป็นต้องมมีำตรกำรเพือ่บรรเทำปัญหำกรอบกำรก�ำกบัดแูลท่ียงัไม่ชัดเจน 

ค่ำใช้จ่ำยและภำระหน้ำทีข่องผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์ และกำรถกูละเมดิลขิสทิธิ ์ซึง่มำตรกำรจงูใจให้

ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT มำลงทะเบียน คือ มำตรกำรด้ำนภำษีและด้ำนอื่น ๆ

   • กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม (Fees) ควรก�ำหนดอัตรำที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเท่ำนั้น ซึ่งอำจรวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และกำรจัดกำรกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เข้ำไว้ในอัตรำ 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

   • ส�ำหรับกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมคลื่นควำมถี่ (Spectrum Fees) ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

กิจกำรโทรทศัน์แบบ OTT ควรใช้หลกักำรโดยทัว่ไป โดยควรก�ำหนดอตัรำทีค่รอบคลมุค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดของ

กำรจดักำรคลืน่ควำมถี ่กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้งำนคลืน่ควำมถ่ี และกำรบังคบัใช้งำนคลืน่ควำมถ่ีเท่ำนัน้

  •	 ระยะเวลาการด�าเนินการตามกรอบการด�าเนินการในระยะยาวและระยะสั้น

   เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำรในระยะยำวจะต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรด�ำเนินกำร โดยในเบื้องต้น

กรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้นสำมำรถน�ำมำด�ำเนินกำรได้ก่อนและใช้ระยะเวลำอันสั้น 

   อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว (Long Term 

Convergent Framework) และกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้น (Short Term Framework) สำมำรถ

พิจำรณำได้จำกตำรำงประกอบต่อไปนี้
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ตารางที่	4: ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำวและระยะสั้น

หมำยเหตุ: กรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรอำจปรับเปลี่ยนตำมควำมพร้อมและเงื่อนไขกำรด�ำเนินกำรของ กสทช. และ 

     หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 1.4.2	ข้อเสนอแนะกรอบการด�าเนินการขั้นตอน	(Framework)

   1.4.2.1	กรอบการด�าเนินการ	(Framework)

   กรอบกำรด�ำเนินกำร มีแนวทำงหลักส�ำคัญ 2 ประกำร ดังนี้

   • กำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ท่ีสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรมำจัดตั้งกิจกำร 

ในประเทศไทย

   • กำรลดกำรก�ำกับดูแลของผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ที่มีอยู่เดิม

เพรำะอำจเป็นภำระและอุปสรรคในกำรประกอบกิจกำร

  	 1.4.2.2	การด�าเนินการและขั้นตอน

  	 ขัน้ตอนที	่1	การก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูล	(Define	Overall	Framework	and	Approach)

   กำรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกับกำรดูแลกิจกำรโทรทัศน์สำมำรถพิจำรณำได้เป็น 2 ส่วน คือ 

   1) กำรก�ำหนดกรอบกำรดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT โดยให้ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ 

OTT ลงทะเบียนภำยใต้ระบบกำรจัดกลุ่มประเภทกิจกำร (Class License System) และเป็นกำรก�ำหนด

กรอบกำรก�ำกับดูแลแบบไม่เคร่งครัด (Light Regulation) 

   2) กำรปรับปรุงแก้ไขกรอบกำรก�ำกับดูแลและกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ Linear TV  

	 	 	 ขั้นตอนที่	2	การปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง	(Consultation)

   กำรก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำรหรือกำรตัดสินใจ จ�ำเป็นต้องมีกำรปรึกษำหำรือกับ 

ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกิจกำรโทรทัศน์ (Full Consultation) ในทุกขั้นตอน เพื่อจะได้ 

กรอบกำรก�ำกับดูแลที่เป็นที่ยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้อง
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  	 ขั้นตอนที่	3	การปฏิรูปกฎหมายพื้นฐาน	(Legal	Framework)

   กสทช. ควรจะเป็นหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจซ่ึงสำมำรถร่ำงและก�ำหนดขอบเขตของ

กรอบกฎหมำยใหม่ทีส่อดคล้องกบัสภำพแวดล้อมธรุกจิ ดงันัน้ หน่วยงำน กสทช. ควรมกีำรจดัตัง้ส�ำนกัย่อย

ขึ้นมำเพื่อท�ำงำนในส่วนนี้โดยเฉพำะ

   กำรก�ำกบัดแูลทีค่วรจะมกีำรปฏริปู คอื แนวทำงกำรวดัควำมนยิม (เรตติง้) ของรำยกำรโทรทศัน์ 

โดยทำง กสทช. ควรเปลีย่นจำกกำรวดัเรตต้ิงจำกหน้ำจอโทรทัศน์ (First screen) เพยีงอย่ำงเดยีว ไปเป็นกำร

จัดท�ำระบบเรตติ้งในทุกแพลตฟอร์ม (Multi screen) เพื่อให้เขำ้กับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน

   แนวทำงกำรด�ำเนินกำรในประเทศไทยอำจประยุกต์ใช้แนวทำง Class License โดยอำจเริ่มให้

ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT เฉพำะรำยใหญ่เข้ำมำจดทะเบียน Class License ก่อน และขยำย

ขอบเขตให้ผู้ประกอบกำรทุกรำยเข้ำมำจดทะเบยีนในอนำคตหลังจำกกำรด�ำเนนิกำรรว่มกับผู้ประกอบกำร

รำยใหญ่ประสบควำมส�ำเร็จ

  	 ขัน้ตอนที	่4	การก�าหนดกรอบการด�าเนนิการใบอนญุาตแบบกลุม่	(Components	of	Class	

License	for	OTT	VoD

   กำรให้ใบอนุญำตแบบกลุ ่ม (Class License) ควรครอบคลุมองค์ประกอบส�ำคัญใน 

กำรด�ำเนินกำร อันได้แก่ 

   • กำรลงทะเบยีน – ควรจะมกีำรด�ำเนนิกำรลงทะเบยีนและไม่ควรเป็นข้อก�ำหนดหรอืข้อจ�ำกดั 

(Requirements) ให้ผู้ประกอบกำรต้องขอใบอนญุำตประกอบกจิกำร และผูป้ระกอบกำรจะต้องปฏบัิตติำม

กฎระเบียบที่ กสทช. ก�ำหนดขึ้น

   • กำรก�ำหนดคุณสมบัติและเส้นแบ่งคุณสมบัติเริ่มต้น (Minimum Threshold) – ควรจะ

ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ให้สูงพอที่จะให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์

แบบ OTT ที่ประกอบธุรกิจอยำ่งมีนัยส�ำคัญในประเทศไทยเทำ่นั้น มำลงทะเบียนและอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ

ดูแลอยำ่งเป็นระบบ

   • กำรก�ำหนดเงือ่นไขกำรยกเว้นกำรช�ำระภำษแีละค่ำธรรมเนยีม (Tax and Fee Moratorium) -  

ค่ำธรรมเนียมรำยปีของใบอนุญำตแบบกลุ่ม ควรอยู่ในอัตรำต�่ำและคิดเป็นอัตรำร้อยละคงท่ี ซ่ึงเทียบเคียง

ได้กับกรณีผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ท้ังนี้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT 

ที่ลงทะเบียนควรได้รับกำรยกเว้นกำรเสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตหรือภำษีนิติบุคคลในช่วงปีแรกของ 

กำรด�ำเนินกำรในประเทศไทย และไม่ควรจะน�ำเงนิส่งเข้ำกองทุนวจิยัและพฒันำกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมนั้น (USO) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรมำลงทะเบียน

   ขั้นตอนที่	5	การก�าหนดแรงจูงใจและการด�าเนินการกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

   กสทช. ควรก�ำหนดขั้นตอนและกลไกที่ชัดเจน เพื่อก�ำจัดปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ซ่ึง กสทช. 

ควรมอี�ำนำจหน้ำทีห่รือควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิกำรให้สำมำรถปิดเวบ็ไซต์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิเ์นือ้หำรำยกำร

ของผู้ประกอบกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้
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  	 ขั้นตอนที่	6	การทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   เพื่อกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันที่เท่ำเทียม กสทช. ควรมีกำรปรับเปลี่ยนกำรวัด 

เรตติง้ให้เป็นแบบมลัติสกรนี (Multi-screen Rating) ซึง่สำมำรถสะท้อนพฤตกิรรมตลำด กำรแข่งขัน และ 

ส่งผลส�ำคญัต่อกำรก�ำหนดอตัรำค่ำโฆษณำในสือ่แต่ละประเภท นอกจำกนีค่้ำธรรมเนยีมรำยปีควรจะปรบัให้มี

ควำมเท่ำเทยีมกนัมำกขึน้ โดยอตัรำค่ำธรรมเนยีมกจิกำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) อำจอ้ำงองิอตัรำ

ขัน้บนัไดทีใ่ช้ในปัจจบุนั และอตัรำค่ำธรรมเนยีมกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ควรเรยีกเกบ็จำกผูป้ระกอบกำร

ที่มีรำยได้สูงในระดับที่ก�ำหนด เพื่อไม่เป็นกำรสร้ำงภำระทำงกำรเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก

	 1.4.3	ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือระหว่าง	กสทช.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  	 1.4.3.1	หน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ	ในประเทศไทย

   • ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (OTCC) – ประสำนงำนร่วมกันเพื่อส่งเสริม

กำรแข่งขันที่เป็นธรรมตำมกลไกของตลำด

   • กรมสรรพำกร – ประสำนงำนในส่วนของกำรจัดเก็บภำษีส�ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำร

โทรทัศน์แบบ OTT

   • กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ – ควำมร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์

   • ภำคสำธำรณะชน – กสทช. ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลด้ำนกำรปรึกษำหรือร่วมมือกับ

สำธำรณะชนในกำรหำรือร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยและได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน เช่น ด้ำน 

กำรก�ำกับดูแล โดยมีกำรหำรือว่ำท�ำอย่ำงไรที่จะสนับสนุนกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและโปร่งใส และหำรือกับ 

ผู้ที่มีส่วนร่วมถึงผลกระทบหลังจำกที่ได้รูปแบบกำรก�ำกับดูแล เป็นต้น

  	 1.4.3.2	แนวทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN)

   กสทช. ควรร่วมเป็นพันธมิตรระดับทวิภำคีและพหุภำคีในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ

พัฒนำกิจกำรโทรทัศน์ ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญในกำรร่วมมือกับองค์กรนำนำชำติในกำรจัดท�ำ

แนวทำงกำรก�ำกับดูแลระดับสำกล เช่น สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) สหภำพ

โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU) เป็นต้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย 

นอกจำกนี้ประเทศไทยควรมีควำมตื่นตัวในกำรเข้ำร่วมประชุมและสัมมนำท่ีเก่ียวข้องกิจกำรโทรทัศน์และ

กิจกำรโทรคมนำคมเพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและแนวโน้มกำรก�ำกับดูแลที่เกิดขึ้นในระดับนำนำชำติ  

ซึ่งกำรประชุมส�ำคัญระดับสำกล ได้แก่ International Conference (World Radiocommunication  

Conference - WRC) และ International Regulator Forum (IRF Meeting)
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	 Executive	Summary
 This publication is a part of final report for “TV Competitive Regulatory for Disruptive 
Business and Technology Environment Project” The content contains the market study, 
technology study, regulations, and guidelines study for five countries (USA, UK, South  
Korea, Singapore, and Thailand) and regulatory framework for future television business in 
Thailand. The purpose of the project is to enable NBTC to set up a television regulatory 
framework that is consistent and up-to-date with current and future technology changes. 
The details are as follow:

 Market	study	in	broadcasting	industry
 The market study for current situation in Thailand and four other countries can be 
summarize into four important points. The first point is the penetration of OTT platform. 
According to the study, United States and Singapore have higher compound annual growth 
rate (CAGR) than United Kingdom and Singapore for OTT platform. However, Thailand is 
currently in the beginning of developing phase. The second point is the penetration of 
Linear TV which includes DTT, Cable TV and Satellite TV. In year 2017, Thailand had the 
highest satellite TV penetration rate, while the other four countries had a decline trend on 
satellite TV platform and significantly expanded to OTT platform. The third point is the 
major players in OTT platform. Reflecting the competitive situation in the market, new and 
existing major OTT players continuously enter into several countries. In addition,  
the existing Linear TV players use their strategies of being partnership with OTT players in 
order to adapt themselves into online platform. The last point is the revenue stream in 
overall market. In 2018, television business revenue mainly came from Linear TV, but  
revenue growth trend is likely to be steady in the next three year. In the current situation,  
the revenue growth is leaning towards online platforms.

	 Policy	recommendations	for	competition	in	broadcasting	industry

	 Policy	recommendations	for	competition	
 • Policy Target Setting
  Consideration of goals by focusing on national development in accordance with 
Thailand 4.0 policy and the Thai 4.0 industrial development strategy together with the goal 
of overseeing equal competition of the NBTC as follows: 1) Supporting leading OTT  
providers to establish business in Thailand under the rules and regulations of the regulators. 
2) Creating a competitive environment by appropriate supervision to both Linear TV  
providers and OTT providers to support open competition.
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 • Targets – which OTTs to regulate.
  Determining the scope of OTT providers to regulate by considering the creation of 
a fairly competitive environment between the OTT providers and the Linear TV operators. 
This can be considered from the fact that OTT TV service is similar to Linear TV (Subscription 
Video on Demand) by having subscribers in Thailand and business revenue generation of 
OTT TV business formed in Thailand at a certain level.

	 Short	term	and	long	term	framework

 •	 Long	term	convergent	framework
  • Create a project to identify what needs to be done to cover broadcast and  
telecommunications under one law (similar to electronic communications act).
  • Along with the convergence of the law, a programme should be developed to 
further converge the structure of NBTC. 

 •	 Short	Term	framework
  Regulator needs to have measure to mitigate the problems of unclear legal  
framework, expenses and the responsibility of the OTT providers, and piracy. One of  
the key requirements is to reduce the taxes and other burdens imposed.
  • Licence fees should only be used to cover the costs of regulating the telecoms 
and broadcasting sector, including the costs of enforcing copyright and combatting piracy.
  • Spectrum fees should in general only be used to cover the total costs of  
frequency management, frequency monitoring, and enforcement.
  • Timeline to implement short term and long term framework
   Due to the long process time of the long term framework, the short term  
framework can be implemented first and at a lesser time.
   However, the length of implementation of the long term framework and  
the short term framework can be considered from the following table.
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Table	1	Timeframe for short term and long term plan

*Timeframe can be changed according to conditions of NBTC and relevant stakeholders.

	 Define	overall	framework	and	approach
 Framework

 There should be two main elements in the framework:

 • Regulation of the OTT TV business model that encourages entrepreneurs to  

establish businesses in Thailand

 • Deregulation of existing Linear TV since it may provide burden and an obstacle to 

the businesses. 

	 Steps	and	approach	to	the	framework

	 First	Step	-	Define	overall	framework	and	approach

 Determination of the regulation framework, it can be considered into 2 parts: 

 1) Determination of the OTT TV framework by allowing OTT TV providers to register 

under the Class License System and establish a light regulation framework 

 2) Revision of the regulatory framework for licenses broadcasters.

 For the scope of the OTT TV that should be taken into regulatory consideration are 

SVoD and AVoD that has commercial arrangements with the advertiser in Thailand.

	 Second	Step	–	Consultation	with	related	organizations

 Determining the framework or decision making requires consultation with all  

stakeholders in the broadcasting business at every step in order to obtain a regulatory 

framework.
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	 Third	Step	–	Reform	of	legal	framework

 NBTC should be an authority that has the power to make decisions and define  

the scope of new legal framework that is consistent with the current business environment. 

Therefore, NBTC should have a sub-division established to work on this particular matter.

The rule that should be reformed is the guidance related to the measurement of television 

rating. NBTC should change from the measurement of the first screen only to the system 

rating on all platforms (Multi screen) to match the current environment.

 Thailand may apply Class License system, which can start from registering large OTT 

TV providers and expand to all operators in the future after successfully registered  

the main OTT providers.

	 Forth	Step	–	Components	of	the	Class	License

 The class licence should encompass the following 

 • Registration – Registration should be conducted and should not be a requirement 

or restriction for entrepreneurs to apply for a business license and OTT TV providers must 

comply with the Code of conduct.

 • Minimum Threshold – Registration by using revenue threshold that is high enough 

to apply only to companies who have significant business in Thailand and would have  

an incentive to register.

 • Setting conditions for exemption from payment of taxes and fees (Tax and Fee 

Moratorium) – Annual fees of class license should be low and a fixed percentage which is 

comparable to that of Linear TV. OTT providers who register should be exempt from  

paying any licence fees or corporate taxes until these are due in the second year of  

operation. The providers should not have responsibilities to submit revenue to USO fund 

in order to motivate providers to register since OTT TV is not under television and  

telecommunications businesses.

	 Fifth	Step	–	Incentive	determination	and	actions	in	cases	of	copyright	infringement

 • NBTC should clearly define the procedures and mechanisms to mitigate the problem 

of copyright infringement. NBTC should have the power, duty or ability to operate to block 

websites that violate copyright.

	 Sixth	Step	–	Review	of	Linear	TV	guidelines	

 • In order to create an equally competitive environment, NBTC should implement 

multi-screen rating. This can reflect the competitive market behaviour, competition and 

has a significant effect on the determination of advertising rates in each type of media.  
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In addition, the annual fee should be adjusted to be more equitable. The license fee of 

Linear TV providers may refer to the current rate used. The rate of OTT TV should be 

collected from providers with high income at a specified level in order not to create  

financial burden for small OTT TV providers.

	 Cooperation	between	NBTC	and	relevant	government	agencies
	 Other	Government	Agencies	in	Thailand

 • Office of the Board Trade Competition (OTCC) - Coordinate to promote fair  

competition according to the market mechanism.

 • Revenue Department - Coordinate the tax collection for broadcasting providers.

 • Department of Intellectual Property - Cooperation to eliminate piracy problems

 • Public sector - NBTC should appoint a committee to oversee consultations or 

collaborate with the public to achieve the common goals.

 ASEAN	Approach

 • NBTC should be a bilateral and multilateral partner in exchanging experiences and 

developing broadcasting businesses. Thailand should focus on collaborating with  

international organizations to create international regulatory guidelines, such as  

the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the International Telecommunication 

Union (ITU), etc. in order to protect the interests of broadcasting business in Thailand.  

In addition, Thailand should participate in relevant conferences and seminars, broadcasting 

and telecommunications businesses to monitor information and trends of international 

governance. An important international conference includes the International Conference 

(WRC) and the International Regulator Forum (IRF Meeting).
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2.1	สภาพตลาด	การด�าเนินธุรกิจ	และการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์

	 2.1.1	สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์โดยรวม

   ขนำดของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร สำมำรถพิจำรณำได้จำกจ�ำนวนประชำกร

และระดับรำยได้ โดยในปี พ.ศ. 25602 สหรำชอำณำจกัรมีประชำกรทั้งหมด 66.2 ล้ำนคน จ�ำนวนครัวเรือน 

28.5 ล้ำนครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) มูลค่ำ  

2,823 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน (GDP per Capita) มีมูลค่ำ 

39,616 ดอลลำร์สหรฐั หำกเปรยีบเทยีบจำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิของประเทศสหรำชอำณำจกัรกบั

ประเทศไทยแล้วถือว่ำมีจ�ำนวนประชำกรที่ใกล้เคียงกัน ในขณะท่ีขนำดเศรษฐกิจมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 

ที่ 3 ของทวีปยุโรปและเป็นอันดับที่ 5 ของโลก3 โดยหำกเปรียบเทียบขนำดเศรษฐกิจกับประเทศ 

สหรัฐอเมริกำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศสหรำชอำณำจักรคิดเป็นร้อยละ 15 ของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ (อ้ำงอิง รูปที่ 1)

   ข้อมูลกำรถอืครองอปุกรณ์ในกำรรบัชมรำยกำรและกำรรบัชมผ่ำนอนิเทอร์เนต็ในปี พ.ศ. 25604  

พบว่ำ อัตรำกำรถือครองโทรทัศน์ของครัวเรือนอยู่ท่ีร้อยละ 95 อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน

อยูท่ีร้่อยละ 91 อตัรำกำรถอืครองสมำร์ทโฟนรำยบคุคลร้อยละ 73 และอตัรำกำรถอืครองคอมพวิเตอร์ของ

ครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 90 ซึ่งหำกพิจำรณำจำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรของประเทศ 

สหรำชอำณำจกัรนัน้มอีตัรำกำรเข้ำถงึโทรทศัน์ อตัรำกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เนต็ และอตัรำกำรถือครองคอมพวิเตอร์

ในอัตรำที่ใกล้เคียงกันและเป็นอัตรำสูงประชำกรสำมำรถมีตัวเลือกในกำรรับชมรำยกำรแบบดั้งเดิม  

(Linear TV) หรือ แบบ OTT ได้อย่ำงเท่ำเทียม (อ้ำงอิง รูปที่ 1)

   จำกข้อมูลประมำณกำรของ Ovum5 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่ำ ประเทศ 

สหรำชอำณำจักรมีอัตรำกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แต่ละประเภทโครงข่ำยท่ีแตกต่ำงกันของครัวเรือน 

โดยกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT ของครัวเรือนมีสัดส่วนท่ีสูงสุดถึงร้อยละ 45.6 กำรเข้ำถึง 

กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมสูงเป็นอันดับสองอยู่ท่ีร้อยละ 40.1 ส�ำหรับกำรเข้ำถึงกำรรับชม

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน อยู่ที่ร้อยละ 37.3 กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลอยู่ที่

ร้อยละ 14.1 และกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ของครัวเรือนอยู่ที่ ร้อยละ 8.4 (อ้ำงอิง 

รูปที่ 1)

2  https://www.statista.com/outlook/200/126/digital-media/thailand#market-marketDriver

 https://countryeconomy.com/gdp
3  https://www.onlinenewstime.com/10-อันดับประเทศที่มีขนำด
4  Ovum (2018) GSMA (2018) และ ITU (2017)
5  Ovum (2018)

2	การศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแลของสหราชอาณาจักร
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   จำกข้อมูลประมำณกำรแนวโน้มกำรเข้ำถึงระบบโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักรระหว่ำง 

ปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2563 พบว่ำ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่

สะสมอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ปัจจุบันภำครัฐมีมำตรกำรสนับสนุนให้ผู้เล่นในตลำด อำทิ BBC ได้รับเงินสนับสนุน

จำกครัวเรือนของสหรำชอำณำจักรเพื่อผลิตรำยกำรที่มีคุณภำพให้ผู้บริโภคได้รับชม ในส่วนของกำรเข้ำถึง

กำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และกำรเข้ำถงึ

กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 0.1 -0.8 และ -0.8 ตำมล�ำดับ 

ซึ่งแนวโน้มตลำดคงตัว ขณะที่แนวโน้มกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนแบบ OTT เพิ่มข้ึนด้วยอัตรำกำรเติบโต 

เฉลี่ยสะสมที่สูงถึงร้อยละ 10.5 (อ้ำงอิง รูปที่ 1)

 

รูปที่	1	ข้อมูลทั่วไปทำงภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงอุปกรณ์ กำรรับชมโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร 

ที่มา:	ITU, Statista, Countryeconomy (B.E. 2561), Ovum, GSMA (B.E. 2562)

   ปัจจัยด้ำนรำคำมีควำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมตลำดกิจกำรโทรทัศน์ใน 

สหรำชอำณำจกัร จำกข้อมลูช่วงรำคำโดยประมำณของกำรใช้บรกิำรโทรทศัน์แบบรำยเดอืนใน รปูที ่2 แสดง

ให้เห็นว่ำปัจจัยด้ำนรำคำมีผลต่อทิศทำงในกำรเติบโตกำรรับชมโทรทัศน์ของแต่ละประเภท กล่ำวคือ  

กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม และ กำรรับชมโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มีค่ำบริกำรสูงกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินและ

กำรรบัชมโทรทศัน์แบบ OTT เน่ืองจำกแพก็เกจของผูใ้ห้บรกิำรมำในรปูแบบบรกิำรพ่วง (Bundling service) 

เช่น บริกำรอินเทอร์เน็ต และบริกำรโทรศัพท์มือถือ ส�ำหรับกำรเข้ำถึงของผู้รับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

ดำวเทียมที่สูง (ร้อยละ 40.1 ในปี พ.ศ. 2560) เป็นผลมำจำกควำมหลำกหลำยของช่องรำยกำรและ 

ควำมหลำกหลำยของแพ็กเกจกำรให้บริกำรที่ผู ้รับชมสำมำรถเลือกได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร  

(ช่วงรำคำอยู่ระหว่ำง 22-78 ปอนด์) ในส่วนกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินระบบดิจิทัล 

โดยทั่วไป ผู้รับชมจะต้องเสียค่ำใบอนุญำตส�ำหรับครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ (TV License) เป็นมูลค่ำ 150.506 

ปอนด์ต่อปี หรือ 13 ปอนด์ต่อเดือน ในขณะที่กำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT มีช่วงรำคำที่ถูกกวำ่กำรรับชม

6 https://www.gov.uk/tv-licence



33รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

โทรทัศน์แบบ OTT (3-13 ปอนด์) เมื่อเปรียบเทียบกับกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนช่องทำงอื่น ปัจจัยส�ำคัญ 

ที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT นอกจำกมำจำกปัจจัยด้ำนรำคำที ่

ถูกกว่ำ โดยเปรียบเทยีบแล้ว ยงัเป็นผลมำจำกควำมแตกต่ำงของเนือ้หำรำยกำรท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำเนือ้หำ

รำยกำรผำ่นโครงข่ำยเคเบิลและผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ดังนั้นผู้บริโภคจึงหันมำสนใจรับชมเนื้อหำรำยกำร

โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็มำกขึน้ จงึสำมำรถกล่ำวได้ว่ำปัจจยัด้ำนรำคำมนียัส�ำคญัส�ำหรบัผูบ้รโิภค

ในกำรเลอืกรบัชมเนือ้หำรำยกำรประกอบกบัปัจจยัอืน่ เช่น ปัจจัยด้ำนคณุภำพ เป็นต้น (อ้ำงองิ รปูท่ี 2 รปูท่ี 1)

 

รูปที่	2	ช่วงรำคำโดยประมำณของกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบรำยเดือนบนโครงข่ำยต่ำง ๆ

ที่มา:	Ofcom, Virgin, Sky, Freesat, Talk Talk, BT TV, Freeview, Netflix, Amazon video, Now TV 

  (B.E. 2561-2562)

	 2.1.2	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของการให้บริการ	(Value	Chain) 

   กำรให้บริกำรในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของสหรำชอำณำจักรสำมำรถรับชมเนื้อหำรำยกำร 

ผ่ำน 5 ช่องทำง ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล กำรให้บริกำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ซึ่งจัดอยู่ในกำรรับชมแบบผ่ำน

หน้ำจอโทรทัศน์โดยตรง ในขณะที่กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV และกำรให้บริกำรโทรทัศน์

แบบ OTT จัดอยู่ในกำรรบัชมรำยกำรผำ่นโครงขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึ่งพิจำรณำรำยละเอียดไดจ้ำกเนื้อหำส่วน

ต่อไปนี้

 

รูปที่	3 ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรของสหรำชอำณำจักร

ที่มา:	DigitalUK (B.E. 2560), Ofcom, BBC (B.E. 2561)

7 ซึ่งพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์จำนวนส่วนแบ่งตลำดประกอบกับรูปแบบธุรกิจที่มีควำมน่ำสนใจ



34 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

  	 2.1.2.1		ผู้ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   รูปที่ 3 แสดงห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นเดียวกัน 

ทั้งในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และตลำด

โทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยดำวเทียม โดยผู้เล่นหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นรำยเดียวกันตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ำของ

กำรให้บรกิำร อย่ำงไรกต็ำม เมือ่พิจำรณำถงึจ�ำนวนผูเ้ล่นหลกั7 ของระบบโทรทศัน์แต่ละระบบ ตลำดโทรทศัน์

ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัมผีูเ้ล่นหลกัทัง้หมด 5 รำย ผูเ้ล่นหลกัในตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิลมีจ�ำนวน 1 รำย ผู้เล่นหลักในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมมีจ�ำนวน 2 รำย

   ส�ำหรับสหรำชอำณำจักรผู้เล่นส�ำคัญที่อยู่ในตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบ

ดิจิทัล จะมีลักษณะกำรออกอำกำศเป็นช่องสำธำรณะ (Public Broadcasting service - PSB) โดยช่อง

รำยกำรจะได้รับกำรสนับสนุนทั้งหมดหรือกำรสนับสนุนบำงส่วนจำกประชำชนและรัฐบำล ซ่ึงมีท้ังหมด 

ผู้เล่นหลักทั้งหมด 5 รำย ประกอบด้วย 

   1) ช่อง BBC เป็นช่องแรกในประเทศสหรำชอำณำจักรที่ถือว่ำเป็นช่องสำธำรณะ (PSB) ได้รับ

กำรสนบัสนุนจำกภำษขีองประชำชน เพรำะ ช่อง BBC จะไม่มกีำรขำยโฆษณำและสือ่ใด ๆ  จำกช่องโทรทศัน์ 

ช่องออกอำกำศหลักของ BBC ได้แก่ ช่อง BBC One และ ช่อง BBC Two นอกจำกนี้ยังมีช่อง BBC Four, 

ช่อง BBC News, ช่อง BBC Parliament, ช่อง CBBC และ ช่อง CBeebies 

   2) ITV โดย ITV plc ถือเป็นช่องแรกในกำรเปิดตัวสถำนีโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ เดิมออกอำกำศ 

ในชื่อ ช่อง 3 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่อง ITV มีรำยกำรที่ได้รับควำมนิยม อย่ำงเช่น The Voice 

   3) Channel Four Television Corporation เป็นช่องสำธำรณะเชิงพำณิชย์ท่ีออกอำกำศ 

ในชื่อ ช่อง 4 ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำงส่วนเพื่อผลิตรำยกำรหรือภำพยนตร์ 

   4) Viacom International Media Networks ใช้ช่ือ ช่อง 5 เป็นช่องควำมบันเทิงท่ัวไป  

มีรำยกำรที่ได้รับควำมนิยม อย่ำงเช่น รำยกำร Big Brother รำยกำร Fifth Gear และ 

   5) ช่อง S4C Authority เป็นองค์กรอิสระที่อยู่ภำยใต้รัฐบำลมีช่องรำยกำรชื่อ ช่อง S4C ซึ่งออก

อำกำศเป็นภำษำเวลส์ ทั้งนี้

   ผู้เล่นส�ำคัญที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้นเป็นผู้เล่นที่สำมำรถผลิตรำยกำรได้อย่ำงครบวงจรตลอด

ห่วงโซ่มูลค่ำกำรให้บริกำร จำกผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร ผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และ 

ผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก นอกเหนือจำกนี้ ผู้เล่นในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลและ

ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมยังมีกำรรวมตัวของผู้เล่นรำยใหญ่ เช่น กรณี Freeview ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิทัลของสหรำชอำณำจักร ที่ด�ำเนินกำรโดย DTV Services Ltd  

มีกำรร่วมทุนกันในนำมของบริษัท BBC บริษัท ITV plc บริษัท Channel Four Television Corporation 

บริษัท Sky plc และบริษัท Arqiva รูปแบบกำรให้บริกำรของ Freeview เป็นกำรซื้อกล่องรับสัญญำณ 

และรับชมช่องรำยกำรในระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินซึ่งมีคุณภำพระดับ HD

   ผูเ้ล่นส�ำคญัในกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ได้แก่ Virgin Media Limited (Virgin) 

เป็นผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยโทรศัพท์ อนิเทอร์เนต็ และโทรทศัน์ โดยเป็นผูเ้ล่นรำยใหญ่เพยีงรำยเดยีวทีใ่ห้บรกิำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำร้อยละ 50 ของประเทศ จึงท�ำให้ Virgin 

สำมำรถให้บริกำรครบวงจรทั้งห่วงโซ่มูลคำ่ของกำรให้บริกำร



35รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

   ผู้เล่นส�ำคัญที่ให้บริกำรในระบบโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ประกอบด้วย 1) Sky plc  

เป็นผู้เล่นที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ Pay-TV โดยในปี พ.ศ. 2537 มีกำรรวมตัวกันของบริษัท  

Sky Television และ British Satellite Broadcasting จงึท�ำให้ Sky plc เป็นผูเ้ล่นท่ีมส่ีวนแบ่งตลำดมำกท่ีสดุ

ในกำรให้บริกำรสื่อ และ Pay-TV ของสหรำชอำณำจักรและยุโรป (ประเทศไอร์แลนด์ อิตำลี เยอรมนี และ

ออสเตรีย) โดยใช้ชื่อวำ่ Sky TV และ 2) Freesat เป็นผู้ให้บริกำรฟรีทีวีดำวเทียมของอังกฤษโดยกำรร่วม

ทุนระหว่ำง BBC และ ITV plc น�ำเสนอดำวเทียมเป็นทำงเลือกในกำรให้บริกำร Freeview บนโทรทัศน์

ภำคพื้นดินระบบดิจิทัลโดยมีช่องให้เลือกคล้ำยกันซึ่งมีรูปแบบกำรให้บริกำรคล้ำยกับผู ้เล ่น PSI  

ในประเทศไทย โดยผูใ้ช้บรกิำรจะสำมำรถซือ้กล่องรบัสญัญำณ เพือ่รบัช่องฟรทีวีแีละไม่มค่ีำใช้จ่ำยรำยเดอืน 

ซึ่งผู้เล่นที่กล่ำวมำทั้งหมดสำมำรถให้บริกำรได้ครบวงจรห่วงโซ่มูลคำ่ของกำรให้บริกำร

  	 2.1.2.2	ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	(Online	TV)

   กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มักเป็นกำรให้บริกำรแบบบริกำรพ่วง (Bundling 

service) ปัจจุบัน ตลำด IPTV มีขนำดเล็กโดยเปรียบเทียบกับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ  

ผู้เล่นส�ำคัญที่ให้บริกำรในตลำดมีดังต่อไปนี้ 

   1) TalkTalk Group เป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ภำยใต้ช่ือว่ำ TalkTalk TV 

โดยใช้กล่องรับสัญญำณที่น�ำมำใช้กับบริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของตนเอง 

   2) BT Group ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ภำยใต้ชื่อว่ำ BT TV โดยเริ่มให้บริกำร 

ในปี พ.ศ. 2559 ผู้บริโภคสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนกล่องรับสัญญำณของ Youview8 เพื่อเข้ำถึงเนื้อหำจำก 

Freeview และเนื้อหำพิเศษในรูปแบบอื่น

   กำรให้บรกิำรในแบบ OTT มบีทบำทเพิม่ขึน้ในสหรำชอำณำจกัร เมือ่กำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็เป็น

ไปอย่ำงกว้ำงขวำงและได้ส่งผลต่อกำรเติบโตของตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT โดยจ�ำนวนผู้เล่นเพิ่มข้ึน

อย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรเกดิขึน้ของผูเ้ล่นใหม่ และกำรปรบัตวัของผูเ้ล่นรำยเดมิในตลำดกำรให้บรกิำรโทรทศัน์

แบบเก่ำเพื่อเขำ้สู่กำรให้บริกำรในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT โดยผู้เล่นหลักในตลำดมีดังนี้ 

   1) บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรในรูปแบบของ SVoD บนแพลตฟอร์มของ 

Netflix โดยเป็นผู้เล่นที่เขำ้ตลำด OTT ในช่วงเริ่มต้น (ปี พ.ศ. 2555) 

   2) Amazon.com, Inc. ให้บริกำรแบบ OTT ภำยใต้ชื่อ Amazon TV เริ่มให้บริกำรใน 

สหรำชอำณำจกัรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดอืนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 โดยให้บรกิำรในรปูแบบของ SVoD และ TVoD 

   3) Sky plc ให้บริกำรแบบ OTT ภำยใต้ช่ือว่ำ Now TV เริ่มให้บริกำรในเดือนกรกฎำคม  

พ.ศ. 2555 ซึ่ง Now TV ให้บริกำรเนื้อหำในรูปแบบ Live Streaming on Demand และ TVoD

   4) BBC ได้ขยำยกำรให้บรกิำรไปบนแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็โดยกำรสร้ำงแอปพลเิคชนัชือ่ iBBC 

Player เพื่อรองรับกำรชมรำยกำรของ BBC แบบ On Demand โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและไม่มีกำรโฆษณำ 

   5) ยูทูบ (YouTube) เป็นผู้ให้บริกำรในรูปแบบของ AVoD จำกผลส�ำรวจ Hootsuite9  

ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำเว็บไซต์ยูทูบเป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้ใช้บริกำรมำกเป็นอันดับท่ีสำม โดยมีสถิติคนเข้ำ 

เยี่ยมชมมำกถึง 972 ล้ำนครั้งต่อเดือน และใช้เวลำ 22 นำทีต่อครั้ง
8 https://www.youview.com/
9 https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-the-united-kingdom-86861467
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 2.1.3	ส่วนแบ่งตลาดกิจการโทรทัศน์	(Market	Share)

   เม่ือพิจำรณำจำกห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรในรูปท่ี 3 พบว่ำ แต่ละตลำดจะมีผู้เล่นหลัก 

ในแต่ละตลำดย่อย โดยผู้เล่นหลักสำมำรถให้บริกำรตำมห่วงโซ่มูลค่ำกำรบริกำรได้อย่ำงครบวงจร ใน 

กำรพจิำรณำส่วนแบ่งตลำดสำมำรถอ้ำงองิได้จำกรปูที ่4 โดยในส่วนของโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั

สำมำรถใช้กำรวัดผลควำมนิยมจำกระบบเรตติ้ง (Rating) เช่นเดียวกับประเทศไทย จำกผลกำรส�ำรวจจำก 

BARB10 เปรียบเทียบระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบวำ่ เรตติ้งของช่อง BBC 1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

(จำก 31.57 เป็น 32.14) โดยยังคงเป็นช่องรำยกำรที่ได้รับเรตติ้งเป็นอันดับท่ี 1 เนื่องจำกมีจุดขำยจำก 

กำรท�ำรำยกำรแบบทัว่ไปตอบสนองกลุม่เป้ำหมำยผูช้มทีเ่ป็นครอบครวัและเข้ำถงึฐำนผูช้มได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

ในขณะที่ช่อง BBC2 ผลิตรำยกำรเฉพำะกลุ่มและมีควำมเข้มข้นของเนื้อหำท่ีมำกกว่ำจึงเข้ำถึงฐำนผู้ชม 

ได้เฉพำะกลุ่มเทำ่นั้น ส่วนช่อง ITV มีเรตติ้งอยู่ที่ 10.27 โดยมีจุดแข็งที่ส�ำคัญในกำรผลิตรำยกำรบันเทิงและ

ละครในช่วงเวลำส�ำคัญ (Primetime) ส�ำหรับช่อง Channel 4 และ ช่อง Channel 5 มีเรตติ้ง 

ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 10.27 และ 6.21 ตำมล�ำดับ โดยยังคงรักษำควำมนิยมได้ในสี่อันดับแรกของประเทศ 

เนื่องจำกเป็นช่องรำยกำรระดับชำติที่มีเนื้อหำหลำกหลำย มีคุณภำพและน่ำเชื่อถือ (อ้ำงอิง รูปที่ 4)

   ตลำดโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชกิ (Pay-TV) ประกอบด้วย โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ โทรทศัน์

ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม และโครงข่ำย IPTV มีผู ้เล่นรำยใหญ่ คือ Sky plc มีส่วนแบ่งตลำดมำกถึง 

ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2560 โดยให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ซึ่ง Sky เป็นผู้เล่นที่ให้บริกำร 

ทัง้ด้ำนโทรศพัท์ และ Pay-TV ในหลำยประเทศ เช่น สหรำชอำณำจกัร ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี 

เป็นต้น โดยหลังจำกกำรรวมตัวกันระหว่ำง Sky Television และ British Satellite Broadcasting และ

กำรเข้ำซื้อกิจกำรของ Sky Italia และ Sky Deutschland ท�ำให้ Sky plc เป็นผู้ให้บริกำร Pay-TV ที่ใหญ่

ที่สุดในสหรำชอำณำจักรและทวีปยุโรป ขณะที่ผู้เล่นรำยใหญ่ท่ีมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับสอง คือ Virgin 

Media เป็นผูใ้ห้บรกิำรเคเบลิทวีรีำยใหญ่ทีส่ดุในสหรำชอำณำจกัร โดยปี พ.ศ. 2560 มส่ีวนแบ่งตลำดมำกกว่ำ 

ร้อยละ 25 นอกจำกนี้ยังมีผู้เล่นส�ำคัญอื่นในตลำด ได้แก่ BT TV และ TalkTalk โดยทั้งสองผู้เล่นให้บริกำร 

IPTV มีส่วนแบ่งตลำดในปี พ.ศ. 2560 อยูท่ีร้่อยละ 8.2 และ 6.5 ตำมล�ำดบั เมือ่พจิำรณำจำกส่วนแบ่งตลำด

ทีย่งัน้อยของ IPTV จงึอำจกล่ำวได้ว่ำตลำด IPTV เป็นตลำดทีย่งัไม่มคีวำมส�ำคญัมำกนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT (อ้ำงอิง รูปที่ 4)

   จำกกำรทีส่หรำชอำณำจกัรมอีตัรำกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็ทีส่งูถงึร้อยละ 91 ส่งผลให้ตลำด OTT  

มีกำรเติบโตรวดเร็วและสูงกวำ่ประเทศอื่น โดยมีผู้เล่นส�ำคัญในตลำดอย่ำงชัดเจน จำกข้อมูลของ Ovum11 

แสดงให้เหน็ว่ำ Netflix เป็นผูน้�ำตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT มส่ีวนแบ่งตลำดอยูท่ี่ร้อยละ 48 เนือ่งมำจำก

กำรเข้ำสู่ตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT เร็วกว่ำผู้เล่นรำยอื่นจึงได้เปรียบจำกกำรเป็นผู้เล่นรำยแรกในตลำด 

ประกอบกบัเน้ือหำทีผ่ลติเองท�ำให้ Netflix เป็นผูน้�ำตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบัผูค้รองส่วนแบ่งตลำดอนัดบั

ที่สอง คือ Amazon Video มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 30 โดยมีจุดแข็งอยู่ท่ีกำรดำวน์โหลดเนื้อหำได้

หลำกหลำยโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม อีกทั้งผู้ใช้บริกำรยังได้รับสิทธิพิเศษในกำรส่งสินค้ำใน Amazon 

นอกจำกน้ี กำรร่วมมือระหว่ำง Sky และ Netflix ท�ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกแพ็กเกจ Ultimate on  

10 Broadcasters' Audience Research Board เป็นองค์กรไม่แสวงหำผลกำไรที่ดูแลกำรวัดผลผู้รับชมโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร
11 Ovum (2018)
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12 โทรทัศน์ หมำยถึง โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม
13 Ovum (2018)
14 IDATE (2018) รำยได้จำกกิจกำรโทรทัศน์เป็นกำรคำดกำรณ์จำกปี พ.ศ. 2560

Demand เพื่อรับชมเนื้อหำรำยกำรจำก Netflix ทั้งนี้ด้วยขนำดและอัตรำกำรเติบโตต่อเนื่องของตลำด 

กำรให้บริกำรแบบ OTT ท�ำให้มีผู้เล่นเพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งตลำดของผู้น�ำอำจมีแนวโน้มลดลงในอนำคต 

(อ้ำงอิง รูปที่ 4)

รูปที่	4	ส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นส�ำคัญในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดกำรให้บริกำร  

     Pay-TV และตลำดกำรให้บริกำร OTT

ที่มา: BARB (B.E. 2560), Ovum (B.E. 2561)

	 2.1.4	รายได้ของตลาดกิจการโทรทัศน์

   กำรประมำณกำรและคำดกำรณ์รำยได้ของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร  

ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 รำยได้ของตลำดโทรทัศน์โดยรวมมีมูลค่ำ 13,127  

ล้ำนดอลลำร์สหรฐั แบ่งออกเป็นรำยได้จำกกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์12 5,140 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั (ร้อยละ 40) 

และรำยได้จำกค่ำสมำชิก รำยเดือน 7,987 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละ 60) หำกพิจำรณำอัตรำกำรเติบโต

ของรำยได้จำกกำรโฆษณำและค่ำสมำชิกรำยเดือนจะเห็นได้ว่ำมีอัตรำกำรเติบโตคงท่ี ด้วยสัดส่วนรำยได ้

ของตลำดโทรทศัน์ทีม่รีำยได้ส่วนใหญ่มำจำกค่ำสมำชกิรำยเดอืนของผูใ้ช้บรกิำร ขณะเดยีวกนัองค์กร Ofcom 

ได้ท�ำกำรชดเชยค่ำโฆษณำของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริกำรรำยใหญ่อย่ำงช่อง BBC ด้วยกำรสนับสนุนจำก

ประชำชน ทั้งนี้ในสหรำชอำณำจักร ทุกครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญำตในกำรรับชม

โทรทัศน์ โดยจะต้องเสียค่ำธรรมเนียม 13 ปอนด์ต่อเดือน จึงท�ำให้รำยได้รวมของตลำดมีลักษณะค่อนข้ำง

คงที่ (เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.65) (อ้ำงอิงข้อมูลจำก Ovum13 และ IDATE14 จำกรูปที่ 5)

   รำยได้ส�ำหรับผู้ให้บริกำรแบบ OTT สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ AVoD, SVoD, และ 

TVoD โดยรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ำอยู่ที่ 21 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

แบ่งออกเป็น 

   • รำยได้จำก AVoD มีมูลค่ำ 1,088 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 41 ซึ่งถือเป็นสัดส่วน

รำยได้ที่สูงสุดของกำรบริกำรในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT 
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   • รำยได้จำก SVoD มีมูลคำ่ 965 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่งมีควำมใกล้เคียง

กับรำยได้จำก AVoD 

   • รำยได้จำก TVoD มีมูลค่ำ 591 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 22 ซึ่งถือเป็นส่วนที ่

น้อยสุด แต่ถึงกระนั้นก็นับว่ำมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำร OTT  

ในประเทศไทย (โดย TVoD คิดเป็นร้อยละ 1 ของรำยได้ในตลำดกำรให้บริกำร OTT ในประเทศไทย)  

จึงถือได้วำ่ TVoD อำจมีส่วนส�ำคัญในกำรเพิ่มรำยได้ของผู้เล่นในตลำด OTT

   ทั้งนี้ หำกพิจำรณำรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำร OTT โดยรวมมีอัตรำกำรเติบโตอยู ่ท่ี 

ร้อยละ 12 ซึ่งเห็นได้ว่ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำยได้จำก AVoD มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12 

ส่วนรำยได้จำก SVoD มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13 และ TVoD มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9

 

รูปที่	5 รำยได้ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร

ที่มา: IDATE, Ovum (B.E. 2561)

2.2	เทคโนโลยีและแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร

	 2.2.1	เทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์

   โครงสร้ำงพืน้ฐำน (Infrastructure): โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีส่�ำคญัทีเ่กีย่วกบัอตุสำหกรรมโทรทศัน์

ของ สหรำชอำณำจกัร ประกอบด้วย ดำวเทยีมทีใ่ช้ส�ำหรบักำรสือ่สำร (Communication) เฉพำะดำวเทยีม

สัญชำติ สหรำชอำณำจักร ทั้งหมด 32 ดวง (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลเกี่ยวกับดำวเทียมของ Union of  

Concerned Scientists (UCS) ในปี พ.ศ. 2561) และมีสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั (Broadcasting Station) ทัง้หมด 3,748 สถำนี15 (อ้ำงองิจำกฐำนข้อมลู

ของ Ofcom พ.ศ. 2561) ซึ่งดำวเทียมและสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย 

ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรเขำ้ถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยในระบบดิจิทัล

และโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม ส่วนกำรเข้ำถงึโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิและโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ตทั้งบริกำร IPTV และบริกำร OTT นั้น ใช้โครงสรำ้งพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำย

และไร้สำยร่วมกับโครงข่ำยดำวเทียม ซึ่งสหรำชอำณำจักรมีอัตรำกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ในระดับสูง (อำ้งอิงรูปที่ 6)
15 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/95570/Mux-Stations.pdf
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16 https://www.ispreview.co.uk/broadband.shtml

 

รูปที่	6	โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ในกำรเขำ้ถึงระบบโทรทัศน์ของสหรำชอำณำจักร

ที่มา: GSMA (B.E 2560), Ovum, Hootsuite (B.E. 2561), ispreview.co.uk (B.E. 2562)

   โครงข่ายอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์	(Broadband	Internet): Ofcom ซึง่เป็นหน่วยงำนก�ำกบั

ดูแล ได้จ�ำแนกประเภทของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ตำมควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูลเป็น 4 ประเภท 

คือ 

   1) แบบ Standard Broadband (มีควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดอย่ำงน้อย 10 Mbps ซ่ึงใช้

เทคโนโลยี ADSL บนสำยทองแดงเป็นส่วนใหญ่)

   2) Superfast Broadband (มีควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดอย่ำงน้อย 30 Mbps ซึ่งใช้เทคโนโลยี 

Fiber Optic ร่วมกับ Coaxial โดยอำจจะอยู่ในรูปแบบของ FTTC (Fiber to the Cabinet), FTTP/FTTH 

(Fiber to the Premise) หรือ Cable ในรูปแบบของ DOCSIS) 

   3) Ultrafast Broadband (มคีวำมเรว็ในกำรดำวน์โหลดอย่ำงน้อย 300 Mbps ซึง่ใช้เทคโนโลยี 

Fiber Optic โดยอยู่ในรูปแบบของ FTTP/FTTH หรือใช้ Hybrid Fiber Solution) 

   4) Gigabit Broadband (มีควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดอย่ำงน้อย 1 Gbps ซ่ึงใช้เทคโนโลยี 

Fiber Optic โดยอยู่ในรูปแบบของ Full Fiber FTTP)

   ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) ในสหรำชอำณำจักร ได้ลงทุน

พัฒนำโครงข่ำย High Speed NGN (Next Generation Network) เพื่อกำรให้บริกำรครบวงจรแบบ  

Multiplay เช่น กำรให้บริกำรโทรศัพท์ประจ�ำบ้ำน กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และกำรให้

บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ส่งผลให้ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศสำมำรถเข้ำถึงโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็

บรอดแบนด์แบบมีสำยได้ จำกข้อมูลของ Ispreview16 ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 พบว่ำผู้ใช้บริกำร

อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมสีำยส่วนใหญ่ในสหรำชอำณำจกัรใช้ Fiber เป็นเทคโนโลยหีลกั (ร้อยละ 42) 

ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยด้วยเทคโนโลยี xDSL รองลงมำ (ร้อยละ 38.2) เมื่อพิจำรณำ 

ควำมครอบคลุมของพื้นที่ให้บริกำร พบว่ำ ร้อยละ 97 ของประชำกรในสหรำชอำณำจักรสำมำรถเข้ำถึง
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บริกำร Standard Broadband และร้อยละ 95.5 ของประชำกรสำมำรถเข้ำถึงบริกำร Superfast  

Broadband ในขณะที่บริกำร Ultrafast Broadband กับ Gigabit Broadband นั้นก�ำลังอยู่ในช่วงของ

กำรพัฒนำในอนำคตอันใกล้

   Ovum ได้คำดกำรณ์ถึงจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยในปี พ.ศ. 2561  

ว่ำมีจ�ำนวน 26.65 ล้ำนครัวเรือน โดยเทียบเป็นอัตรำส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 93.7 ของจ�ำนวนครัวเรือน และ 

มีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 52.53 Mbps  

ในขณะที่จ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยจะเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 27.80 ล้ำนครัวเรือน  

ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.5 ของจ�ำนวนครัวเรือน ซ่ึงกำรพัฒนำด้ำนควำมเร็วและพื้นท่ี

ให้กำรให้บริกำรที่ครอบคลุมจะส่งผลต่อรูปแบบกำรให้บริกำรในกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศในอนำคต 

  	 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย	(Mobile	Broadband	Internet): พื้นที่ให้

บริกำรของโครงข่ำย 3G และ 4G ใน สหรำชอำณำจักรครอบคลุมถึงร้อยละ 99 ของจ�ำนวนประชำกร  

ตำมดัชนีชี้วัด Mobile Connectivity Index (MCI) ในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ระบบ 3G/4G (ไม่รวมกำรเชื่อมต่อ M2M) เป็นจ�ำนวน 71.4 ลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 107.9 ของจ�ำนวน

ประชำกร (อำ้งอิงจำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี พ.ศ. 2561) แสดงถึงพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่มีกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำคนละ 1 หมำยเลข ทั้งนี้แบ่งเป็นผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบ 3G จ�ำนวน 13.8 ล้ำนคน และผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จ�ำนวน 57.6 ล้ำนคน (หรือ 

ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มเป็น ร้อยละ 90 ของจ�ำนวน 

ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2563) ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G จะเริ่มเข้ำมำ 

มีบทบำทในปี พ.ศ. 2563 โดยประมำณกำรผู้ใช้งำน ในปี พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 4.6 ล้ำนคน ด้วยควำมเร็ว

เฉลี่ยในกำรใช้งำน 27.55 Mbps (อ้ำงอิงข้อมูลจำก Hootsuite) 

   การใช้งานอินเทอร์เน็ตและความเร็ว	(Internet	and	Speed): ควำมพร้อมของโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในสหรำชอำณำจักรที่มีควำมครอบคลุมทั่วประเทศและใช้ FTTx เป็นเทคโนโลยี

หลัก ประกอบกับกำรที่ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ใช้งำนบนระบบ 4G ส่งผลให้กำรรับชมรำยกำร

ผ่ำนช่องทำง Online เช่น OTT เพิ่มสูงขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วเพียงพอใน

กำรรับชมเนื้อหำวิดีโอที่มีคุณภำพดี

 2.2.2	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์	

   แนวโน้มและนวตักรรมของเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกจิกำรโทรทัศน์เป็นกำรมุง่พฒันำตัง้แต่โครงสร้ำง

พื้นฐำน ไปจนถึงกำรพัฒนำอุปกรณ์รับชม เพื่อเพิ่มคุณภำพของสัญญำณภำพและเสียงเป็นกำรเพิ่ม

ประสบกำรณ์รับชมที่ดีขึ้น โดยสำมำรถพิจำรณำแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของ 

สหรำชอำณำจักรในรูปที่ 7 
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รูปที่	7	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของสหรำชอำณำจักร

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายบรอดแบนด	์ 

(Broadband	and	5G	Network):	รฐับำลของสหรำชอำณำจักรมแีผนกำรสนบัสนนุเงินลงทุนกว่ำ 1 พนัล้ำน

ปอนด์ เพือ่พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนดิจิทลัยคุใหม่ (Next Generation Digital Infrastructure) ซ่ึงรวมไปถึง

โครงข่ำย Full Fiber Optic และโครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่นท่ีระบบ 5G โดยผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็หลำยรำย

เริม่พัฒนำโครงข่ำยให้รองรบั Gigabit Broadband เช่น Vodafone เริม่พฒันำโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ 

1 Gbps FTTH ให้ครอบคลมุ 5 ล้ำนครัวเรอืน ภำยในปี พ.ศ. 2567 ท้ังนีค่้ำบรกิำรของกำรใช้อนิเทอร์เนต็บน

โครงข่ำย Gigabit Broadband เร่ิมต้นที ่28 ปอนด์ต่อเดอืน ส�ำหรบัควำมเรว็ในกำรดำวน์โหลดท่ี 100 Mbps 

และ 48 ปอนด์ต่อเดือน หรอืรำว 2,000 บำท (อตัรำแลกเปลีย่น 1 ปอนด์เท่ำกบั 40.6 บำท ณ เดอืนกมุภำพนัธ์ 

พ.ศ. 2562) ส�ำหรับควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดที่ 900 Mbps ส่วนผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต Community  

Fiber ได้เริ่มพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ 10 Gbps FTTH บนเทคโนโลยี XGS-PON  

(ITU-T G.9807.1) โดยมแีผนกำรด�ำเนินงำนให้ครอบคลมุ 1 ล้ำนครวัเรอืน ภำยในปี พ.ศ. 2568

   ในส่วนของโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G นั้น ทำง Ofcom ได้จัดประมูลคลื่นควำมถี่  

2.3 GHz จ�ำนวน 40 MHz และคลืน่ควำมถี ่3.4 GHz จ�ำนวน 150 MHz ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2561 โดยมี 

ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน 4 รำย (EE, Vodafone, Three, O2 ที่ได้รับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่) 

และคำดว่ำจะมีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 700 MHz ในปี พ.ศ. 2563 หลังจำกที่ Ofcom ได้เรียกคืนคลื่น

ควำมถีย่่ำนนี ้จำกระบบโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยในระบบดจิทิลัเรยีบร้อยแล้ว ทัง้นีผู้ใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยโทรศพัท์

เคล่ือนที ่EE ซ่ึงเป็นผูน้�ำในตลำดของสหรำชอำณำจกัรเตรยีมเปิดให้บรกิำรระบบ 5G ครอบคลมุพืน้ที ่1,500 

จุด ใน 16 เมืองของสหรำชอำณำจักร (เริ่มให้บริกำรใน 6 เมืองหลัก ได้แก่ London, Cardiff, Edinburgh, 

Belfast, Birmingham และ Manchester ในปี พ.ศ. 2562) และได้วำงแผนกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง 

กำรแข่งขนักฬีำฟตุบอล Wembley cup ผ่ำนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ 5G เป็นรำยแรกของโลก ท้ังนี้

กำรน�ำเอำเทคโนโลยี 5G มำใช้ในกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในข้ันตอน 

กำรผลติรำยกำรโดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดสดทีส่ำมำรถจะใช้กล้องแบบไร้สำยได้ อกีทัง้ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยยงั

สำมำรถใช้กำรท�ำ Network Slicing เพื่อรับประกันคุณภำพและควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลได้ จึงกล่ำวได้ว่ำ

เทคโนโลยี 5G จะเป็นเทคโนโลยีส�ำหรับกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงในอนำคต
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   การพฒันาเทคโนโลยกีารให้บรกิารโทรทัศน์ในรปูแบบของ	Convergence	Platform: บรษิทั 
Freeview ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยในระบบดจิทัิล ได้ร่วมมอืกบั Digital UK ในกำรให้บรกิำร 
Freeview Play โดยใช้เทคโนโลยี HbbTV 2.0 ซึ่งช่วยให้ผู้ชมโทรทัศน์ในระบบภำคพื้นดินสำมำรถรับชม
รำยกำรย้อนหลัง (Catch Up) และ VoD ได้เพิ่มเติมผ่ำนทำงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยใน 
ปี พ.ศ. 2561 มผีูช้มโทรทศัน์ผ่ำนทำง Freeview Play จ�ำนวน 2.6 ล้ำนคน17 กำรพฒันำเทคโนโลยขีองบรษิทั 
Freeview Play ได้มุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์กำรรับชมให้กับผู้ชมโทรทัศน์ผ่ำน
โครงขำ่ย เช่น กำรรับชมเนื้อหำควำมละเอียด UHD ผำ่นโครงข่ำยบรอดแบนด์ หรือกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับ
ชมรำยกำรผ่ำน Freeview Mobile Application และในอนำคตผูช้มโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยผ่ำน Freeview 
Play จะสำมำรถใช้งำนฟังก์ชั่นใหม่ที่ก�ำลังอยู่ในช่วงกำรพัฒนำระบบและคำดว่ำจะมีกำรเปิดให้บริกำรในปี 
พ.ศ. 2562 เช่น กำรค้นหำรำยกำรด้วยเสียง (Voice Discovery) กำรค้นหำรำยกำรเฉพำะบุคคลผ่ำนทำง
หน้ำจอ (Personalized content discovery across multiple screens) กำรรับชมโฆษณำที่ตรงกับกลุ่ม
เป้ำหมำย (Addressable advertising) หรือกำรแทรกเนื้อหำที่ส่งผ่ำนโครงข่ำยบรอดแบนด์ในขณะรับชม
รำยกำรผ่ำนโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิ (Dynamic IP content insertion in DTT streams) เป็นต้น

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 
(Digital	Terrestrial	Television:	DTT): สหรำชอำณำจกัรเริม่มีกำรเปลีย่นผ่ำนระบบแพร่ภำพสญัญำณ 
โทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำย จำกระบบแอนำล็อก (Analog Terrestrial Television) ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital  
Terrestrial Television หรือ DTT) ในปี พ.ศ. 2550 โดยใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ DVB-T ส�ำหรับ
ระบบ SD และ DVB-T2 ส�ำหรบัระบบ HD ส่วนกำรยตุกิำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยในระบบ
แอนำล็อกทั้งหมดได้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ Ofcom ได้วำงแผนที่จะเรียกคืน
ควำมถี่ในช่วง 700 MHz ที่ใช้งำนอยู่ในระบบโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยในระบบดิจิทัลในปัจจุบัน มำใช้ส�ำหรับ
กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ในอนำคต ทั้งนี้ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยจะต้องท�ำกำรปรับปรุงระบบ
ตำมแผน 700 MHz Clearance Program ให้แล้วเสรจ็ภำยในเดอืนมถินุำยน พ.ศ. 2563 โดยรฐับำลได้ช่วย
สนบัสนนุเงินลงทนุให้กบัผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยในกำรด�ำเนนิงำนเป็นจ�ำนวน 529 ล้ำนปอนด์ หรอืรำว 21,477 
ล้ำนบำท และมีระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 3 ปี 

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนการเชื่อมต่อกับผู้ชมโทรทัศน์	(Customer-Premises	Equip-
ment:	CPE) Ovum คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี พ.ศ. 2563 ผู้ชมโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักรที่ใช้โทรทัศน์ที่
รองรับระบบ 4K UHD จะมีจ�ำนวนถึง 16.34 ล้ำนครัวเรือน ท�ำให้ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ Free TV  
และ Pay-TV มีกำรพัฒนำกำรส่งสัญญำณภำพที่ควำมละเอียด 4K UHD เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย BT TV 
ซึง่เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บรกิำร IPTV ได้เริม่ให้บรกิำรเนือ้หำรำยกำร UHD ผ่ำน BT Sport UHD ในเดอืนสงิหำคม 
พ.ศ. 2558 ส่วน Virgin ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลได้ออกอำกำศช่องรำยกำรในระบบ 
UHD ช่องแรกในปี พ.ศ. 256118 และ Sky ซึ่งเป็น ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมได้ให้บริกำร
ช่องรำยกำร UHD ผ่ำนกล่องรับสัญญำณ 4K Sky Q Silver19

17  https://www.fkt-online.de/fileadmin/user_upload/Bilder/FKT/Themenseiten/HbbTV/05_Simon_Hunt_UK_ Market_Up  
 date_Berlin_2018.pdf
18 https://www.virginmedia.com/corporate/media-centre/press-releases/virgin-media-tunes-into-4k-with-uks-first-dedicat
 ed-uhd-entertainment-channel.html
19 https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/698242/Sky-4K-How-to-Watch-Enable-Ultra-High-Definition- 
 Turn-On-UHD-Q-Silver
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2.3	การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร

	 2.3.1	หน่วยงานก�ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ

   หน่วยงำนก�ำกบัดูแลกจิกำรโทรทศัน์ (Regulatory Body): หน่วยงำนก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์

ของ สหรำชอำณำจักร คือ The Office of Communications หรือ Ofcom20 ซึ่งเป็นองค์กรภำครัฐที่เป็น

อสิระ Ofcom ใช้อ�ำนำจเพือ่ก�ำกบัดูแลกำรแข่งขนัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัภำคกำรสือ่สำรโทรคมนำคม ซึง่รวม

ถึงกิจกำรโทรทัศน์ โดยหนึ่งในหลักกำรที่ส�ำคัญ คือ ควำมพยำยำมไม่เข้ำไปแทรกแซงในกิจกำรโทรทัศน์  

กำรด�ำเนินงำนของ Ofcom ได้รบัเงนิทนุสนบัสนนุจำกค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำต และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร

ที่ได้รับจำกผู้ประกอบกิจกำร (อ้ำงอิง รูปที่ 8)

 

รูปที่	8 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ที่มา: Ofcom, Ovum

   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	(Duties	and	Responsibility):	พระรำชบัญญัติ  

Communications Act 2003 ได้ก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ Ofcom ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำรโทรทศัน์

ไว้ดังนี้

   • ออกใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ภำยในสหรำชอำณำจักรทั้งหมด และ 

เผยแพร่ Broadcasting Code21 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมำยซ่ึงก�ำหนดให้เนื้อหำกำรออกอำกำศในโทรทัศน์ 

และวิทยุจะต้องปฏิบัติตำม

   • ตรวจสอบค�ำร้องเรียนของผู้ชมที่เกี่ยวกับรำยกำรที่ออกอำกำศทำงช่องที่ได้รับอนุญำต

   • รบัผดิชอบในกำรจัดกำร กำรก�ำกบัดูแล ให้ใบอนญุำตคลืน่ควำมถ่ีในสหรำชอำณำจกัรส�ำหรบั

กิจกำรโทรทัศน์และวิทยุ

   • กำรปรึกษำหำรือกับภำคอุตสำหกรรมกิจกำรโทรทัศน์และสำธำรณะ เพื่อน�ำมำใช้ใน 

กำรตัดสินใจในกำรด�ำเนินกำรควบคุมอุตสำหกรรมต่อไป

20 https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/ofcoms-role
21 https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code
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   ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ Ofcom จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้บริกำรว่ำจะได้รับบริกำร 

ทีดี่ท่ีสดุจำก ผูใ้ห้บรกิำรบรอดแบนด์ โทรศพัท์บ้ำน บรกิำรโทรศพัท์มอืถอื รวมถงึกำรเข้ำถงึสือ่ด้ำนโทรทศัน์

และวิทย ุกรอบกำรท�ำงำนของ Ofcom ด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์ได้รบัอทิธพิลมำจำก European 

Commission (EC) และ Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)22 

เนื่องจำกข้อกฎหมำยหลำยฉบับเป็นไปตำมแนวทำงของ EC ดังนั้นกำรทบทวนข้อกฎหมำยใด ๆ ของ EC 

อำจน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยของสหรำชอำณำจักรได้

   แผนกำรด�ำเนินงำนของ Ofcom ในปี พ.ศ. 2561-2562 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำนร่วมกับ

ภำคอตุสำหกรรมเพือ่สนบัสนุนกำรลงทนุในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซ่ึงรวมถึงกำรร่วมลงทุน จดักำรควำมรบัผดิชอบ

ใหม่ในกำรควบคมุ BBC และเตรยีมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดสรรคลืน่ควำมถ่ีในอนำคต ในส่วนกจิกำรโทรทัศน์

นั้น Ofcom ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำมำตรฐำนกำรควบคุมกำรออกอำกำศและเนื้อหำรำยกำร

	 2.3.2	กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล

   กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร 

ในปัจจุบัน พิจำรณำได้จำก รูปที่ 9

   •	 พระราชบญัญตั	ิCommunications	Act	2003	(as	amended)23 พระรำชบญัญตันิีเ้ข้ำ

มำแทนที่พระรำชบัญญัติ Telecommunications Act 1984 ซ่ึงมีใจควำมส�ำคัญ คือ กำรก�ำหนดให้มี 

Ofcom ในฐำนะผู้ก�ำกับดูแลกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม และกิจกำรแพร่ภำพโทรทัศน์ และกำรควบรวม

หน่วยงำนก�ำกับดูแลด้ำนโทรคมนำคมและกำรกระจำยเสียงเข ้ำด ้วยกันให้เป ็นเอกภำพภำยใน 

สหรำชอำณำจักร

   •	 พระราชบัญญัติ	Wireless	Telegraphy	Act	200624 พระรำชบัญญัตินี้ให้ค�ำจ�ำกัด 

ควำมของ กำรก�ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรเผยแพร่แผนคลื่นควำมถ่ี กำรออก 

ใบอนญุำตและกำรยกเว้นจำกกำรออกใบอนญุำต ข้อก�ำหนดและขัน้ตอนส�ำหรบักำรออกใบอนญุำต รวมถงึ

กำรบังคบัใช้และบทลงโทษ จงึเป็นพระรำชบญัญตัทิีเ่ป็นกรอบแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรและกำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรโทรทัศน์ของสหรำชอำณำจักร 

   •	 พระราชบัญญัต	ิBroadcasting	Act	199625 พระรำชบญัญตันิีไ้ด้ก�ำหนดบทบญัญตัสิ�ำหรบั 

กำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล และมีบทบัญญัติเก่ียวกับกำรออก 

ใบอนุญำตส�ำหรับผู้ให้บริกำรโครงข่ำยแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์

   •	 พระราชบัญญัติ	Competition	Act	199826 พระรำชบัญญัติท่ีตรำข้ึนเพื่อก�ำกับดูแล 

กำรด�ำเนินธุรกิจบำงประเภทและกำรป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรตลำด นอกจำกนั้นพระรำชบัญญัตินี้ 

ได้ถูกตรำขึ้นเพื่อให้นโยบำยกำรแข่งขันของสหรำชอำณำจักรสอดคล้องกับนโยบำยของสหภำพยุโรป

22 BEREC ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อสรำ้งควำมมั่นใจในกำรใช้กรอบกำรกำกับดูแลของยุโรป สำหรับตลำดกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ของ 

 ยุโรปและประชำชนในภูมิภำค https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/
23 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents
24 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/36/contents
25 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/55/contents
26 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/41/contents
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รูปที่	9 กฎหมำยแม่บทที่ส�ำคัญ

ที่มา: Legislation Gov, Ovum

 2.3.3	ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์

   2.3.3.1	กรอบแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	 (Licensing	 

Framework)	

   กำรออกใบอนุญำตของผู้ประกอบกำรแพร่ภำพโทรทัศน์ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนและแข่งขัน

ในตลำดได้อย่ำงอิสระตำมเงื่อนไขที่มีถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของ Ofcom โดยสำมำรถพิจำรณำ

ประเภทใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ได้จำก รูปที่ 10 ต่อไปนี้ 

 

รูปที่	10 กรอบแนวทำงกำรออกใบอนุญำตในสหรำชอำณำจักร

ที่มา: Ofcom
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   •	 ใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์สาธารณะ27	 (Public	Service	Broadcast)	 เป็น 

ใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำรสำธำรณะ ส�ำหรับกำรให้บริกำรของช่อง 3 (ITV), ช่อง 4, ช่อง 5, ช่องโทรทัศน์

ท้องถิ่น และช่อง BBC 

   •	 ใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและโครงข่ายดาวเทียม28	 (TLCS	 

License)	เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (DTPS) ประกอบไปด้วยช่องโทรทัศน์

ปกติที่มีภำพเคลื่อนไหวและมีอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) และกำรบริกำรข้อควำมซึ่งประกอบไปด้วย 

โทรภำพสำร (Teletext)29

   •	 ใบอนุญาตเพื่อการให้บริการ	Television	Licensable	Content	Services	(TLCS)29 

เป็นกำรให้อนุญำตบริกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์จำกโครงข่ำยดำวเทียม กระจำยภำพโดยใช้โครงข่ำย 

กำรสือ่สำรอเิลก็ทรอนกิส์ หรอื Electronic Communications Networks (ECN) และบรกิำรท่ีกระจำยภำพ

จำกโครงข่ำย ส�ำหรับบริกำร Video on Demand นั้นไม่ต้องมีใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำร

   •	 ใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ส�าหรับเหตุการณ์เฉพาะ30	 (Restricted	Event)	 

เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำรเหตุกำรณ์ส�ำคัญในประเทศ อย่ำงเช่น เหตุกำรณ์ทำงศำสนำ

   •	 ใบอนญุาตการให้บรกิารโครงข่าย31	(Television	Network	Provider) ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำร

โครงขำ่ยพื้นฐำนในกำรแพร่ภำพโทรทัศน์

   •	 ใบอนญุาตการให้บรกิารช่องรายการประเภทการขายสนิค้าทางไกล	(Teleshopping)32  

เป็นใบอนุญำตในกำรให้บริกำรน�ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนช่องทำงรำยกำรทำงโทรทัศน์สู่สำธำรณะชน 

รวมถึงอสังหำริมทรัพย์และภำระผูกพันเพื่อแลกกับค่ำตอบแทนโดยกำรช�ำระเงิน

   2.3.3.2	หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์

   จำก รูปที่ 11 แสดงขั้นตอนกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ในแบบต่ำง ๆ  

ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มจำกกำรยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตต่อคณะกรรมกำร Ofcom จำกนั้นเจำ้หน้ำที่จะพิจำรณำ

กลัน่กรองเพือ่วเิครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ โดยอำจขึน้อยูก่บัคลืน่ควำมถีท่ีย่งัไม่ได้มี 

กำรใช้งำนในขณะน้ัน (Availability) โดย Ofcom ได้จดัท�ำ Technical Frequency Assignment Criteria33 

ข้ึนเพือ่เป็นเอกสำรข้อก�ำหนดทำงเทคนิคที ่Ofcom ให้ควำมส�ำคญัเพือ่กำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรคลืน่ควำมถี่

ให้ตำมค�ำขอ โดยกำรพิจำรณำกำรให้ใบอนุญำตนั้นโดยปกติจะด�ำเนินกำรภำยใน 25 วันท�ำกำรหลังจำก 

วันที่ยื่นใบสมัคร และใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์โดยทั่วไปจะมีอำยุระหว่ำง 10-25 ปี

   จึงกล่ำวได้ว่ำในปัจจุบันผู้ที่ได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ทุกรำย มีเง่ือนไขท่ีจะ

ต้องปฏิบัติ ตำมข้อก�ำหนดทำงเทคนิคหรือกฎเกณฑ์กำรขอรับใบอนุญำต หรือปฏิบัติตำมแนวทำงท่ีได ้

รบัอนมุตัจิำก Ofcom ทัง้นีเ้พือ่ให้สภำพแวดล้อมตลำดมกีำรแข่งขนัอย่ำงยตุธิรรมและตลำดมปีระสทิธภิำพ

ไม่ถูกควบคุมเกินควำมจ�ำเป็น

27 https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/tv-broadcast-licences/apply-for-a-tv-broadcast-licence
28 https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/tv-broadcast-licences/apply-for-a-tv-broadcast-licence
29 Teletext หรือหนังสือพิมพ์ทำงโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกำรส่งข้อมูลและข่ำวสำรแบบหนึ่ง
30 https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/tv-broadcast-licences/apply-for-a-tv-broadcast-licence
31 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/99614/Tariff-Tables-2017-18-.pdf
32 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/99614/Tariff-Tables-2017-18-.pdf
33 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/77209/licensing.pdf
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34 Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)
35 On-demand program service
36 https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/on-demand/rules-guidance
37 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/47410/how_to_notify.pdf

 

รูปที่	11 รำยละเอียดขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา: Ofcom

 2.3.4	การเปรียบเทียบการก�ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบด้ังเดิม	(Linear	TV)	และ

แบบ	OTT

   กำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลระหว่ำงรูปแบบกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) 

และแบบ OTT สำมำรถพิจำรณำได้จำกมิติดำ้นกำรออกใบอนุญำต (Licensing) ข้อจ�ำกัดในกำรให้บริกำร 

(Restrictions) กำรควบคุมกิจกำร (Control) และกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค (Protection)  

โดยรูปที่ 12 และรูปที่ 13 แสดงถึงกำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear 

TV) และแบบ OTT ในมิติตำ่ง ๆ

  	 2.3.4.1	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน	์(Licensing)

   กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ (Licensing): ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear 

TV) จะต้องได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และต้องเสียภำษีนิติบุคคล ส�ำหรับผู้ให้บริกำร

ช่องรำยกำรต่ำงประเทศต้องมีใบอนุญำตในกำรให้บริกำรยกเว้นผู้ให้บริกำรท่ีมำจำกประเทศสมำชิก EU34 

ในขณะทีก่ำรให้บริกำรโทรทศัน์บนแพลตฟอร์ม OTT ไม่มกีำรก�ำหนดให้ผูป้ระกอบกำร OTT ต้องมใีบอนญุำต

ในกำรด�ำเนินกำร แต่มีกฎเกณฑ์ทำงกฎหมำยและแนวทำงท่ีไม่ผูกพันส�ำหรับผู ้ให้บริกำร ODPS35  

(Statutory Rules and Non-Binding Guidance for Providers of ODPS)36 ที่ผู้ให้บริกำรจะต้องแจ้ง 

(Notify) ต่อ Ofcom และช�ำระคำ่ธรรมเนียม (Notification Fee) ก่อนที่จะเริ่มให้บริกำร และผู้ให้บริกำร37 

OTT ต้องมกีำรแจ้ง Ofcom อกีครัง้เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงเชงิธรุกจิอย่ำงมนียัส�ำคญั หรอืเมือ่จะหยดุกำรให้

บริกำร ส�ำหรับผู้ให้บริกำร OTT ที่ต้องแจ้งกับ Ofcom มีเกณฑ์กำรตัดสินโดยจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข

หลักทั้ง 5 ข้อ คือ 
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   1) วัตถุประสงค์หลักคือกำรให้บริกำรรำยกำรโทรทัศน์ 

   2) มีกำรเข้ำถึงได้ตำมควำมต้องกำรในเวลำที่ต้องกำร (On-Demand) 

   3) มีควำมรับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบเนื้อหำรำยกำรก่อนแพร่ภำพ 

   4) มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

   5) ผู้ประกอบกำรมีสถำนประกอบกำรในประเทศ หำกผู้ประกอบกำรท่ีมีสถำนประกอบกำร 

ในประเทศไม่แจ้งกำรให้บริกำร Ofcom มีอ�ำนำจที่จะตัดสินว่ำกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรนั้นเข้ำข่ำย 

เป็นบรกิำร ODPS หรือไม่ ถ้ำเข้ำข่ำยจะถอืว่ำผูใ้ห้บรกิำรฝ่ำฝืนภำระหน้ำทีใ่นกำรแจ้งและจะต้องด�ำเนนิกำร

แจ้งกำรให้บริกำรต่อ Ofcom

   หลังจำกกำรแจ้งในกำรให้บริกำรนั้นผู้ให้บริกำร OTT จะต้องท�ำกำรเก็บรักษำเนื้อหำรำยกำร

อย่ำงน้อย 42 วัน และอำจจะต้องส่งข้อมูลเน้ือหำรำยกำรให้แก่ Ofcom ในกรณีท่ี Ofcom ต้องกำร 

ตรวจสอบ นอกจำกน้ียงัจะต้องให้ข้อมลูแก่ผูใ้ช้บรกิำร เช่น ชือ่ ทีอ่ยู ่และทีอ่ยูอ่เิลก็ทรอนกิส์ของผูใ้ห้บรกิำร 

เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรติดต่อผู้ให้บริกำร

  	 การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีม	(License	Fee):	Ofcom มอี�ำนำจในกำรก�ำหนดค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบั

ผู้รับอนุญำตแต่ละรำย ส�ำหรับใบอนุญำตบริกำรโทรทัศน์สำธำรณะและบริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลและ

โครงข่ำยดำวเทยีม อตัรำค่ำธรรมเนยีมเป็นโครงสร้ำงแบบขัน้บนัไดโดยพจิำรณำตำมผลประกอบกำรประจ�ำ

ปี ซึ่งขั้นต�่ำของค่ำธรรมเนียมคือ 1,000 ปอนด์ ส�ำหรับใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ส�ำหรับเหตุกำรณ์

เฉพำะ อัตรำค่ำธรรมเนียมคือ 500 ปอนด์ ส�ำหรับใบอนุญำตกำรให้บริกำรโครงข่ำย อัตรำค่ำธรรมเนียมอยู่

ระหว่ำง 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรแจ้งกำรให้บริกำร (Notification Fee) โทรทัศน์

แบบ OTT จะใช้โครงสร้ำงอัตรำค่ำธรรมเนียมแบบขั้นบันไดโดยพิจำรณำตำมผลประกอบกำร โดยที ่

ผู ้ให้บริกำร OTT ขนำดเล็กซึ่งมีผลประกอบกำรประจ�ำปีน้อยกว่ำ 10 ล้ำนปอนด์ จะไม่ต้องเสีย 

ค่ำธรรมเนียม ผู้ให้บรกิำร OTT ทีม่ผีลประกอบกำรประจ�ำปี ระหว่ำง 10 ถึง 50 ล้ำนปอนด์ จะเสยีค่ำธรรมเนยีม  

2,073 ปอนด์ ส�ำหรับผู้ให้บริกำร OTT ที่มีผลประกอบกำรประจ�ำปีมำกกว่ำ 50 ล้ำนปอนด์ จะเสีย 

ค่ำธรรมเนียม 4,146 ปอนด์

   2.3.4.2	ข้อจ�ากัดในการให้บริการ	(Restrictions)

   การลงทุนจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment):	ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมไม่มี

ข้อจ�ำกัดด้ำนกำรลงทุนของนักลงทุนตำ่งชำติสำมำรถลงทุนได้ทั้งในกำรให้บริกำรโทรทัศน์รูปแบบ Pay-TV 

และบริกำรรวบรวมช่องรำยกำร และกำรให้บริกำรบนแพลตฟอร์ม OTT ตำ่งไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรลงทุนของ

นักลงทุนต่ำงชำติแต่อย่ำงใด ยกเว้นกำรควบรวมกิจกำรที่จะต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ Competition 

Act 

   การเป็นเจ้าของการครองสิทธิข้ามสื่อ	 (Cross	Media	Ownership):	Ofcom ได้ก�ำหนด 

Media Ownership Rules38 ซึ่งบัญญัติขึ้นมำเพื่อป้องกันกำรจ�ำกัดโอกำสในกำรรับรู้จำกแหล่งข้อมูลท่ี 

หลำกหลำย โดยไม่ให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ครอบง�ำกจิกำรในลกัษณะทีเ่ป็นกำรจ�ำกดักำรผกูขำดกำรประกอบกจิกำร

สื่อหลำยประเภทในเวลำเดียวกัน กำรห้ำมผู้รับใบอนุญำตถือครองธุรกิจในกิจกำรประเภทเดียวกัน หรือ 

ครองสทิธิข้ำมส่ือในกิจกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรโทรทศัน์ท่ีใช้คลืน่ควำมถ่ีเกินสดัส่วนท่ีก�ำหนด ส�ำหรบักำรให้
38 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/38375/Media-Ownership-Rules-Review.pdf



49รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

บริกำรโทรทัศน์ บนแพลตฟอร์ม OTT จะมีหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมเป็นเจ้ำของกำรครองสิทธิ

ข้ำมสื่อเหมือนกับที่ก�ำหนดในระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม

   ข้อจ�ากัดด้านการโฆษณา	(Advertisement): Ofcom ได้ก�ำหนด Code on the Scheduling 

of Television Advertising (COSTA)39 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมำยท่ีควบคุมกำรเผยแพร่ด้ำนกำรโฆษณำ 

ในกิจกำรโทรทัศน์ที่ผู ้ประกอบกำรต้องปฏิบัติตำม ข ้อก�ำหนดในข้อ 1 ของประมวลกฎหมำย 

ดงักล่ำวทีก่�ำหนดว่ำ “ผูแ้พร่ภำพต้องแน่ใจว่ำกำรโฆษณำทำงโทรทศัน์นัน้แตกต่ำงจำกเนือ้หำโทรทศัน์ และ

ข้อก�ำหนดในข้อ 2 ของประมวลกฎหมำยดังกล่ำวท่ีได้ก�ำหนดระยะเวลำกำรโฆษณำและ teleshopping  

ที่ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตำม โดยระยะเวลำกำรโฆษณำไม่่เกินชั่วโมงละสิบสองนำที นอกจำกนี้

ไม่อนุญำตให้น�ำเสนอโฆษณำในรำยกำรที่น�ำเสนอเนื้อหำส�ำหรับเด็ก แต่อย่ำงไรก็ตำมประมวลกฎหมำยนี ้

ไม่สำมำรถใช้บังคับกับผู้ให้บริกำรที่มำจำกประเทศในสหภำพยุโรป (ตำมหลักกำร ประเทศถ่ินก�ำเนิด  

(Country of Origin40) ซึง่ผูใ้ห้บรกิำรทีม่ำจำกประเทศในสหภำพยโุรปต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยของประเทศ

ต้นทำง (Origin) เป็นส�ำคัญ

   ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT ต้องปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำย COSTA เรื่อง 

กำรก�ำหนดระยะเวลำกำรโฆษณำเช่นกัน ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT ท่ีไม่ได้แจ้ง (Notify)  

กำรบริกำรกับ Ofcom ไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำม COSTA แต่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย Audiovisual Media 

Services Directive (AVMSD) ที่เกี่ยวกับกำรโฆษณำบนแพลตฟอร์ม On Demand ซึ่งคือกำรห้ำมโฆษณำ

ทีม่เีนือ้หำในเชงิอคติและกำรเลอืกปฏบิติัทำงเพศ เชือ้ชำต ิและศำสนำ กำรห้ำมโฆษณำบหุรี ่กำรห้ำมโฆษณำ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โดยเจำะจงเป้ำหมำยผู้รับชมไปที่เด็กและเยำวชน กำรห้ำมโฆษณำเนื้อหำที่อำจส่ง 

ผลเสียทำงร่ำงกำย และจิตใจของเด็กและเยำวชน นอกจำกนี้ ยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรรับสปอนเซอร์

และกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ (Product Placement) นอกจำกนั้น เนื้อหำ VoD โฆษณำจะต้องเป็นไปตำม

ประมวลกฎหมำย Code of Non-broadcasting Advertising and Direct & Promotional Marketing 

(CAP Code)41 กล่ำวคือกำรโฆษณำที่ต้องไม่สร้ำงควำมเข้ำใจผิด ต้องไม่เป็นเนื้อหำในเชิงยั่วยุให้เกิด 

กำรเกลียดชัง กำรเลือกปฏิบัติ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมทำงด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม กำรห้ำมโฆษณำยำและเวชภัณฑ์ที่ต้องได้รับกำรจ่ำยจำกแพทย์ กำรห้ำมโฆษณำเก่ียวกับ 

บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ชมที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งหน่วยงำน Advertising Standards  

Authority (“ASA”) จะเป็นผู้ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม CAP Code นี้

  	 ข้อจ�ากัดการจัดหาโปรแกรม	(Program	Supply):	ส�ำหรับระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ได้มี

กำรอนุญำตให้มีกำรท�ำสัญญำส�ำหรับกำรเผยแพร่เนื้อหำเฉพำะกลุ่ม (Exclusive carriage of content)  

ซึ่ง Ofcom จะท�ำกำรพิจำรณำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสรำ้งควำมมั่นใจว่ำตลำดด�ำเนินไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ42 นอกจำกน้ีผู้ที่ให้บริกำรโทรทัศน์สำธำรณะจะต้องท�ำให้ช่องรำยกำรหลักของตน

สำมำรถเข้ำถึงได้โดยทุกแพลตฟอร์ม และก�ำหนดให้รำยกำรกีฬำส�ำคัญระดับชำติจะต้องออกอำกำศผ่ำน 

39 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/32162/costa-april-2016.pdf
40 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles
41 https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/non-broadcast-code.html
42 AVIA



50 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

ฟรทีวี ี(ซึง่คล้ำยกบักฎ Must Have ในประเทศไทย เช่น กำรแข่งขันกฬีำโอลมิปิกและกำรแข่งขัน FIFA World 

Cup) ส�ำหรับโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT ผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศจะต้องปฏิบัติตำม 

ข้อก�ำหนดในกำรน�ำรำยกำรส�ำคัญมำออกอำกำศ43 และยังมีนโยบำยควำมเสมอภำคทำงอินเทอร์เน็ต  

(Net Neutrality) ภำยใต้กฎหมำย Open Net44 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่สำมำรถขัดขวำง

กำรเข้ำถึงเนื้อหำ ลดทอนคุณภำพกำรรับส่งข้อมูล และเลือกปฏิบัติในกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงผู้ให้บริกำร

เนื้อหำและผู้ใช้บริกำรปลำยทำง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีอิสระในกำรเข้ำถึงเนื้อหำทำงอินเทอร์เน็ตที่ถูก

กฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียม

  	 2.3.4.3	การควบคุมกิจการโทรทัศน	์(Controls)

    การควบคุมการพากย์และค�าบรรยายภาพ	(Captioning	and	Subtitles):	ระบบโทรทัศน์

แบบดัง้เดมิมกีำรควบคมุในด้ำนกำรพำกย์และค�ำบรรยำยภำพใน Code on Television Access Services45 

ซึง่ก�ำหนดค่ำดชันีเป้ำหมำยกำรพำกย์ไว้ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำร เช่น ผูใ้ห้บรกิำรแบบ Pay-TV จะต้องมกีำรพำกย์

ร้อยละ 80 ภำษำมือร้อยละ 5 และค�ำอธิบำยเสียงร้อยละ 10 ประมวลกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถใช้บังคับกับ 

ผู ้ให้บริกำรที่มำจำกประเทศในสหภำพยุโรป เน่ืองมำจำกหลักกำรประเทศถิ่นก�ำเนิด (Country  

of Origin)46 ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้น ข้อก�ำหนดส่วนท่ี 6 ข้อท่ี 93 ของพระรำชบัญญัติ Digital 

Economy Act 201747 ได้ให้อ�ำนำจ Ofcom ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรพำกย์และบรรยำยเสียงเพื่อให้

คนพิกำรสำมำรถเขำ้ถึงเนื้อหำได้อย่ำงเท่ำเทียม

   การควบคมุเนือ้หา	(Content):	ระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมินัน้ม ีBroadcasting Code ซึง่เป็น

บทบัญญัติเพื่อก�ำหนดมำตรฐำนด้ำนเนื้อหำ กำรสนับสนุน (Sponsor) กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์  

(Product placement) ควำมเป็นธรรมและควำมเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภค โดยกฎข้อท่ี 1 ของ Broadcasting 

Code ได้กล่ำวถึงกำรแพร่ภำพรำยกำรและกำรคุ้มครองเด็กท่ีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี โดยผู้เผยแพร่โทรทัศน์ 

ไม่ควรแสดงเนื้อหำที่ไม่เหมำะส�ำหรับเด็กก่อน 21:00 น. หรือหลัง 05:30 น. เนื่องจำก Ofcom ไม่มีอ�ำนำจ

ในกำรตรวจสอบเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ก่อนออกอำกำศ ดังนั้นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์จึงมีหน้ำท่ีออกอำกำศ

รำยกำรโดยปฏบิตัติำมกรอบกำรก�ำกบัดูแล ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรท่ีมำจำกประเทศในสหภำพยโุรปไม่ต้องปฏบัิติ

ตำม Broadcasting Code นี ้อนัเป็นไปตำมหลกักำรประเทศถิน่ก�ำเนดิ Country of Origin48 ยกเว้นเนือ้หำ

รำยกำรที่มีข้อยกเว้นใน AVMSD เช่น เนื้อหำรำยกำรในเชิงยั่วยุให้เกิดกำรเกลียดชัง ในส่วนกำรให้บริกำร

โทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT นั้น ต้องปฏิบัติตำม กฎข้อที่ 1149 ของ On-Demand Program Services 

(ODPS) ซึ่งได้กล่ำวถึงเนื้อหำรำยกำรที่ต้องไม่เป็นอันตรำยเพื่อคุ้มครองผู้ชมที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี นอกจำก

นัน้ยงัมกีฎข้อที ่12 ว่ำด้วยเรือ่งกำรห้ำมกำรสนบัสนนุสนิค้ำบหุรีแ่ละยำสบู นอกจำกนีย้งัมกีำรแบ่งประเภท

43 AVIA
44 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality
45 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/115359/channels-access-services-2019.pdf
46 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles
47 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
48 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles
49 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/54922/rules_and_guidance.pdf
50 http://www.bbfc.co.uk/what-classification



51รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

เนื้อหำของโทรทัศน์ทั้ง 2 ระบบ จ�ำแนกเป็น 7 ประเภท อำทิเช่น ทุกวัย 12 ปีขึ้นไป 15 ปีขึ้นไป และ  

18 ปีขึ้นไป เป็นต้น ตำมแนวทำงก�ำกับของ British Board of Film Classification (BBFC)50

   การจ�ากัดโควตาเนือ้หารายการและการก�าหนดราคาค้าปลกีและค้าส่ง	(Quota	and	Rate): 

ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทศัน์ทัง้แบบดัง้เดมิและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มกีำรควบคมุเพือ่จ�ำกดัเนือ้หำบน

ช่องรำยกำร ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิม Ofcom ได้ออกค�ำแนะน�ำ Regional TV Production and  

Programming Guidance51 ซึง่จ�ำกดัโควตำเนือ้หำรำยกำร ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรทีจ่ะต้องมำจำกผูผ้ลติเนือ้หำ

รำยกำรในประเทศ เช่น ช่อง 4 จะต้องมเีนือ้หำรำยกำรจำกในประเทศร้อยละ 35 ของจ�ำนวนกำรออกอำกำศ

ทั้งหมด ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT นั้น AVMSD ซ่ึงก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำร VoD  

จะต้องน�ำเสนอเนือ้หำรำยกำรจำกประเทศในยโุรปอย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของเนือ้หำรำยกำรบนแพลตฟอร์ม52 

ทั้งนี้กำรให้บริกำรระบบโทรทัศน์ทั้งแบบดั้งเดิมและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่มีกำรควบคุมด้ำนรำคำ  

(ทั้งรำคำระดับค้ำปลีกและระดับค้ำส่งของเนื้อหำรำยกำร โดยจะปล่อยให้เป็นไปตำมกลไกตลำด)  

อย่ำงไรก็ตำม Ofcom มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดรำคำในกรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับกำรแข่งขันในตลำด

   2.3.4.4	การคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้บริโภค	(Protection)

   ลขิสทิธิผ์ลงาน	(Copy	Rights): ผูใ้ห้บรกิำรต้องปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดด้ำน Copyright, Designs 

and Patents Act 198853 ซึง่คุ้มครองเนือ้หำรำยกำรท่ีให้บรกิำรท้ังในโทรทัศน์แบบดัง้เดมิและกำรให้บรกิำร

บนแพลตฟอร์ม OTT ทัง้ทีเ่ป็นประเภทภำพยนตร์ ละคร และรำยกำรโทรทศัน์ ยกตวัอย่ำงเช่น กำรคุม้ครอง

ลิขสิทธ์ิของเน้ือหำที่ออกอำกำศผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมและโครงข่ำยเคเบิล ซึ่งกฎหมำยลิขสิทธิ์ได้ให้ 

ควำมคุ้มครองและได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้อยำ่งเข้มงวด ส�ำหรับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงออนไลน์จะมีค�ำสั่งให้

ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตปิดกั้นกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมำยหรือเว็บไซด์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งที่อยู่ในและ 

นอกสหรำชอำณำจักร นอกจำกน้ี ข้อก�ำหนดด้ำน Creative Content UK54 ได้ก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำร

อนิเทอร์เน็ตแจ้งผู้ใช้อนิเทอร์เนต็เป็นระยะเมือ่พบพฤตกิรรมกำรละเมดิกฎหมำยลขิสทิธิ ์ส�ำหรบักำรด�ำเนนิ

กำรบนแพลตฟอร์ม OTT ได้มกีำรกำรคุม้ครองลขิสทิธิเ์นือ้หำในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรสตรมีมิง่ช่องรำยกำร

ถ่ำยทอดสด

  	 การคุม้ครองผู้บรโิภค	(Customer	Protection): ส�ำหรบัด้ำนกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคของระบบ

โทรทัศน์ทั้ง 2 รูปแบบขำ้งต้น กฎหมำยไม่มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับบริกำรโทรทัศน์ 

หำกแต่มกีฎหมำยคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปหรอื Consumer Protection Act 198755 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ใน

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคในโทรทศัน์ ตวัอย่ำงเช่น กำรให้สทิธิใ์นกำรยกเลกิบรกิำรทีไ่ด้สมคัรไปในช่วงระยะเวลำ 

14 วัน (Cooling-off period)

51 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/130911/Review-of-Regional-TV-Production-and-Pro 
 gramming-Guidance.pdf
52 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14307/new-rules-for-audiovisual-media-ser 
 vices-approved-by-parliament
53 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/6
54 https://www.gov.uk/government/news/new-education-programme-launched-to-combat-online-piracy
55 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/43



52 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

รูปที	่12	กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อใบอนุญำตและข้อจ�ำกัด

ที่มา:	Ofcom, AVIA

 

รูปที	่13 กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อกำรควบคุมและกำรคุ้มครอง

ที่มา:	Ofcom, AVIA



53รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

   จำก รูปที่ 14 แสดงถึงกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ระบบ OTT จะต้องปฏิบัติตำม

 

รูปที่	14 สรุปกำรก�ำกับดูแล OTT ในสหรำชอำณำจักร

ที่มา: Ofcom

	 	 	 2.3.4.5	แนวโน้มการก�ากับดูแล

   แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ที่ส�ำคัญซึ่ง Ofcom จะรับผิดชอบด�ำเนินกำร สำมำรถ

พิจำรณำได้จำก รูปที่ 15 กล่ำวคือ 

 

รูปที่	15	แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์



54 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

   Ofcom ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลด้ำนคลื่นควำมถ่ี โดยมีโครงกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี 700 MHz  

ใหม่ (700 MHz Clearance Program56) ที่ใช้ส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในปัจจุบัน  

โดยคลืน่ดงักล่ำวจะถกูน�ำมำใช้กบักจิกำรโทรคมนำคม เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมลูในมอืถือท่ีเพิม่ข้ึน 

และเพือ่ให้ผู้ให้บรกิำรโทรศพัท์มอืถอืสำมำรถให้บรกิำรเพิม่เตมิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและสร้ำงควำมมัน่ใจ

ถึงศักยภำพที่กว้ำงขึ้นของ 5G โครงกำรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรมือถือ 4G และ 5G โดยรัฐบำลของ

สหรำชอำณำจกัรได้มอบหมำยให้ Ofcom มหีน้ำทีรั่บผดิชอบโครงกำรนีอ้ย่ำงเป็นทำงกำร นอกจำกนี ้Ofcom 

ยงัรับผดิชอบด้ำนกำรออกใบอนุญำตและท�ำกำรประมลูคลืน่ควำมถ่ีใหม่เมือ่โครงกำรนีเ้สรจ็สมบูรณ์ แนวทำง

กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวเป็นประเด็นส�ำคัญเนื่องจำกโทรศัพท์มือถือนั้นถือเป็นช่องทำงกำรรับชม

รำยกำรโทรทัศน์ที่มีกำรใช้งำนเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำง ‘Centre Gap Band’ ส�ำหรับกำรส่งข้อมูล

ขำลง (Downlink) เพื่อให้พร้อมใช้งำนส�ำหรับกำรดำวน์โหลดข้อมูลลงมือถือ ซึ่งหมำยควำมว่ำผู้ใช้งำนจะ

สำมำรถดูรำยกำรโทรทัศน์บนโครงขำ่ยอินเทอร์เน็ตด้วยควำมเร็ว ที่เร็วขึ้น ทั้งนี้จะมีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่

ใหม่ให้กับระบบโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน โดยเป็นคลื่นควำมถี่ในช่วง 470 ถึง 694 MHz และ 

มีแผนกำรด�ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2563 

   ด้ำนกำรแข่งขันนั้น Ofcom ก�ำกับดูแลสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันในตลำด ยกตัวอย่ำงเช่น 

กำรพิจำรณำข้อเสนอของ BBC เพื่อเปิดตัวช่องใหม่ คือ BBC Scotland TV นอกจำกนี้ Ofcom ได้ติดตำม

และก�ำกับดูแลกำรเข้ำถึงเนื้อหำ Pay-TV เช่น กำรจัดหำเนื้อหำกีฬำแบบพรีเมี่ยมให้แก่ผู้ใช้บริกำร ในส่วน

ของกำรลงทุนใน Fiber Optic ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบกำรในสหรำชอำณำจักรนั้นส่งผลดีในแง่กำรแข่งขัน 

เพรำะจะท�ำให้มีกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์บนโครงข่ำยที่หลำกหลำยมำกขึ้นแก่กลุ่มผู้ใช้ปลำยทำง

   ด้ำนเน้ือหำรำยกำรที่ให้บริกำรบนแพลตฟอร์ม OTT ท�ำให้เกิดกำรให้บริกำรที่ไร้ขอบเขต  

(Unbundling) และเกิดกำรพัฒนำเนื้อหำรำยกำรต้นฉบับ (Original content) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด

รำยได้จำกกลุ่มผู้รับชมรำยกำร กำรก�ำกับดูแลมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงของเนื้อหำ (Accessibility) 

อย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง และยังมีระเบียบเรื่อง Cross-border Portability of Online Content  

Services57 ที่อยู่ภำยใต้นโยบำย Digital Single Market ของ European Commission ว่ำด้วยเรื่อง 

กำรอนุญำตให้ใช้บริกำร OTT ข้ำมพรมแดนเมื่อเดินทำงภำยในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป นอกจำก 

กำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของ Ofcom แล้ว ยงัมข้ีอก�ำหนด Audio Visual Media Services Directive (AVMSD) 

ของสหภำพยโุรปเกีย่วกบักำรให้บรกิำรสือ่ โดยได้มกีำรก�ำหนดกฎระเบยีบของประเทศสหภำพยโุรปทีจ่ะใช้

กับผู้ให้บริกำร OTT

56 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/129933/Statement-700-MHz-clearance.pdf
57 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services



55รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

2.4	บทสรุปการศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแล

	 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์	(TV	Market)

 จำกข้อมูลตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของสหรำชอำณำจักร พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2560 กำรเข้ำถึงของโทรทัศน์

แบบดั้งเดิม (Linear TV) มีสัดส่วนสูง (ร้อยละ 95) โดยมีผู้รับชมโทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยดำวเทียมมำกที่สุด 

(ร้อยละ 40) ในขณะที่ประชำกรสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึงร้อยละ 91 ส่งผลให้แพลตฟอร์ม OTT  

มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ในส่วนของผู้เล่นในโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) มีผู้เล่นหลัก 6 รำย  

ซึ่งสำมำรถให้บริกำรในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรบริกำรได้อย่ำงครบวงจร ในขณะท่ีตลำดกำรให้บริกำรบน

แพลตฟอร์ม OTT มีอัตรำกำรเติบโตที่สูง จึงจูงใจให้มีผู้เล่นใหม่เข้ำมำในตลำดมำกขึ้น เช่น Netflix และ 

Amazon Video เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นรำยเดิมอย่ำง BBC ก็ได้ปรับตัวเข้ำหำพฤติกรรมผู้บริโภค

โดยกำรขยำยธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตและให้บริกำร Video on Demand อยำ่งไรก็ตำม ถึงแม้

รำยได้ตลำด OTT จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่รำยได้ของตลำดกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมยังถือ

เป็นรำยได้ส�ำคัญของผู้เล่นในปัจจุบันและอนำคต

	 เทคโนโลยีและแนวโน้มในกิจการโทรทัศน์	(Technology	and	Trend)

 ควำมก้ำวหน้ำของโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ของสหรำชอำณำจกัรในยคุ Gigabit Broadband 

ประกอบกับแผนกำรเปิดให้บริกำร 5G ของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์ภำยในปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผู้ชม

โทรทศัน์มแีนวโน้มกำรรับชมเนื้อหำรำยกำรผำ่นช่องทำงออนไลน ์(Online Platform) เพิม่มำกขึ้น จ�ำนวน

ผู้ใช้บริกำร OTT ที่มีจ�ำนวนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) จึงมี 

กำรปรับตัวให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ชมท่ีต้องกำรรับชมรำยกำรได้ทุกท่ีทุกเวลำและหลำกหลำย

อุปกรณ์ โดยมีกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับชมแบบ OTT ในรูปแบบของ Convergence Platform ซ่ึงเป็น  

Interactive TV เพือ่เสรมิสร้ำงประสบกำรณ์รบัชมใหม่ ๆ  รวมทัง้กำรส่งเสรมิกำรมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงผูผ้ลติ

เนื้อหำรำยกำรและผู้ชมโทรทัศน์อีกด้วย

	 การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน	์(TV	Regulatory)

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันของสหรำชอำณำจักร สำมำรถพิจำรณำได้ในมุมมองของ

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล (Regulatory Structure) กำรด�ำเนินกำร (Regulatory Practice) กรอบกำรออก

ใบอนุญำต (Licensing Regime) และกำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวมของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมและ 

แบบใหม่ (Regulatory of Convergence) ซึ่งพิจำรณำได้จำกรูปที่ 16 

	 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล	(Regulatory	Structure): หน่วยงำน Ofcom ท�ำหนำ้ที่ก�ำกับดูแล

ภำคกำรสือ่สำรโทรคมนำคมรวมถงึกจิกำรโทรทศัน์ โดย Ofcom มคีวำมรบัผดิชอบโดยตรงต่อรฐัสภำองักฤษ 

โดยได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสม�่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียง กำรบริกำรสำธำรณะ และท�ำหน้ำที่

เป็นตัวแทนของรัฐบำลสหรำชอำณำจักรเกี่ยวกับกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคมและกิจกำรแพร่ภำพโทรทัศน์ 

เช่น ในกำรเจรจำระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ 
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รูปที่	16	ข้อสรุปของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในสหรำชอำณำจักร

 ด้านการด�าเนินการก�ากับดูแล	(Regulatory	Practice):	หนึ่งในหลักกำรที่ส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล

ของ Ofcom คือควำมพยำยำมไม่เข้ำไปแทรกแซงในกิจกำรโทรทัศน์ โดยใช้กำรหำหลักฐำนและหลักกำรที่

มีควำมยุติธรรมเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจวำ่กำรก�ำกับดูแลนั้นเหมำะสมหรือไม่ ทั้งนี้ Ofcom มีหน้ำที่ตำม

กฎหมำยในกำรประเมินผลกระทบในกำรพัฒนำกฎระเบียบของกิจกำรโทรทัศน์ และท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแล

ดำ้นกำรแข่งขันร่วมกับหน่วยงำน Competition and Markets Authority ในกำรควบคุมกิจกำรโทรทัศน์

ตำมพระรำชบัญญัติ Competition Act สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเครื่องมือในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม 

วิทยุ และโทรทัศน์ของ Ofcom คือ กำรออก Broadcasting Code ให้ผู้ให้บริกำรปฏิบัติตำม

	 กรอบการออกใบอนุญาต	(Licensing	Regime):	หนึ่งในหน้ำที่หลักของ Ofcom คือ กำรจัด 

กำรระบบกำรออกใบอนุญำตผู้ให้บริกำรดำ้นกำรสื่อสำร เพื่อจัดสรรคลื่นควำมถี่วิทยุของสหรำชอำณำจักร

และออกใบอนุญำตให้แก่กิจกำรวิทยุและโทรทัศน์ ด้วยกำรก�ำหนดกรอบกำรควบคุมกำรออกอำกำศทำง

โทรทัศน์ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติควำมเหมำะสมและได้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์  

ซึ่งกำรก�ำกับดูแลและกำรออกใบอนุญำตโดย Ofcom มีกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ยืดหยุ่นและ

รองรับสถำนกำรณ์ตลำด

	 การก�ากบัดแูลการหลอมรวม	(Regulation	of	Convergence):	ในสหรำชอำณำจกัรนัน้ กำรสือ่สำร

บนอินเทอร์เน็ตและควำมต้องกำรบริกำรเนื้อหำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยเฉพำะจำกผู้บริโภคท่ีมีอำยุน้อย ซ่ึง

อำจจะส่งผลต่อแนวทำงก�ำกบัดูแลของ Ofcom ส�ำหรบัโครงข่ำยโทรศพัท์และกำรกระจำยสญัญำณโทรทัศน์

แบบดัง้เดมิ ในแง่ของกำรหลอมรวมกนัระหว่ำงกำรก�ำกบัดแูลกำรแพร่ภำพของกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบ

ดั้งเดิมและแบบ OTT นั้น Ofcom ได้เปลี่ยนแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกำรให้บริกำร VoD ซึ่งจำกเดิมเป็น 

กำรก�ำกับดูแลร่วมกันกับ Authority for Television on Demand58 มำเป็นกำรก�ำกับดูแลกำรให้บริกำร 

VoD แต่เพียงผูเ้ดยีว เพ่ือสร้ำงประสทิธภิำพในกำรก�ำกบัดแูลและเพือ่ให้กำรควบคมุเนือ้หำรำยกำรของ VoD 

สอดคล้องกับข้อบังคับที่มีอยู่

58 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2015/1520333
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3.1	สภาพตลาด	การด�าเนินธุรกิจ	และการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์

 3.1.1	สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์โดยรวม

   ขนำดของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำพิจำรณำได้จำกจ�ำนวนประชำกรและ

ระดับรำยได้ โดยใน ปี พ.ศ. 256059 ประเทศสหรัฐอเมริกำมีประชำกรทั้งหมด 324.5 ล้ำนคน จ�ำนวนครัว

เรือน 127 ล้ำนครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) มูลค่ำ 

19,485 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน (GDP per Capita) มูลค่ำ 

59,792 ดอลลำร์สหรัฐ (อ้ำงอิง รูปที่ 17) ประเทศสหรัฐอเมริกำมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สภำพแวดล้อม

ทำงเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกำถือว่ำเป็นหนึ่งในประเทศมหำอ�ำนำจและมีขนำดเศรษฐกิจท่ีใหญ่

ที่สุดในโลก ประชำกรส่วนใหญ่มีฐำนะอยู่ในระดับปำนกลำง อีกท้ังยังเป็นประเทศมีควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมและมีเสรีภำพทำงสิทธิและเสรีภำพของบุคคล สนับสนุนให้สภำพแวดล้อมตลำดกิจกำรโทรทัศน์

ของประเทศสหรัฐอเมริกำเปิดกว้ำง ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำรพัฒนำเชิง

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จึงมีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มำใช้ในกิจกำรโทรทัศน์อย่ำงต่อเนื่อง 

   จำกข้อมูลกำรถือครองอุปกรณ์ในกำรรับชมรำยกำรและกำรรับชมผ่ำนอินเทอร์เน็ตใน 

ปี พ.ศ. 256060 พบว่ำ อตัรำกำรถอืครองโทรทศัน์ของครวัเรอืนอยูท่ีร้่อยละ 92 อตัรำกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็

ของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 84 กำรถือครองสมำร์ทโฟนรำยบุคคลร้อยละ 76 และกำรถือครองคอมพิวเตอร์

ของครัวเรือนอยูท่ีร้่อยละ 87 (อ้ำงองิ รปูที ่17) ซึง่หำกพจิำรณำจำกข้อมลูดงักล่ำวแสดงให้เหน็ว่ำ ประชำกร

ของประเทศสหรัฐอเมริกำมีอัตรำกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต และกำรถือครอง

คอมพิวเตอร์ในอัตรำสูงใกล้เคียงกับประเทศสหรำชอำณำจักร เนื่องด้วยควำมเสรีของกำรเลือกในประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ ท�ำให้ผูบ้รโิภคไม่ตดิยดึอยูก่บัโทรทศัน์รปูแบบดัง้เดมิและเปิดรบัโทรทัศน์รปูแบบใหม่ในกำรรบัชม 

   จำกข้อมูลประมำณกำรของ Ovum61 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่ำ ประเทศ

สหรัฐอเมริกำมีอัตรำกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แต่ละประเภทที่แตกต่ำงกันของครัวเรือน โดยในปี  

พ.ศ. 2560 กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT ของครัวเรือนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 111.4 (จ�ำนวน 

ผู้เข้ำถึงโทรทัศน์แบบ OTT มีมำกกว่ำ 1 บัญชีผู้ใช้บริกำรต่อครัวเรือน) กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบิล ร้อยละ 44.5 กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมอยู่ที่ร้อยละ 44.5 และ

กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิ ร้อยละ 15.7 และ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 

ของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 8.6 (อำ้งอิง รูปที่ 17)

59  https://www.statista.com/outlook/200/126/digital-media/thailand#market-marketDriver
 https://countryeconomy.com/gdp
60  Ovum (2018) GSMA (2018) และ ITU (2017)
61 Ovum (2018)

3	การศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแลของสหรัฐอเมริกา
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   จำกข้อมูลประมำณกำรแนวโน้มกำรเข้ำถึงระบบโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำระหว่ำง 

ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 พบว่ำ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิมอีตัรำกำรเตบิโต

เฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ในส่วนของกำรเขำ้ถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล กำรเข้ำถึงกำรรับ

ชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มอีตัรำกำรเตบิโต

เฉลี่ยสะสมอยู่ร้อยละ -1.6 -2.2 และ -2.7 ตำมล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้วำ่ตลำดมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย ส�ำหรับ

กำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมที่สูงถึงร้อยละ 12.3 (อ้ำงอิง รูปที่ 17)

 

รูปที่	17	ข้อมูลทั่วไปทำงภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงอุปกรณ์ กำรรับชมโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ

ที่มา: ITU, Statista, Countryeconomy (B.E. 2561), Ovum, GSMA (B.E. 2562)

   ปัจจยัด้ำนรำคำมคีวำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมของตลำดกจิกำรโทรทัศน์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกำ กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินที่สูงมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรให้บริกำรแบบไม่มี

ค่ำใช้จ่ำย (Free Service) ในส่วนกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยด้วยรำคำท่ีน้อย

กวำ่โทรทัศน์ประเภทอื่น (ช่วงรำคำ 8-40 ดอลลำร์สหรัฐต่อเดือน) ส�ำหรับกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบลิ กำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มข้ีอจ�ำกดัจำก

รำคำที่สูง (อัตรำค่ำบริกำรต่อเดือน 45-110 ดอลลำร์สหรัฐ) ส่งผลให้อัตรำใช้งำนและแนวโน้มกำรเติบโต 

ไม่เพิ่มขึ้น โดยอัตรำค่ำบริกำรของผู้เล่น Pay-TV บำงรำยมีรำคำสูงเนื่องจำกผู้เล่นมีกำรรวมบริกำรพ่วง 

เพือ่เป็นตวัเลอืกให้กบัผูบ้รโิภคกลุม่ใหม่และรกัษำฐำนผูบ้รโิภคเดมิ จงึสำมำรถสรปุได้ว่ำรำคำเป็นปัจจยัส�ำคญั

ในกำรตัดสินใจรับเลือกชมโทรทัศน์ (อำ้งอิง รูปที่ 18) 

รูปที่	18	ช่วงรำคำโดยประมำณของกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบรำยเดือนบนโครงข่ำยต่ำง ๆ

ที่มา: Comcast, Charter, Cox, Dish, DirecTV, Verizon, AT&T, Netflix, Amazon Video
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	 3.1.2	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของการให้บริการ	(Value	Chain)	

   กำรให้บริกำรในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ สำมำรถรับชมเนื้อหำรำยกำร

ผ่ำน 5 ช่องทำง ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบลิ กำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม ซึง่จดัอยูใ่นกำรรบัชมแบบผ่ำนหน้ำจอโทรทศัน์

โดยตรง ในขณะที่กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV และ กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT จัดอยู่

ในกำรรับชมรำยกำรผ่ำนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ซึ่งพิจำรณำรำยละเอียดได้จำกเนื้อหำส่วนต่อไปนี้ 

 

รูปที่	19 ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรของประเทศสหรัฐอเมริกำ

ที่มา:	OfficialUSA (B.E. 2560), Spectrum, Ovum, FCC (B.E. 2559-2561)

 	 	 3.1.2.1	ผู้ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   รูปที่ 19 แสดงห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรซ่ึงเป็นกลุ่มผู้เล่นเดียวกัน 

ทั้งในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และตลำดโทรทัศน ์

ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม โดยโทรทศัน์ทกุประเภทมผีูเ้ล่นหลกัท่ีสำมำรถท�ำหน้ำท่ีเป็นผูร้วบรวมเนือ้หำรำยกำร  

ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เมื่อพิจำรณำถึงจ�ำนวนผู้เล่นหลักของระบบ

โทรทัศน์แต่ละระบบ ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีผู้เล่นหลักทั้งหมด 5 รำย  

ผู้เล่นหลักในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมีจ�ำนวน 3 รำย และผู้เล่นหลักในตลำดโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยดำวเทียมมีจ�ำนวน 2 รำย

   ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้เล่นส�ำคัญที่อยู่ในตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย 

ภำคพ้ืนดนิในระบบดจิทิลัม ี2 ประเภท ได้แก่ กำรให้บรกิำรโทรทศัน์เชงิพำณชิย์ (Commercial Broadcast 

Service) และกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบสำธำรณะ (Public Broadcast Service – PSB) โดยกำรให้บรกิำร

โทรทัศน์เชิงพำณิชย์ มีผู้เล่นส�ำคัญทั้งหมด 5 รำย ดังต่อไปนี้ 

   1) National Broadcasting Company (NBC) มีบริษัท NBC Universal Media เป็นเจำ้ของ

โครงข่ำยและเป็นบริษัทลกูของบรษัิท Comcast ซึง่ช่อง NBC มจีดุเด่นในประเภทรำยกำรบนัเทงิและรำยกำร

กีฬำ 

   2) American Broadcasting Company (ABC) มี Disney–ABC Television Group เป็น

เจ้ำของโครงข่ำยและเป็นบริษัทลูกของ Disney Media Networks เนื้อหำของช่อง ABC มุ่งเน้นเนื้อหำ 

ด้ำนครอบครัวและเด็ก 
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   3) Columbia Broadcasting System (CBS) มี CBS Corporation เป็นเจ้ำของโครงข่ำย 

เนื้อหำมุ่งเน้นรำยกำรบันเทิงในฐำนผู้ชมกลุ่มวัยรุ่น 

   4) Fox Broadcasting Company (FOX) มี Fox Corporation เป็นเจำ้ของโครงข่ำย เนื้อหำ

มุง่เน้นฐำนผู้ชมกลุม่ผูใ้หญ่ ตวัอย่ำงรำยกำรเช่น กำร์ตนู เรือ่ง Simpsons รำยกำรเรยีลลติีส้�ำหรบัผูใ้หญ่ และ

สำรคดี เป็นต้น 

   5) The CW Television Network (The CW) อยู่ภำยใต้เจ้ำของโครงข่ำยเดียวกับ CBS  

โดยเนื้อหำมีควำมหลำกหลำยเน้นไปยังฐำนผู้ชมกลุ่มวัยรุ่น 

   ในส่วนกำรให้บริกำรแบบสำธำรณะ (Public Broadcast Service – PSB) ซึ่งถือเป็นโครงข่ำย

ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไรและท�ำเนื้อหำของช่องเพื่อผลประโยชน์สำธำรณะ ลักษณะของเนื้อหำจะมุ่งเน้นในเชิง

กำรศึกษำและให้ควำมรู้ เช่น รำยกำรข่ำว สำรคดี เป็นต้น โดยผู้เล่นหลักส่วนใหญ่ที่กลำ่วมำขำ้งต้นสำมำรถ

ให้บริกำรในห่วงโซ่มูลคำ่ของกำรให้บริกำรได้อยำ่งครบวงจร นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ในประเทศสหรัฐอเมริกำมีจ�ำนวน 1,04362 รำย ซึ่งผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่น

ท้องถิ่นประจ�ำแต่ละรัฐ โดยจะมีหนึ่งในผู้เล่นที่ให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ระดับชำติร่วมทุนเป็นหุ้นส่วน

   ผูเ้ล่นส�ำคญัในกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ ประกอบด้วยผูเ้ล่นหลกั 3 รำย ส�ำหรบั

ผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำรมีดังต่อไปนี้ 

   1) Xfinity บริหำรโดยบริษัท Comcast Corporation ซ่ึงเป็นผู้เล่นรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกำในกำรให้บริกำรเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมพื้นท่ีมำกกว่ำร้อยละ 4063  ของ

ประเทศ 

   2) Spectrum บริหำรโดยบริษัท Charter Communications, Inc. (Charter) เป็นผู้เล่นซึ่ง

ให้บริกำรในส่วนของ Pay-TV โทรคมนำคม และ อินเทอร์เน็ต โดยในปี พ.ศ. 2559 Charter ได้ซื้อกิจกำร 

Time Warner Cable ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับโครงข่ำยเคเบิล

ได้ ท�ำให้ Charter นั้นถือเป็นผู้ให้บริกำร Pay-TV เป็นอันดับที่สำม64 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

   3) Cox Cable บริหำรโดยบริษัท Cox Communications (Cox) ซึ่งให้บริกำรเคเบิลทีวีที่

ครอบคลุมพื้นที่ 18 รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ65 โดยผู้เล่นส�ำคัญที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้นสำมำรถท�ำหน้ำที่ได้

ครบวงจรในห่วงโซ่มูลคำ่ของกำรให้บริกำรเช่นเดียวกับโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิทัล 

   ผู้เล่นส�ำคัญที่ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมมีดังต่อไปนี้

   1) DirecTV บริหำรโดย บริษัท AT&T Inc. (AT&T) ซึ่งเป็นบริษัทรำยใหญ่ที่ให้บริกำรทำง 

ดำ้นโทรคมนำคม และโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม โดย AT&T ได้ซื้อกิจกำร DirecTV ในปี พ.ศ. 2558 

และให้บริกำรครอบคลุมในหลำยประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ละตินอเมริกำและแคริเบียน 

62  FCC – List of full service station
63  http://www.leichtmanresearch.com/press/031412release.html
64 https://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-charter-communications-to-buy-time- 
 warner-cable-20150525-story.html#page=1
65  https://broadbandnow.com/Cox-Communications
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66  https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-the-united-states-86861659
 https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2018-thailand-january-2018?qid=7b6f4329-e1f7-4ecb-89a2-15 
 7a36db9aef&v=&b=&from_search=1

   2) Dish Network (Dish) บริหำรโดย Dish Network Corporation ซึ่งอยู่ภำยใต้เครือบริษัท 

EchoStar ผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับโครงข่ำยดำวเทียม ปัจจุบัน Dish ให้บริกำรทั้งใน 

รูปแบบแพ็กเกจเดียวและแพ็กเกจแบบ Bundling service โดยผู้บริโภคสำมำรถสมัครบริกำรพ่วงส�ำหรับ

เนื้อหำแบบพรีเมี่ยมเพิ่มเติมได้

	 	 	 3.1.2.2	ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	(Online	TV)

   จำกข้อมูลกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรโทรทัศน์ พบว่ำ กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV  

มีสัดส่วนกำรเข้ำถึงน้อยที่สุดและมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 

เป็นตลำดขนำดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกำ ปัจจุบันมีผู้เล่นส�ำคัญทั้งหมด 2 รำย ได้แก่ 

   1) Verizon Communications Inc. ให้บริกำร IPTV ภำยใต้ชื่อ Verizon Fios น�ำเสนอ 

แพ็กแกจแบบ Bundling service หรืออินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ และ 

   2) AT&T Inc. (AT&T) ให้บริกำร IPTV ภำยใต้ชื่อ U-verse โดยผู้บริโภคสำมำรถเลือกบริกำร

แบบแพ็กเกจเดียวหรือบริกำรแบบพ่วง (Bundling service)

   กำรให้บริกำรแบบ OTT สำมำรถให้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็น

ประเทศแรก ๆ ที่ริเริ่มกำรให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันกำรบริกำรแบบ OTT เป็นท่ีแพร่

หลำย มผู้ีเล่นทัง้รำยใหม่และรำยเดิมทีต่่ำงให้ควำมส�ำคญักบัตลำดกำรบรกิำรผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ตำม

กำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร ตลำดกำรบริกำรแบบ OTT จึงเป็นตลำดท่ีมีกำรเติบโตมำก

และมีกำรแข่งขันสูงของ ผู้เล่นรำยหลักหลำยรำย โดยผู้เล่นส�ำคัญมีดังต่อไปนี้ 

   1) Netflix เป็นบริษัทรำยใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ ให้บริกำรครอบคลุมทั่วโลก 

และเป็นหน่ึงในผู้น�ำตลำดโลก มีรูปแบบกำรให้บริกำรแบบ OTT รูปแบบ SVoD  ผู้ชมสำมำรถรับชมได ้

โดยไม่มีโฆษณำ นอกจำกน้ัน Netflix ยังผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และซีรีย์ของตนเอง  

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้สำมำรถรับชมเนื้อหำจำกแพลตฟอร์ม Netflix เท่ำนั้น 

   2) Amazon.com, Inc. ให้บริกำรแบบ OTT ภำยใต้ชื่อ Amazon TV ซึ่งเป็นบริกำร Video 

on Demand ในรปูแบบ TVoD โดยเนือ้หำบนแพลตฟอร์มมุง่เน้นไปยงัช่องโทรทศัน์ออกอำกำศเชงิพำณชิย์ 

ภำพยนตร์ ซีรีย์ และรำยกำรที่ซื้อลิขสิทธิ์มำถ่ำยทอด โดยขณะนี้ Amazon Video ผลิตเนื้อหำเป็นของ

ตนเองเช่นกัน เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรดึงฐำนผู้บริโภคเช่นเดียวกับ Netflix 

   3) Hulu LLC ให้บรกิำร OTT ภำยใต้ชือ่ Hulu เป็นกำรร่วมลงทนุ (Joint Venture) ของทัง้หมด 

4 บริษัทรำยใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ 1) The Walt Disney Company 2) 21st Century Fox 

3) NBC Universal 4) Time Warner

   4) AT&T โดย Hulu มีรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นแบบทั้ง AVoD และ SVoD (เป็นแหล่งรำยได้

หลัก) รวมถึงยังมีกำรผลิตเนื้อหำเป็นของตนเองเช่นเดียวกับ Amazon Video และ Netflix และ 

4) Youtube เป็นอกีหนึง่ผูเ้ล่นทีส่�ำคญัในรปูแบบบรกิำรของ AVoD จำกข้อมลูกำรส�ำรวจของ Hootsuite66 

ในไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ คนอเมริกำมีกำรเข้ำชมแพลตฟอร์มยูทูบมำกกว่ำ 4 พันล้ำนครั้ง  

(เทียบกับประเทศไทยที่มีจ�ำนวนเยี่ยมชม 4 ร้อยล้ำนครั้ง)
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	 3.1.3	ส่วนแบ่งตลาดกิจการโทรทัศน์	(Market	Share)

   เมื่อพิจำรณำจำกห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำร พบว่ำ กำรแข่งขันส่วนใหญ่ในตลำดเกิดข้ึนใน

ส่วนที่เป็นผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำรที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง ผู้เล่นในตลำดโทรทัศน์ใช้กลยุทธ์และ 

จุดเด่นที่แตกต่ำงกันเพื่อจะดึงฐำนผู้ชม ส�ำหรับโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลในประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ผู้ชมสำมำรถรับชมผ่ำนทำงโทรทัศน์ได้โดยไม่มีค่ำบริกำร กำรพิจำรณำส่วนแบ่งตลำดจึงสำมำรถอ้ำงอิงได้

จำกกำรวัดผลควำมนิยมจำกระบบเรตติ้ง (Rating) จำกผลกำรส�ำรวจ Indiewire67 ในปี พ.ศ.2560 และ 

2561 พบวำ่ ควำมนิยมของช่องหลัก อำทิ ช่อง CBS, ช่อง ABC, ช่อง FOX ค่อนขำ้งคงที่ (ในปี พ.ศ.2561 

มีเรตติ้งอยู่ที่ 9.32, 6.84 และ 5.55 ตำมล�ำดับ) ยกเว้นช่อง NBC ท่ีมีเรตติ้งควำมนิยมเพิ่มข้ึน จำก 8.54 

เป็น 9.93 เนื่องจำก NBC ได้รับโอกำสในกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรอเมริกำฟุตบอลระดับโลกอย่ำง Super 

Bowl อย่ำงไรก็ตำม ช่องหลักที่ก�ำลังเป็นที่นิยม ยังเป็น 4 ช่องแรกที่ได้รับควำมนิยมต่อเนื่อง เนื่องจำก 

ช่องรำยกำรเป็นกำรออกอำกำศระดับชำติและสำมำรถเขำ้ถึงฐำนผู้ชมได้หลำกหลำย 

   ส�ำหรับตลำดโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก (Pay-TV) ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิล โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV เป็นตลำดท่ีมส่ีวนแบ่งตลำดกระจำย

ตัวมำกที่สุด โดยมีส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นหลักใน ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

   1) AT&T ผู้ให้บริกำรทั้งในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมและตลำดโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงขำ่ย IPTV มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 26 

   2) Comcast ผู้ให้บริกำรในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 24.3 

   3) Charter ผู้ให้บริกำรในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 17.7 

   4) DISH ผู ้ให้บริกำรตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมรำยใหญ่ มีส่วนแบ่งตลำด  

ร้อยละ 11.1 

   ซ่ึงหำกพิจำรณำจำกแนวโน้มตลำดในอนำคตอันใกล้จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนตลำดของ Pay-TV  

ยงัอยูใ่นระดบัคงที ่ผูเ้ล่นรำยใหญ่บำงรำยปรบัตัวสูก่ำรให้บรกิำรแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็ ทัง้นีแ้นวโน้มตลำด

อำจมกีำรแข่งขนัเพ่ิมมำกขึน้ในอนำคต โดยกำรใช้กลยทุธ์กำรรวมกลุม่หรอืกำรหำพนัธมติรกบัผูเ้ล่นในตลำด

กำรให้บริกำรแบบ OTT

   ตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ในประเทศสหรัฐอเมริกำมีมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยมีผู้เล่นใหม่เขำ้

มำอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับผู้เล่นที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 ล้วนเป็นผู้เล่นที่เข้ำมำในตลำดก่อน

ปี พ.ศ. 2551 โดยมีทั้งหมด 3 รำย ดังไปต่อไปนี้ 

   1) Netflix ผู้เล่นรำยใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกำ มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 33.7 ม ี

ควำมนิยมในส่วนของเน้ือหำที่ Netflix ผลิตขึ้นมำเอง และนอกจำกนี้ Netflix ได้ร ่วมกับ Dish  

ในกำรรวมแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถรับชมทั้งสองบริกำรได้ในที่เดียวกัน 

   2) Amazon Video มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 27.9 โดยมีควำมนิยมเริ่มมำจำกกำรให้บริกำร

พ่วงกับกำรส่งของในเว็บไซด์และเริ่มผลิตเนื้อหำเป็นของตนเอง 

67 https://www.indiewire.com/2018/12/network-ratings-top-channels-espn-cnn-fox-news-cbs-nbc- 
 abc-1202030597/
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68 โทรทัศน์ หมำยถึง โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยเคเบิล โทรทัศน์ผำ่นโครงขำ่ยดำวเทียม
69 Ovum (2018)
70 IDATE (2018) รำยได้จำกกิจกำรโทรทัศน์เป็นกำรคำดกำรณ์จำกปี พ.ศ. 2560

   3) Hulu มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 12.5 โดย Hulu มีควำมร่วมมือกับผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ เช่น 

AT&T เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจให้กับผู้เล่นทั้งสองฝ่ำย ในขณะท่ีผู้บริโภคของ AT&T สำมำรถรับชมวิดีโอ

บำงส่วนได้โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ย 

   ทั้งนี้ ผู้เล่นในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล มีกำรปรับตัวด้วยกำรเพิ่ม

ช่องทำงในกำรให้บรกิำรแบบ OTT ยกตัวอย่ำงเช่น NBC Universal มกีำรปรบัตวัเข้ำหำตลำดท่ีเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลำ ด้วยกำรเพิ่มช่องทำงใหม่เพื่อกำรรักษำฐำนผู้บริโภคให้อยู่ในระดับเดิม (อ้ำงอิง รูปที่ 20)

 

รูปที่	20 ส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นส�ำคัญในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดกำรให้บริกำร  

       Pay-TV และตลำดกำรให้บริกำร OTT

ที่มา: Indiewire, Ovum (B.E 2561)

	 3.1.4	รายได้ของตลาดกิจการโทรทัศน์

   กำรประมำณกำรรำยได้ของตลำดกิจกำรในโทรทัศน์ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี พ.ศ. 2560 ถึง 

พ.ศ. 2563 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 รำยได้ของตลำดโทรทัศน์โดยรวมมีมูลค่ำ 154,140 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกำมีรำยได้ในตลำดโทรทัศน์มำกกว่ำประเทศไทย 100 เท่ำ (รำยได้ประเทศไทย  

1,652 ดอลลำร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2561) แบ่งออกเป็นรำยได้ส�ำหรับกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์68 มูลค่ำ  

69,214 ล ้ำนดอลลำร ์สหรัฐ คิดเป ็นร ้อยละ 45 และรำยได ้ส�ำหรับจำกค ่ำสมำชิกรำยเดือน  

84,926 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55 ในขณะท่ีรำยได้จำกกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์และจำกค่ำสมำชิก

มีแนวโน้มที่จะลดลง แต่รำยได้ของโทรทศัน์แบบด้ังเดมิ (Linear TV) ยงัคงเป็นรำยได้ส่วนส�ำคญัของตลำด 

ในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม หำกดูในระยะยำวตลำดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปยังแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต 

หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ (อำ้งอิงข้อมูลจำก Ovum69 และ IDATE70 จำก (รูปที่ 21)

   รำยได้ส�ำหรับผู้ให้บริกำร OTT สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ AVoD, SVoD และ TVoD 

โดยรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ำอยู่ท่ี 23,461 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

แบ่งออกเป็น 
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   • รำยได้จำก AVoD มีมูลค่ำ 10,711 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งเป็นสัดส่วน 

รำยได้ที่สูงสุดของกำรบริกำรในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT 

   • รำยได้จำก SVoD มีมูลค่ำ 8,290 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35 โดยรำยได้ส่วนใหญ่

มำจำก Netflix และ Hulu

   • รำยได้จำก TVoD มีมูลค่ำ 4,460 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 19 ซ่ึงเป็นส่วนท่ี 

น้อยที่สุดและมีผู้เล่นหลักอย่ำง Amazon Video

   ทั้งนี้ หำกพิจำรณำรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT โดยรวมมีอัตรำกำรเติบโต 

เฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 17 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงที่แตกตำ่งจำกรำยได้โทรทัศน์แบบดั้งเดิม โดยรำยได้ AVoD  

มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 15 SVoD มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ีร้อยละ 9 และ TVoD  

มอัีตรำเตบิโตเฉล่ียสะสมอยูท่ีร้่อยละ 4 จำกภำพรวมรำยได้ทัง้หมด ทศิทำงของกจิกำรโทรทศัน์ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิำได้มแีนวโน้มไปสูก่ำรรบัชม Video on Demand บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถงึแม้ว่ำตลำดใหญ่

ในปัจจุบันยังคงเป็นตลำด โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ก็ตำม

 

รูปที่	21 รำยได้ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ

ที่มา: IDATE, Ovum (B.E. 2561)

3.2	เทคโนโลยีและแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา

	 3.2.1	เทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์

   โครงสร้ำงพืน้ฐำน (Infrastructure): โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีส่�ำคญัทีเ่กีย่วกบัอตุสำหกรรมโทรทศัน์

ของ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วย ดำวเทียมที่ใช้ส�ำหรับกำรสื่อสำร (Communication) เฉพำะ

ดำวเทียมสัญชำติสหรัฐอเมริกำ 279 ดวง (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลเก่ียวกับดำวเทียมของ Union of  

Concerned Scientists (UCS) ในปี พ.ศ. 2561) สถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั (Broadcasting Station) ทัง้หมด 1,761 สถำนี71 (อ้ำงองิจำกฐำนข้อมลู

ของ FCC พ.ศ. 2561) ซึ่งดำวเทียมและสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย 

ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน 

71 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-355826A1.pdf
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72 https://transition.fcc.gov/national-broadband-plan/national-broadband-plan-executive-summary.pdf
73 https://broadbandnow.com/All-Providers

ในระบบดิจิทัลและกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ส่วนกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล

และโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ทัง้บรกิำร IPTV และบรกิำร OTT นัน้ใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนอนิเทอร์เนต็

บรอดแบนด์แบบมีสำยและไร้สำยร่วมกับโครงข่ำยดำวเทียม (อำ้งอิงรูปที่ 22)

 

รูปที่	22 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ในกำรเขำ้ถึงระบบโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ

ที่มา: GSMA (B.E 2560), Ovum, Broadbandnow, Statista, Hootsuite (B.E. 2561)

  	 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์	 (Broadband	 Internet):	หนึ่งในภำรกิจหลักของ 

หน่วยงำนก�ำกับดูแล FCC คือ กำรวำงแผนในกำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศ 

เพือ่ประชำชน โดย FCC วำงแผนสร้ำงโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ระดบัชำต ิ(National Broadband 

Network) โดยเสนอโครงกำร Connecting America: The National Broadband Plan72 ให้รัฐสภำ

ประเทศสหรัฐอเมรกิำอนมุติั ในเดือนมนีำคม ปี พ.ศ. 2553 ซึง่แผนนีไ้ด้ตัง้เป้ำหมำยส�ำคญัส�ำหรบักำรพฒันำ 

โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพื่อให้ 100 ล้ำนครัวเรือนในประเทศสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ที่มีควำมเร็วอย่ำงน้อย 100 Mbps โดยประชำกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศต้องสำมำรถเข้ำถึง

บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่มีควำมเร็วอย่ำงน้อย 25 Mbps และแต่ละชุมชนภำยในประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ เช่น โรงเรยีน โรงพยำบำล สถำนทีร่ำชกำร ต้องสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์

ที่มีควำมเร็ว 1 Gbps ภำยในปี พ.ศ. 2563 

   จำกข้อมูลของ broadbandnow73 ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 มีผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

บรอดแบรนด์ในประเทศสหรัฐอเมริกำทั้งหมด 2,615 รำย แบ่งเป็นผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยี xDSL จ�ำนวน 

891 รำย ผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยีสำยทองแดง จ�ำนวน 220 รำย ผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยีเคเบิล จ�ำนวน 

447 รำย ผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยี Fiber Optic จ�ำนวน 1,205 รำย ผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยี Fixed 

Wireless จ�ำนวน 1,492 รำย และผู้ให้บริกำรบนเทคโนโลยี Mobile Broadband จ�ำนวน 54 รำย ทั้งนี้ 

ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ แต่ละรำยให้บริกำรได้หลำกหลำยเทคโนโลยี โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 

กำรให้บริกำรแตกต่ำงกันในแต่ละรัฐ 
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   ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์รำยใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ AT&T, XFINITY 
และ Verizon Fios โดย AT&T เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนเทคโนโลยี xDSL ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ 22 รัฐ สำมำรถรองรับกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ของประชำกรได้ถงึ 121.8 ล้ำนคน ทีค่วำมเรว็สงูสดุ 100 Mbps นอกจำกนี ้AT&T ยงัให้บรกิำร
บนเทคโนโลยี Fiber Optic ที่มีพื้นที่ครอบคลุมกำรเขำ้ถึงบริกำรของประชำกรได้ 15.2 ล้ำนคน ทั้งนี้ AT&T 
เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์รำยแรกของโลกท่ีเริ่มให้บริกำร Gigabit Broadband โดยเริ่มให้
บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ควำมเร็ว 1 Gbps ครั้งแรกในเดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. 2557 บนเทคโนโลยี 
GPON ส�ำหรับ XFINITY จำก Comcast เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบนเทคโนโลยีเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ 39 รัฐ สำมำรถรองรับกำรเข้ำถึงบริกำร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประชำกรได้ถึง 111.6 ล้ำนคน ที่ควำมเร็วสูงสุด 987 Mbps โดยเป็นกำรให้
บริกำรผ่ำนโครงข่ำย Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) ส�ำหรับ Verizon Fios เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 
บนเทคโนโลยี Fiber Optic ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ 
10 รัฐ สำมำรถรองรับกำรเข้ำถงึบรกิำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ของประชำกรได้ถึง 33.9 ล้ำนคน ท่ีควำมเรว็
สูงสุด 940 Mbps โดยเป็นกำรให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำย FTTH 
   Ovum คำดกำรณ์ถึงจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยในปี พ.ศ. 2561 วำ่มี
จ�ำนวน 112.2 ลำ้นครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของจ�ำนวนครัวเรือน และมีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำน
ตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 77.32 Mbps ในขณะที่จ�ำนวนผู้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 117.22 ล้ำนครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2563 
(คิดเป็นร้อยละ 92.3 ของจ�ำนวนครัวเรือน) 
  	 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย	(Mobile	Broadband	Internet): พื้นที่ให้
บริกำรของโครงข่ำย 3G และ 4G ในประเทศสหรัฐอเมริกำครอบคลุมถึงร้อยละ 99 และ ร้อยละ 98 ของ
จ�ำนวนประชำกรตำมล�ำดับ ประเทศสหรฐัอเมรกิำถอืได้ว่ำเป็นผูน้�ำของโลกในกำรให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
ระบบ 4G แม้ประเทศสหรฐัอเมรกิำจะเป็นประเทศทีม่พีืน้ทีก่ว้ำงใหญ่แต่สำมำรถให้บรกิำรโครงข่ำยโทรศพัท์
เคล่ือนที่ระบบ 4G ครอบคลุมผู้ใช้บริกำรได้มำกกว่ำร้อยละ 98 ของจ�ำนวนประชำกร ทั้งนี้ประเทศ
สหรัฐอเมริกำเริ่มเปิดให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันมีผู้ใช้งำน
โทรศพัท์เคล่ือนทีใ่นระบบ 3G/4G (ไม่รวมกำรเชือ่มต่อ M2M) จ�ำนวน 352.3 ล้ำนคน คดิเป็นร้อยละ 108.56 
ของจ�ำนวนประชำกร (จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี พ.ศ. 2561) แสดงถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำคนละ 1 หมำยเลข ท้ังนี้แบ่งเป็นผู้ใช้งำนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบ 3G จ�ำนวน 46.4 ลำ้นคน และผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จ�ำนวน 305.9 ลำ้นคน 
คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ�ำนวนผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 92.3 ในปี พ.ศ. 2563 อย่ำงไรกต็ำมโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 5G ก�ำลงัเริม่เข้ำมำมบีทบำทในตลำด 
ในปี พ.ศ. 2563 โดยผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน 3.9 ล้ำนคน มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 31.9 ล้ำนคน 
ในปี พ.ศ. 2564 ส�ำหรับควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 
เท่ำกับ 27.22 Mbps 
  	 การใช้งานอนิเทอร์เนต็และความเรว็	(Internet	and	Speed):	ด้วยควำมพร้อมของโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภำยในประเทศสหรฐัอเมรกิำส่งผลให้มผีูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์จ�ำนวน
มำก ให้บริกำรด้วยเทคโนโลยทีีห่ลำกหลำย รวมไปถงึกำรให้บรกิำรในรปูแบบ Fixed Wireless Broadband 
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เพื่อช่วยรองรับกำรใช้งำนในพื้นที่ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงบรอดแบนด์แบบมีสำยได้ ประกอบกับกำรที่ผู้ใช้งำน
โทรศพัท์เคล่ือนทีส่่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 87 ของประเทศใช้งำนบนระบบ 4G ท�ำให้กำรรบัชมรำยกำรผ่ำนช่อง
ทำง Online เช่น OTT มีควำมนิยมเพิ่มสูงขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องด้วยผู้ใช้บริกำรมี
อินเทอร์เน็ตที่เร็วพอที่จะรับชมเนื้อหำวิดีโอที่มีคุณภำพดีได้

	 3.2.2	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์	
   แนวโน้มและนวตักรรมของเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกจิกำรโทรทัศน์เป็นกำรมุง่พฒันำตัง้แต่โครงสร้ำง
พืน้ฐำน ไปจนถงึอปุกรณ์รบัชม เพือ่เพิม่คณุภำพของสญัญำณภำพและเสยีงเป็นกำรเพิม่ประสบกำรณ์รบัชม
ที่ดีขึ้น สำมำรถพิจำรณำแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำในรูปที่ 23 
 

รูปที	่23 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ

   การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายบรอดแบนด	์ 
(Broadband	and	5G	Network): ผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์รำยใหม่เริม่ให้บรกิำรในรปูแบบของ 
Fixed Wireless Broadband โดยใช้เทคโนโลยีเฉพำะที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริกำร (Proprietary Fixed 
Wireless Broadband) มำกยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้เข้ำถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ด้วยเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมสีำยและสำมำรถช่วยเพิม่อตัรำกำรเข้ำถึงอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดย Verizon เปิดให้บริกำร Verizon 5G Home บนเทคโนโลยี Fixed Wireless 5G  
ในวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นบริกำร 5G เชิงพำณิชย์แห่งแรกของโลก แม้ว่ำจะใช้เทคโนโลยี 5G  
ท่ีเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Verizon แต่จะมีอัพเกรดเป็นมำตรฐำน 3GPP ในภำยหลัง โดยม ี
กำรเปิดใช้งำนในบำงพื้นที่ เช่น Houston, Indianapolis, Los Angeles และ Sacramento ในขณะที ่
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์รำยใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกำอย่ำง AT&T ก็เริ่มน�ำเทคโนโลยี  
G.fast มำใช้งำน ท�ำให้ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์บนเทคโนโลยี xDSL สำมำรถใช้งำนด้วยควำมเร็ว

สูงสุดถึง 500 Mbps โดยที่ผู้ใช้งำนไม่จ�ำเป็นจะต้องวำงโครงข่ำยใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นสำย Fiber Optic
   ในส่วนของโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G นั้น หน่วยงำน FCC ได้จัดประมูลคลื่นควำมถี่ 
28 GHz เพื่อน�ำมำใช้ส�ำหรับเทคโนโลยี 5G ในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์
เคลื่อนที่หลำยรำยต่ำงมีควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำรระบบ 5G อำทิ AT&T เป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่รำยแรกที่เปิดให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ 5G ในวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ครอบคลุม
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บำงพืน้ทีใ่นเขตเมอืงทีส่ำมำรถใช้คลืน่ควำมถีส่เปกตรมั mmWave (28 GHz, 39 GHz) และมแีผนให้บรกิำร
ในพื้นที่อื่น ๆ รวมไปถึงเขตชำนเมืองและชนบทโดยใช้คลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่ต�่ำต่อไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AT&T สำมำรถใช้งำนได้ทันทีที่โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีรองรับกำรท�ำงำนของเทคโนโลยี 
5G ออกวำงจ�ำหน่ำย ส�ำหรับ T-Mobile มีใบอนุญำตคลื่นควำมถี่ย่ำนควำมถี่ต�่ำ 600MHz ครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ ดังนั้น T-Mobile จึงวำงแผนขยำยโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ทั่วประเทศภำย 
ในปี พ.ศ. 2562 
   การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบของ	(Convergence	Platform):  
ผูใ้ห้บรกิำรหลำยรำยเริม่น�ำเอำ Convergence Platform มำใช้เพือ่เพิม่ควำมหลำกหลำยในกำรรบัชม เช่น 
TiVo ได้พัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อรองรับกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบสตรมีมิง่ ช่วยให้ผูช้มได้รบัควำมสะดวกในกำรรบัชมเนือ้หำรำยกำรทีบ่นัทกึไว้
จำกทั้งผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยเคเบิลและบริกำรสตรีมมิ่ง อำทิ Netflix, Hulu, Amazon Prime 
นอกจำกนี้ยังมีบริกำรใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น กำรแนะน�ำรำยกำร (Recommendation) กำรสั่งงำนด้วยเสียง 
(Voice Control) ซึ่งสำมำรถรองรับกำรท�ำงำนบนอุปกรณ์และหน้ำจอต่ำง ๆ ในขณะท่ี DirecTV ซ่ึงเป็น 
ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมชั้นน�ำในประเทศสหรัฐอเมริกำได้ปรับใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสบกำรณ์กำรรับชมทีวีของผู้ชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมท�ำให้ผู้ชมจะสำมำรถชมช่องรำยกำร
ปกติของโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ในขณะเดียวกันก็สำมำรถรับชม DirecTV On Demand  
ซึ่งประกอบด้วย รำยกำรย้อนหลัง ภำพยนตร์ ซีรีย์ รำยกำรโชว์ หรือแม้กระท่ังกำรรับชมตัวอย่ำงรำยกำร
บำงรำยกำรได้ล่วงหน้ำก่อนที่รำยกำรจะออกอำกำศจริง โดยผู้ชมต้องใช้กล่องรับสัญญำณ DirecTV DVR  
ที่เชื่อมต่อกับจำนดำวเทียมร่วมกับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
  	 การพัฒนาเทคโนโลยกีารให้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินในระบบดิจทิลั	(Digital	
Terrestrial	Television:	DTT): ประเทศสหรฐัอเมรกิำเริม่กำรเปลีย่นผ่ำนระบบแพร่ภำพสญัญำณโทรทัศน์
ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน จำกระบบแอนำล็อก (Analog Terrestrial Television) ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital 
Terrestrial Television หรือ DTT) ในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ ATSC 1.0  
ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 หน่วยงำน FCC ได้อนุมัติมำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ ATSC 3.0  
ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบเป็นมำตรฐำนของโทรทัศน์ในอนำคต (Next generation TV Standard)  
เพื่อเป็นกำรยกระดับประสบกำรณ์กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงแบบเดิม ทั้งนี้เป็น 
กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงและกำรท�ำงำนของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่งเพิ่ม 
กำรท�ำงำนในส่วนของกำรส่งข้อมลูกลบัไปยงัผูใ้ห้บรกิำรเพือ่ช่วยให้ผูช้มสำมำรถรบัชมเนือ้หำได้หลำกหลำย  
สำมำรถโต้ตอบสื่อสำรกับผู้ให้บริกำรได้ (Interactive) รวมทั้งสำมำรถให้บริกำรใหม่ ๆ เช่น กำรรับชมภำพ
ท่ีควำมละเอียดสูง (UHD) กำรรับชมโฆษณำแบบเฉพำะเจำะจง (Personalized Advertisement) และ 
ในอนำคตจะสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำนของเมืองอัจฉริยะ (Smart City 
Infrastructure) หรือกระทั่งเชื่อมต่อกับยำนพำหนะ (Connected Vehicle)  มำตรฐำนใหม่นี้คำดว่ำจะมี
กำรเร่ิมใช้งำนได้ในปี พ.ศ. 2562 โดยผูผ้ลติเครือ่งรบัโทรทศัน์จะต้องสำมำรถรองรบักำรท�ำงำนของมำตรฐำน 
ATSC 1.0 และ ATSC 3.0 ได้พร้อมกัน
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   การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนการเชื่อมต่อกับผู ้ชมโทรทัศน์	 (Customer-Premises	 
Equipment:	CPE):	ผู้ให้บริกำร Pay-TV มีกำรปรับตัวโดยกำรใช้เทคนิคต่ำง ๆ เช่น กำรผนวก OTT 
Video Application เข้ำกบักล่องรบัสญัญำณของตนเอง หรอืกำรพฒันำบรกิำร OTT และ TV Everywhere 
Application เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของผู้ชมท่ีต้องกำรรับชมเนื้อหำรำยกำรได้ทุกท่ีทุกเวลำ
และทกุอปุกรณ์ (Multiscreen) นอกจำกนีผู้ใ้ห้บรกิำร Pay-TV หลำยรำยพยำยำมสร้ำงประสบกำรณ์แปลก
ใหม่ในกำรรับชมให้กับผู้ชมโทรทัศน์ เช่น NBC ใช้ Intel True VR technology เพื่อท�ำกำรถ่ำยทอดสด
โอลิมปิกฤดูหนำวปี พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของ VR (Virtual Reality)74 ด้วยควำมยำวกว่ำ 50 ชั่วโมง ให้กับ
สมำชกิ Pay-TV ซึง่เป็นกำรถ่ำยทอดสดให้กบัผูร้บัชมในประเทศสหรฐัอเมรกิำเป็นครัง้แรก โดยผูช้มสำมำรถ
รับชมได้ผ่ำนอุปกรณ์รับชม VR เช่น Windows Media Reality headsets, Samsung Gear VR, Google 
Daydream headsets เป็นต้น

3.3	การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา

	 3.3.1	หน่วยงานก�ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   หน่วยงำนก�ำกบัดูแลกจิกำรโทรทศัน์ (Regulatory Body): หน่วยงำนก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ คือ คณะกรรมกำรกลำงก�ำกับดูแลกิจกำรสื่อสำร (Federal Communications 
Commission: FCC) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงกับรัฐสภำ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำร  
พ.ศ. 2477 (The Communications Act 1934)75 มีอ�ำนำจหน้ำท่ีบริหำรและบังคับใช้กฎหมำยด้ำน 
กำรสื่อสำร (Communications Law) ที่ออกโดยรัฐสภำ รวมถึงมีหน้ำท่ีออกประกำศใช้กฎระเบียบและ 
ข้อก�ำหนดต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกำรสื่อสำรระหว่ำงรัฐและระหว่ำงประเทศ ผ่ำนระบบวิทยุ 
โทรทัศน์ ดำวเทียม และเคเบิล รวมทั้งโทรคมนำคม ครอบคลุมทั้งหมด 50 รัฐ (อ้ำงอิง รูปที่ 24) หน่วยงำน 
FCC มีภำรกิจหลัก 4 ประกำร ได้แก่ 
   1) กำรลดควำมเลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) ด้วยกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรติดตั้งโครงข่ำยบรอดแบนด์ของผู้ประกอบกำร รวมถึงส่งเสริมให้ขยำยกำรติดตั้งและกำรให้บริกำร 
ในพื้นที่หำ่งไกล 
   2) กำรสนับสนุนด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยีและรูปแบบบริกำรใหม่มำใช้และให้บริกำรแก่ประชำชน 
   3) กำรคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) และกำรรักษำควำมปลอดภัยสำธำรณะ 
(Public Safety)
   4) กำรปฏิรูประเบียบภำยในของหน่วยงำน FCC เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรวินิจฉัยสั่งกำรและ
กำรบังคับใช้ 
   หน่วยงำน FCC ประกอบด้วยกรรมกำร 5 คน ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลและออก
กฎเกณฑ์ ประกอบด้วย ประธำนบรหิำร (Chairman) และกรรมำธกิำร (Commissioner) จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง 
ท่ีแต่งตัง้โดยประธำนำธบิดีและวฒุสิภำ มวีำระกำรด�ำเนนิงำนท้ังหมด 5 ปี ได้รบัมอบหมำยงำนจำกกระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐ (United States Department of Justice: DOJ) คณะกรรมกำรกำรค้ำแห่งประเทศ

74  Virtual reality หรือ VR คือกำรจำลองสภำพแวดล้อมจริงเขำ้ไปให้เสมือนจริง ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เข้ำไปชมภำยในสถำนที่ 
 จริง และสำมำรถเลือกมุมในกำรรับชมได้ 360 องศำ เป็นกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจของเนื้อหำให้มีควำมแปลกใหม่ ทั้งนี้ผู้ชมจะต้องม ี
 อุปกรณ์เพิ่มเติมในกำรรับชมรำยกำรในรูปแบบของ VR เช่น VR Headset
75 NTIA มีหนำ้ที่หลักในกำรกำกับดูแลกำรใช้งำนด้ำนควำมถี่ของผู้ใช้งำนในส่วนรัฐบำลกลำง (Federal users)
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สหรัฐอเมรกิำ (Federal Trade Commission: FTC) ส�ำนกับรหิำรข้อมลูข่ำวสำรและโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(National Telecommunication and Information Administration: NTIA)75 ซึ่งเป็นหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงพำณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกำ (United States Department of Commerce) และถูกควบคุม
ด้วยกระบวนกำรทำงศำลและมีกำรตรวจสอบโดยอ�ำนำจตุลำกำรท่ีประธำนำธิบดีสำมำรถร้องขอให้ศำล
ระดับรัฐบำลกลำง (Federal Court) สำมำรถตรวจสอบข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงำน FCC ว่ำขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือรัฐบัญญัติหรือไม่ 
   เคร่ืองมือหลักของหน่วยงำน FCC ที่ใช้ในกำรก�ำกับดูแล ได้แก่ กระบวนกำร “Notice and 
Comment” ที่เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนท่ัวไปสำมำรถพิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็น 
ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่มีกำรประกำศโดยหน่วยงำน FCC โดยมี 7 ส�ำนักงำน และ 10 หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รองรับ
และสนับสนุนกระบวนกำรดังกล่ำวโดยตรง
 

รูปที่	24 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ที่มา: FCC

   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	(Duties	and	Responsibility): หน่วยงำน FCC มี 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
   • ส่งเสริมกำรแข่งขนั นวตักรรม และกำรลงทนุ ในบรกิำรบรอดแบนด์และโครงข่ำยบรอดแบนด์
   • สรำ้งกรอบกำรแข่งขันที่เหมำะสมเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
   • ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้คลื่นควำมถ่ีท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
   • ทบทวนและแก้ไขกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง 
ดำ้นเทคโนโลยีรวมทั้งควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติ (diversity) และควำมเป็นท้องถิ่นนิยม (localism) 
   • ท�ำหน้ำที่เป็นผู้น�ำในกำรส่งเสริมและป้องกันโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรสื่อสำรของประเทศ

	 3.3.2	กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
   กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติที่ส�ำคัญ และเกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ในปัจจุบัน พิจำรณำได้จำกรูปที่ 25 ดังต่อไปนี้



71รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

 

รูปที่	25 กฎหมำยแม่บทที่ส�ำคัญ
ที่มา: FCC

   • พระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคม	พ.ศ.	2539	(The	Telecommunications	 

Act	1996): พระรำชบัญญัตินี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำร พ.ศ. 2477 (The  

Communication Act 1934) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันรวมไปถึงกำรผ่อนปรนข้อบังคับ

และกำรก�ำกับดูแลเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริกำรที่มีคุณภำพในรำคำท่ีเป็นธรรม ส�ำหรับหน่วยงำนปกครอง

ของแต่ละรฐัไม่ได้ท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีง ยกเว้นในกรณขีองกฎหมำยทีเ่กีย่ว

กับหมิ่นประมำท ส�ำหรับกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรแข่งขันถูกบังคับใช้โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ 

คณะกรรมกำรกำรคำ้แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ

   • พระราชบัญญัติการสื่อสาร	พ.ศ.	2477	 (The	Communications	Act	1934):	 

พระรำชบญัญัตดิงักล่ำวนีไ้ด้ก�ำหนดบทบำทและหน้ำทีข่องหน่วยงำน FCC เพือ่ควบคมุดแูลกจิกำร โทรศพัท์ 

โทรเลข และกำรสือ่สำรทำงวทิย ุพระรำชบญัญัติดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุเป็นระยะเพือ่ให้บทบัญญตัริองรบั

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรใหม่ รวมถึงกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล โทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยดำวเทียม โดยรัฐสภำได้อนุมัติกฎหมำยเพื่อให้หน่วยงำน FCC น�ำไปบริหำรและบังคับใช้งำน 

    หน่วยงำน FCC มีหลักกำรท�ำงำนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้ตัวแทนจำก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคอุตสำหกรรม ผู้บริโภค และนักวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็น 

ในกรณีที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ โดยมีกำรเสนอในรูปแบบของกำรแจ้งเตือนและแสดงควำมเห็น 

(Notice of Proposed Rule Making: NPRM) โดยจะมีกรอบระยะเวลำให้สำธำรณะชนสำมำรถแสดง 

ควำมคิดเห็นได้ เช่น หน่วยงำน FCC ได้ออกประกำศเรื่องกำรทบทวนค�ำนิยำมของ MVPD (Multichannel 

Video Programming Distributor)76 ที่ปัจจุบันได้นิยำมไว้ในมำตรำ 602 (13) ของพระรำชบัญญัติ  

Telecommunication Acts (1996) โดยหน่วยงำน FCC ได้เสนอให้เปลี่ยนค�ำนิยำมของ MVPD เนื่องจำก

ปัจจบุนักำรส่งสญัญำณวดิโีอไม่ได้เชือ่มโยงกบัเทคโนโลยเีฉพำะเช่น โทรทัศน์ สำยเคเบิล หรอืดำวเทียมอกีต่อไป  

ค�ำจ�ำกดัควำมทีเ่สนอใหม่ของ MVPD รวมถงึผูใ้ห้บรกิำรทีท่�ำรำยกำรวดิโีอสตรมีมิง่ผ่ำนทำงอนิเทอร์เนต็ด้วย 

ทั้งนี้หน่วยงำน FCC ได้ขอควำมเห็นจำกสำธำรณชนเก่ียวกับประโยชน์รวมไปถึงผลกระทบท่ีมีต่อ MVPD, 

76 https://www.fcc.gov/fcc-invites-public-comment-updating-definition-multichannel-video-programming-distrib
 utor
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ผู้บริโภค รวมทั้งเจ้ำของเนื้อหำของแต่ละค�ำจ�ำกัดควำมท่ีได้น�ำเสนอ ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปอย่ำงเป็น

ทำงกำรจำกหน่วยงำน FCC

	 3.3.3	ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์

   3.3.3.1	กรอบแนวทางการออกใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน์	(Licensing	Framework)

   หน่วยงำน FCC วำงกรอบและก�ำหนดระบบกำรออกใบอนุญำตเพื่อประกอบกิจกำรโทรทัศน์ 

โดยค�ำนึงถึงกำรไม่เลือกปฏิบัติ ขั้นตอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรค�ำนึงถึงประสิทธิภำพใน 

กำรใช้คลืน่ควำมถี ่และกำรเข้ำถงึของประชำชนเป็นส�ำคญั เป็นผลให้ระบบกำรประมลู77 ถกูน�ำมำใช้ในกำรออก

ใบอนุญำต เน่ืองจำกเป็นวิธีที่เป็นกลำง มีควำมโปร่งใส และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับภำครัฐ โดย FCC  

มคีวำมระมัดระวังในกำรก�ำหนดกฎกติกำไม่ให้ผูป้ระมลูรวมตวักนัหำผลประโยชน์ ด้วยกำรก�ำหนดคณุสมบัติ

เบื้องต้นของผู้สมัครก่อนให้เขำ้ประมูล และหำกต้องกำรรวมตัวกันเป็นหุ้นส่วนก็ต้องแจ้งต่อหน่วยงำน FCC 

และต้องด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงำน FCC ได้สร้ำงระบบกำรประมูล 

ที่เรียกว่ำ Incentive Auction78 มีวัตถุประสงค์ในกำรเวนคืนคลื่นควำมถี่จำกกิจกำรโทรทัศน์เพื่อน�ำไปใช้

ส�ำหรบักำรให้บรกิำรสือ่สำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบไร้สำย โดยสร้ำงแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบกำรโทรทศัน์

ท่ีถือครองคลื่นควำมถี่สำมำรถน�ำคลื่นควำมถี่ที่ถืออยู่ไปประมูลใหม่ หรือสละคลื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเป็น 

สิ่งตอบแทนในกำรประมูล ซึ่งผลของกำรประมูลในปี พ.ศ. 2560 ท�ำให้สำมำรถจัดสรรคลื่นควำมถ่ีได้  

84 MHz และสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนช่องสัญญำณให้เสร็จสิ้นภำยในปี พ.ศ. 256379

   พระรำชบัญญัติ The Communications Act 1934 ได้ก�ำหนดเรื่องกำรขอใบอนุญำตใน 

กำรใช้หรอืด�ำเนนิงำนสถำนหีรอืเครือ่งมอือปุกรณ์ใด ๆ  เพือ่กำรส่งสญัญำณแพร่ภำพและกระจำยเสยีง และ

ได้ก�ำหนดให้สถำนีโทรทัศน์ (Television Station) ที่แพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ต้องขอ “ใบอนุญำตใน 

กำรประกอบกำรสถำนีแพร่ภำพและกระจำยเสยีง” จำกหน่วยงำน FCC ซึง่ได้จ�ำแนกประเภทของสถำนแีละ

วำงกรอบรำยละเอียดไว้ อำทิ กำรจ�ำแนกสถำนีโทรทัศน์แบบสถำนีโทรทัศน์ก�ำลังส่งสูง (Full Power  

Television Station) ที่สำมำรถแพร่ภำพในระดับไกล สถำนีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถำนีโทรทัศน์ก�ำลังส่งต�่ำ 

(Low Power Television Station: LPTV) ที่สำมำรถแพร่ภำพได้ที่ระยะทำงประมำณ 20 ไมล์80 รวมถึง

สถำนีประเภท TV Translator Station ที่เป็นสถำนีแพร่ภำพซ�้ำ (Rebroadcast) จำกสถำนีที่ผลิตรำยกำร 

และสถำนปีระเภท Class A Television Station ทีเ่ป็นสถำนท่ีีตัง้ข้ึนเฉพำะกจิส�ำหรบัชุมชนในช่วงเวลำหนึง่

ตำมพระรำชบัญญัติกำรแพร่ภำพและกระจำยเสียงระดับชุมชน พ.ศ. 2542 (Community Broadcasters 

Act of 1999)81 โดยหน่วยงำน FCC ได้ก�ำหนดนโยบำยสนับสนุนด้ำนกำรอนุญำตแพร่ภำพออกอำกำศให้

กับผู้ประกอบกำรสื่อท้องถิ่นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรในกำรเข้ำสู่ตลำด เช่น กำรไม่บังคับ

ให้สถำนีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถำนีโทรทัศน์ก�ำลังส่งต�่ำ (LPTV) เสนอรำยกำรเพื่อสำธำรณะเท่ำกับสถำนี

โทรทศัน์ก�ำลงัส่งสงู (Full Power Television Station) เป็นต้น นอกจำกนี ้หน่วยงำน FCC ยงัมกีำรจดัสรร

77 www.fcc.gov/auctions
78 www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions
79 www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions/transition-schedule
80 Concept and Legal Rules in Broadcasting Law, Akrwij NgernKorn, Thammasat University (2546)
81 www.fcc.gov/media/radio/how-to-apply#Television
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82 www.fcc.gov/media/radio/nature-of-educational-broadcasting
83 www.fcc.gov/media/filing-systems-and-databases
84 www.fcc.gov/media/engineering/cable-television
85 www.fcc.gov/document/fy-2013-regulatory-fees-report-order
86 Electronic Code of Federal Regulations, Section 78.18 - Frequency assignments (2019).

ช่องโทรทัศน์ในส่วนกลำงและในส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยค�ำนวณจำกฐำนจ�ำนวนประชำกร ทั้งนี้ 

เพื่อสนับสนุนควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติของประเทศ และกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงควำมมั่นคง  

กำรเผยแพร่ควำมเป็นอเมรกินั และเสรภีำพของสือ่สำรมวลชน โดยในส่วนใบอนญุำตส�ำหรบัสถำนโีทรทศัน์

ก�ำลังส่งสูง (Full Power Television Station) ทำงหน่วยงำน FCC ได้มีกำรแบ่งประเภทใบอนุญำต 

ออกเป็นแบบ Commercial และแบบ Non-Commercial Educational (NCE) ซึ่งในส่วนใบอนุญำต 

ที่เป็นแบบ NCE จะไม่อนุญำตให้สถำนีที่ได้รับใบอนุญำตประเภทดังกลำ่วเผยแพร่โฆษณำที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับค่ำตอบแทนที่เป็นกำรแลกเปลี่ยนส�ำหรับกำรสนับสนุนสินค้ำหรือบริกำร กำรแสดงควำมคิดเห็นที่ส่งผล 

กระทบกับคนหมู่มำก หรือกำรสนับสนุนผู้สมัครในกำรชิงต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐ82

   ส่วนกำรยื่นขอใบอนุญำตส�ำหรับท�ำกำรแพร่ภำพและกระจำยเสียง กรณีกำรแพร่ภำพและ

กระจำยเสียงโดยตรงผ่ำนดำวเทียม (Direct Broadcast Satellite: DBS) หรือผ่ำนระบบสำยเคเบิลนั้น  

ผูป้ระกอบกจิกำรจะต้องด�ำเนนิกำรโดยไม่เป็นกำรเฉพำะเจำะจงผูร้บัรำยกำร ซึง่ปัจจบัุนทำงหน่วยงำน FCC 

ก็ได้พยำยำมผ่อนปรนกฎระเบียบลง (Deregulation) โดยปล่อยให้กลไกตลำดเป็นตัวตัดสินว่ำระบบไหน

เหมำะสมกับกำรให้บริกำร 

   ส�ำหรับผู้ให้บริกำรอุปกรณ์รับสัญญำณ (Receiver Equipment) ทำงหน่วยงำน FCC ไม่ได้

วำงข้อก�ำหนดในเรือ่งกำรขอใบอนญุำตแต่อย่ำงใด ทัง้นีก้เ็พือ่ลดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็นของผูป้ระกอบกำร และ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม กำรลงทุน และผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

   หน่วยงำน FCC ได้จัดท�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับกระบวนกำรขอใบอนุญำตเพื่อประกอบ

กิจกำรโทรทัศน์ (อ้ำงอิง รูปที่ 26) ได้แก่ 

   • Broadcast Radio and Television Electronic Filing System (CDBS) เป็นช่องทำง 

กำรยื่นเอกสำรกำรขอใบอนุญำตส�ำหรับสื่อมวลชน (Mass Media) เพื่อประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและ

กจิกำรโทรทศัน์ ซึง่ทำงหน่วยงำน FCC มแีผนทีจ่ะยกเลกิระบบนีแ้ละแทนท่ีด้วยระบบใหม่ท่ีช่ือว่ำ Licensing 

and Management System (LMS)83

   • Cable Operations and Licensing System (COALS) เป็นช่องทำงกำรยื่นเอกสำร 

กำรขอใบอนุญำต ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรเคเบลิ (Cable Operator) และผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยโทรทศัน์หลำยช่อง

รำยกำร (Multichannel Video Programming Distributor: MVPD) ที่สำมำรถให้บริกำรผ่ำนระบบสำย

เคเบิลหรือระบบดำวเทียม หมำยรวมถึง ผู้ให้บริกำรกำรแพร่ภำพและกระจำยเสียงโดยตรงผ่ำนดำวเทียม 

(DBS)84 และผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV85 นอกเหนือจำกนี้ ระบบยังรองรับกำรยื่นเอกสำร 

กำรขอใบอนุญำตส�ำหรับผู้ให้บริกำรสถำนี Cable Television Relay Service (CARS) ซ่ึงเป็นระบบ 

กำรเชือ่มต่อด้วยย่ำนไมโครเวฟ (12.70 ถงึ 13.20 GHz)86 แบบ Point-to-Point หรอื Point-to-Multipoint  

ที่ไม่สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำปลำยทำงได้โดยตรง แต่เป็นสถำนีที่ให้บริกำรแก่ผู้ให้บริกำรเคเบิล (Cable 

Operator) หรือผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยโทรทัศน์หลำยช่องรำยกำร (MVPD)
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รูปที่	26	ระบบสนับสนุนกำรขอใบอนุญำตในประเทศสหรัฐอเมริกำ

ที่มา: FCC

  	 3.3.3.2	หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์

   ในกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำตหรือต่อใบอนุญำตให้กับผู ้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์  

หน่วยงำน FCC จะพจิำรณำจำกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกหรอืเป็นควำมจ�ำเป็นของประชำชน โดยยดึหลกัประโยชน์

สำธำรณะ (Public Interest) เป็นเกณฑ์

   กำรขอใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรสถำนีแพร่ภำพและกระจำยเสียงในแบบต่ำง ๆ  

ผูป้ระกอบกำรต้องยืน่ขอใบอนญุำตผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ทีจ่ดัท�ำขึน้เฉพำะ โดยหน่วยงำน FCC จะด�ำเนนิ

กำรตรวจสอบเอกสำรและพิจำรณำตำมประเภทของกำรขอใบอนุญำต ว่ำเป็นแบบกำรขอเพื่อสร้ำงสถำนี

ใหม่ หรือกำรขอเพื่อแก้ไขหรือต่ออำยุใบอนุญำต หรือกำรขำยสถำนี โดยกำรพิจำรณำจะค�ำนึงถึง 

ควำมครบถ้วนของคุณสมบัติ และประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 

   กำรขอใบอนุญำตเพื่อสร้ำงสถำนีใหม่ โดยทั่วไปจะเริ่มจำกผู้ประกอบกำรต้องยื่นค�ำขออนุญำต

ต่อหน่วยงำน FCC เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำง (Construction Permit) ก่อนท่ีจะเริ่มสร้ำงสถำนีโทรทัศน์ โดย

ต้องแสดงคณุสมบตัเิบือ้งต้น ข้อก�ำหนดทำงเทคนคิ ขัน้ตอนในกำรก่อสร้ำงและด�ำเนนิกำร รวมถงึสิง่อ�ำนวย

ควำมสะดวกตำมที่ก�ำหนด และกำรยืนยันเกี่ยวกับกำรไม่ส่งผลกระทบต่อสถำนีอื่น ๆ และหลังจำกที่ได้รับ

กำรอนุญำตจำก FCC ผู้ประกอบกำรจึงจะสำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีได้และจะต้องด�ำเนินกำร 

ให้เสร็จส้ินภำยใน 3 ปี เมื่อสถำนีได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ผู้ประกอบกำรต้องมำยื่นค�ำขอรับใบอนุญำต 

ในกำรประกอบกำรสถำนีแพร่ภำพและกระจำยเสียงอีกครั้ง และต้องแสดงหลักฐำนผลกำรก่อสร้ำง 

ตำมมำตรฐำนและเงื่อนไขที่ก�ำหนด ทั้งน้ี ใบอนุญำตดังกล่ำวจะมีอำยุไม่เกิน 8 ปี และสำมำรถ 

ต่ออำยุได้อีกไม่เกิน 8 ปี นับจำกวันหมดอำยุของใบอนุญำตฉบับแรก ตำมข้อก�ำหนดในพระรำชบัญญัติ  

The Communications Act 1934 มำตรำ 307 (อ้ำงอิง รูปที่ 27)

   ส่วนกำรขอใบอนุญำตส�ำหรับท�ำกำรแพร่ภำพและกระจำยเสียง ส�ำหรับโครงข่ำยเพื่อ 

กำรแพร่ภำพและกระจำยเสยีงโดยตรงผ่ำนดำวเทยีม (DBS) ก�ำหนดให้ผูย้ืน่ขอแสดงประเภทบรกิำร เทคโนโลย ี

ท่ีจะน�ำมำใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรด�ำเนินกำรแจ้งต่อภำคสำธำรณะ (Public Notice) เพื่อ 

รบัฟังควำมคดิเหน็จำกประชำชนภำยในเวลำ 45 วนั หลงัจำกวนัท่ีได้รบักำรอนญุำตจำก FCC ผูป้ระกอบกำร

ต้องตดิตัง้ระบบ พร้อมตรวจสอบและประเมนิ (Due Diligence) โครงสร้ำงของระบบในทกุขัน้ตอนระหว่ำง 

กำรติดตั้ง โดยต้องด�ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ปีหลังจำกวันที่ได้รับใบอนุญำต และต้องเริ่มให้บริกำร

ภำยใน 6 ปี หลังจำกวันที่ด�ำเนินกำรติดตั้งเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ใบอนุญำตที่ได้ในแต่ละครั้งจะมีอำยุไม่เกิน 5 ปี 
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ตำมระเบียบที่ก�ำหนดใน Code of Federal Regulations87 ส่วนกำรให้บริกำรผ่ำนระบบสำยเคเบิลโดย 

ผู้แทนจ�ำหน่ำย (Cable Franchise) ผู้ประกอบกำรต้องแสดงข้อมูลของพื้นที่กำรให้บริกำร ควำมจุของช่อง

สัญญำณ เอกสำรอนุญำตในกำรใช้สำยเคเบิลตำมสิทธิแห่งทำงที่ได้รับจำกกำรเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย ข้อเสนอ

ด้ำนค่ำตอบแทน (Franchise Fee) และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  ซึง่ในกรณทีีผู่ป้ระกอบกำรมเีอกสำรอนญุำต

ในกำรใช้สำยเคเบิลอยู่แล้ว หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำใบอนุญำตในแต่ละท้องที่ ซึ่งก็คือ  

หน่วยงำน Local Franchising Authorities (LFAs) ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐบำลท้องถิ่นที่ท�ำหนำ้ที่ก�ำกับดูแล

ผู้ให้บริกำรเคเบิล (Cable Operator) ตำมมำตรำ 621 ของพระรำชบัญญัติกำรสื่อสำร พ.ศ. 2477 (The 

Communications Act 1934)88 จะเป็นผู้พิจำรณำกำรออกใบอนุญำตภำยใน 90 วันหลังจำกวันที่ยื่นเรื่อง

ขอใบอนุญำต และ ในกรณทีีไ่ม่มเีอกสำรอนญุำตดงักล่ำว หน่วยงำน LFAs จะใช้เวลำในกำรพจิำรณำภำยใน 

180 วัน89 หลังจำกวันที่ยื่นเรื่องกำรขอใบอนุญำต ซึ่งใบอนุญำตที่ได้จะมีอำยุระหว่ำง 5 - 15 ปี90 ขึ้นอยู่กับ

ผลกำรเจรจำ ทั้งน้ีทำงหน่วยงำน FCC ได้มีกำรควบคุมคุณภำพของกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนระบบ 

สำยเคเบิลไว้ โดยก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรเคเบิล (Cable Operator) ที่มีผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ 1,000 รำย  

ต้องส่งผลกำรทดสอบคุณภำพทุกครึ่งปี91 เพื่อควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร

 

รูปที	่27	ขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา:	FCC

   พระรำชบัญญัติ The Communications Act 1934 มำตรำ 310 ได้ก�ำหนดเงื่อนไขกำรออก

ใบอนุญำตว่ำด้วยเรื่องกำรถือครองทรัพย์สินโดยนักลงทุนต่ำงประเทศ (Foreign Ownership) โดยจ�ำกัด

สัดส่วนกำรถือครองไว้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่ำกำรลงทุนท้ังหมด ซ่ึงกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะถูกตรวจ

สอบอย่ำงเข้มงวดโดยหน่วยงำนตำ่ง ๆ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (United States Department of 

Justice: DOJ) ส�ำนักงำนสอบสวนกลำง (Federal Bureau of Investigation: FBI) และกระทรวง 

ควำมมัน่คงแห่งมำตภุมู ิ(Department of Homeland Security) ในประเดน็ควำมมัน่คง (National Security) 

87 Code of Federal Regulations, Title 47 – Telecommunication, Section 100.17 – License term
88 www.fcc.gov/document/implementation-section-621a1-cable-communications-policy-act-2
89 Code of Federal Regulations, Title 47 – Telecommunication, Section 76.41 – Franchise application process
90 FCC Fact Sheet, docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-353963A1.pdf (2018)
91 Code of Federal Regulations, Title 47 – Telecommunication, Section 76.601 – Performance tests
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กำรบังคบัใช้กฎหมำย (Law Enforcement) และควำมปลอดภยัสำธำรณะ (Law Enforcement)92 อย่ำงไร

ก็ตำม ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรระบบแพร่ภำพและกระจำยเสียงโดยตรงผ่ำนดำวเทียม (DBS) ที่มี

เจ้ำของหรือกำรควบคุมที่กระท�ำโดยชำวต่ำงชำติจะไม่ได้รับอนุญำต93

   หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรออกใบอนุญำตให้แก่ผู ้ประกอบกำรโทรทัศน์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกำโดย FCC มีควำมสะดวก อิสระ คล่องตัว และเป็นเสรี โดยอำศัยให้กลไกตลำดเป็นตัวตัดสิน 

และกำรให้ใบอนุญำตก็เป็นไปตำมพื้นฐำนของควำมครบถ้วนในด้ำนคุณสมบัติของผู้ยื่นขอใบอนุญำตเอง  

มแีหล่งเงินทนุทีเ่พียงพอส�ำหรบักำรสร้ำงและกำรด�ำเนนิงำน โดยเฉพำะในช่วงกำรเปิดให้บรกิำรในช่วงแรกๆ 

และกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงด้ำนเทคนิคที่ต้องค�ำนึงถึงคุณภำพของสัญญำณ กำรครอบคลุมพื้นท่ีให้

บริกำร กำรป้องกันกำรแทรกแซงสัญญำณรบกวน (Interference) ระหว่ำงสถำนีรวมถึงผู้ใช้บริกำร 

ด้ำนกำรสื่อสำรทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนหรือข้อก�ำหนดท่ีก�ำกับโดยหน่วยงำน FCC ไม่ได้ครอบคลุม

กำรก�ำหนดลักษณะของระบบหรือบริกำร เนื่องจำกกำรก�ำหนดมำตรฐำนหรือข้อก�ำหนดที่เฉพำะเจำะจง

มำกจนเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี รวมถึงกำรคิดค้นบริกำรใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำก

เทคโนโลยีในอนำคต 

	 3.3.4	การเปรียบเทียบการก�ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบด้ังเดิม	(Linear	TV)	และ

แบบ	OTT	

   กำรเปรียบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงรปูแบบกำรให้บรกิำรแบบดัง้เดมิและแบบ OTT สำมำรถ

พจิำรณำได้จำกมติด้ิำนกำรออกใบอนุญำต (Licensing) ข้อจ�ำกดัในกำรให้บรกิำร (Restrictions) กำรควบคมุ

กิจกำร (Control) และกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค (Protection) รูปที่ 28 และรูปที่ 29 แสดงถึง

กำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และแบบ OTT ในมิติต่ำง ๆ 

กลำ่วคือ

  	 3.3.4.1	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน	์(Licensing)	

  	 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	(Licensing):	ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมจะต้อง

ได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ โดยหน่วยงำน FCC จะออกใบอนุญำตเพื่อเป็นกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกหรือเพ่ือควำมจ�ำเป็นของประชำชน โดยยดึหลกัประโยชน์สำธำรณะ (public interest)94  ส่วน

พระรำชบัญญัติ The National Defense Authorization Act (NDAA) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนด

ให้สือ่ต่ำงชำตทิีมี่ทีต่ัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ และท�ำกำรผลติหรอืเผยแพร่วดิโีอ (ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน มำตรำ 

602(13) ของพระรำชบญัญตั ิThe Communications Act 1934) ให้กบัผูช้มในประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอื

กรณีที่สื่อเป็นตัวแทนของรัฐบำลต่ำงประเทศ โดยจะต้องรำยงำนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสื่อกับ 

บริษัทผู้ว่ำจ้ำงต่ำงประเทศกับ FCC ทุก ๆ 6 เดือน95 ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT ยังไม่มีกำรก�ำหนดให ้

ผู้ประกอบกำร OTT ต้องมีใบอนุญำตในกำรด�ำเนินกำร

92 www.ictregulationtoolkit.org/practice_note?practice_note_id=1803
93 Code of Federal Regulations, Title 47 – Telecommunication, Section 100.11 – Eligibility
94 https://www.fcc.gov/media/radio/public-and-broadcasting
95 https://www.fcc.gov/united-states-based-foreign-media-outlets
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96  https://www.fcc.gov/document/fy-2018-regulatory-fees-nprm
97  สถำนีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถำนีโทรทัศน์กำลังส่งตำ่ซึ่งสำมำรถแพร่ภำพได้ที่ระยะทำงประมำณ 20 ไมล์
98  สถำนีที่ตั้งขึ้นเฉพำะกิจสำหรับชุมชนในช่วงเวลำหนึ่ง
99 https://www.fcc.gov/general/foreign-ownership-rules-and-policies-common-carrier-aeronautical-en-route- 
 and-aeronautical
100  https://www.fcc.gov/consumers/guides/fccs-review-broadcast-ownership-rules
101  https://www.fcc.gov/media/radio/public-and-broadcasting#CHILDREN
102  https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadcasting-contests-lotteries-and-solicitation-funds

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	(License	Fee): ในส่วนกำรจัดเก็บคำ่ธรรมเนียม หน่วยงำน FCC 

ได้ก�ำกับดูแลคลื่นควำมถี่ โดยมีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดค่ำธรรมเนียมส�ำหรับผู้รับอนุญำตแต่ละรำย และม ี

กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ผ่ำนกำรประมูลตำมเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีได้ก�ำหนดไว้ โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปี

ประจ�ำปี พ.ศ. 256196 ส�ำหรับสถำนีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำยปีเริ่มต้นที่ 49,750 

ดอลลำร์สหรัฐ สถำนีโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำยปี 1,500 ดอลลำร์สหรัฐ 

สถำนีโทรทัศน์แบบ Low Power Television (LPTV)97 และ Class A Television98 ต้องเสียคำ่ธรรมเนียม

รำยปี 380 ดอลลำร์สหรัฐ ในขณะที่ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยต่ำง ๆ  จะเสียคำ่ธรรมเนียมรำยปีตำม

จ�ำนวนผู้ใช้บริกำร โดยผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 

ต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำยปี 0.77 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริกำร และผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยดำวเทียมต้องเสียค่ำธรรมเนียมรำยปี 0.48 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อจ�ำนวนผู้ใช้บริกำร

  	 3.3.4.2	ข้อจ�ากัดในการให้บริการ	(Restrictions)

  	 การลงทุนจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment): ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมี 

กำรจ�ำกดักำรถอืหุ้นจำกนักลงทนุต่ำงชำติซึง่ระบใุนมำตรำ 310 ของพระรำชบัญญตั ิCommunications Act 

1934 ว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องไม่เป็นคนต่ำงชำติ โดยหำกเป็นบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ (สิทธิใน

กำรออกเสียง) ไม่เกินหนึ่งในหำ้ และหำกเป็นบริษัทลูกที่ถูกควบคุมโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกอีกบริษัท

หนึ่ง หำ้มมีผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติมำกกว่ำร้อยละ 2599

   การเป็นเจ้าของการครองสิทธิข้ามสื่อ	(Cross	Media	Ownership): หน่วยงำน FCC จะมี

กำรก�ำหนดทบทวนข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของกำรครองสิทธิข้ำมสื่อทุก ๆ 4 ปี โดยประกำศครั้ง

ล่ำสุด เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ได้มีกำรยกเลิกข้อก�ำหนดกำรจ�ำกัดกำรเป็นเจำ้ของกำรครองสิทธิ

ข้ำมสื่อระหว่ำงหนังสือพิมพ์กับกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง (รวมท้ังวิทยุและโทรทัศน์) รวมท้ังกำรเป็น

เจ้ำของกำรครองสทิธข้ิำมสือ่ระหว่ำงวทิยแุละสถำนโีทรทศัน์ อย่ำงไรกต็ำม หน่วยงำน FCC ได้มกีำรก�ำหนด

ห้ำมมิให้มีกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ อันได้แก่ ช่อง ABC, ช่อง CBS,  

ช่อง Fox และ ช่อง NBC100 ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้นยังไม่มีกำรก�ำกับดูแลเรื่องนี้

  	 ข้อจ�ากัดด้านการโฆษณา	(Advertisement):	มีกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรโฆษณำส�ำหรับ

รำยกำรเกี่ยวกับเด็กที่อำยุต�่ำกว่ำ 12 ปี ตำมพระรำชบัญญัติ Children’s Television Act 1990 โดยจ�ำกัด

เพียง 10.5 นำท ีต่อชัว่โมง ในวนัหยดุสดุสปัดำห์ และ 12 นำที ต่อช่ัวโมงในวนัธรรมดำ101 นอกจำกนีก้ฎหมำย

ของรัฐบำลกลำงห้ำมกำรออกอำกำศโฆษณำเกี่ยวกับสลำกกินแบ่ง (Lottery) หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 

สลำกกนิแบ่ง ยกเว้นสลำกกนิแบ่งทีด่�ำเนนิกำรโดยแต่ละรฐัและโฆษณำออกอำกำศโดยสถำนท่ีีได้รบัอนญุำตให้ใช้
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ออกอำกำศภำยในรัฐนั้น102 รวมไปถึงกำรห้ำมไม่ให้มีกำรโฆษณำบุหรี่ ซิกำร์ ยำสูบไร้ควันทำงวิทยุโทรทัศน์

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภำยใต้เขตอ�ำนำจของหน่วยงำน FCC ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
สำมำรถโฆษณำได้103 ทั้งนี้หน่วยงำน Federal Trade Commission104 จะมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
กำรร้องเรยีนในกรณทีีโ่ฆษณำเข้ำข่ำยหลอกลวงหรอืเกนิจรงิ105 ส�ำหรบัโทรทศัน์แบบ OTT นัน้ยงัไม่มกีำรก�ำกบั
ดูแลเรื่องนี้
   ข้อจ�ากัดการจัดหาโปรแกรม	(Program	Supply): ทุก ๆ สำมปี สถำนีโทรทัศน์เชิงพำณิชย์
จะต้องท�ำกำรเลอืกระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรออกอำกำศรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดผ่ำนทำงช่องเคเบิลหรอืดำวเทียม 
(Must carry) หรือกำรได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรใช้สัญญำณ (Retransmission consent)106 โดยถ้ำเป็น
กรณแีรก (Must carry) ผูใ้ห้บรกิำรเคเบลิและดำวเทยีมจะต้องยนิยอมให้สถำนโีทรทศัน์ส่งรำยกำรผ่ำนทำง
โครงข่ำยของตน และถ้ำผู้ให้บริกำรโครงข่ำยดำวเทียมตกลงที่จะให้สถำนีโทรทัศน์ส่งรำยกำรผ่ำนทำง 
โครงข่ำยดำวเทยีมของตน ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยดำวเทยีมนัน้จะต้องด�ำเนนิกำรให้กบัทกุสถำนโีทรทศัน์ภำยใน
เขตพ้ืนทีท่ีท่�ำกำรร้องขอ ซึง่สถำนโีทรทศัน์ทีเ่ลอืกวธินีีจ้ะไม่ได้รบัเงนิชดเชยจำกผูใ้ห้บรกิำรเคเบิล ท้ังนี ้ระบบ
เคเบิลแต่ละระบบที่มีช่องรำยกำรมำกกว่ำ 12 ช่องจะต้องมีกำรแบ่งควำมจุสัญญำณไม่เกินหนึ่งในสำมของ
ระบบเพือ่ท�ำกำรส่งสญัญำณของ Must Carry station ตวัอย่ำงเช่น หำกระบบเคเบลิมช่ีองรำยกำร 60 ช่อง 
จะต้องส�ำรองช่องสัญญำณไว้ 20 ช่องส�ำหรับ Must Carry Station หำกมี 25 สถำนีโทรทัศน์เลือก Must 
Carry ผูใ้ห้บรกิำรเคเบลิอำจเลอืกทีจ่ะให้บรกิำรเพยีง 20 สถำนโีทรทศัน์ ในทำงกลบักนัถ้ำมเีพยีง 15 สถำนี
โทรทศัน์เลอืก Must Carry ผูใ้ห้บรกิำรเคเบลิจะต้องด�ำเนนิกำรออกอำกำศให้กบัทกุสถำนโีทรทศัน์ ส�ำหรบั
กรณีของ Retransmission consent นัน้ ทำงสถำนโีทรทศัน์เชงิพำณชิย์ อำจจะเลอืกทีจ่ะรบัเงนิชดเชยจำก
ทำงผู้ให้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลและโครงข่ำยดำวเทียม เนื่องจำกสถำนีนั้นอำจจะไม่บรรลุข้อตกลงใน 
กำรเจรจำกำรถ่ำยทอดสัญญำณผ่ำนผู้ให้บริกำรโครงข่ำย อย่ำงไรก็ตำมสถำนีโทรทัศน์ที่ไม่ได้ด�ำเนินกำรใน
เชิงพำณิชย์จะไม่ได้รับสิทธิ์ชดเชยในส่วนนี้ 
   ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT หน่วยงำน FCC ได้มีกำรยกเลิกกฎ Net Neutrality ไปในเดือน 
ธันวำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งกำรยกเลิกกฎนี้ ท�ำให้เกิดกำรย้ำยหมวดหมู่ของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจำกที่อยู่ใน
หมวด 2 ซึง่เป็นหมวดของผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยทัว่ไป (common carrier) กลบัไปไว้ในหมวด 1 ซึง่เป็นหมวด
ของผู้ให้บริกำรข้อมูล (information provider) เช่นเดิม ในอดีตเมื่อผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตถูกจัดให้อยู่ใน
บริกำรตำมหมวดที่ 2 ซึ่งถูกมองว่ำเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีต้องมีกำรจัดสรรและก�ำกับดูแลมำกกว่ำสินค้ำ
ชนิดอื่น หน่วยงำน FCC จะมีอ�ำนำจก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น เช่น กำรก�ำหนดให ้
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ไม่สำมำรถขัดขวำงกำรเข้ำถึงเน้ือหำ ลดทอนคุณภำพกำรรับส่งข้อมูล และเลือก
ปฏิบัติในกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงผู้ให้บริกำรเนื้อหำและผู้ใช้บริกำรปลำยทำงได้
  	 3.3.4.3	การควบคุมกิจการโทรทัศน์	(Controls)
   การควบคุมการพากย์และค�าบรรยายภาพ	(Captioning	and	Subtitles):	ส�ำหรับกำรให้
บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั้น หน่วยงำน FCC ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำค�ำบรรยำยภำพ107 เพื่อช่วยให ้

103  https://www.fcc.gov/media/radio/public-and-broadcasting#TOBACCO
104  Federal Trade Commission เป็นหน่วยงำนรัฐบำลกลำงของสหรัฐอเมริกำที่ทำหน้ำที่ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนกำร 
 แข่งขัน โดยทำหน้ำที่ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือกำรหลอกลวงผู้บริโภค
105  https://www.fcc.gov/consumers/guides/complaints-about-broadcast-advertising
106 https://www.fcc.gov/media/radio/public-and-broadcasting#MUSTCARRY
107 https://www.fcc.gov/consumers/guides/closed-captioning-television



79รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

ผู้ที่มีปัญหำทำงกำรได้ยินสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำรำยกำรได้ ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้นยังไม่มีกำรก�ำกับ
ดูแลในเรื่องนี้

  	 การควบคุมเนื้อหา	(Content): ในประเทศสหรัฐอเมริกำ มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเสรีภำพใน 

กำรพูด (Freedom of Speech)108 โดยในมำตรำ 326 ของพระรำชบัญญัติ Communications Act 1934 

ได้ระบุว่ำหน่วยงำน FCC ไม่มีอ�ำนำจในกำรเซ็นเซอร์109 เนื้อหำที่ออกอำกำศรวมถึงกำรสร้ำงกฎข้อบังคับ 

อนัอำจขดัต่อหลกักำรของเสรภีำพในกำรพดู โดย FCC ระบุว่ำกำรแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงอสิระและหลำกหลำย

จะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม กำรก�ำกับดูแลจึงเป็นเป็นเพียงกำรควบคุมที่ตั้งอยู่บนฐำนของ 

เรื่องร้องเรียนมำกกว่ำกำรตรวจสอบ หรือกำรเซ็นเซอร์ อย่ำงไรก็ตำมจะมีกำรก�ำหนดช่วงเวลำในกำรแพร่

ภำพเนื้อหำไม่สุภำพและเนื้อหำในเชิงดูหมิ่น ในช่วงเวลำ 6.00-22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่เด็กและเยำวชน

รบัชมโทรทศัน์ และยงัมกีำรก�ำหนดระดบัควำมเหมำะสมของเนือ้หำรำยกำร110 เช่น TV-Y (รำยกำรทีเ่หมำะ

สมส�ำหรับเด็กเล็ก อำยุ 2-6 ปี) TV-Y7 (รำยกำรที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กอำยุ 7 ปีขึ้นไป) TV-Y7-FV (รำยกำร

ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กอำยุ 7 ปีขึ้นไป แต่อำจจะมีเนื้อหำที่มีควำมรุนแรงและกำรต่อสู้) , TV-G (รำยกำรที่

เหมำะสมกับคนทั่วไป), TV-PG (รำยกำรที่ควรได้รับค�ำแนะน�ำจำกผู้ปกครอง ซ่ึงโดยท่ัวไปไม่เหมำะสมกับ

เดก็เลก็) TV-14 (รำยกำรทีไ่ม่เหมำะสมกบัเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ 14 ปี) TV-MA (รำยกำรทีไ่ม่เหมำะสมกบัเดก็อำยุ

ต�่ำกว่ำ 17 ปี) ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้นยังไม่มีกำรก�ำกับดูแลในเรื่องนี้

  	 การจ�ากัดโควตาเนื้อหาและการก�าหนดราคาค้าปลีกและค้าส่ง	 (Quota	and	Rate):	 

หน่วยงำน FCC ได้มีกำรก�ำหนดให้สถำนีโทรทัศน์ในหมวด Low Power Television (LPTV)111 และ Class 

A Television112 จะต้องท�ำกำรออกอำกำศอย่ำงน้อย 18 ชั่วโมงต่อวัน โดยในแต่ละสัปดำห์จะต้องมีเนื้อหำ

รำยกำรทีผ่ลิตภำยในท้องถิน่ไม่ต�ำ่กว่ำ 3 ชัว่โมง113 ส่วนเรือ่งกำรก�ำหนดอตัรำค่ำบรกิำร หน่วยงำน FCC ไม่มี

อ�ำนำจในกำรตรวจสอบและควบคุมอัตรำค่ำบริกำรของผู้ให้บริกำร Pay-TV เช่น โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิล กำรร้องเรียนเกี่ยวกับค่ำบริกำรให้กระท�ำผ่ำนหน่วยงำน LFAs114 โดยทำง LFAs จะมีหน้ำท่ีใน 

กำรก�ำกบัดแูลอตัรำค่ำบรกิำรในเบือ้งต้น ทัง้นีบ้รษิทัเคเบลิทวีขีนำดเลก็ทีม่จี�ำนวนสมำชกิน้อยกว่ำ 50,000 คน 

หรือน้อยกวำ่ร้อยละ 1 ของประชำกรประเทศสหรัฐอเมริกำ จะได้รับกำรยกเว้นกำรควบคุมอัตรำค่ำบริกำร 

อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำกับดูแลค่ำบริกำรจะอยู่ภำยใต้สภำวะที่กำรแข่งขันไม่มีประสิทธิภำพเทำ่นั้น115

  	 3.3.4.4	การคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้บริโภค	(Protection)

   ลิขสิทธิ์ผลงาน	 (Copy	Rights):	ส�ำหรับด้ำนผู ้ให้บริกำรนั้น พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ. 2519116 (Copyright Act 1976) มำตรำ 102 ได้คุ้มครองเนื้อหำที่ให้บริกำรทั้งในโทรทัศน์แบบดั้งเดิม  

ทีเ่ป็นประเภทภำพยนตร์ ละคร และรำยกำรโทรทศัน์ ซึง่เป็นผลงำนทีม่ลีขิสทิธิ ์โดยทีม่ำตรำ 106 ได้ก�ำหนด

108 https://www.fcc.gov/consumers/guides/fcc-and-freedom-speech
109 U.S. Code, Title 47 – Telecommunication, Section 326 – Censorship
110 https://www.fcc.gov/consumers/guides/v-chip-putting-restrictions-what-your-children-watch 
111 สถำนีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถำนีโทรทัศน์กำลังส่งตำ่ซึ่งสำมำรถแพร่ภำพได้ที่ระยะทำงประมำณ 20 ไมล์
112 สถำนีที่ตั้งขึ้นเฉพำะกิจสำหรับชุมชนในช่วงเวลำหนึ่ง
113 https://www.fcc.gov/media/radio/public-and-broadcasting
114 Local franchise authority
115 https://www.fcc.gov/media/engineering/cable-television#block-menu-block-4
116 https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf
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ข้อจ�ำกัดของสิทธิแก่เจ้ำของลิขสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิที่จะท�ำซ�้ำและอนุญำตให้มีกำรท�ำซ�้ำหรือดัดแปลง ในขณะที ่

มำตรำ 107 ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกักำรใช้อย่ำงเป็นธรรม (Fair use) ได้ก�ำหนดให้มกีำรกระท�ำกำรใด ๆ  กบังำน
อันมีลิขสิทธิ์โดยไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธิ์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ กำรท�ำซ�้ำ ส�ำเนำ หรือโดย
วิธีกำรอื่นใดตำมที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในกำรวิจำรณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรรำยงำน  
ขำ่ว กำรเรียนกำรสอน หรือ กำรวิจัย ส่วนมำตรำ 122 ได้ก�ำหนดเรื่องข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  
ในกำรถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์ โดยผู้ให้บริกำรดำวเทียมภำยในตลำดท้องถิ่น (Limitations on  
exclusive rights: Secondary transmissions of local television programming by satellite)  
ซึ่งผู้ให้บริกำรโครงข่ำยดำวเทียมที่มีกำรถ่ำยทอดสัญญำณภำยใต้ใบอนุญำตนี้ จะต้องไม่เก็บค่ำลิขสิทธิ์   
สรุปได้ว่ำ งำนอันมีลิขสิทธิ์ต้องมีลักษณะเป็นไปตำมควำมหมำยในมำตรำ 102 โดยเจ้ำของลิขสิทธิ์มีสิทธ ิ
แต่ผู้เดียวในกำรกระท�ำกบังำนใด ๆ  ของตนตำมมำตรำ 106 ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำซ�ำ้ จ�ำหน่ำย จ่ำยแจก เผยแพร่ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีหลักของกำรยกเว้นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้ำของลิขสิทธิ์ คือเรื่องของ Fair use 
ในมำตรำ 107 และส�ำหรบักรณขีองสทิธิแ์ต่ผูเ้ดียวในกำรถ่ำยทอดสญัญำณโทรทัศน์ ตำมมำตรำ 122 เป็นต้น 
โดยเมือ่มกีำรละเมดิลิขสทิธิเ์กดิขึน้ เจ้ำของลขิสทิธิส์ำมำรถใช้มำตรกำรทำงแพ่งและอำญำในกำรขอคุม้ครอง
ช่ัวครำว หรือเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ นอกจำกนี้ยังมีพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Millennium 
Copyright Act 1998 : DMCA)117 ซึง่มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที ่28 ตลุำคม พ.ศ. 2541 โดยประเทศสหรฐัอเมรกิำ
เป็นประเทศแรกที่สร้ำงมำตรกำรปกป้องลิขสิทธิ์ออนไลน์ที่เข้มงวดและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำก
สหรัฐมีจ�ำนวน ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและปริมำณกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตท่ีสูง ระบบกำรแจ้งเตือนให้ลบ
เนื้อหำถูกบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกปรำกฎในมำตรำ 512 ของ Digital Millennium Copyright Act 1998 
เป็นระบบที่หำจุดกึ่งกลำงระหว่ำงเจ้ำของลิขสิทธิ์และผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต เรื่องกำรปกป้องลิขสิทธิ์ของ
ผลงำนต่ำง ๆ จำกกำรถูกขโมย และควำมรับผิดของตัวกลำง ระบบนี้ในด้ำนหนึ่งช่วยให้ผู ้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเจ้ำของพื้นที่ที่ให้บริกำรเนื้อหำ เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก และ
โปรแกรมสืบค้นข้อมูล (Search Engines) ไม่ต้องรับผิดอันเนื่องมำจำกกำรมีเนื้อหำละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่
ให้บริกำรของตน ขณะทีใ่นอกีด้ำนหน่ึงผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็กม็หีน้ำท่ีต้องจดัท�ำระบบรองรบักำรแจ้งเตอืน
จำกเจ้ำของลขิสทิธิ์ ที่กล่ำวหำว่ำข้อมูลใดเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และลบหรือท�ำให้เขำ้ถึงเนื้อหำนั้นไม่ได้
   การคุ ้มครองผู ้บริ โภค	 (Customer	 Protection):	 ส�ำหรับกำรก�ำกับดูแลของ 
หน่วยงำน FCC ทีเ่กีย่วข้องกบักำรคุม้ครองผูบ้รโิภคนัน้มใีนหลำยมมุ เช่น กำรก�ำหนดให้ผูแ้พร่ภำพกระจำย
เสียงและผู้ให้บริกำรเคเบิลต้องท�ำให้ผู้ที่มีปัญหำทำงกำรได้ยินและกำรมองเห็นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลฉุกเฉิน
ซึง่ช่วยคุม้ครองชวิีต สุขภำพ ควำมปลอดภยัหรอืทรพัย์สนิได้ ทัง้นีข้้อมลูฉกุเฉนิจะต้องอยูใ่นรปูแบบของเสยีง
และภำพ118 หรือกำรที่สถำนีโทรทัศน์จะต้องท�ำกำรเปิดเผยกฎกติกำของกำรแข่งขันของรำยกำรแข่งขัน 
(contest) ที่มีกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงผ่ำนสถำนีโทรทัศน์อย่ำงครบถ้วนและถูกต้องและต้องด�ำเนินกำร
แข่งขันตำมที่โฆษณำไว้ ในกรณีที่พบว่ำกำรประกวดอำจเข้ำข่ำยหลอกลวง ผู้ชมจะสำมำรถร้องเรียนมำที่
หน่วยงำน FCC ได้119 อย่ำงไรก็ตำม ทำงหน่วยงำน FCC ไม่ได้มีอ�ำนำจในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับผังรำยกำร
ของสถำนีโทรทศัน์120 หรอื Pay-TV ทัง้นีผู้ช้มทีต้่องกำรร้องเรยีนปัญหำเกีย่วกบัผงัรำยกำรสำมำรถร้องเรยีน

ไปยังสถำนีโทรทัศน์หรือผู้ให้บริกำร Pay-TV ได้โดยตรง 

117 https://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_executive.html
118 https://www.fcc.gov/consumers/guides/accessibility-emergency-information-television
119 https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadcasting-contests-lotteries-and-solicitation-funds
120 https://www.fcc.gov/consumers/guides/cancellation-rescheduling-or-refusal-radio-and-tv-programs
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รปูที	่28	กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อใบอนุญำตและข้อจ�ำกัด

ที่มา: FCC

 

รปูที	่29	กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อกำรควบคุมและกำรคุ้มครอง

ที่มา: FCC

  	 3.3.4.5	แนวโน้มการก�ากับดูแล

   แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลหลักที่ส�ำคัญซึ่งหน่วยงำน FCC รับผิดชอบด�ำเนินกำร สำมำรถพิจำรณำ

ได้จำก รูปที่ 30 กล่ำวคือ 

   เมื่อพิจำรณำจำกทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ พบว่ำ ควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

แบบไร้สำยผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงแผนกำรเปิดให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในระบบ 5G ในอนำคตอันใกล้ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ หน่วยงำน FCC 

ผู้ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลด้ำนคลื่นควำมถี่จึงต้องเริ่มมำพิจำรณำถึงคลื่นควำมถ่ีท่ีก่อนหน้ำนี้ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้

ใช้กับกำรสื่อสำรผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มพิจำรณำท้ังคลื่นควำมถ่ีท่ีมีใบอนุญำตและ 

คลื่นควำมถี่ที่ไม่มีใบอนุญำตในช่วงควำมถี่สูงเพื่อกำรน�ำมำใช้ส�ำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 5G 
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ทั้งนี้หน่วยงำน FCC ได้จัดกำรประมูลคลื่นควำมถี่ในช่วง 24 GHz และ 28 GHz เพื่อใช้ส�ำหรับให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ในปี พ.ศ. 2561121 และมีแผนกำรที่จะประมูลคลื่นควำมถี่สูงในย่ำน 37 GHz, 

39 GHz และ 47 GHz ในปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นผู้น�ำในกำรใช้คลื่นควำมถี่สูงใน

ระบบ 5G อยำ่งไรก็ตำม หน่วยงำน FCC อำจจะต้องท�ำกำรปรับเปลี่ยนกรอบโครงสร้ำง (Framework) ที่

ใช้อยูใ่นปัจจบุนัเพ่ือรองรบักำรพฒันำระบบ 5G ในอนำคตอนัใกล้ และตรวจสอบว่ำควำมถีเ่หล่ำนีไ้ม่รบกวน 

กำรบรกิำรอืน่ ๆ  กำรประมลู 5G ของประเทศสหรฐัอเมรกิำในปี พ.ศ. 2561 ช่วยให้ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยโทรศพัท์

เคลื่อนที่ในระบบ 5G และ Fixed Wireless 5G สำมำรถพัฒนำโครงข่ำยให้พร้อมรองรับกำรใช้งำนได้ทันที

ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G ออกวำงจ�ำหนำ่ยในตลำด โดยจะท�ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถดูรำยกำรโทรทัศน์

หรือวิดีโอสตรีมมิ่งจำกอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภำพดียิ่งขึ้น

 

รูปที่	30 แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

   ในด้ำนกำรแข่งขันนั้น แม้กำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลจะเป็นช่องทำงที่มีส่วนแบ่ง 

กำรตลำดสูงที่สุดในบรรดำกำรรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ผ่ำนโครงข่ำยต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำ 

กำรแข่งขนักำรให้บรกิำรวดิโีอผ่ำนช่องทำงกำรรบัชมผ่ำนโทรทัศน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) และ แบบ OTT เพิม่

ข้ึน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงกำรที่ผู้ชมชำวสหรัฐอเมริกำมีทำงเลือกที่หลำกหลำยในกำรรับชมเนื้อหำรำยกำร 

รวมทั้งสภำวะกำรแข่งขันของตลำดที่ยังเป็นไปอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนอุปทำนและอุปสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลที่ช่วยรักษำควำมสมดุลในกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ หน่วยงำน FCC ยังมีแผนงำน

สนับสนุนกำรพัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด์ Connecting America โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ประเทศ

สหรัฐอเมริกำเป็นประเทศผู้น�ำในนวัตกรรมของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโลก โดยมีควำมเร็วและ 

เครอืข่ำยทีค่รอบคลุมมำกทีส่ดุ ในเดอืนกมุภำพันธ์ พ.ศ. 2560 หน่วยงำน FCC ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรทีป่รกึษำ 

เพื่อด�ำเนินกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกฎระเบียบที่อำจจะเป็นอุปสรรคในกำรลงทุนโครงข่ำยบรอดแบนด์  

รวมท้ังเสนอแนะวิธีกำรในกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้โครงกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์นี้สำมำรถ 

ด�ำเนินกำรได้เร็วขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้เน้นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ รวมไปถึงกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

121 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-355073A1.pdf
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   ในด้ำนเนื้อหำนั้น พบว่ำกรอบกำรก�ำกับดูแลในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เล่นรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำ

ให้บริกำรวิดีโอสตรีมมิ่งได้ง่ำยขึ้น ซึ่งเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกใหม่ให้กับผู้ชมในกำรรับชมเนื้อหำวิดีโอผ่ำน

แพลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่น กำรรับชมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจำกนี้ลูกค้ำกลุ่มอำยุน้อยยังมีแนวโน้ม

ที่จะยกเลิกบริกำร Pay-TV เพิ่มมำกขึ้น (Core Cutting) ซึ่งแสดงให้เห็นวำ่ลูกค้ำสำมำรถเปลี่ยนพฤติกรรม

กำรรับชมข้ำมแพลตฟอร์มได้โดยไม่ติดปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ 

3.4	บทสรุปการศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแล

	 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์	(TV	Market)

 จำกข้อมูลตลำดของประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2560 กำรเขำ้ถึงของโทรทัศน์แบบดั้งเดิม 

(Linear TV) มีสัดส่วนสูง (ร้อยละ 92) โดยมีผู้ชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมำกท่ีสุด (ร้อยละ 44.5)  

ในขณะทีป่ระชำกรสำมำรถเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็ได้ถงึร้อยละ 84 ประกอบกบัรำคำทีต่�ำ่ (8-40 ดอลลำร์สหรฐั) 

ส่งผลให้กำรให้บริกำรโทรทศัน์แบบ OTT มกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนือ่ง ในส่วนของผูเ้ล่นในโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ 

(Linear TV) มีผู้เล่นหลัก 5 รำย โดยเป็นผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรระดับชำติ เช่นเดียวกับตลำดโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบิลและโครงข่ำยดำวเทียมที่มีผู้เล่นหลักอย่ำงชัดเจนและสำมำรถให้บริกำรในห่วงโซ่มูลค่ำ 

กำรให้บรกิำรได้อย่ำงครบวงจร ในขณะทีต่ลำดกำรให้บรกิำรโทรทัศน์แบบ OTT มผีูเ้ล่นท่ีครองตลำดคอื Netflix 

ที่มีส่วนแบ่งตลำดถึงร้อยละ 33.7 ในปี พ.ศ. 2561 ส�ำหรับรำยได้ตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV)  

มีแนวโน้มทีล่ดลงซึง่สวนทำงกบัรำยได้ของ OTT ทีอ่ตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมทีส่งูถงึร้อยละ 12 ท�ำให้ผูเ้ล่น

ในตลำดโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) ต้องตระหนกักบักลยทุธ์ในทศิทำงของอนิเทอร์เน็ตในขณะทีต้่อง

สำมำรถคงรำยได้ในส่วนของโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ให้ได้มำกที่สุด

	 เทคโนโลยีและแนวโน้มในกิจการโทรทัศน์	(Technology	and	Trend)

 ในส่วนของเทคโนโลยีนั้น จำกควำมก้ำวหน้ำของโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกำในยุค Gigabit Broadband ประกอบกับแผนกำรเปิดให้บริกำร 5G ของผู้ให้บริกำรโครงข่ำย

โทรศัพท์ภำยในปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผู้ชมโทรทัศน์นิยมไปรับชมรำยกำรผ่ำนทำงโทรทัศน์แบบ OTT เพิ่ม

มำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกจ�ำนวนผู้ใช้บริกำร OTT ที่มีจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ 50 ของครัวเรือนในปี พ.ศ. 2561 

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) จึงต้องมีกำรปรับตัวเพื่อ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ชมที่ต้องกำรรับชมรำยกำรได้ทุกท่ี ทุกเวลำ และหลำกหลำยอุปกรณ์ 

โดยมีกำรเพ่ิมช่องทำงกำรรับชมผ่ำนทำง Online ในรูปแบบของ Convergence Platform ซึ่งเป็น  

Interactive TV เพือ่เสรมิสร้ำงประสบกำรณ์รบัชมใหม่ๆ รวมทัง้กำรส่งเสรมิกำรมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงผูผ้ลติ

เนื้อหำรำยกำรและผู้ชมโทรทัศน์ได้อีกด้วย 



84 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

 การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์	(TV	Regulatory):

 กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์ในปัจจบุนัของประเทศสหรฐัอเมรกิำ สำมำรถพจิำรณำได้ในมมุมองของ

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล (Regulatory Structure) กำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแล (Regulatory Practice)  

กรอบกำรออกใบอนุญำต (Licensing Regime) และกำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวมของรูปแบบธุรกิจ 

แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ (Regulatory of Convergence) ซึ่งพิจำรณำได้จำก รูปที่ 31

 

รูปที่	31 ข้อสรุปของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล	(Regulatory	Structure): หน่วยงำน FCC เป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแล

อิสระที่ดูแลโดยรัฐสภำแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ มีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลท้ังกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำร 

กำรแพร่ภำพกระจำยเสียงโดยใช้กฎระเบียบที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน FCC เป็นเพียงหน่วย

งำนเดียวที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง ในขณะที่หน่วยงำน FTC ท�ำหน้ำที่ใน 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนกำรแข่งขัน โดยท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดกำรแข่งขัน 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือกำรหลอกลวงผู้บริโภค และมีกำรบังคับใช้กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดและกฎหมำย

คุ้มครองผู้บริโภค122 

 ด้านการด�าเนินการก�ากับดแูล	(Regulatory	Practice): หน่วยงำน FCC ใช้กำรก�ำกบัดแูลในรปูแบบ

ของระบบสั่งกำรและควบคุม (Command and Control) โดยก่อนที่จะออกกฎระเบียบหรือเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบใด ๆ  นั้น หน่วยงำน FCC จะมีกระบวนกำรที่เรียกวำ่กำรแจ้งเตือนและแสดงควำมเห็น (Notice 

of Proposed Rule Making :NPRM) ซึ่งจะอธิบำยถึงกฎเกณฑ์ใหม่หรือกำรเปลี่ยนแปลงกฎ โดยจะมี 

กรอบระยะเวลำให้สำธำรณะชนสำมำรถแสดงควำมคิดเหน็ได้ ซึง่จะน�ำควำมคดิเหน็ท่ีได้รบัน�ำมำพจิำรณำใน 

กำรพัฒนำกฎระเบียบ ขั้นสุดทำ้ย ทั้งนี้หน่วยงำน FCC เคยมีแนวควำมคิดที่จะเปลี่ยนค�ำนิยำมของ MPVD  

ที่ปัจจุบันใช้ส�ำหรับผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV และโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยดำวเทยีม โดยให้รวมไปถงึบรกิำร OTT ผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ เพือ่ให้อยูภ่ำยใต้กรอบกำรก�ำกบั

ดูแลแบบเดียวกันกับผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบด้ังเดิม (Linear TV) แต่ยังไม่มีข้อสรุปอย่ำงเป็นทำงกำร 

จำกหน่วยงำน FCC

122 https://broadcast.nbtc.go.th/bcj/2559/doc/2559_09_3.pdf
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	 กรอบการออกใบอนุญาต	(Licensing	Regime): ในกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำตหรือต่อ 

ใบอนุญำตให้กับสถำนีโทรทัศน์ หน่วยงำน FCC จะพิจำรณำจำกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกหรือควำมจ�ำเป็น

ของประชำชน โดยยึดหลักประโยชน์สำธำรณะ (public interest) เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้แบ่งออกเป็นกำรให ้

ใบอนุญำตส�ำหรับกำรประกอบกิจกำรสถำนีแพร่ภำพและกระจำยเสียง และใบอนุญำตส�ำหรับท�ำ 

กำรแพร่ภำพและกระจำยเสียง โดยกำรยื่นขอใบอนุญำตของประเทศสหรัฐอเมริกำมีควำมสะดวกและ 

เป็นเสรี โดยอำศัยให้กลไกตลำดเป็นตัวตัดสิน ทั้งนี้หน่วยงำน FCC ไม่ได้ครอบคลุมกำรก�ำหนดลักษณะของ

ระบบหรือบริกำร เน่ืองจำกกำรก�ำหนดมำตรฐำนหรือข้อก�ำหนดท่ีเฉพำะเจำะจงมำกจนเกินไป จะเป็น

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี รวมถึงกำรคิดค้นบริกำรใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกเทคโนโลยีในอนำคต 

 การก�ากับดูแลการหลอมรวม	(Regulation	of	Convergence):	หน่วยงำน FCC ได้ก�ำหนดกรอบ 

ด้ำนกำรแข่งขัน ด้ำนท้องถิ่นนิยม123 และควำมหลำกหลำยเพื่อเป็นแนวทำงกำรออกประกำศหรือกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องกำรแข่งขัน ควำมหลำกหลำย และท้องถ่ินนิยม ล้วนแล้วแต่มีควำมสัมพันธ์

กนัอย่ำงซับซ้อน ไม่ว่ำจะพจิำรณำในประเด็นกำรจดัสรรใบอนญุำตแก่ผูป้ระกอบกจิกำรหรอืก�ำหนดนโยบำย

ที่ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม กำรพัฒนำช่องทำงรับชมโทรทัศน์ที่หลำกหลำยส่งผลให้ 

ผูช้มโทรทศัน์มทีำงเลอืกในกำรรบัชมมำกขึน้ กำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลยไีปสูย่คุดจิทิลัท�ำให้มจี�ำนวนสือ่ทีม่ำกขึน้ 

ทั้งในด้ำนเนื้อหำที่หลำกหลำยและกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ อีกทั้งสื่อตำ่ง ๆ สำมำรถหลอมรวมกัน

ได้ง่ำยขึน้ เช่น กำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ ก่อให้เกดิกำรควบรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรรวมกนั

ของคูแ่ข่งขนัในตลำดเดียวกนัเพือ่ขยำยฐำนลกูค้ำให้มำกขึน้และส่งผลให้เป็นผูน้�ำตลำด หรอืกำรทีผู่ใ้ห้บรกิำร

ต้องกำรพฒันำศกัยภำพของตนเอง โดยกำรเพิม่ช่องทำงใหม่ ๆ  ให้กบัผูช้ม เช่น พฒันำแพลตฟอร์มออนไลน์

ให้สำมำรถรับชมโทรทัศน์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้ หน่วยงำน FCC เอง จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้ 

กรอบนโยบำยทัง้ 3 ด้ำนข้ำงต้นในกำรพิจำรณำกำรควบรวมในแต่ละกรณ ีอำท ิกำรควบรวมดงักล่ำวจะต้องไม่

กระทบต่อกำรแข่งขันในภำพรวมของตลำด หรือกำรควบรวมจะต้องไม่ท�ำให้สัดส่วนของควำมเป็นท้องถิ่น

นิยมลดทอนลงไป หรือกำรควบรวมจะต้องไม่ท�ำให้ควำมหลำกหลำยของรำยกำรลดลงไป เป็นต้น 

123 ผู้แพร่ภำพกระจำยเสียงจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
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4.1	สภาพตลาด	การด�าเนินธุรกิจ	และการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์

	 4.1.1	สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์โดยรวม

   ขนำดของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ สำมำรถพิจำรณำได้จำกจ�ำนวนประชำกร

และระดับรำยได้ โดยในปี พ.ศ. 2560124 ประเทศเกำหลีใต้มีประชำกรทั้งหมด 51 ล้ำนคน จ�ำนวนครัวเรือน 

19.5 ล้ำนครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) มูลค่ำ  

1,531 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน (GDP per Capita) มูลค่ำ  

29,939 ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 4 ในทวีปเอเชีย125 (อำ้งอิงรูปที่ 32) หำกพิจำรณำสภำพแวดล้อม

ทำงเศรษฐกจิของประเทศเกำหลใีต้ พบว่ำ ประชำกรมอี�ำนำจในกำรใช้จ่ำยสงูกว่ำประเทศไทยโดยเปรยีบเทียบ 

(ประเทศไทยซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน เท่ำกับ 6,950) และเป็นประเทศท่ีมีกำรพัฒนำ

นวตักรรมเชงิเทคโนโลยแีละประชำกรมกีำรตอบรบักำรใช้งำนเทคโนโลยใีหม่อยูเ่สมอ ตลำดกจิกำรโทรทศัน์

ในประเทศเกำหลีใต้มีอัตรำกำรเติบโตต่อเนื่องและกำรผลิตเนื้อหำสื่อโทรทัศน์เป็นหนึ่งในแหล่งรำยได้จำก

กำรส่งออกของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง (อ้ำงอิงรูปที่ 32)

   จำกข้อมูลกำรถือครองอุปกรณ์ในกำรรับชมรำยกำรและกำรรับชมผ่ำนอินเทอร์เน็ตใน 

ปี พ.ศ. 2560126 พบวำ่ อัตรำกำรถือครองโทรทัศน์ของครัวเรือนเกำหลีใต้อยู่ที่ร้อยละ 98 อัตรำกำรเขำ้ถึง

อินเทอร์เน็ตของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 99 กำรถือครองสมำร์ทโฟนรำยบุคคลร้อยละ 83 และกำรถือครอง

คอมพวิเตอร์ของครัวเรอืนอยูท่ีร้่อยละ 75 ซึง่หำกพจิำรณำจำกข้อมลูดงักล่ำวแสดงให้เหน็ว่ำ ประชำกรเกำหลใีต้

มอัีตรำกำรเข้ำถงึโทรทศัน์และอนิเทอร์เนต็อยูใ่นระดบัทีส่งู ท�ำให้กำรรบัชมรำยกำรโทรทศัน์สำมำรถเป็นไป

อย่ำงกว้ำงขวำงทั้งแพลตฟอร์มโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ถึงแม้กำรเข้ำถึงของสมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศแต่ถือว่ำอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ท�ำกำรศึกษำ 

(อ้ำงอิงรูปที่ 32)

   จำกข้อมูลประมำณกำรของ Ovum127 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่ำ ประเทศ

เกำหลีใต้มีอัตรำกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แต่ละประเภทโครงข่ำยที่แตกต่ำงกันของครัวเรือน ใน 

ปี พ.ศ. 2560 กำรเข้ำถงึกำรรับชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลของครวัเรอืนมสีดัส่วนท่ีสงูท่ีสดุถึงร้อยละ 47.5 

ส�ำหรบักำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์แบบ OTT อยูท่ีร้่อยละ 40.8 กำรเข้ำถึงกำรรบัชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย 

124 https://www.statista.com/outlook/200/126/digital-media/thailand#market-marketDriver
 https://countryeconomy.com/gdp
125 http://globthailand.com/market/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8% 
 B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/
126 Ovum (2018) GSMA (2018) และ ITU (2017)
127 Ovum (2018)

4 การศกึษาตลาด	เทคโนโลย	ีและแนวทางก�ากบัดแูลของประเทศเกาหลใีต้
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IPTV อยู่ที่ร้อยละ 24.0 และกำรเขำ้ถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และ

กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยดำวเทียมอยู่ที่ร้อยละ 14.4 (อ้ำงอิงรูปที่ 32)

   จำกข้อมูลประมำณกำรแนวโน้มกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ระหว่ำง 

ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 พบว่ำ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิมอีตัรำกำรเตบิโต

เฉล่ียสะสม (Compound Average Growth Rate: CAGR) ร้อยละ -1.0 ในส่วนกำรเข้ำถึงกำรรับชม 

โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และกำรเข้ำถงึกำรรบัชม

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ -0.9 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.8 

ตำมล�ำดับ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำตลำดโทรทัศน์ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไม่มำก ในขณะที่ผู้รับชมเปลี่ยน

พฤติกรรมไปใช้บริกำร OTT มำกขึ้นด้วยอัตรำเติบโตที่ร้อยละ 21.9 (อ้ำงอิงรูปที่ 32)

 

รูปที่	32 ข้อมูลทั่วไปทำงภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงอุปกรณ์กำรรับชมโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้

ที่มา: ITU, Statista, Countryeconomy (B.E. 2561), Ovum, GSMA (B.E. 2562)

   ปัจจัยด้ำนรำคำมีควำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศ

เกำหลีใต้ หำกพิจำรณำกำรเข้ำถึงหรือกำรเลือกรับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดิน พบว่ำ ประชำกรเกำหลีใต้ต้อง

จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรมีโทรทัศน์ต่อครัวเรือนเป็นจ�ำนวน 2,500 วอนต่อเดือน ในขณะท่ีอัตรำค่ำบริกำร

ส�ำหรับกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลอยู่ในระดับ 5,000-20,000 วอนต่อเดือน ส่วนกำรรับชม

โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมมค่ีำบรกิำรสงูสดุที ่26,500 วอนต่อเดอืน และกำรรบัโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย 

IPTV มีค่ำบริกำรสูงสุดประมำณ 30,000 วอนต่อเดือน จะเห็นได้ว่ำอัตรำค่ำบริกำรท่ีน้อยกว่ำโดยเปรียบ

เทียบของระบบเคเบิลทีวีสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้บริกำรสูงสุดหรือเป็นที่นิยมมำกสุดส�ำหรับโทรทัศน์

แบบดั้งเดิม (Linear TV) ในส่วนค่ำบริกำรของกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรเขำ้

ถึงกำรใช้งำนที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศรวมทั้งประเทศเกำหลีใต้ โดยค่ำบริกำรกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT 

อยู่ในช่วง 6,900-10,000 วอนต่อเดือน ดังน้ันจึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำอัตรำค่ำบริกำรเป็นอีกหนึ่งปัจจัย 

ที่ก�ำหนดแนวโน้มของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ (อ้ำงอิงรูปที่ 33) 
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รูปที่	33	ช่วงรำคำโดยประมำณของกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบรำยเดือนบนโครงข่ำยต่ำง ๆ

 	 4.1.2	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของการให้บริการ	(Value	Chain)

    กำรให้บริกำรในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้ สำมำรถรับชมเนื้อหำรำยกำร

ผ่ำน 5 ช่องทำง ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบลิ กำรให้บริกำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม ซึง่จดัอยูใ่นกำรรบัชมแบบผ่ำนหน้ำจอโทรทศัน์

โดยตรง ในขณะทีโ่ครงข่ำย IPTV และ OTT จัดอยูใ่นกำรรบัชมรำยกำรผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ ซึง่พจิำรณำ

รำยละเอียดได้จำกเนื้อหำส่วนต่อไปนี้ 

 

รูปที่	34	ห่วงโซ่มูลค่ำกำรให้บริกำรของประเทศเกำหลีใต้

ที่มา: Netmanias, Medistat (B.E 2560), KCTA (B.E 2561)

   4.1.2.1	ผู้ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   รูปที่ 34 แสดงห่วงโซ่มูลค่ำกำรให้บริกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นเดียวกัน 

ท้ังในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และตลำดโทรทัศน ์

ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม โดยช่องทำงกำรรบัชมโทรทศัน์ทกุประเภทมผีูเ้ล่นหลกัท่ีสำมำรถท�ำหน้ำท่ีเป็นผูร้วบรวม

เนื้อหำรำยกำร ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย และผู้ให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เมื่อพิจำรณำถึงจ�ำนวนผู้เล่น

หลักในแต่ละตลำด พบว่ำ ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีผู้เล่นหลัก 4 รำย ตลำด

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมีผู้เล่นหลักจ�ำนวน 4 รำย และตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมมีผู้เล่น

หลักจ�ำนวน 1 รำย

   ส�ำหรับประเทศเกำหลีใต้ โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลสำมำรถแบ่งเป็น  

2 ประเภท คือ กำรให้บริกำรโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ และกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบสำธำรณะ ผู้เล่นส�ำคัญใน

กำรให้บรกิำรโทรทศัน์เชงิพำณชิย์ มจี�ำนวน 2 รำย และผูเ้ล่นส�ำคญัในกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบสำธำรณะ 

มีจ�ำนวน 2 รำย กล่ำวคือ ผู้เล่นหลักในกำรให้บริกำรโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ ประกอบด้วย 
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   1) Seoul Broadcasting System หรอื SBS บรหิำรโดย SBS Media Holdings เป็นผูใ้ห้บรกิำร

ช่องรำยกำรโทรทศัน์เชงิพำณิชย์รำยเดียวทีบ่รหิำรโดยบรษิทัเอกชน และสำมำรถให้บรกิำรรำยกำรครอบคลมุ

ทั้งประเทศ 

   2) Munhwa Broadcasting Corporation หรือ MBC บริหำรภำยใต้สัดส่วนกำรลงทุนของ 

The Foundation of Broadcast Culture (สดัส่วนหุน้บรหิำร ร้อยละ 70) และ Jeong-Su Scholarship 

Foundation (สัดส่วนหุน้บรหิำร ร้อยละ 30) โดยมุง่เน้นผลติเนือ้หำรำยกำรด้ำนวฒันธรรมของประเทศเกำหลใีต้ 

   ในส่วนของกำรให้บริกำรโทรทศัน์แบบสำธำรณะ (Public Broadcaster) มผีูเ้ล่นหลกั ดงัต่อไปนี้ 

   1) Korean Broadcasting System หรือ KBS ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรของรัฐบำล โดย KBS 

เป็นผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรแบบสำธำรณะเป็นรำยแรกของประเทศ ในปัจจุบันมีจ�ำนวนช่องรำยกำรออก

อำกำศ 4 ช่อง ได้แก่่ ช่อง KBS1 ช่อง KBS2 ช่อง KBS UHD และ ช่อง KBS World 

   2) Educational Broadcasting System หรือ EBS เป็นผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์เพื่อ

กำรศึกษำในประเทศ ในปัจจุบันให้บริกำร 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง EBS1TV และ ช่อง EBS2TV มีจุดประสงค์เพื่อ

ช่วยยกระดับกำรศึกษำในระยะยำวของประเทศเกำหลีใต้ 

   ทัง้น้ี ผูเ้ล่นทีก่ล่ำวมำทัง้หมดเป็นผูเ้ล่นทีใ่ห้บรกิำรช่องรำยกำรระดบัชำตแิละมสีถำนอีอกอำกำศ

เป็นของตัวเอง และสำมำรถบริกำรได้อย่ำงครบวงจร

   ผู้เล่นส�ำคัญในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ประกอบด้วย ผู้เล่นจ�ำนวน 15 รำย 

โดยมีผู้เล่นเพียง 3 รำยที่เป็นผู้เล่นหลัก โดยผู้เล่นหลักเป็นผู้ให้บริกำรในประเภท Multiple System  

Operator หรือ MSO128 ซึ่งประกอบด้วย 

   1) D’LIVE บริหำรโดย D’LIVE Company Limited เป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบลิรำยใหญ่่ในประเทศเกำหลใีต้ ให้บรกิำรทัง้กล่องรบัสญัญำณ (Set-top-box) และให้บรกิำรอนิเทอร์เนต็

บรอดแบนด์

   2) CJ Hello vision บริหำรงำนโดย CJ Hello Vision และ SK Group ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบิลภำยใต้ชื่อ Hello TV 

   3) T-Broad เป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์บน

อินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นส�ำคัญที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นผู้เล่นหลักท่ีสำมำรถให้บริกำรครอบคลุมพื้นท่ีโดยกว้ำง

ของประเทศเกำหลีใต้ และมีสถำนีถ่ำยทอดสัญญำณและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเป็นของตัวเอง

   ผู้เล่นส�ำคัญที่ให้บริกำรในโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมในประเทศเกำหลีใต้มีเพียงรำยเดียว 

ได้แก่ บริษัท Korea Telecom Skylife (KT Skylife) บริหำรโดยบริษัท Korea Telecom Corporation 

ทั้งนี้บริษัท KT Skylife มีช่องรำยกำรเป็นของตัวเอง อำทิ ช่อง skyPetpark ซ่ึงเป็นช่องรำยกำรเก่ียวกับ

สตัว์ และช่อง skyA & C ซึง่เป็นช่องรำยกำรเกีย่วกบัศลิปะวฒันธรรม เป็นต้น นอกจำกนี ้Skylife ยงัสำมำรถ

ให้บรกิำรโทรทศัน์ระดับคุณภำพ HD และ UHD เพือ่เพิม่ประสบกำรณ์ทีด่ใีนกำรรบัชม และ Skylife สำมำรถ

บรหิำรงำนภำยใต้ห่วงโซ่มลูค่ำกำรให้บรกิำรได้อย่ำงครบวงจร ส�ำหรบัผูเ้ล่นทีใ่ห้บรกิำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ส�ำหรบัโครงข่ำยดำวเทยีมของประเทศเกำหลใีต้ มหีน้ำทีเ่ป็นสถำนทีวนสญัญำณวทิยเุพือ่ใช้รบัและถ่ำยทอด

สัญญำณสู่พื้นโลก คือ บริษัท Asia Broadcast Satellite หรือ ABS 

128 ผู้ที่ให้บริกำรเครือข่ำยโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโทรทัศน์ผำ่นโครงขำ่ยดำวเทียมมำกว่ำ 2 เครือขำ่ยขึ้นไป
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  	 4.1.2.2	ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	(Online	TV)

   กำรเข้ำถึงกำรบริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ย IPTV ในประเทศเกำหลีใต้ถือว่ำมีควำมส�ำคัญ โดย

อัตรำกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มสีดัส่วนสงูกว่ำประเทศอืน่ทีท่�ำกำรศกึษำโดยเปรยีบ

เทียบ (โดยมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 24.5 ในปี พ.ศ. 2560) กำรเคลื่อนไหวของตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ของประเทศเกำหลีใต้ส่งผลต่อสภำพแวดล้อมโดยรวมของตลำดกิจกำรโทรทัศน์  
ด้วยรูปแบบกำรแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันประเทศเกำหลีใต้มีผู้เล่นส�ำคัญท้ังหมด 3 รำยท่ีเป็น 
ผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร ได้แก่ 
   1) Olleh IPTV อยู่ภำยใต้บริษัท KT Skylife (KT Skylife) ให้บริกำรช่องรำยกำรมำกกว่ำ  
250 ช่อง และมีวิดีโอมำกกว่ำ 210,000 เรื่องให้รับชม 
   2) LG U+ UHD จำกบรษิทั LG U+ เริม่เปิดให้บรกิำรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ให้บรกิำรเนือ้หำทัว่ไป 
ผูบ้ริโภคสำมำรถดรูำยกำรสดและย้อนหลงัได้ตำมควำมต้องกำรและสำมำรถรบัชม 4 ช่องรำยกำรได้ในเวลำ
เดียวกัน นอกจำกนี้ ผู้บริโภคสำมำรถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมส�ำหรับกำรรับชม Netflix 
   3) B TV ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV โดยกำรบริหำรงำนของ SK Broadband  
กำรให้บริกำรแบบ OTT เร่ิมมีบทบำทในประเทศเกำหลีใต้เมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยอัตรำกำรเข้ำถึงของ
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่โดยกว้ำง สนับสนุนให้ตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT มีจ�ำนวนผู้ให้บริกำร 
เพ่ิมข้ึนและหลำกหลำยรปูแบบ ทัง้ผูใ้ห้บรกิำรรำยใหม่และผูใ้ห้บรกิำรรำยเดมิ โดยบรกิำรแบบ OTT ท่ีส�ำคญั
ประกอบด้วย 
   1) Olleh TV Mobile เป็นบริกำรเพิ่มเติมจำกบริษัท KT Skylife ซึ่งผู้ใช้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน
โครงข่ำย IPTV สำมำรถใช้บรกิำรแบบ OTT ได้ฟรสี�ำหรบัเนือ้หำท่ีจ�ำกดั ส�ำหรบัผูใ้ช้บรกิำรท่ีไม่ได้เป็นสมำชิก 
โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ของบริษัท KT Skylife สำมำรถสมัครใช้บริกำร Olleh TV Mobile ได้ใน 
รูปแบบของ TVoD 
   2) Oksusu เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมตัวของ 2 แพลตฟอร์มในกำรบริกำรแบบ 
OTT ได้แก่ B TV Mobile และ Hoppin ภำยใต้กลุ่ม SK Broadband โดยให้บริกำรในรูปแบบของ AVoD 
และ SVoD 
   3) Pooq บรหิำรโดย Content Coal Platform Co., Ltd. ซึง่เป็นกำรร่วมทนุ (Joint venture) 
ระหว่ำงผู้เล่นเดิมจำกโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินระบบดิจิทัลรำยใหญ่ (MBC และ SBS) ให้บริกำร 
ในรูปแบบ AVoD และ Streaming Video ส�ำหรับช่องโทรทัศน์หลักและช่องอื่น ๆ อย่ำงเช่น Disney 
Channel เป็นต้น 
   4) Netflix มีรูปแบบกำรให้บริกำรแบบ SVoD ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับในประเทศอื่น โดย 
Netflix เข้ำมำให้บริกำรในตลำดประเทศเกำหลีใต้ในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตอย่ำงกวำ้งขวำงเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนกำรแข่งขันของผู้เล่นในตลำด OTT ด้วยกำรเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนผูเ้ล่นหลักอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนผูเ้ล่นรำยเดมิทีส่ำมำรถขยำยธรุกจิมำยงัโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็
นี้และผู้เล่นรำยใหม่จำกตลำดในและตำ่งประเทศ 
   5) YouTube จำกผลส�ำรวจ Nielson129 ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำเว็บไซต์ยูทูบเป็นเว็บไซต์ท่ีมี
บัญชีผู้ใช้เป็นจ�ำนวน 23 ล้ำนบัญชี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ในกำรรับชมวิดีโอทำงโทรศัพท์สมำร์ทโฟน

129 http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=20222
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130 https://eng.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=E02020000&dc=E02020000&boardId=1053&cp=1&board 
 Seq=46584

 	 4.1.3	ส่วนแบ่งตลาดกิจการโทรทัศน์	(Market	Share)
    เมื่อพิจำรณำห่วงโซ่มูลค่ำกำรให้บริกำร พบว่ำ ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์แต่ละประเภท
จะมีควำมแตกต่ำงกัน ในส่วนโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลของประเทศเกำหลีใต้  
ควำมนิยมของผู้ชมที่รับชมผ่ำนทำงโทรทัศน์สำมำรถอ้ำงอิงได้จำกกำรประเมินจำกสัดส่วนของระยะเวลำ
กำรรบัชมแต่ละช่องรำยกำรเทยีบกบัระยะเวลำรับชมช่องรำยกำรท้ังหมด (Share of audience) โดยประเมนิ
จำก Korean Communication Commission (KCC)130 พบว่ำ ในปี พ.ศ.2560 สัดส่วนกำรรับชมของ 
ช่อง KBS มีสัดส่วนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 26.9 เนื่องจำกเป็นช่องรำยกำรที่รัฐบำลสนับสนุน ประกอบกับมี
รำยกำรบันเทิงที่โดดเด่น เช่น รำยกำร Music Bank เป็นต้น นอกจำกนี้ KBS ยังผลิตและออกอำกำศซีรีย ์
ที่ดึงดูดผู้ชมได้เป็นจ�ำนวนมำกในประเทศเกำหลีใต้และต่ำงประเทศ เช่น เรื่อง Descendants of the Sun 
เป็นต้น ช่องที่ได้รับควำมนิยมเป็นอันดับสอง คือ ช่อง MBC มีสัดส่วนกำรรับชมอยู่ท่ีร้อยละ 12.5 และ 
ช่องที่ได้รับควำมนิยมอันดับที่สำม คือ ช่อง SBS มีสัดส่วนกำรรับชมคงที่อยู่ที่ร้อยละ 8.7 และอันดับที่สี่คือ 
ช่อง EBS มีสัดส่วนกำรรับชมสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.2 (อ้ำงอิง รูปที่ 35)
    ส�ำหรบัตลำดโทรทศัน์แบบบอกรบัสมำชกิ (Pay-TV) ซึง่ประกอบด้วย โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย
เคเบิล โทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยดำวเทียม และโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 ตลำดมี
กำรกระจำยตัวของส่วนแบ่งตลำดตำม ผู้เล่นหลักดังต่อไปนี้ 
    1) KT Skylife มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน 
โครงข่ำยดำวเทียมและโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ย IPTV โดยมีจุดเด่นในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ด้ำนคุณภำพของ 
UHD และสำมำรถผลิตรำยกำรเพื่อออกอำกำศในแพลตฟอร์มของตนเอง 
    2) CJ Hello TV มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ท่ีร้อยละ 15.9 โดยหลังจำกท่ีมีกำรร่วมลงทุนกับ  
SK Broadband ท�ำให้ Hello TV กลับมำเป็นหนึ่งในผู้น�ำตลำดอีกครั้ง 
    3) T-Broad มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 12.8 และ 
    4) KT Olleh มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 11.9 
    ทัง้นี ้หำกพจิำรณำแนวโน้มของส่วนแบ่งตลำดใน 2 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำ มแีนวโน้มคงที ่(อ้ำงองิ 
รูปที่ 35) ส�ำหรับตลำด OTT เป็นตลำดที่มีส่วนแบ่งตลำดที่กระจำยตัวเช่นกันเดียวกับตลำดกำรให้บริกำร
โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล โดยตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ของประเทศเกำหลีใต้ได้เริ่มพัฒนำก่อนท่ี
จะมกีำรเข้ำมำของบริษัทผูเ้ล่นต่ำงชำติ ผูเ้ล่นทีส่่วนแบ่งตลำดสงูในตลำดส่วนใหญ่เป็นผูใ้ห้บรกิำรของประเทศ
เกำหลีใต้เอง จำกข้อมูลส่วนแบ่งตลำดในปี พ.ศ. 2561 ของผู้เล่นส�ำคัญมีดังต่อไปนี้ 
    1) Oksusu มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 23.4 เกิดจำกกำรรวมตัวของแพลตฟอร์ม OTT TV  
ที่มีอยู่เดิม 2 รำยจำกบริษัท SK Broadband ท�ำให้มีฐำนผู้ชมที่แข็งแรงประกอบกับกำรผลิตเนื้อหำร่วมกัน
กับบริษัท JTBC และ CJ E&M ซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์รำยใหญ่ของประเทศเกำหลีใต้ ท�ำให้มีผู้ชม
จ�ำนวนมำกสำมำรถชมผ่ำนแพลตฟอร์ม Oksusu ได้ 
    2) Olleh TV Mobile มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 15.5 เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ท่ี 
มุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรบันเทิงที่ผู้ใช้บริกำรท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ซ่ึงท�ำให้
แพลตฟอร์มเป็นทีรู่จ้กัและใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง และผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถเลอืกชมเนือ้หำเพิม่เตมิได้โดยเสยี
ค่ำบริกำรเป็นรำยครั้ง 



92 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

    3) Pooq มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 14.1 โดยเป็นอีกหนึ่ง ผู้ให้บริกำรที่เกิดจำกกำรร่วมทุน
ของช่องโทรทัศน์ระดับชำติ ผู้ชมสำมำรถรับชมช่องโทรทัศน์แบบฟรีทีวีและช่องรำยกำรจำกต่ำงประเทศได้ 
มีเนื้อหำรำยกำรแบบพรีเมี่ยมที่ผู้บริโภคสำมำรถซื้อบริกำรเสริมเพิ่มเติมได้
    4) Netflix เป็นบริษัทต่ำงชำติหนึ่งเดียวท่ีสำมำรถเข้ำมำเป็นหนึ่งในผู ้เล่นส�ำคัญใน 
ตลำดประเทศเกำหลีใต้ มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 12.3 โดยรูปแบบกำรให้บริกำรของ Netflix ในประเทศ
เกำหลีใต้คล้ำยคลึงกันกับรูปแบบกำรให้บริกำรในประเทศอื่น ที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมเนื้อหำที่ Netflix 
ผลิตขึ้นเอง ทั้งนี้ Netflix ได้ลงทุนผลิตซีรีย์เกำหลีเพื่อให้เขำ้ถึงตลำดประเทศเกำหลีใต้ได้ตรงควำมต้องกำร

มำกขึน้ นอกจำกน้ัน Netflix ยงัได้ร่วมมอืกบั Pay-TV อย่ำง LG U+ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูช้มสำมำรถ

ชมเนื้อหำทั้งสองแพลตฟอร์มได้ในที่เดียวกัน (อ้ำงอิง รูปที่ 35)

 

รูปที่	35	ส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นส�ำคัญในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดกำรให้บริกำร  

      Pay-TV และตลำดกำรให้บริกำร OTT

ที่มา: KCC (B.E 2560), Ovum (B.E 2561)

	 4.1.4	รายได้ของตลาดกิจการโทรทัศน์

   กำรประมำณกำรรำยได้ของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2560 ถึง  

พ.ศ. 2563 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 รำยได้ของตลำดโทรทศัน์โดยรวมมมีลูค่ำ 6,523 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั แบ่งออก

เป็นรำยได้ส�ำหรับโฆษณำทำงโทรทัศน์131 มูลคำ่ 4,180 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 64 และรำยได้

จำกค่ำสมำชิกรำยเดือน 2,343 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งหำกพิจำรณำเชิงเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย พบวำ่ สัดส่วนรำยได้ตลำดนั้นมีสัดส่วนรำยได้ที่ใกล้เคียงกับในประเทศไทย ส�ำหรับรำยได้จำก

กำรโฆษณำทำงโทรทศัน์ถอืเป็นตัวขบัเคลือ่นส�ำคญัของตลำด โดยมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสม ร้อยละ 1.31 

ส�ำหรับรำยได้จำกค่ำสมำชิกของ Pay-TV มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ีร้อยละ 2.63 เมื่อพิจำรณำถึง

สภำพของตลำดโดยรวม พบว่ำตลำดโทรทัศน์มีแนวโน้มคงท่ี กล่ำวคือ มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมเพียง

ร้อยละ 1.8 ทั้งนี้ ผู้เล่นมีรำยได้ส่วนใหญ่จำกตลำดโทรทัศน์และได้มีกำรขยำยตัวไปยังแพลตฟอร์ม OTT 

อย่ำงต่อเนื่อง (อ้ำงอิงข้อมูลจำก Ovum132 และ IDATE133 จำก รูปที่ 36)

131 โทรทัศน์ หมำยถึง โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผำ่นโครงขำ่ยเคเบิล โทรทัศน์ผำ่นโครงขำ่ยดำวเทียม
132 Ovum (2018)
133 IDATE (2018) รำยได้จำกกิจกำรโทรทัศน์เป็นกำรคำดกำรณ์จำกปี พ.ศ. 2560
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   ส�ำหรับรำยได้ของผู้ให้บริกำร OTT สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ AVoD, SVoD และ 

TVoD โดยรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำร OTT ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ำอยู่ท่ี 722 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

แบ่งออกเป็น 

   •	 รายได้จาก	AVoD	มีมูลค่ำ 334 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 46 โดยรำยได้มีสัดส่วน

ที่ใกล้เคียงกันกับรูปแบบ SVoD 

   •	 รายได้จาก	SVoD	มีมูลค่ำ 373 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 

รำยได้ที่สูงสุดในกำรให้บริกำรของตลำดกำรให้บริกำร OTT

   •	 รายได้จาก	TVoD	มีมูลค่ำ 15 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นส่วนท่ี 

น้อยสุด 

   หำกพิจำรณำรำยได้ของตลำดกำรให้บริกำร OTT โดยรวมมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ี 

ร้อยละ 23 ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงกว่ำตลำดโทรทัศน์อย่ำงเห็นได้ชัด โดยรำยได้ AVoD มีอัตรำ

กำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 22 และ SVoD มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 26 และ TVoD 

มีอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมอยูท่ีร้่อยละ 10 แนวโน้มภำพรวมของรำยได้กจิกำรโทรทศัน์ประเทศเกำหลใีต้

มีแนวโน้มกำรเติบโตที่คงที่ และ แนวโน้มตลำดกำรให้บริกำร OTT มีอัตรำกำรเติบโตที่สูง เนื่องจำกรำยได้

ของตลำดกำรให้บริกำร OTT มีแนวโน้มกำรขยำยตัวที่สูงและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง (อ้ำงอิง รูปที่ 36)

 

รูปที่	36	รำยได้ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้

ที่มา: IDATE, Ovum (B.E. 2561)

4.2	เทคโนโลยีและแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้

 4.2.1	เทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์

   โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure): โครงสรำ้งพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศ

เกำหลีใต้ ประกอบด้วย ดำวเทียมที่ใช้ส�ำหรับกำรสื่อสำร (Communication) เฉพำะดำวเทียมสัญชำติ

เกำหลีใต้ จ�ำนวน 4 ดวง (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลเกี่ยวกับดำวเทียมของ Union of Concerned Scientists 

(UCS) ในปี พ.ศ. 2561) จ�ำนวนสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินใน
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ระบบดจิทิลั (Broadcasting Station) ทัง้หมด 121 สถำนี134 (อ้ำงองิจำกฐำนข้อมลูของ Press Reference) 

โดยดำวเทียมและสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยภำคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ส่วนกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงขำ่ยเคเบิลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตทั้งบริกำร IPTV และ บริกำร OTT นั้น ใช้โครงสรำ้ง

พื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยและไร้สำยร่วมกับโครงข่ำยดำวเทียม (อ้ำงอิงรูปที่ 37)

 

รูปที่	37	โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้กำรเขำ้ถึงระบบโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้

ที่มา: GSMA (B.E 2560), Ovum, Broadbandnow, Statista, Hootsuite (B.E. 2561)

  	 โครงข่ายอินเทอร์เนต็บรอดแบนด์	(Broadband	Internet): ภำครฐัและเอกชนของเกำหลใีต้

ได้ร่วมกันพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภำยใต้โครงกำร GiGAtopia ซึ่งโครงกำรนี้มีเป้ำหมำยที่

จะพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในระดับ Gigabit Broadband โดยในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2557 

บริษัท KT ซ่ึงเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์รำยใหญ่ในประเทศเกำหลีใต้ ได้เริ่มให้บริกำร

อนิเทอร์เนต็ควำมเรว็ 1 Gbps ผ่ำนโครงข่ำย Fiber Optic  ทัว่ประเทศเกำหลใีต้เป็นรำยแรก ซึง่ในช่วงเวลำ

เดียวกันนี้ ทำงบริษัท KT ถือว่ำเป็นผู้ให้บริกำร IPTV รำยแรกของโลกที่ให้บริกำร UHD Broadcasting  

แบบเรียลไทม์ (Real Rime UHD Broadcasting) 

   ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษัท SK ได้เปิดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 

ควำมเรว็สูง 2.5 Gbps โดยใช้เทคโนโลย ีGPON ซึง่ปัจจบุนั SK Broadband มพีืน้ทีค่รอบคลมุกำรให้บรกิำร

ร้อยละ 40 ของประชำกร และมีแผนกำรลงทุนกว่ำหนึ่งล้ำนล้ำนวอนเพื่อขยำยโครงข่ำยให้ครอบคลุม 

ร้อยละ 80 ของประชำกรภำยในปี พ.ศ. 2563 ส่วนบรษิทั KT เริม่ให้บรกิำรอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ควำมเรว็สงู 

10 Gbps เป็นรำยแรกของประเทศเกำหลีใต้ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 โดยในช่วงแรกให้บริกำร

ครอบคลุมพ้ืนทีใ่นเมอืงขนำดใหญ่ (เช่น โซล ปซูำน) จำกข้อมลูในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2561 มผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็

บรอดแบนด์ของประเทศเกำหลีใต้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วยควำมเร็วระดับ Gigabit Broadband เป็น

134 http://www.pressreference.com/Sa-Sw/South-Korea.html
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135 https://www.zdnet.com/article/south-korea-to-fund-10gb-internet-push/

จ�ำนวนมำกกว่ำ 6.7 ล้ำนครวัเรอืน135 ซึง่กำรพฒันำอนิเทอร์เนต็ บรอดแบนด์ควำมเรว็สงู และกำรให้บรกิำร

แพร่ภำพโทรทัศน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริกำรในประเทศเกำหลีใต้ เป็นแนวโน้มส�ำคัญที่เกิดขึ้นและ

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในประเทศเกำหลีใต้

   Ovum คำดกำรณ์ถึงจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยในประเทศเกำหลีใต้  

ปี พ.ศ. 2561 ว่ำมจี�ำนวน 21.94 ล้ำนครวัเรอืน คดิเป็นอตัรำส่วนถงึร้อยละ 112 ของจ�ำนวนครวัเรอืน แสดง

ถึงกำรที่อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยสำมำรถเข้ำถึงทุกครัวเรือนในประเทศเกำหลีใต้ โดยบำง 

ครวัเรอืนอำจมกีำรใช้งำนมำกกว่ำหนึง่บญัชผีูใ้ช้งำน ด้วยควำมเรว็เฉลีย่ในกำรใช้งำนตำมข้อมลูทำงสถติขิอง 

Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 132.52 Mbps ซึ่งจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำย

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 22.79 ล้ำนครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 116.9 ของ

จ�ำนวนครัวเรือนในปัจจุบัน ทั้งนี้แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนและควำมเร็วในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์แบบมสีำยเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนบัสนนุกำรใช้งำนอนิเทอร์เนต็ในกจิกำรโทรทัศน์ของประเทศ

เกำหลีใต้

  	 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบไร้สาย	(Mobile	Broadband	Internet):	พื้นที่ให้

บริกำรโครงขำ่ย 3G และ 4G ในประเทศเกำหลีใต้ครอบคลุมถึงร้อยละ 99 และ ร้อยละ 100 ของจ�ำนวน

ประชำกรตำมล�ำดับ โดยประเทศเกำหลีใต้เริ่มเปิดให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 4G ครั้งแรก 

ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจบุนัมผีูใ้ช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 3G/4G (ไม่รวมกำรเชือ่มต่อ M2M) เป็นจ�ำนวน 

60.6 ล้ำนคน คดิเป็นอตัรำส่วนร้อยละ 118.8 ของจ�ำนวนประชำกร แสดงถึงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมกีำรถือ

ครองมือถือมำกกว่ำคนละ 1 เครื่อง (จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี พ.ศ. 2561) โดย

แบ่งเป็นผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G จ�ำนวน 8.5 ลำ้นคน และผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G 

จ�ำนวน 52.1 ล้ำนคน โดยผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของจ�ำนวน 

ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.24 ของจ�ำนวนผู้ใช้งำน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G ได้เริ่มเข้ำมำมีบทบำท 

ในตลำดในปี พ.ศ. 2563 ด้วยผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน 3 แสนคน ก่อนจะเพิ่มเป็น 2.4 ล้ำนคน  

ในปี พ.ศ. 2564 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite  

ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 42.97 Mbps ด้วยแนวโน้มกำรเพิ่มควำมเร็วในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์

มือถือจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นปัจจัยสนับสนุนกำรใช้บริกำรโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตในประเทศเกำหลีใต้ 

ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

  	 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและความเร็ว	(Internet	and	Speed):	เกำหลีใต้จัดเป็นประเทศที่มี

ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก กำรลงทุนของผู้ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและ

กำรสนับสนุนจำกรัฐบำลส่งผลให้ธุรกิจ IPTV ของผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกน้ี กำรทีผู่ใ้ช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีก่ว่ำร้อยละ 86 ของจ�ำนวนประชำกรใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 

4G และโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ที่ครอบคลุมกำรบริกำรทั่วประเทศ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้ใช้งำน

สำมำรถเข้ำถึงบริกำร OTT และรับชมวิดีโอที่มีคุณภำพดีได้
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 4.2.2	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์	

   แนวโน้มและนวตักรรมของเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกจิกำรโทรทัศน์เป็นกำรมุง่พฒันำตัง้แต่โครงสร้ำง

พืน้ฐำน ไปจนถงึอปุกรณ์รบัชม เพือ่เพิม่คณุภำพของสญัญำณภำพและเสยีงเป็นกำรเพิม่ประสบกำรณ์รบัชม

ที่ดีขึ้น สำมำรถพิจำรณำแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของเกำหลีใต้ในรูปที่ 38 

 

รูปที่	38	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้

   การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโครงข่ายบรอดแบนด์	(Broad-

band	and	5G	Network): ทำงรัฐบำลเกำหลีใต้ได้สนับสนุนเงินลงทุน 940 ล้ำนวอน เพื่อขยำยโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้รองรับควำมเร็ว 10 Gbps ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญส�ำหรับบริกำรในอนำคตที่

ต้องกำรแบนด์วิดท์สูง เช่น Hologram, AR และ VR รวมถึงกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงและบริกำรใหม่ ๆ 

บนเทคโนโลยี 5G โดยมีเป้ำหมำยให้ครอบคลุมร้อยละ 50 ของประชำกรในปี พ.ศ. 2563

   ในส่วนของโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ในเกำหลีใต้นั้น ผู้ให้บริกำรโครงข่ำย 3 รำย 

ได้แก่ SK Telecom, LG Uplus และ KT ได้ร่วมมือกันเปิดให้บริกำร 5G เชิงพำณิชย์เป็นรำยแรกของโลก 

เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยสำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนทำง Mobile 5G Router เนื่องจำกโทรศัพท์

เคล่ือนที่ที่รองรับกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี 5G นั้นมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะวำงจ�ำหน่ำยในเดือนมีนำคม  

พ.ศ. 2562 โดยทำง SK Telecom ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ 

ได้ท�ำกำรถ่ำยทอดสดทำงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย 5G เชิงพำณิชย์ได้ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อวันท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลำนับถอยหลังเข้ำสู่ศักรำชใหม่ ซ่ึงนับได้ว่ำกำรทดลองครั้งนั้นประสบ 

ควำมส�ำเรจ็อย่ำงสงู เนือ่งจำกสำมำรถส่งวดีิโอคุณภำพสงูและมคีวำมเสถียร ด้วยควำมหน่วงน้อยกว่ำ 1 วนิำที 

ในขณะที่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีควำมคับคั่งสูง ในขณะเดียวกัน KT ได้เปิดให้บริกำร 5G ท่ีกลำงกรุงโซล 

และมีแผนที่จะขยำยพื้นที่ให้บริกำรครอบคลุมอีก 24 เมืองใหญ่ ก่อนหนำ้นี้ ทำง KT ร่วมกับ Intel ได้ท�ำ 

กำรสำธิตและแสดงกำรใช้งำนเทคโนโลยี 5G ในงำนโอลิมปิกฤดูหนำวเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย KT ยังมีแผน 

ท่ีจะลงทุนกว่ำ 20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยด้ำน ICT และ Broadcasting Technology ของเกำหลีใต้ได้คำดกำรณ์ว่ำจะมี 
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ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G เป็นอัตรำส่วนร้อยละ 5 ของผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังหมด 

ในปี พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 2569

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบของ	Convergence	Platform: 

เกำหลีใต้มีกำรให้บริกำร Convergence Platform รูปแบบใหม่ท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงผู้ให้

บริกำรโทรคมนำคมและผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมเช่น KT ร่วมกับ KT Skylife เปิดให้

บริกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมในรถยนต์โดยไม่ขำดกำรเช่ือมต่อแม้อยู่ในอุโมงค์หรือสภำพ

อำกำศไม่ดี ซึ่งถือเป็นจุดด้อยของกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมในปัจจุบัน ท้ังนี้ทำง KT และ 

Skylife ได้ร่วมกันพัฒนำเทคโนโลยี B.U.S ที่สำมำรถรับสัญญำณได้ท้ังจำกระบบดำวเทียมและโครงข่ำย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G แบบเรียลไทม์และสำมำรถสลับสัญญำณไปมำระหว่ำงกันได้ ซึ่งก่อนหนำ้นี้ ทำง KT 

Skylife ได้ให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมแบบเคลือ่นที ่โดยใช้ เสำอำกำศดำวเทยีมร่วมกบักล่อง

รับสัญญำณแต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเทำ่ที่ควร เนื่องจำกควำมไม่เสถียรของสัญญำณในภำครับ  

  	 การพฒันาเทคโนโลยกีารให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินในระบบดิจทิลั	(Digital	

Terrestrial	Television:	DTT):	ประเทศเกำหลีใต้เริ่มมีกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินจำกระบบแอนำล็อก (Analog Terrestrial Television) ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital 

Terrestrial Television หรือ DTT) ในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ ATSC 1.0  

ส่วนกำรยตุกิำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบแอนำลอ็กทัง้หมดได้ด�ำเนนิกำร

เสร็จสิน้สมบรูณ์ ในปี พ.ศ. 2555 ทัง้นีใ้นปี พ.ศ. 2558136 ทำงรฐับำลเกำหลใีต้ได้มจีดัสรรคลืน่ควำมถ่ีจ�ำนวน 

30 MHz ในย่ำนควำมถี่ 700 MHz ให้กับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรทีวีดิจิทัลจ�ำนวน 5 ช่อง ได้แก่ Korean  

Broadcasting System (KBS) จ�ำนวน 2 ช่อง, Munhwa Broadcasting System (MBS), Seoul  

Broadcasting System (SBS) และ Educational Broadcasting System (EBS) จ�ำนวน 3 ช่อง เพือ่ด�ำเนนิกำร

พัฒนำกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินแบบก้ำวหน้ำ (Advanced Broadcasting 

Service) หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2559 ทำงรัฐบำลเกำหลีใต้ได้เลือกมำตรฐำนกำรแพร่ภำพด้วยระบบ ATSC 

3.0 ซึง่เป็นระบบกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิทีใ่ช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำมำใช้

เป็นต้นแบบในกำรแพร่ภำพช่องรำยกำรแบบ UHD ท้ังนี้ประเทศเกำหลีใต้ได้เริ่มใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพ

ในระบบ ATSC 3.0 ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบ 4K UHD เป็น

รำยแรกของโลก โดยมีแผนด�ำเนินกำรให้สัญญำณครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2564

   การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนการเชื่อมต่อกับผู ้ชมโทรทัศน์	 (Customer-Premises	 

Equipment:	CPE): ในส่วนของกำรพัฒนำอุปกรณ์รับชมโทรทัศน์นั้น Samsung ซ่ึงเป็นผู้น�ำทำงด้ำน

เทคโนโลยีในประเทศเกำหลีใต้ ได้จัดแสดงโชว์นวัตกรรมโทรทัศน์ที่รองรับควำมละเอียด 8K ขนำด 98 นิ้ว 

ที่ถูกพัฒนำบนเทคโนโลยี QLED ในงำน CES (Consumer Electronics Show) ที่จัดขึ้นในเดือนมกรำคม 

พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีกำรน�ำ AI มำใช้ประมวลผลและท�ำกำรปรับคุณภำพของสัญญำณท่ีรับไม่ว่ำจะมำจำก

แหล่งใดหรือควำมละเอียดใด ให้มีคุณภำพใกล้เคียงกับควำมละเอียด 8K มำกท่ีสุด ส�ำหรับควำมละเอียด

ระดับ 8K นั้น จะมีควำมละเอียดสูงกว่ำระบบ HD ถึง 16 เท่ำ โดยมำตรฐำนกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง 

ATSC 3.0 ที่ประเทศเกำหลีได้น�ำมำใช้ในปี พ.ศ. 2560 นั้นได้ถูกออกแบบให้รองรับควำมละเอียด 8K แล้ว
136 https://nabpilot.org/whats-going-on-in-korea-with-uhd-broadcasting/
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4.3	การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้

	 4.3.1	หน่วยงานก�ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ

   หน่วยงำนก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ (Regulatory Body):หน่วยงำนก�ำกับดูแลกิจกำร 

โทรทศัน์ประเทศเกำหลใีต้ คือ Korea Communications Commission (KCC)137 และ Ministry of Science 

and ICT (MSIT)138 โดย KCC เป็นหน่วยงำนหลักที่ควบคุมกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำร

กำรสื่อสำร คุ้มครองผู้ใช้งำน และรักษำควำมเป็นอิสระของบริกำรกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ใน 

ปี พ.ศ. 2560 KCC ก�ำหนดเป้ำหมำยหลักในกำรแพร่ภำพโทรทัศน์และกำรสื่อสำรโทรคมนำคมสำธำรณะ 

และมุ่งปรับปรุงกระบวนกำรอนุมัติใบอนุญำตให้เป็นกลำงและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (อ้ำงอิง รูปที่ 39)

   ส่วน MSIT ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมนโยบำยกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม กิจกำรกระจำยเสียง 

และกิจกำรโทรทัศน์ในภำพรวม โดยภำครัฐจัดสรรงบประมำณกว่ำ 193 ล้ำนวอน ให้ MSIT ท�ำวิจัยและ

พัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (อ้ำงอิงรูปที่ 39)

 

รูปที่	39 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ที่มา: KCC, MSIT, Ovum

   บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ (Duties and Responsibility): หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ 

KCC เกี่ยวกับกิจกำรโทรทัศน์ มีดังนี้

   • ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักจิกำรโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิ บรกิำรท่ัวไป และบรกิำรข่ำวสำร ก�ำหนด 

มำตรฐำนเนื้อหำ และก�ำกับดูแลเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่

   • ตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษต่อกำรละเมิดกฎของผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม

   • พัฒนำและประกำศใช้มำตรกำรเพื่อคุ้มครองสิทธิกำรรับชมของผู้ใช้งำน และข้อมูลส่วนตัว 

รวมถึงมำตรกำรข้อก�ำหนดกำรคำ้ที่เป็นธรรมในตลำด

137 https://eng.kcc.go.kr/user.do?page=E01010100&dc=E01010100
138 http://english.msip.go.kr/english/main/main.do
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139 Article 16 (Term of Validity of License and Approval) of Broadcasting Act

   • จัดกำรเกี่ยวกับกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์และพัฒนำนโยบำยเพื่อควำมหลำกหลำยของสื่อ 

(Media diversification)

   บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ (Duties and Responsibility): หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ 

MSIT เกี่ยวกับกิจกำรโทรทัศน์ มีดังนี้

   • ควบคุมนโยบำยกำรสื่อสำรและกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ในภำพรวม (กิจกำรโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล โครงข่ำยดำวเทียม IPTV และ OTT) MSIT นั้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก KCC ก่อน

ที่จะออกกฎเพื่อควบคุมสื่อแบบใหม่หรือแก้ไขขั้นตอนกำรอนุมัติ

   • จัดกำรกำรหลอมรวมกันและกำรส่งเสริมกำรกระจำยเสียงและกำรสื่อสำร

   • ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรควบรวมกิจกำร

   4.3.1.1	หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์

   จำก รูปที่ 40 และ รูปที่ 41 แสดงขั้นตอนในกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำร กำรให้

บริกำรโทรทศัน์รูปแบบต่ำง ๆ  ซึง่โดยทัว่ไปจะเริม่จำกกำรยืน่ค�ำขอรบัใบอนญุำตกำรประกอบกจิกำรต่อคณะ

กรรมกำร โดยจะต้องยื่นใบขออนุญำตแก่ KCC และ MSIT เอกสำรจะประกอบไปด้วยแผนธุรกิจ และ 

แผนกำรติดตั้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรกระจำยภำพ เป็นต้น จำกนั้นคณะกรรมกำรจะพิจำรณำ 

กลัน่กรองเพือ่วเิครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ ส�ำหรบักำรออกใบอนญุำตกจิกำรโทรทศัน์

ภำคพื้นดินจะต้องมีกำรพิจำรณำผลลัพธ์ทำงเทคนิคจำกกำรสร้ำงสถำนีวิทยุโดย MSIT ส�ำหรับบริกำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลน้ันอำจจะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่ำได้ปฏิบัติข้อก�ำหนดคุณภำพ 

ข้ันต�่ำเก่ียวกับกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง และปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำเทคโนโลย ี

กำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงแล้ว กำรพจิำรณำกำรให้ใบอนญุำตกำรประกอบกจิกำรนัน้โดยปกตจิะด�ำเนนิกำร

ภำยในสำมสิบถึงเก้ำสิบวันท�ำกำร โดยปกติแล้วใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศ

เกำหลีใต้จะมีอำยุ 5 ปี139

รูปที่	40 รำยละเอียดขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา: KCC
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รูปที่	41 รำยละเอียดขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา: Korean National law enforcement

   ส�ำหรับบริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT จะต้องขออนุญำตกับ Ministry of Science and ICT 

(MSIT) โดยผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์จะต้องส่งเอกสำร ยกตัวอยำ่งเช่น แผนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแผนเกี่ยวกับ

กำรจัดหำ (Supply) และควำมต้องกำร (Demand) ส�ำหรับเนื้อหำรำยกำร เอกสำรที่ยืนยันควำมสำมำรถ

ทำงกำรเงินและทำงเทคนคิ แผนเกีย่วกบัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก ซึง่รวมถงึแผนกำรเช่ำในกรณทีีม่กีำรให้เช่ำ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ส�ำคัญ กำรพิจำรณำอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์นั้นจะประเมินด้วย 

หลักเกณฑ์ อยำ่งเช่น ควำมเหมำะสมของแผนธุรกิจในกำรจัดหำเนื้อหำรำยกำรและควำมต้องกำรของผู้ชม 

โดยค�ำนึงถึงกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรออกอำกำศโทรทัศน์ นอกจำกนี้ยังพิจำรณำถึง 

ควำมเหมำะสมในกำรปกป้องควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขันในตลำดกิจกำรโทรทัศน์

	 4.3.2	กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล

   กฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต ้

ในปัจจุบัน พิจำรณำได้จำก รูปที่ 42 ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่	42	กฎหมำยแม่บทที่ส�ำคัญ

ที่มา: KCC, Ovum
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   • พระราชบญัญตั	ิFramework	Act	on	Broadcasting	Communications	Development	

(2010)140: พระรำชบัญญัติที่ก�ำหนดทิศทำง นโยบำยพื้นฐำนและแผนกำรกระจำยภำพทำงโทรทัศน์และ

กำรโทรคมนำคม รวมทั้งก�ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรจัดกำรในกรณีที่เกิดเหตุไม่คำดคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติใน 

กำรแพร่ภำพกระจำยเสียงและกำรสื่อสำร

   • พระราชบัญญัติ	Broadcasting	Act	(2016)141: พระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำกับดูแล 

ควำมเป็นอสิระของกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีง กำรออกใบอนญุำต กำรอนมุตัใิบอนญุำตใหม่และกำรต่ออำยุ 

ใบอนุญำต นอกจำกนีย้งัมเีนือ้หำเกีย่วกบักำรคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์ของผูช้มและส่งเสรมิกำรแข่งขนั

ที่เป็นธรรมในตลำด

   • พระราชบัญญัติ	 Internet	Multimedia	Broadcasting	Business	Act	2013142:  

พระรำชบญัญตักิ�ำกบัดูแลกำรออกใบอนุญำตของกจิกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงและมลัตมิเีดยีบนอนิเทอร์เนต็ 

ซึ่งมีกำรก�ำหนดค�ำนิยำม รำยละเอียดในกำรขออนุญำตและต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร กำรเป็น

เจ้ำของกำรครองสทิธข้ิำมสือ่ กำรควบคุมกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมในตลำด กำรคุม้ครองผูบ้รโิภคบนอนิเทอร์เนต็ 

กำรเข้ำถึงเนื้อหำที่เท่ำเทียมกัน และกำรควบคุมควำมปลอดภัยของข้อมูล

   • พระราชบัญญัติ	Telecommunications	Business	Act	2015143: พระรำชบัญญัติ 

ที่ถูกตรำขึน้เพือ่จ�ำแนกประเภทของบริกำรและผูป้ระกอบธรุกจิกจิกำรโทรคมนำคม ส่งเสรมิกำรแข่งขันท่ีเป็น

ธรรมและมีระบบควบคุมส�ำหรับกำรคุ้มครองผู้ใช้

	 4.3.3	ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์

   4.3.3.1	กรอบแนวทางการออกใบอนญุาตประกอบกจิการโทรทศัน์	(Licensing	Framework)

   กำรออกใบอนญุำตกำรประกอบกจิกำรของผูป้ระกอบกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงเพือ่ให้สำมำรถ

ด�ำเนินงำนและแข่งขันในตลำดได้อย่ำงอิสระตำมเงื่อนไขท่ีมี ถือเป็นหน้ำท่ีส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของหน่วยงำน

ก�ำกับดูแล สำมำรถพิจำรณำประเภทใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ได้จำก รูปที่ 43 ต่อไปนี้ 

 

รูปที่	43 กรอบแนวทำงกำรออกใบอนุญำตในประเทศเกำหลีใต้

ที่มา: KCC

140 https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=42622
141 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?query=ENFORCEMENT%20DECREE%20OF%20THE%20BROAD 
 CASTING%20ACT#liBgcolor0
142 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=169478&lsId=010635&chrClsCd=010202&urlMode=engLsInfoR 
 &viewCls=engLsInfoR#0000
143 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?query=TELECOMMUNICATIONS%20BUSINESS%20ACT
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   • ใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดิน เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำรตำมมำตรำ  

2 ข้อ 2a ใน Broadcasting Act

   • ใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำร

โทรทัศน์ตำมมำตรำ 7 ใน Broadcasting Act

   • ใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำร

ตำมมำตรำ 2 ข้อ 2c ใน Broadcasting Act

   • ใบอนุญำตกำรให้บริกำรผู้รวบรวมเน้ือหำรำยกำร เป็นใบอนุญำตเพื่อกำรให้บริกำรรวม 

ช่องรำยกำร (Program providing business) ตำมมำตรำ 8 ใน Broadcasting Act 

   • ใบอนุญำตกำรให้บริกำร Internet Multimedia Broadcasting มำตรำ 2 แห่ง Internet 

Multimedia Broadcasting Business Act144 ได้ให้ค�ำนิยำม Internet Multimedia Broadcasting ว่ำ

เป็นกำรให้บริกำรสื่อแพร่ภำพและกระจำยเสียงที่ให้บริกำรเนื้อหำในแบบข้อมูล ภำพ เสียง และรำยกำร 

กำรถ่ำยทอดสด ไปยังผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำงโทรทัศน์ หรือกำรให้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ต ดังนั้นใบอนุญำต

ประเภทนี้ได้รวมถึงกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ IPTV และแบบ OTT จึงกล่ำวได้ว่ำผู้ให้บริกำรแบบ OTT  

ในประเทศเกำหลีใต้จะต้องขอรับใบอนุญำตก่อนกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มหรือให้บริกำรเนื้อหำรำยกำร 

ผ่ำนอินเทอร์เน็ต

	 4.3.4	การเปรียบเทียบการก�ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบด้ังเดิม	(Linear	TV)	และ

แบบ	OTT	

   กำรเปรียบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงรปูแบบกำรให้บรกิำรแบบดัง้เดมิและแบบ OTT สำมำรถ

พจิำรณำได้จำกมติด้ิำนกำรออกใบอนุญำต (Licensing) ข้อจ�ำกดัในกำรให้บรกิำร (Restrictions) กำรควบคมุ

กิจกำร (Control) และกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค (Protection) รูปที่ 44 และรูปที่ 45 แสดงถึง

กำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรรูปแบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และแบบ OTT ในมิติ

ตำ่ง ๆ กล่ำวคือ

  	 4.3.4.1	การออกใบอนุญาตกิจการโทรทัศน	์(Licensing)

  	 การออกใบอนญุาตกิจการโทรทัศน์	(Licensing): ส�ำหรบักำรให้บรกิำรโทรทศัน์ทัง้แบบดัง้เดมิ

และแบบ OTT จะต้องได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ ส�ำหรับผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร 

ตำ่งประเทศนั้นต้องได้รับกำรอนุญำตจำก Ministry of Science and ICT ก่อนกำรให้บริกำร145

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	(License	Fee): ในส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม KCC และ MSIT 

มอี�ำนำจในกำรก�ำหนดค่ำธรรมเนยีมส�ำหรบัผูไ้ด้รบัอนญุำตแต่ละรำย ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบบอก

รับสมำชิก MSIT ได้ก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมโดยค�ำนวณจำกกำรคูณอัตรำค่ำธรรมเนียมท่ี

ก�ำหนดให้ซึ่งไม่เกินร้อยละ 6 ของรำยได้จำกกำรแพร่ภำพและกำรโฆษณำของผู้ให้บริกำรในปีท่ีผ่ำนมำ 

ส�ำหรับผู้ให้บริกำรแบบ OTT ใน Internet Multimedia Broadcasting Business Act นั้นไม่ได้กล่ำวถึง

กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมของใบอนุญำต Internet Multimedia Broadcasting 

144 http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=29654&type=part&key=43
145 มำตรำ 11 ของ Broadcasting Act
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  	 4.3.4.2	ข้อจ�ากัดในการให้บริการ	(Restrictions)

   การลงทุนจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment): ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์

แบบดั้งเดิม ข้อจ�ำกัดในกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงชำติส�ำหรับบริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ผ่ำน 

โครงข่ำยภำคพื้นดิน และ ผำ่นโครงข่ำย IPTV คือ ร้อยละ 49 มีกำรจ�ำกัด ร้อยละ 20 ของหุ้นในช่องรำยกำร

ทั่วไป และร้อยละ 10 ในช่องรำยกำรข่ำว146 ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้น มำตรำ 9 ของ Internet  

Multimedia Broadcasting Business Act ได้จ�ำกัดกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงชำติไว้ที่ร้อยละ 49

   การเป็นเจ้าของการครองสิทธิข้ามสื่อ	 (Cross	Media	Ownership):	มำตรำ 4 ของ  

Broadcasting Act ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันกำรจ�ำกัดโอกำสในกำรรับรู้จำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำยหลำย  

โดยไม่ให้บริษัทใด ๆ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ด�ำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์ครอบง�ำกิจกำรในลักษณะท่ีเป็น 

กำรจ�ำกดักำรผกูขำดในกำรประกอบกจิกำรสือ่ โดยก�ำหนดสดัส่วนกำรครองสทิธข้ิำมสือ่ไว้ท่ีร้อยละ 49 ในกิจกำร

โทรทัศน์ระบบโครงข่ำยเคเบิล ระบบโครงข่ำยภำคพื้นดิน และ ระบบ IPTV ร้อยละ 30 ในกิจกำรกำรให้

บริกำรช่องรำยกำรทัว่ไปและช่องรำยกำรข่ำว และร้อยละ 10 ในกจิกำรโทรทัศน์โครงข่ำยภำคพืน้ดนิ ส�ำหรบั

โทรทัศน์แบบ OTT มำตรำ 8 ของ Internet Multimedia Broadcasting Business Act ได้ก�ำหนดสัดส่วน

ของกำรถือครองหุ้นโดยผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์สำมำรถลงทุนในโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งคือไม่เกิน 

ร้อยละ 49 และก�ำหนดสัดส่วนหุ้นที่ผู้ประกอบกำร OTT สำมำรถลงทุนในบริกำรรวบรวมช่องรำยกำร147

  	 ข้อจ�ากัดด้านการโฆษณา	(Advertisement): มำตรำ 4 ของ Broadcasting Act ได้ถกูบญัญตัิ

ขึ้นเพื่อควบคุมด้ำนกำรโฆษณำโทรทัศน์ที่ผู้ประกอบกำรต้องปฏิบัติตำม โดยสำมำรถโฆษณำได้ไม่เกิน 

ชัว่โมงละ 12 นำท ีเมือ่รวมเวลำโฆษณำตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไม่่เกนิชัว่โมงละ 10.2 นำท ีส�ำหรบัเนือ้หำ

ในกำรโฆษณำ พระรำชบัญญัติ Consumer Protection Act (2004) ถูกบังคับใช้ภำยใต้ Fair Trade  

Commission เพื่อก�ำกับดูแลกำรโฆษณำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งคือ กำรโฆษณำที่ผิด กำรโฆษณำที่หลอกลวง  

กำรโฆษณำเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรม และ กำรโฆษณำที่ใส่ร้ำยป้ำยสี ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้น 

ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ Consumer Protection Act (2004) เช่นเดียวกับ

ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV)

  	 ข้อจ�ากดัการจดัหาโปรแกรม	(Program	Supply): ส�ำหรบักำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ 

มีประกำศจำก KCC เพ่ือก�ำหนดให้น�ำรำยกำรสำธำรณะท่ีได้รับควำมนิยมแพร่หลำยหรือมีควำมส�ำคัญ 

มำออกอำกำศ148 ตัวอยำ่งเช่น โอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนำว, FIFA World Cup, เอเซียนเกมส์, กำรแข่งขัน

เบสบอลคลำสสกิระดับโลก และกำรแข่งขนัฟุตบอลทมีชำต ิส�ำหรบัโทรทัศน์แบบ OTT มกีฎ Net Neutrality 

and Internet Traffic Management Rules ซึ่งมีประเด็นหลักคือ

   1) สทิธทิีผู่ใ้ช้บรกิำรทีส่ำมำรถเข้ำถงึเนือ้หำทีถ่กูต้องตำมกฎหมำย เลอืกใช้อปุกรณ์ในกำรเข้ำถงึ

หรือใช้บริกำรต่ำง ๆ และรับรู้ข้อมูลกำรจัดกำรรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

   2) ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตต้องจัดกำรรับส่งข้อมูลและกำรให้บริกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งอำจเป็น

ในด้ำนคุณภำพของกำรส่งสัญญำณและคลื่นควำมถี่ เป็นต้น 

146 https://asiavia.org/wp-content/uploads/2018/08/PUB-OTT-TV-Policies-in-Asia-2018.pdf
147 http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=29654&type=part&key=43
148 https://kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=A02030300&dc=K02030300&boardId=1097&cp=5&board 
 Seq=44265
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   3) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ผลิตและพัฒนำบริกำรให้มีคุณภำพ 

   4) ส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไม่สำมำรถห้ำมกำรเข้ำถึงบริกำร

เนื้อหำต่ำง ๆ ที่ถูกกฎหมำยของผู้ใช้บริกำรได้ และไม่สำมำรถห้ำมกำรเข้ำถึงเนื้อหำและบริกำรต่ำง ๆ  

บนอุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรำยต่อระบบโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต หรือเลือกในกำรให้บริกำรอย่ำงไม่เป็นธรรม 

  	 4.3.4.3	การควบคุมกิจการโทรทัศน	์(Controls)

  	 การควบคุมการพากย์และค�าบรรยายภาพ	(Captioning	and	Subtitles):	ส�ำหรับกำรให้

บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั้น มำตรำ 52 ของ Broadcasting Act ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมในด้ำนกำร

พำกย์ ภำษำมือ และค�ำบรรยำยภำพ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกจ�ำเป็นต้องใช้

ภำษำมือ ค�ำบรรยำยใต้ภำพ ค�ำอธิบำยเสียง ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ชมที่พิกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยกำรพำกย์ไว้ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบอืน่ เช่น ผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม

จะต้องมคี�ำบรรยำยภำพร้อยละ 70 ค�ำอธบิำยเสยีงร้อยละ 7 และภำษำมอืร้อยละ 4 และส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV จะต้องมีค�ำบรรยำยภำพร้อยละ 70 ค�ำอธิบำยเสียงร้อยละ 5 และภำษำมือ 

ร้อยละ 3 ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้นไม่มีกำรก�ำกับดูแลในเรื่องดังกลำ่ว

  	 การควบคุมเนื้อหา	(Content):	ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ท้ัง 2 ระบบนั้น กำรควบคุม

เนื้อหำใช้วิธีกำรก�ำกับดูแลตนเอง โดยมีหน่วยงำน Korea Communications Standards Commission 

(KCSC)149 ทีท่�ำหน้ำทีด่แูลควบคมุเนือ้หำและก�ำหนดมำตรฐำนต่ำงๆ ผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์จะต้องแสดงระดบั

อำยุของผู้ชมที่สำมำรถดูได้ในรำยกำรที่ถูกก�ำหนดโดย KCSC150 ในระหวำ่งกำรออกอำกำศของรำยกำร ซึ่ง

มีประเภทดังนี้ ทุกวัย 7 ปีขึ้นไป 12 ปีขึ้นไป 15 ปีขึ้นไป และ 19 ปีขึ้นไป นอกจำกนี้ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์

ระบบ Pay-TV ท้องถิน่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรแสดงเรตติง้อำยขุองผูช้มในรำยกำรต่ำงประเทศ151  ในขณะ

เดียวกัน Korea Media Rating Board (KMRB)152 ได้มีกำรก�ำกับดูแลกำรจัดเรตติ้งเนื้อหำซ่ึงเก่ียวกับ 

ควำมรนุแรง พฤตกิรรมท่ีไม่เหมำะสม เพศ กำรใช้ภำษำ และสิง่เสพตดิ เป็นต้น ในภำพยนตร์และวดิโีอ ส�ำหรบั

โทรทัศน์แบบ OTT นั้นจะต้องปฏิบัติตำมกำรควบคุมเนื้อหำของ Act On Promotion Of Information 

And Communications Network Utilization And Information Protection153 ซึง่ห้ำมกำรออกอำกำศ

เนื้อหำที่ผิดกฎหมำย เช่น เนื้อหำที่ไม่เหมำะสมทำงเพศ เนื้อหำที่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเนื้อหำของสื่อ

ที่เป็นอันตรำยต่อผู้ชมที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

   การจ�ากดัโควตาเนือ้หาและการก�าหนดราคาค้าปลกีและค้าส่ง	(Quota	and	Rate):	ส�ำหรบั

กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั้น มีกำรควบคุมเพื่อจ�ำกัดเนื้อหำบนช่องรำยกำรโทรทัศน์แต่ละระบบ 

มำตรำ 57 ของ Broadcasting Act ก�ำหนดว่ำ ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโครงข่ำย

ดำวเทียมจะต้องมีเน้ือหำจำกผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรในประเทศเป็นจ�ำนวนร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70 ของ

149 http://m.kocsc.or.kr/eng/PageLink.do
150 http://m.kocsc.or.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do
151 AVIA
152 http://global.kmrb.or.kr/classification/ratingGuideline.do
153 https://elaw.klri.re.kr/kor_mobile/viewer.do?hseq=42587&type=part&key=43
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จ�ำนวนเวลำกำรออกอำกำศทั้งหมดในคร่ึงปี ส�ำหรับระบบโทรทัศน์แบบ OTT ไม่มีกำรก�ำหนดในเรื่อง 

ดังกล่ำว ส�ำหรับโทรทศัน์ทัง้ 2 รปูแบบ ไม่มกีำรควบคมุด้ำนรำคำระดบัค้ำปลกีและระดบัค้ำส่ง อย่ำงไรกต็ำม 

ถ้ำหำกผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงรำคำจะต้องขออนุมัติจำก KCC 

ก่อน 

   4.3.4.4	การคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้บริโภค	(Protection)

  	 ลิขสิทธิ์ผลงาน	(Copy	Rights):	ส�ำหรับด้ำนผู้ให้บริกำรนั้นมีพระรำชบัญญัติ Copyright Act 

(2013)154 ที่ควบคุมดูแลสิขสิทธิ์ผลงำนต่ำงๆ อย่ำงเช่น งำนเพลง ภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์ ที่ได้รับ 

กำรออกอำกำศบนโทรทศัน์ระบบต่ำงๆ ซึง่รวมถงึโทรทศันแบบ OTT นอกจำกนีย้งัมเีนือ้หำเกีย่วกบักำรห้ำม

ผู้ที่ไม่ใช่เจ้ำของผลงำนในกำรท�ำซ�้ำหรือดัดแปลงผลงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ส�ำหรับ

โทรทัศน์แบบ OTT นั้น Ministry of Culture, Sports and Tourism มีอ�ำนำจในกำรออกค�ำสั่งปิดก้ัน 

กำรเข้ำถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมำยซึ่งอยู่ต่ำงประเทศ

   การคุ้มครองผู้บริโภค	(Customer	Protection):	ส�ำหรับด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรให้

บรกิำรโทรทศัน์แบบด้ังเดิมน้ัน ผูใ้ห้บรกิำรกำรกจิกำรโทรทศัน์ระบบ Pay-TV ต้องให้บรกิำรในรำคำทีย่ตุธิรรม

และสมเหตสุมผลเพือ่ให้แน่ใจว่ำทกุคนมสีทิธใินกำรรบัชมอย่ำงเท่ำเทียมกนั นอกจำกนี ้KCC ก�ำหนดรำยกำร

บำงรำยกำรเป็น “รำยกำรออกอำกำศหลกั” ที่ผู้ให้บริกำรกจิกำรโทรทัศนจ์ะตอ้งให้บริกำรรำยกำรดงักลำ่ว

ด้วยกำรรำคำที่สมเหตุสมผล ส�ำหรับผู้ให้กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV และผู้ให้บริกำรแบบ OTT 

มำตรำ 20 ของ Internet Multimedia Broadcasting Business Act ได้กล่ำวถึงกำรเข้ำถึงเนื้อหำที ่

เท่ำเทียมกัน และมำตรำ 16 ของ Internet Multimedia Broadcasting Business Act ได้กลำ่งถึงกำรที่

ผู้ให้บริกำรต้องใช้มำตรกำรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละรำย กำรปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ 

ยังถูกบัญญัติใน Consumer Protection Act อีกเช่นกัน

 

รูปที่	44	กำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลระหว่ำงผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและแบบ OTT ส�ำหรับ 

       หัวข้อใบอนุญำตและข้อจ�ำกัด

ที่มา: KCC, AVIA

154 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16953
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รูปที่	45 กำรเปรียบเทียบกำรก�ำกับดูแลระหว่ำงผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและแบบ OTT ส�ำหรับ 

      หัวข้อกำรควบคุมและคุ้มครอง

ที่มา:	KCC, AVIA

   4.3.4.5	แนวโน้มการก�ากับดูแล

   เมื่อพิจำรณำจำกทรัพยำกรคลื่นควำมถี่ KCC ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อส่งเสริมกิจกำร

กระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์แบบดิจิทัลเพื่อช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเปลี่ยนไปสู่กำรเผยแพร่

ภำพแบบดิจิทัล ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยคือกำรเพิ่มกำรรับรู้ของประชำชนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และ

รวมถึงกำรแจกจ่ำยกล่องรับสัญญำณให้แก่ครอบครัวที่มีรำยได้ต�่ำ นอกจำกนี้ยังมีแผนงำน 5G เพื่อ 

กำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ ซึ่งคำดว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญที่น�ำไปสู่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมและ 

ยังเสริมสร้ำงรำกฐำนส�ำหรับกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (รูปที่ 46)

   ในด้ำนกำรแข่งขันนั้น KCC ได้มีกำรร่วมมือกับนำนำประเทศเก่ียวกับกิจกำรแพร่ภำพ 

กระจำยเสียงต่ำงประเทศ โดยมีกำรประชุมทวิภำคี เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรร่วมมือในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ 

นอกจำกนีย้งัมกีำรปฏริปูกฎระเบยีบเพือ่ช่วยผูป้ระกอบกำร เช่น กำรลดข้อจ�ำกดักำรถือหุน้ต่ำงชำตใินบรกิำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และข้อจ�ำกดัในกำรถอืหุน้ เพือ่บรรเทำภำระของผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง

และขนำดย่อยของโทรทัศน์ภำคพ้ืนดิน และเพ่ือกระตุ้นกำรลงทุน นอกจำกนี้ KCC ยังมีกำรสนับสนุน 

กำรหำแหล่งกำรเงินที่มั่นคงส�ำหรับกำรผลิตเน้ือหำของผู้ประกอบกำร มีกำรเปิดตัวโฆษณำเสมือนจริง  

(Virtual advertisement) ซึ่งเป็นโฆษณำรูปแบบใหม่ที่สะท้อนถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 

   ในด้ำนเนื้อหำนั้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรแพร่ภำพแบบ Ultra-HD และควำมก้ำวหน้ำของ 

กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่งผู้ชมสำมำรถชมรำยกำรท่ีชอบได้ทุกท่ีทุกเวลำ เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�ำให้

โทรทศัน์รปูแบบน้ีได้รบัควำมนยิมจำกผูช้มและได้รบัส่วนแบ่งทำงกำรตลำดทีเ่พิม่ขึน้ ท�ำให้หน่วยงำนก�ำกบั

ดูแลจะต้องมีมำตรกำรที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อจัดกำรกับข้อมูลที่เป็นอันตรำยบนแพลตฟอร์ม 
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รูปที่	46 แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

4.4	บทสรุปการศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแล

	 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์	(TV	Market):

 เน่ืองด้วยตลำดกิจกำรโทรทัศน์ประเทศเกำหลีใต้ เป็นตลำดที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และม ี

กำรปรบัตวัอย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้กำรเข้ำถงึของโทรทศัน์บนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง โทรทัศน์

แบบ OTT มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับช่องทำงกำรชมโทรทัศน์อื่น โดยผู้เล่น

ส�ำคัญในโทรทัศน์แบบด้ังเดิมส่วนใหญ่ได้ขยำยบริกำรตนเองมำยังแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ 

กำรใช้งำนของผู้บริโภค เช่น บริษัท KT มีกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทั้ง Pay-TV และ OTT ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร 

ที่มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุดในทั้งสองตลำด ในขณะที่สัดส่วนกำรรับชมของฟรีทีวีจะเป็นกำรรับชมบนช่อง

โทรทัศน์ระดับชำติทั้งหมด อำทิ ช่อง KBS และช่อง MBC และหำกพิจำรณำในส่วนของรำยได้ของกิจกำร

โทรทัศน์จะเห็นได้ว่ำตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิมยังคงมีสัดส่วนที่มำกกว่ำตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT โดย

รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรโฆษณำซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมท่ีสูงข้ึนเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีรำยได้ 

จำกกำรโฆษณำในตลำด OTT มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 ซึ่งมีรำยได้ส่วนใหญ ่

มำจำก AVoD และ SVoD

	 เทคโนโลยีและแนวโน้มในกิจการโทรทัศน์	(Technology	and	Trend):	

 ในส่วนของเทคโนโลยน้ัีน เกำหลใีต้จัดได้ว่ำเป็นประเทศท่ีมคีวำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ

และดิจิทัลมำกที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จำกกำรสนับสนุนของภำครัฐบำลและกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องใน

โครงข่ำยของผู้ประกอบกำร ส่งผลให้เกำหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน ICT ท่ีประชำกร

ทัว่ประเทศสำมำรถเข้ำถงึได้ โดยมคีวำมเรว็ของอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ทีเ่รว็ทีส่ดุในอนัดบัต้นของโลกและ

มโีครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นทีค่รอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ กำรพฒันำโครงข่ำยในปัจจบุนัจงึมุง่เน้นไปทีค่วำมเรว็

ของกำรส่งข้อมูลและคุณภำพกำรให้บริกำรของโครงข่ำย ผู ้ประกอบกำรในกิจกำรโทรทัศน์ตอบรับ 

กำรใช้งำนเทคโนโลยดีจิทิลัและน�ำมำใช้เพือ่เพิม่มลูค่ำของบรกิำร และสร้ำงประสบกำรณ์และควำมแตกต่ำง 

ในกำรรับชมโทรทัศน์ ส่งผลให้กำรรับชมรำยกำรผ่ำนทำงช่องทำง Online TV เช่น IPTV หรือ OTT  

มีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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	 การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์	(TV	Regulatory): 

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันของประเทศเกำหลีใต้สำมำรถพิจำรณำได้ในมุมมองของ

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล (Regulatory Structure) กำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแล (Regulatory Practice)  

กรอบกำรออกใบอนุญำต (Licensing Regime) และกำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวมของรูปแบบธุรกิจ 

แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ (Regulatory of Convergence) ซึ่งพิจำรณำได้จำก รูปที่ 47

 

รูปที่	47 ข้อสรุปของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้

 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล	(Regulatory	Structure):	ประเทศเกำหลีใต้นั้นมีหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแลดำ้นกิจกำรโทรทัศน์ 2 หน่วยงำน คือ KCC และ MSIT ซึ่ง KCC เป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักที่ก�ำกับ

เก่ียวกับเนื้อหำรำยกำร กำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ และกำรออกกฎข้อบังคับต่ำง ๆ ที่

เก่ียวข้องกบักจิกำรโทรทศัน์ ส่วน MSIT เป็นหน่วยงำนทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรทัว่ไปและส่งเสรมิกจิกำรโทรทศัน์ 

กำรก�ำกับดูแลของ KCC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภำคประชำชนเป็นศูนย์กลำงของกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร

โทรคมนำคม โดย KCC ได้ริเริ่มปฏิรูปกฎระเบียบและอุตสำหกรรมโทรทัศน์ในประเทศ อยำ่งเช่น กำรก�ำจัด

สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อควำมยั่งยืนของอุตสำหกรรม

	 ด้านการด�าเนินการก�ากับดูแล	(Regulatory	Practice): KCC ใช้วิธีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

แบบก�ำกับกันเองและมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับสังคมเกี่ยวกับกิจกำรโทรทัศน์  

เช่น มกีำรสบืสวนและบทลงโทษทีช่ดัเจนส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรโทรทัศน์ท่ีท�ำธรุกจิอย่ำงไม่เป็นธรรม มกีำรขอ 

ค�ำปรึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อน�ำข้อเสนอที่ได้มำปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินกำร เพื่อจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู ้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรของ 

ผู้ประกอบกำรโดยกำรหำแหล่งเงินทุนที่มั่นคงให้ด้วย

 กรอบการออกใบอนญุาต	(Licensing	Regime):	KCC ก�ำหนดประเภทใบอนญุำตกำรประกอบกจิกำร

โทรทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจน และสนับสนุนกำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลด้ำนใบอนุญำตกำรให้บริกำรโดยท�ำ 

กำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรอนุมัติและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ 

KCC มีแผนกำรที่จะปฏิรูประบบกำรต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุมัติ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โดยค�ำนึงถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรอนุมัติในกำรต่ออำยุใบอนุญำต และท�ำกำรปรับปรุงดัชนี 

ผลกำรปฏิบัติงำนในกำรประเมิน
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	 การก�ากับดูแลการหลอมรวม	(Regulation	of	Convergence):	เพื่อจัดกำรกับกำรบรรจบกันของ

กิจกำรโทรทัศน์ข้ำมแพลตฟอร์ม อย่ำงเช่น โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และแบบ OTT และ 

หน่วยงำน KCC ได้มกีำรจัดระบบกำรจ�ำแนกประเภทกำรให้บรกิำรกจิกำรโทรทัศน์แต่ละแบบ ก�ำหนดสถำนะ 

ทำงกฎหมำย และปรับปรุงวิธีกำรประเมินกำรแข่งขันของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ เช่น ก�ำหนดให้มีเกณฑ์ใน

กำรวิเครำะห์ตลำดที่สะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกำรแข่งขันในกิจกำรโทรทัศน์
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5.1	สภาพตลาด	การด�าเนินธุรกิจ	และการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์

	 5.1.1	สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์โดยรวม

   ขนำดของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์พิจำรณำได้จำกจ�ำนวนประชำกรและระดับ

รำยได้ โดยในปี พ.ศ. 2560155 ประเทศสิงคโปร์มีประชำกรทั้งหมด 5.7 ล้ำนคน จ�ำนวนครัวเรือน  

1.3 ล้ำนครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) มูลค่ำ  

324 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน (GDP per Capita) มูลค่ำ  

57,752 ดอลลำร์สหรัฐ หำกพิจำรณำจำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์แล้ว ประชำกร

มีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง โดยมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคนใกล้เคียงกับ

สหรัฐอเมริกำ (GDP per capita มีมูลค่ำ 59,792 ดอลลำร์สหรัฐ) อีกท้ังยังเป็นประเทศท่ีรัฐบำลและ 

หน่วยงำนมกีฎหมำยทีช่ดัเจน และมกีำรก�ำกบัดแูลตลำดกจิกำรโทรทศัน์ในบำงประเภท ซึง่ท�ำให้กำรเข้ำมำ

ของนักลงทุนต่ำงชำติท�ำได้ยำก รำยได้หมุนเวียนในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์จึงตกอยู่กับ 

ผู้เล่นในประเทศเป็นส่วนใหญ่ (อ้ำงอิง รูปที่ 48)

   ข้อมลูกำรถือครองอปุกรณ์ในกำรรับชมรำยกำรและกำรรบัชมผ่ำนอนิเทอร์เนต็ในปี พ.ศ. 2560156  

พบว่ำ อัตรำกำรถือครองโทรทัศน์ของครัวเรือนสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 98.5 อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของ

ครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 81 อัตรำกำรถือครองสมำร์ทโฟนรำยบุคคลร้อยละ 80 และอัตรำกำรถือครอง

คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 87 ซึ่งหำกพิจำรณำจำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ ประชำกร

สงิคโปร์น้ันมอีตัรำกำรเข้ำถงึโทรทศัน์ อนิเทอร์เนต็ และคอมพวิเตอร์ในอตัรำทีใ่กล้เคยีงกนัและเป็นไปอย่ำง

กว้ำงขวำง ประชำกรสำมำรถมีตัวเลือกในกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) หรือ แบบ 

OTT ได้อยำ่งเท่ำเทียม (อ้ำงอิง รูปที่ 48)

   จำกข้อมูลประมำณกำรของ Ovum157 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 พบว่ำ ประเทศ

สงิคโปร์มอีตัรำกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์แต่ละประเภทโครงข่ำยทีแ่ตกต่ำงกนัของครวัเรอืน โดยกำรเข้ำ

ถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลของครัวเรือนสิงคโปร์มีสัดส่วนร้อยละ 34.5 กำรเข้ำถึงกำรรับชม

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน ร้อยละ 33.3 ของครัวเรือนสิงคโปร์ อัตรำกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ ซึง่ประกอบด้วย กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ของครวัเรอืนสงิคโปร์

มีสัดส่วนร้อยละ 32.3 และกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT ของครัวเรือนสิงคโปร์มีสัดส่วน 

ร้อยละ 82.8 จำกข้อมลูดงักล่ำวแสดงให้เหน็ว่ำกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์แต่ละประเภทมคีวำมใกล้เคยีง

กันมำก ในขณะที่บริกำร OTT มีฐำนผู้รับชมสูงกว่ำสองเท่ำของโทรทัศน์ประเภทอื่นซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ 

155 https://www.statista.com/outlook/200/126/digital-media/thailand#market-marketDriver
 https://countryeconomy.com/gdp
156 Ovum (2018) GSMA (2018) และ ITU (2017)
157  Ovum (2018)

5 การศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแลของประเทศสิงคโปร์
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158 https://www.imda.gov.sg/about/newsroom/archived/mda/media-releases/2011/radio-and-Television-li 
 cence-abolished

ผู้รับชมอำจจะมีกำรสมัครบริกำร OTT ควบคู่กับกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน อย่ำงไรก็ตำม

หน่วยงำน Infocomm Media Development Authority (IMDA) ไม่มกีำรให้ใบอนญุำตส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมภำยในประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์ไม่มีผู้ให้บริกำรโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมในปัจจุบัน (อำ้งอิง รูปที่ 48)

   จำกข้อมูลประมำณกำรแนวโน้มกำรเข้ำถึงระบบโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์ระหว่ำง 

ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 พบว่ำ กำรเข้ำถงึของระบบโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิ มอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสม  

ร้อยละ 10 เน่ืองจำกกำรย้ำยฐำนผูช้มจำกระบบแอนำลอ็กไปยงัระบบดจิทิลัเสรจ็สมบูรณ์ในต้นปี พ.ศ. 2562 

ท�ำให้ผู้ชมได้รับคุณภำพกำรรับชมที่ดี ประกอบกับกำรแนะน�ำข้อดีกำรในกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลของหน่วยงำน IMDA ท�ำให้ประชำชนส่วนใหญ่สนใจรับชมในระบบดิจิทัลนี้ 

มำกขึ้น ในส่วนของกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV  

มอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมร้อยละ -6.3 และ ร้อยละ -5.4 ตำมล�ำดบั ซ่ึงกล่ำวได้ว่ำตลำดโทรทัศน์ในกลุม่นี ้

มีแนวโน้มลดลงเพรำะประชำชนสิงคโปร์หันไปรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลและ

รับชมโทรทัศน์แบบ OTT เพิ่มมำกขึ้น โดยกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นด้วยอัตรำ

เติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 15.4 (อ้ำงอิง รูปที่ 48)

 

รูปที่	48	ข้อมูลทั่วไปทำงภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงอุปกรณ์ กำรรับชมโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์

ที่มา:	ITU, Statista, Countryeconomy (B.E. 2561), Ovum, GSMA (B.E. 2562)

   ปัจจัยด้ำนรำคำมีควำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศ

สงิคโปร์ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิท่ีสงูมปัีจจยัสนบัสนนุจำกกำรบรกิำรแบบไม่มี

ค่ำใช้จ่ำย (Free Service) ซึ่งรัฐบำลสิงคโปร์มีกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียม158 ในกำรรับชมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 

ในส่วนกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมีข้อจ�ำกัดด้ำนรำคำท่ีสูง (อัตรำค่ำบริกำรต่อเดือน 

26-175 ดอลลำร์สิงคโปร์) ท�ำให้อัตรำใช้งำนและแนวโน้มกำรเติบโตไม่เพิ่มขึ้นในระยะยำว ส�ำหรับกำรเข้ำ
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ถึงกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ผูบ้รโิภคสำมำรถจ่ำยค่ำบรกิำรเพิม่หำกต้องกำรรบัชมช่องรำยกำร

ท่ีแตกต่ำงจำกแพ็กเกจพื้นฐำน (อัตรำค่ำบริกำรรำยเดือน 10-110 ดอลลำร์สิงคโปร์) ในส่วนกำรเข้ำถึง 

กำรรับชมโทรทศัน์แบบ OTT มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งด้วยปัจจยัสนบัสนนุด้ำนรำคำทีต่�ำ่กว่ำ (อตัรำค่ำบรกิำร

ต่อเดือน 9-14 ดอลลำร์สิงคโปร์) เป็นไปได้ว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่อำจรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน

ในระบบดิจิทัลควบคู่กับกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT (อ้ำงอิง รูปที่ 49)

 

รูปที่	49 ช่วงรำคำโดยประมำณของกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบรำยเดือนบนโครงข่ำยต่ำง ๆ

ที่มา: Starhub, Singtel, Netflix, Hooq

	 5.1.2	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของการให้บริการ	(Value	Chain)	

   กำรให้บริกำรในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์สำมำรถรับชมเนื้อหำรำยกำรผ่ำน  

4 ช่องทำง ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั กำรให้บรกิำรโทรทศัน์

ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ ซ่ึงจดัอยูใ่นกำรรบัชมแบบผ่ำนหน้ำจอโทรทศัน์โดยตรง ในขณะทีก่ำรให้บรกิำรโทรทศัน์

ผ่ำนโครงข่ำย IPTV และกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT จัดอยู่ในกำรรับชมรำยกำรผ่ำนโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ต ซึ่งพิจำรณำรำยละเอียดได้จำกเนื้อหำส่วนต่อไปนี้

 

รูปที่	50	ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรของประเทศสิงคโปร์

ที่มา: Asiawave (B.E 2560), IMDA, Ranker (B.E 2561)

  	 5.1.2.1	ผู้ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   รูปที่ 50 แสดงห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรซ่ึงเป็นกลุ่มผู้เล่นเดียวกัน 

ทั้งในตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ผู้เล่นหลัก

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นเดียวกันตลอดทั้งห่วงโซ่มูลคำ่ของกำรให้บริกำร อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำถึงจ�ำนวน

ผู้เล่นหลักในแต่ละตลำด พบว่ำ โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีผู้เล่นหลักจ�ำนวน 1 รำย 

และโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมีผู้เล่นหลักจ�ำนวน 1 รำย
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   ระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์ มีผู ้เล่นส�ำคัญคือ บริษัท  

Mediacorp ซ่ึงเป็นบริษัทชั้นน�ำในกำรให้บริกำรสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ดิจิทัล สิ่งพิมพ์ และภำพยนตร์ใน

ประเทศสิงคโปร์ อยูภ่ำยใต้กำรบรหิำรของ Temasek Holdings ซึง่เป็นหน่วยงำนทีล่งทนุโดยรฐับำล ด�ำเนนิ

ธรุกจิสถำนีโทรทศัน์ทัง้หมด 7 สถำนแีละสถำนวีทิย ุ11 สถำน ีท�ำให้เป็นธรุกจิสือ่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงิคโปร์ และ

เป็นผู้เล่นที่ผูกขำดในกำรให้บริกำรฟรีทีวีรำยเดียวในประเทศสิงคโปร์ ในส่วนของช่องโทรทัศน์แบบฟรีทีวี 

มีทั้งหมด 7 ช่อง ประกอบด้วย 

   1) ช่อง 5 (Channel 5) ออกอำกำศรำยกำรต่ำง ๆ  เป็นภำษำองักฤษ มเีนือ้หำเกีย่วกบัภำพยนตร์ 

รำยกำรเรียลลิตี้ ข่ำว รำยกำรบันเทิงทั่วไป และรำยกำรบันเทิงที่ซื้อลิขสิทธิ์ เช่น Singapore Idol, Who 

Wants to Be a Millionaire? เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นให้ครอบครัวรับชมเป็นส�ำคัญ 

   2) ช่อง 8 (Channel 8) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำจีน มีเนื้อหำเกี่ยวกับ ขำ่ว และรำยกำร

บันเทิง มุ่งเน้นให้ครอบครัวเชื้อสำยจีนสำมำรถรับชมรำยกำรที่มีคุณภำพ 

   3) ช่อง U (Channel U) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำจีน มุ่งเน้นเนื้อหำไปที่รำยกำรบันเทิง

ส�ำหรับวัยรุ่น 

   4) ช่อง NewsAsia (Channel NewsAsia) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำอังกฤษ และเป็นช่อง

ที่ครอบคลุมทั้งกำรออกอำกำศบนแพลตฟอร์มฟรีทีวี และบนโทรทัศน์แบบ Pay-TV มีเนื้อหำเก่ียวกับข่ำว

และกำรพัฒนำของโลกในมุมมองของเอเชีย 

   5) ช่อง Okto (Channel Okto) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำอังกฤษ เป็นรำยกำรส�ำหรับเด็ก

และออกอำกำศรำยกำรกีฬำในเวลำกลำงคืน 

   6) ช่อง Suria (Channel Suria) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำมำเลย์ ซึ่งเป็นตัวเลือกส�ำหรับ 

ผู้ที่พูดภำษำมำเลย์ในประเทศสิงคโปร์ มีเนื้อหำครบทุกรูปแบบที่ครอบครัวสำมำรถรับชมได้ 

   7) ช่อง Vasantham (Channel Vasantham) ออกอำกำศรำยกำรเป็นภำษำทมิฬส�ำหรับคน

เชื้อสำยอินเดีย มุ่งเน้นผลิตรำยกำรและน�ำเขำ้รำยกำรจำกอินเดีย 

   ซึ่งช่องรำยกำรทั้งหมดนี้ Mediacorp ให้บริกำรโดยค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติและ

ภำษำ รวมทั้งเป็นผู้เล่นเพียงรำยเดียวที่สำมำรถให้บริกำรในห่วงโซ่มูลคำ่ของบริกำรได้ครบวงจร

   ส�ำหรับกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลมผีูเ้ล่นส�ำคญั คอื Starhub Limited เป็นหนึง่

ในสำมของบริษัทโทรคมนำคมรำยใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ โดยขณะนี้ Starhub เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำร

เคเบิลของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรรับชมบนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ีขยำยตัวอย่ำงต่อ

เนื่อง Starhub จึงตัดสินใจที่จะหยุดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ในวันที่ 30 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2562159 แต่ยังคงกำรบรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ไว้ โดยผูใ้ช้บรกิำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล

จะได้รับส่วนลดเพื่อไปใช้งำนบนกำรบริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV

159 https://www.straitstimes.com/singapore/starhub-to-end-cable-services-and-go-fully-fibre
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  	 5.1.2.2	ผู้ให้บริการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	(Online	TV)

   กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ย IPTV มักเป็นกำรให้บริกำรแบบ Bundling service โดย

กำรเข้ำถึงโทรทัศน์ในระบบ IPTV มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนภำคพื้นดิน

และกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล ผู้เล่นส�ำคัญท่ีให้บริกำรในตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำน

โครงขำ่ย IPTV มีดังต่อไปนี้ 

   1) Starhub Limited เป็นผู้ให้บริกำรรำยเดียวกับที่ให้บริกำรเคเบิล Starhub และเริ่มผลักดัน

กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมช่องรำยกำรผ่ำนกล่องรับสัญญำณ

ได้มำกกว่ำ 60 ช่อง โดยมีกำรผนวกเทคโนโลยีใหม่ ๆ จำก Google เช่น Google Assistant ในกล่องรับ

สัญญำณ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำรำยกำรโปรดได้ง่ำยขึ้น 

   2) SingtelTV บริหำรโดย Singapore Telecom และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม โดย

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมช่องรำยกำรผ่ำนกล่องรับสัญญำณได้มำกกวำ่ 120 ช่อง

   กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT มีบทบำทมำกขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพรำะกำรลงทุนของ

บรษิทัต่ำงชำตไิม่ได้ถกูจ�ำกดัอย่ำงโทรทศัน์ประเภทอืน่ ๆ  ประกอบกบักำรเข้ำถงึโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ทีเ่ป็น

ไปอย่ำงกวำ้งขวำง ส่งผลต่อกำรเติบโตของตลำดกำรบริกำรโทรทัศน์แบบ OTT มีจ�ำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง มีทั้งกำรเกิดขึ้นของผู้เล่นรำยใหม่และกำรปรับตัวของผู้เล่นรำยเดิมในตลำดกำรบริกำรโทรทัศน์

แบบ OTT ทั้งนี้ผู้เล่นหลักในตลำดมีดังนี้ 

   1) บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรในรูปแบบของ SVoD บนแพลตฟอร์มของ 

Netflix โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรบนแพลตฟอร์มของ Netflix เอง หรือจะรับชมผ่ำนผู้เล่น 

พำร์ทเนอร์อยำ่ง SingtelTV 

   2) SingtelTV Go เป็นกำรบริกำรโทรทัศน์แบบ OTT โดยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถซื้อแพ็กเกจ

สมำชิกแบบ TV Go Pack เพื่อที่จะสำมำรถรับชมรำยกำรแบบถ่ำยทอดสด และ Video on Demand ได้ 

   3) Starhub Go บริหำรโดยบริษัท Starhub Limited โดยขยำยกำรให้บริกำรจำก Pay-TV  

มำเป็นกำรบริกำรผ่ำนแอปพลิเคชัน มีแพ็กเกจที่ผู้ชมสำมำรถเลือกประเภทของช่องรำยกำรและสำมำรถ 

เสียค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อขยำยจ�ำนวนอุปกรณ์ที่สำมำรถรับชมได้ 

   4) HOOQ เป็นกำรร่วมมือของ 2 บริษัท คือ Singtel Sony Pictures และ Warner Bros. 

Entertainment ให้บริกำรในประเทศอินโดนิเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และ

ประเทศสิงคโปร์ โดยสำมำรถรับชมผ่ำนแพลตฟอร์ม Hooq โดยตรงหรือรับชมผ่ำนแพลตฟอร์มของ  

Singtel ได้โดยสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติม

   5) Toggle เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจำก Mediacorp ผู้ให้บริกำรรำยเดียวในระบบโทรทัศน์

ภำคพ้ืนดินระบบดิจิทัล โดยรวบรวมช่องฟรีทีวี และรำยกำรสดผ่ำนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต รูปแบบ 

กำรให้บริกำรเป็นแบบไม่เสียค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับเน้ือหำพ้ืนฐำนในแพลตฟอร์ม แต่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเสีย 

คำ่บริกำรเพิ่มเติม เพื่อรับชมเนื้อหำที่เพิ่มขึ้นได้ 

   6) ยูทูบ (YouTube) เป็นผู้ให้บริกำรในรูปแบบของ AVoD จำกผลส�ำรวจ Hootsuite ในปี  

พ.ศ. 2561 พบว่ำเวบ็ไซต์ยทูบูเป็นเวบ็ไซต์ทีม่ผีูใ้ช้บรกิำรมำกเป็นอนัดบัท่ีสอง โดยมสีถิตคินเข้ำเยีย่มชมมำกถึง 

53 ลำ้นครั้งต่อเดือน และใช้เวลำ 27 นำทีต่อครั้ง
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 	 5.1.3	ส่วนแบ่งตลาดกิจการโทรทัศน์	(Market	Share)

    เมือ่พจิำรณำจำกห่วงโซ่มลูค่ำของกำรให้บรกิำรในรปูที ่50 พบว่ำ แต่ละตลำดจะมผีูเ้ล่นหลกั

ในแต่ละตลำดย่อย โดยผู้เล่นหลักสำมำรถให้บริกำรตำมห่วงโซ่มูลค่ำกำรบริกำรได้อย่ำงครบวงจร ใน 

กำรพจิำรณำส่วนแบ่งตลำดสำมำรถอ้ำงองิได้จำกรปูที ่51 โดยในส่วนของโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิ

ในระบบดิจิทัลสำมำรถใช้กำรวัดผลควำมนิยมจำกสัดส่วนจ�ำนวนผู้รับชม โดยจำกผลกำรส�ำรวจจำก  

Mediacorp160 และ IMDA161 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 และ 2559 พบวำ่ ช่อง 8 ยังคงเป็นช่องรำยกำร 

ท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอันดับที่ 1 โดยมีสัดส่วนผู้รับชมคงที่ (ร้อยละ 28) เนื่องจำกมีจุดขำยที่ชัดเจนจำก 

กำรออกอำกำศช่องรำยกำรเป็นภำษำจีนและกลุ่มเป้ำหมำยครอบคลุมทุกช่วงอำยุ อันดับที่ 2 ได้แก่ ช่อง 5 

ที่มีสัดส่วนผู้ชมอยู่ที่ร้อยละ 22.4 โดยมีจุดแข็งที่ส�ำคัญในกำรออกอำกำศช่องรำยกำรเป็นภำษำอังกฤษที่

สำมำรถดูได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกับช่อง 8 นอกจำกนั้น ช่อง 5 ได้มีกำรออกอำกำศรำยกำรลิขสิทธิ์จำก

ต่ำงประเทศเพื่อดึงดูดฐำนผู้ชมอีกด้วย ส�ำหรับช่อง U และช่อง AsiaNews มีสัดส่วนผู้ชมอยู่ที่ร้อยละ 16.5 

และร้อยละ 12.9 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจำกปี พ.ศ. 2558 อย่ำงไรก็ตำมทั้งสองช่องมีจุดเด่นของช่องที่ชัดเจน 

ท�ำให้ยังคงควำมนิยมใน 4 อันดับแรกได้ (อำ้งอิง รูปที่ 51)

    ตลำดโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก (Pay-TV) มีผู้เล่นเพียง 2 รำย ได้แก่ Starhub และ 

Singtel โดยผูเ้ล่นท้ังสองให้บรกิำรในด้ำนโทรคมนำคมและขยำยบรกิำรมำในตลำด Pay-TV ในปี พ.ศ. 2561 

Starhub มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ร้อยละ 52.9 และคำดว่ำจะมีกำรเติบโตเพิ่มข้ึน เนื่องจำก Starhub เป็น 

ผูใ้ห้บริกำรทัง้ในตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิและตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ซึง่หำกในอนำคต

ข้ำงหน้ำแนวโน้มอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงเนือ่งจำก Starhub มแีผนกำรทีจ่ะยตุกิำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำน

โครงข่ำยเคเบิลและย้ำยฐำนผู้ชมไปยังตลำดโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV สิ่งนี้อำจท�ำให้ผู้ใช้บริกำรบำงรำย 

(กลุ่ม Cord-cutting) เปลี่ยนไปสมัครแพลตฟอร์มอื่นอยำ่งกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT ส่วน Singtel 

เป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV โดยมีส่วนแบ่งตลำดถึงร้อยละ 47.1 ซึ่งถือเป็นคู่แข่งส�ำคัญของ

ตลำด Pay-TV (อ้ำงอิง รูปที่ 51)

    ส�ำหรบัตลำดกำรให้บรกิำรแบบ OTT เป็นตลำดทีม่คีูแ่ข่งมำกทีส่ดุเพรำะประเทศสงิคโปร์ยงั

ไม่ได้มกีฎหมำยชดัเจนในด้ำนกำรจ�ำกดักำรลงทนุ ท�ำให้ผูเ้ล่นทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมกีลยทุธ์ทีแ่ตก

ต่ำงเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลำด ในปี พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่ำส่วนแบ่งตลำดกระจำยตัวอย่ำงชัดเจน HOOQ, 

Starhub Go และ Netflix เป็นสำมผู้เล่นในตลำดที่มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 19 ในขณะที่ Toggle 

Prime มส่ีวนแบ่งตลำดร้อยละ 14 ทัง้นีผู้เ้ล่นทัง้ 4 รำย ต่ำงให้บรกิำรในรปูแบบเดยีวกนั กล่ำวคอื กำรสมคัร

บริกำรเพื่อที่จะรับชมเนื้อหำที่ต้องกำร แนวโน้มพฤติกรรมผู้เล่นในปัจจุบันมีแนวทำงขยำยโอกำสทำงธุรกิจ

ด้วยกำรเป็นพำร์ทเนอร์กับผู้เล่นในกำรให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทอื่น ๆ (อ้ำงอิง รูปที่ 51)

160 https://www.mediacorp.sg/blob/8917160/a0d61a7670fa8da66b93ae4e810b1d54/2110-mediacorpkeyproposi 
 tions-nielsenmediaindex2016-12-07-data.pdf
161  https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/about/mda-ar-2016/annex.html
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รูปที่	51	ส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นส�ำคัญในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดกำรให้บริกำร  

      Pay-TV และตลำดกำรให้บริกำร OTT

ที่มา:	IMDA (B.E. 2558), Mediacorp (B.E. 2559), Ovum (B.E. 2561)

	 5.1.4	รายได้ของตลาดกิจการโทรทัศน์

   กำรประมำณกำรรำยได้ของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2560 ถึง  

พ.ศ. 2563 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 รำยได้ของตลำดโทรทศัน์โดยรวมมมีลูค่ำ 773 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั แบ่งออก

เป็นรำยได้จำกกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์162 515 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละ 67) และรำยได้จำกค่ำสมำชิก

รำยเดือน 258 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ร้อยละ 33) หำกพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกโฆษณำเห็นได้

ว่ำมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมคงที่ ในขณะที่รำยได้จำกค่ำสมำชิกรำยเดือนมีอัตรำกำรเติบโตสะสมลดลง

ที่ร้อยละ 4.6 ด้วยข้อมูลกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและกำรให้บริกำรแบบ OTT จึงเห็นได้ชัดว่ำกำรให้บริกำร

โทรทัศน์มีแนวโน้มลดลง จำกผลส�ำรวจของ Straits Times163 พบว่ำผู้ใช้บริกำรของ Starhub มีจ�ำนวน 

ลดลงถึง 35,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในปัจจุบันผู้เล่นฟรีทีวี และ Pay-TV ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดย 

กำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรผ่ำนโครงข่ำยออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อรักษำรำยได้เอำไว้ เช่น Mediacorp 

เพ่ิมบรกิำร Toggle, Starhub เพิม่บรกิำร Starhub Go เป็นต้น (อ้ำงองิข้อมลูจำก Ovum164 และ IDATE165 

จำกรูปที่ 52)

   ในส่วนของผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT บริกำร SVoD มีรำยได้ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ  

57 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ โดยมีอัตรำกำรเติบโตสะสมอยู่ที่ร้อยละ 20.7 เนื่องจำกตลำดที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว  

มจี�ำนวนผูเ้ล่นเพ่ิมมำกขึน้ ส่งผลให้ผูเ้ล่นมกีำรน�ำเสนอเนือ้หำทีน่่ำสนใจและหลำกหลำยเพือ่แย่งชงิส่วนแบ่ง

ของตลำด โดยมีกำรสร้ำงแพ็กเกจรำคำที่ดึงดูดลูกค้ำให้เปลี่ยนพฤติกรรมมำเลือกชมรำยกำรโทรทัศน์แบบ 

OTT

162 โทรทัศน์ หมำยถึง โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยเคเบิล โทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยดำวเทียม
163 https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/tv-cuts-the-cord
164 Ovum (2018)
165 IDATE (2018) รำยได้จำกกิจกำรโทรทัศน์เป็นกำรคำดกำรณ์จำกปี พ.ศ. 2560
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รูปที่	52	รำยได้ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์

ที่มา: Ovum (B.E 2561)

5.2	เทคโนโลยีและแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ของสิงคโปร์

	 5.2.1	เทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์

   โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure): โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญเกี่ยวกับอุตสำหกรรมโทรทัศน์

ของ ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย ดำวเทียมที่ใช้ส�ำหรับกำรสื่อสำร (Communication) เฉพำะดำวเทียม

สัญชำติสิงคโปร์ 1 ดวง (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลเกี่ยวกับดำวเทียมของ Union of Concerned Scientists 

(UCS) ในปี พ.ศ. 2561) และมสีถำนแีพร่ภำพกระจำยเสยีงส�ำหรบัโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบ

ดิจิทัล (Broadcasting Station) 1 สถำนี166 (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลของ Asiawave) เนื่องด้วยขนำดของ

ประเทศสิงคโปร์มีขนำดเลก็ แม้ดำวเทยีมและสถำนแีพร่ภำพกระจำยเสยีงส�ำหรบัโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำค

พื้นดินในระบบดิจิทัลจะมีจ�ำนวนน้อย แต่ก็เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน ส่วนกำรเข้ำถึง

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต ทั้งบริกำร IPTV และบริกำร OTT นั้น 

ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยและไร้สำยร่วมกับโครงข่ำยดำวเทียม (อ้ำงอิงรูปที่ 

53)

166 https://www.asiawaves.net/singapore-tv.htm
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รูปที่	53	โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้กำรเขำ้ถึงระบบโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์

ที่มา: GSMA (B.E 2560), Ovum, Broadbandnow, Statista, Hootsuite (B.E. 2561)

	 	 	 โครงข่ายอินเทอร์เนต็บรอดแบนด์	(Broadband	Internet): รฐับำลของสงิคโปร์ได้สนบัสนนุ

กำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภำยใต้โครงกำร The Next Generation Nationwide  

Broadband Network (Next Gen NBN) โดยมีเป้ำหมำยในกำรวำงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด ์

ด้วยเทคโนโลย ีFiber Optic ให้เข้ำถงึทกุครวัเรอืน รวมทัง้ โรงเรยีน โรงพยำบำล สถำนทีร่ำชกำร และเอกชน 

ด้วยควำมเร็วอยำ่งน้อย 1 Gbps โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรวำงโครงข่ำย Fiber Optic ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และ

สำมำรถด�ำเนินกำรได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2555 ท�ำให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศ

สิงคโปร์ทุกรำย สำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในระดับ Gigabit Broadband167 ได้ เช่น 

ViewQwest ให้บรกิำรอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทีค่วำมเรว็ 1 Gbps โดยมค่ีำบรกิำรรำยเดอืนที ่42.5 ดอลลำร์

สิงคโปร์ หรือรำว 977 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ เทำ่กับ  

23 บำท) ในขณะที่อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ควำมเร็ว 2 Gbps มีค่ำบริกำรรำยเดือนท่ี 59.90 ดอลลำร์

สิงคโปร์ หรือรำว 1,382 บำท ทั้งนี้ Ovum ได้คำดกำรณ์ถึงจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมี

สำยในปี พ.ศ. 2561 ว่ำมจี�ำนวน 1.55 ล้ำนครวัเรอืน โดยเทยีบเป็นอตัรำส่วนทีส่งูมำกถงึร้อยละ 119.2 ของ

จ�ำนวนครัวเรือน และมีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 

เท่ำกับ 161.21 Mbps ในขณะที่จ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยจะเพิ่มข้ึนเป็นจ�ำนวน 

1.68 ล้ำนครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 129 ของจ�ำนวนครัวเรือน 

   โครงข่ำยอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบไร้สำย (Mobile Broadband Internet): พืน้ทีใ่ห้บรกิำร

โครงข่ำย 3G และ 4G ในประเทศสิงคโปร์ครอบคลุมถึงร้อยละ 100 ของจ�ำนวนประชำกร ท้ังนี้ประเทศ

สงิคโปร์เริม่เปิดให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 4G ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 เป็นรำยแรกในภมูภิำคเอเชยี

ตะวันออกเฉยีงใต้ และได้ยกเลกิกำรให้บรกิำรบนโครงข่ำย 2G ไปในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2560 ตลำดโทรศพัท์

เคลื่อนที่ของสิงคโปร์จึงเป็นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อย่ำงสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน

167 https://www.enjoycompare.com/broadband/
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ระบบ 3G/4G (ไม่รวมกำรเชื่อมต่อ M2M) จ�ำนวน 8.5 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 149 ของจ�ำนวนประชำกร 

(จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี พ.ศ. 2561) แสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มี

   กำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีม่ำกกว่ำคนละ 1 หมำยเลข แบ่งเป็นผูใ้ช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 

3G จ�ำนวน 1.6 ลำ้นคน และผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จ�ำนวน 6.9 ลำ้นคน คิดเป็นร้อยละ 81 

ของจ�ำนวนผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจ�ำนวน 

ผูใ้ช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัง้หมดในปี พ.ศ. 2563 อย่ำงไรกต็ำมโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ 5G ก�ำลงัเข้ำมำมี

บทบำทในตลำดในปี พ.ศ. 2564 ด้วยผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน 1 แสนคน ทั้งนี้ผู้ใช้งำนโทรศัพท์

เคล่ือนทีม่คีวำมเร็วเฉลีย่ในกำรใช้งำนตำมข้อมลูทำงสถิตขิอง Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกบั 54 Mbps 

กำรใช้งำนอนิเทอร์เนต็และควำมเรว็ (Internet and Speed): สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่คีวำมเรว็อนิเทอร์เนต็

บรอดแบนด์สูงเป็นอนัดบัต้น ๆ  ของโลก จำกควำมได้เปรยีบด้ำนขนำดพืน้ที ่กำรลงทนุของผูใ้ห้บรกิำรอย่ำง

ต่อเนื่องและกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลในกำรพัฒนำโครงข่ำย Fiber Optic ในโครงกำร Next Gen และ 

กำรทีอ่ตัรำส่วนของจ�ำนวนผูใ้ช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 3G/4G ทีม่ถีงึร้อยละ 149 ของจ�ำนวนประชำกร 

และผูใ้ช้งำนอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบมสีำยทีม่อีตัรำส่วนร้อยละ 119.2 ของจ�ำนวนครวัเรอืน ตลอดจน

ควำมครอบคลุมของโครงข่ำยบรอดแบนด์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ท่ัวประเทศ ปัจจัยเหล่ำนี้ต่ำงช่วยส่งเสริมให ้

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรกำรรับชมผ่ำนโครงข่ำย IPTV และแบบ OTT และสำมำรถรับชมวิดีโอท่ีมี

คุณภำพดีได้

	 5.2.2	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์	

   แนวโน้มและนวตักรรมของเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกจิกำรโทรทัศน์เป็นกำรมุง่พฒันำตัง้แต่โครงสร้ำง

พืน้ฐำน ไปจนถงึอปุกรณ์รบัชม เพือ่เพิม่คณุภำพของสญัญำณภำพและเสยีงเป็นกำรเพิม่ประสบกำรณ์รบัชม

ที่ดีขึ้น สำมำรถพิจำรณำแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของสิงคโปร์ในรูปที่ 54

 

รูปที่	54	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์
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   การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายบรอดแบนด์	 (Broad-

band	and	5G	Network): ผูใ้ห้บรกิำรอนิเทอร์เนต็หลำยรำยในประเทศสงิคโปร์เริม่ให้บรกิำรอนิเทอร์เนต็

ควำมเร็วสูง 10 Gbps ด้วยเทคโนโลยี XGPON เช่น M1 และ Singtel ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้กับบริกำรใหม่ ๆ 

ในอนำคต เช่น กำรรับชมวิดีโอ 8K UHD, Next Generation 3D TV ทั้งนี้ค่ำบริกำรรำยเดือนของ Singtel 

ส�ำหรบับรกิำรอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ควำมเรว็ 10 Gbps เท่ำกบั 189 ดอลลำร์สงิคโปร์ หรอืรำว 4,347 บำท

   โครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นที่มกีำรพฒันำระบบ 4G ให้สำมำรถรบัส่งข้อมลูไดเ้รว็ขึน้ โดย Singtel 

ได้ท�ำกำรทดสอบร่วมกับ Ericsson ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 โดยใช้ 5 Carrier Aggregation ร่วมกับ

เทคนิค 256 QAM, 4x4 MIMO, FDD และ TDD ท�ำให้สำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ำยระบบ 4G 

ที่ควำมเร็วสูงสุดที่ 1.5 Gbps โดยคำดว่ำจะมีสมำร์ทโฟนท่ีรองรับกำรท�ำงำนของ 5CA ออกจ�ำหน่ำยใน 

ปี พ.ศ.2562 ในขณะทีค่วำมคบืหน้ำของกำรทดสอบระบบ 5G นัน้ ทำง M1 และ Huawei ได้ร่วมกนัทดสอบ

กำรแพร่ภำพเนื้อหำวิดีโอที่เป็น Virtual Reality (VR) ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 5G บนคลื่น

ควำมถี่ 28 GHz ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 ซึ่งกำรแพร่ภำพเนื้อหำวิดีโอ VR นั้นต้องกำรโครงข่ำยที่มี

แบนด์วดิท์สงู และมคีวำมหน่วงในกำรรบัส่งข้อมลูทีต่�ำ่ ในขณะที ่Starhub และ Nokia ได้ทดสอบ 5G New 

Radio บนโครงข่ำยจริง โดยใช้คลื่นควำมถี่ 3.5 GHz ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ทำงหน่วยงำน

ก�ำกับดูแล IMDA ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทดสอบระบบ 5G ท้ังในเชิงเทคนิคและเชิงพำณิชย์ โดยจะ

ยกเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ส�ำหรับกำรทดสอบระบบ 5G จนถึง 31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2562

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบของ	Convergence	Platform:	

Mediacorp ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้เปิดให้บริกำร Toggle 

Red button โดยใช้เทคโนโลยี HbbTV 2.0 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมโทรทัศน์ในระบบภำคพื้นดินสำมำรถรับชม

รำยกำรย้อนหลัง (Catch Up) และ VoD รวมทั้งกำรดูผังรำยกำร EPG ล่วงหน้ำ ได้เพิ่มเติมผ่ำนทำง 

โครงข่ำยอนิเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ทัง้นีผู้ช้มโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิิทัลจะสำมำรถใช้บรกิำร

ได้โดยไม่เสียค่ำบริกำร โดยจะเป็นกำรรับชมผ่ำนเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีรองรับกำรท�ำงำนของ Toggle Red 

Button-registered HbbTV โดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญญำณเพิ่มเติม

   การพัฒนาเทคโนโลยกีารให้บรกิารโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินในระบบดิจทิลั	(Digital	

Terrestrial	Television:	DTT):	ประเทศสิงคโปร์เริ่มเปลี่ยนผ่ำนระบบแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยภำคพื้นดิน จำกระบบแอนำล็อก (Analog Terrestrial Television) ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital 

Terrestrial Television) ในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ DVB-T2 ส่วนกำรยุต ิ

กำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบแอนำล็อกทั้งหมดได้ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้น

สมบูรณ์ในเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบันโทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลของสิงคโปร์

ได้ส่งสัญญำณภำพด้วยควำมละเอียด SD และ HD ส่วนกำรรับชมรำยกำรด้วยควำมละเอียดท่ีสูงเช่น  

4K UHD นั้น สำมำรถรับชมได้ผ่ำน IPTV
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   การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนการเชื่อมต่อกับผู้ชมโทรทัศน	์(Customer-Premises	Equip-

ment:	CPE): ผู้ผลิตอุปกรณ์กล่องรับสัญญำณตำ่งเริ่มพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับกล่อง

รับสัญญำณซึ่งมีจ�ำนวนมำกในตลำด เช่น Viewquest ได้พัฒนำกล่องรับสัญญำณ VQTV5 ซึ่งนอกจำกจะ

มีควำมสำมำรถในกำรรองรับภำพควำมละเอียด 4K กำรผนวก OTT Streaming Application ในกล่องรับ

สัญญำณ และกำรสั่งงำนด้วยเสียงเบื้องต้นแล้ว กล่องรับสัญญำณนี้ยังมีควำมสำมำรถในกำรตรวจจับ 

ควำมผิดปกติของสัญญำณอินเทอร์เน็ต และสัญญำณ Wifi ของผู้ใช้ โดยท�ำกำรประมวลผลจำกข้อมูลของ

โครงข่ำยและกำรใช้งำนซึง่เป็นกำรเกบ็ข้อมลูในเชงิสถติ ิเช่น ควำมแรงของสญัญำณ ควำมเรว็ในกำรรบัส่งข้อมลู 

ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้ Viewquest สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติท่ีอำจจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้ำ และช่วยให้

ค�ำแนะน�ำและกำรแก้ปัญหำให้กบัผูใ้ช้บรกิำรได้ ขณะเดยีวกนัในฝ่ังผูใ้ห้บรกิำรโทรคมนำคมเองต่ำงกร่็วมมอื

กับ OTT โดยกำรผนวกบริกำร OTT เขำ้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมสำมำรถรับชมรำยกำรผ่ำนได้ทุกแพลตฟอร์ม 

เช่น กล่องรบัสญัญำณ หรอืกำรรบัชมผ่ำนอนิเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ รวมไปถึงกำรพฒันำแอปพลเิคชันส�ำหรบั

รบัชมวดิโีอในแบบ OTT ทีช่่วยให้ผูช้มสำมำรถรบัชมได้ทกุทีท่กุเวลำ เช่น StarHub ให้บรกิำร StarHub Go 

ในขณะที่ Singtel ให้บริกำร Singtel TV Go และ HOOQ เป็นต้น

5.3	การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์

	 5.3.1	หน่วยงานก�ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ

   หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์	(Regulatory	Body):	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลกิจกำร

โทรทัศน์ของสิงคโปร์ คือ องค์กรพัฒนำสื่อและกำรสื่อสำรของสิงคโปร์ (Info-communications Media 

Development Authority of Singapore: IMDA) ซึ่งเป็นองค์กรภำครัฐของสิงคโปร์ที่รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรพฒันำและก�ำกบัดแูลสือ่สำรสนเทศต่ำง ๆ  โดยเกดิจำกกำรรวมตวักนัขององค์กร Info-Communication 

Development Authority of Singapore (IDA) และ Media Development Authority (MDA) ที่เป็น

หน่วยงำนก�ำกับดูแลเดิม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภำยใต้สังกัดกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร (Ministry of Communications and Information) IMDA มีภำรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงวงกำร

ดิจิทัลในประเทศสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมและควบคุมควำมปลอดภัยของข้อมูล (อ้ำงอิงรูปที่ 55) 

   นอกจำกนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังมีหน่วยงำน Government Technology Agency (GovTech) 

ท�ำหน้ำที่ดูแลและบริหำรโครงข่ำยและบริกำรดิจิทัลสำธำรณะของภำครัฐ (Public Digital Service and 

Digital Infrastructure) โดยมุ่งเน้นด้ำนควำมสำมำรถในกำรเตรียมตัวและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

(Resiliency) ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นหลัก
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รูปที่	55 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ที่มา: IMDA

   บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	(Duties	and	Responsibility): หน่วยงำน IMDA มหีน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

   • ด�ำเนินกำรควบคุม และจัดกำรตำมแผน Infocomm Media 2025 ของรัฐบำลที่จัดท�ำขึ้น

โดยมเีป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบกำรสือ่สำรของประเทศ เพือ่สนบัสนนุประชำชนและธรุกจิให้น�ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศไปใช้ที่จะน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเตรียมควำมพร้อมทั้งใน 

ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมรวดเร็ว ครอบคลุมและเช่ือถือได้ ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมี

คุณภำพ และด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจให้เข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น

   • พัฒนำและก�ำกับดูแลสื่อสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรจำกกำรควบรวมกันของภำคสื่อสำร

สนเทศ (Infocomm) และสื่อ (Media)

   • ริเริ่มและพัฒนำระบบนิเวศเชิงดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของประเทศสิงคโปร์ ด้วย 

กำรก�ำหนดนโยบำยในด้ำนโครงข่ำยกิจกำรโทรคมนำคม นวัตกรรม เนื้อหำของข้อมูล และกำรสนับสนุน

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภำคเอกชน

   • ส่งเสริม สนับสนุนและให้ควำมรู ้แก่ประชำชนเกี่ยวกับระบบนิเวศเชิงดิจิทัล (Digital  

Ecosystem)เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อระบบนิเวศเชิงดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของประเทศ ดังนั้น 

จงึกล่ำวได้ว่ำ หน่วยงำน IMDA มบีทบำทอย่ำงมำกในกำรพฒันำประเทศสงิคโปร์ โดยได้ด�ำเนนิกำรตำมแผน

และเป้ำหมำยที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประเทศ ด้วยกำรโยงเทคโนโลยีเข้ำกับภำคอุตสำหกรรม  

ภำคธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมำกมำย 

	 5.3.2	กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล

   กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติที่ส�ำคัญและเก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ 

ในปัจจุบัน พิจำรณำได้จำกรูปที่ 56 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่	56	กฎหมำยแม่บทที่ส�ำคัญ

ที่มา:	IMDA

   • พระราชบัญญัติว ่าด ้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 
(Broadcasting	Act): เป็นพระรำชบัญญัติที่มุ่งเน้นกำรควบคุมระบบและบริกำรกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 80 มำตรำ สำระส�ำคัญของกฎหมำยส่วนใหญ่เป็นรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์กำรออกใบอนุญำตกำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์ และกำรควบคุมสื่อประเภทต่ำง ๆ  
ในประเทศสิงคโปร์
   • พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการประกอบกจิการโทรคมนาคม	(Telecommunications	Act):	
เป็นกฎหมำยที่ครอบคลุมรำยละเอียดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรออกใบอนุญำตให้บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม รวมถงึกำรก�ำหนดเงือ่นไขในใบอนญุำตกำรให้บรกิำร เช่น เงือ่นไขเกีย่วกบัภำระกำรให้บรกิำร
เชื่อมต่อโครงข่ำย (Interconnection) กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนผลงำน (Standard of Performance)  
กำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิีห่น่วยงำนก�ำกบัดแูลก�ำหนด (Code of Practice) และกำรจ่ำยธรรมเนยีมใบอนญุำต
กำรให้บริกำรกจิกำรโทรคมนำคม เป็นต้น รวมถงึกำรจดัสรรคลืน่ควำมถี ่กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรคมนำคม
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรก�ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำร กำรส่งเสริมกำรแข่งขันในตลำดกิจกำรโทรคมนำคม  
กำรป้องกันกำรผูกขำด เช่น กำรเชือ่มต่อโครงข่ำย กำรร่วมใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม (Infrastructure 
Sharing) พฤติกรรมที่เป็นกำรผูกขำดและที่เป็นกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม กำรควบรวมกิจกำรโทรคมนำคม 
กำรตกลงร่วมกันในกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรที่เป็นกำรจ�ำกัดหรือกีดกันกำรแข่งขัน เป็นต้น 
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Transactions	Act): 
ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่มีกำรตรำกฎหมำยเกี่ยวกำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบกำรท�ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีต้นแบบในกำรยกร่ำงกฎหมำยตำมกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Commerce) และกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยเรื่องลำยมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signature) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก�ำหนดหลักกำรเรือ่งลำยมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ และผลทำงกฎหมำยของสญัญำอเิลก็ทรอนกิส์ สทิธ ิภำระ
หนำ้ที่ของคู่สัญญำ กำรเพิ่มควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ควำมรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริกำรเครือข่ำย รวมถึงกำรก�ำหนดหลักกำรใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) และ
เทคโนโลยีชีวภำพ (Biometrics) ในกำรระบุตัวตน
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   • พระราชบัญญัติภาพยนตร์	(Film	Act): เป็นกฎหมำยหลักในกำรควบคุมภำพยนตร์ใน

ประเทศสิงคโปร์ โดยกฎหมำยฉบับนี้ได้ออกบังคับใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 และได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง

สำระส�ำคัญของกฎหมำยอีกหลำยครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร

และคอมพิวเตอร์ กฎหมำยฉบับนี้มีทั้งหมด 41 มำตรำ มีเนื้อหำและสำระส�ำคัญในกำรควบคุมภำพยนตร์ที่

มีอยู่หรือที่เผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยกำรใช้ระบบกำรให้ใบอนุญำตเป็นเครื่องมือทำงกฎหมำยใน 

กำรควบคุมกิจกำรของผู้ประกอบธุรกิจน�ำเข้ำ ผลิต จ�ำหน่ำยจ่ำยแจก หรือเผยแพร่ภำพยนตร์ หำกผู้รับ

อนญุำตไม่ปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีก่�ำหนดไว้ในใบอนุญำตแล้ว ผูร้บัใบอนญุำตอำจถกูรบิเงนิประกนัและเพกิถอน 

ใบอนุญำต พร้อมทั้งต้องรับโทษปรับหรือจ�ำคุกตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยภำพยนตร์อีกด้วย นอกจำก 

กำรควบคุมผู้ประกอบธุรกิจแล้ว กฎหมำยภำพยนตร์ยังเป็นกฎหมำยหลักในกำรก�ำหนดให้มีกำรตรวจ

พิจำรณำภำพยนตร์ที่จะน�ำเข้ำหรือเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดยกฎหมำยฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้มี 

คณะกรรมกำรภำพยนตร์เพื่อท�ำหน้ำที่ตรวจสอบเนื้อหำของภำพยนตร์ด้วยอีกทำงหนึ่ง พร้อมทั้งก�ำหนด

ประเภทของภำพยนตร์และเงื่อนไขในกำรเผยแพร่

   • พระราชบัญญัติการแสดงในที่สาธารณะ	(Public	Entertainment	Act) กฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรแสดงในที่สำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นไปในรูปแบบของกำรเปิดแสดงดนตรี ละคร หรือภำพยนตร์ โดย

ผู้จัดให้มีกำรแสดงดังกล่ำวจะต้องขออนุญำตต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนที่จะจัดให้มีกำรแสดงต่อสำธำรณะ โดย 

เจ้ำหน้ำที่ก�ำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำตไว้หรือก�ำหนดให้มีกำรวำงประกันกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำยหรือเงื่อนไขกำรอนุญำต อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกฎหมำยในพระรำชบัญญัติภำพยนตร์ (Film Act)  

จะมีกำรควบคุมกำรแสดงภำพยนตร์โดยใช้ระบบกำรอนุญำตเช่นกัน แต่กำรขออนุญำตดังกล่ำวเป็นกำรขอ

อนุญำตส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจฉำยภำพยนตร์เป็นประจ�ำเทำ่นั้น บุคคลธรรมดำหรือองค์กรที่มิได้ประกอบ

ธุรกิจกำรฉำยภำพยนตร์เป็นประจ�ำแต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีกำรแสดงภำพยนตร์เป็นครั้งครำวแล้ว บุคคล 

ดังกล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรขออนุญำตกับเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรแสดงในท่ีสำธำรณะ (Public 

Entertainment Act) แทนกำรขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติภำพยนตร์ (Film Act)

   ทัง้น้ี หำกผูข้อหรอืผูไ้ด้รบัใบอนญุำตประกอบกจิกำรจำก หน่วยงำน IMDA มปีระเดน็หรอืได้รบั

ควำมเสียหำย หรือได้รับผลทีไ่ม่ได้เป็นไปตำมแนวปฏบิติัทีห่น่วยงำนก�ำกบัดแูลก�ำหนด (Code of Practice) 

ผู้ขอหรือผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสำมำรถร้องเรียนต่อคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและ

ตัดสินใจในกรณีดังกล่ำว โดยผลกำรพิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรีถือเป็นสิ้นสุด และสำมำรถหักล้ำงผล 

กำรพิจำรณำของหน่วยงำน IMDA รวมถึงสั่งกำรให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดได้

	 5.3.3	ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์

   5.3.3.1	กรอบแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	 (Licensing	 

Framework)	กำรออกใบอนญุำตของผูป้ระกอบกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงกจิกำรโทรทศัน์ทีก่�ำกบัและดแูล

โดยหน่วยงำน IMDA สำมำรถแสดงได้ตำม รูปที่ 57 ดังต่อไปนี้
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รูปที่	57 กรอบแนวทำงกำรออกใบอนุญำตในประเทศสิงคโปร์

ที่มา: IMDA

   • ใบอนุญำตให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์เครือข่ำยระดับชำติแบบฟรีทีวี (Free-to-Air  

Nationwide TV Service)168 เป็นใบอนุญำตกำรประกอบกจิกำรส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรช่องรำยกำรแบบไม่คดิค่ำ

บรกิำร หรอื Free-To-Air (FTA) ในประเทศสงิคโปร์ โดยมกีำรคดิอตัรำค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตตำมสดัส่วน

ของรำยได้ทีร้่อยละ 2.5 แต่ไม่เกนิ 250,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ต่อปีพร้อมกำรวำงหลกัประกนักำรปฏบิตัติำม

สัญญำ (Performance Bond) ที่ 200,000 ดอลลำร์สิงคโปร์

   • ใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์แบบสมัครสมำชิกระดับชำติ (Nationwide Subscription TV 

Service)169 เป็นใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ ส�ำหรับผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์ในตลำดใหญ่ที่

มผีูช้มทัว่ประเทศ (Mass Market) ในประเทศสงิคโปร์ โดยมกีำรคดิอตัรำค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตตำมสดัส่วน

ของรำยได้ที่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 50,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อปี พร้อมกำรวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำม

สัญญำ (Performance Bond) ที่ 200,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ ซึ่งเนื้อหำของข้อมูลที่น�ำเสนอจะต้องเป็นไป

ตำมข้อระเบียบและมำตรฐำนที่หน่วยงำน IMDA ก�ำหนด อันได้แก่ ข้อระเบียบเนื้อหำส�ำหรับกำรรับส่ง

สัญญำณตำมช่องรำยกำรออกอำกำศ (Content Code for Nationwide Managed Transmission  

Linear Television Services) ข้อระเบยีบเนือ้หำส�ำหรบักำรให้บรกิำรโทรทัศน์แบบ OTT และกำรให้บรกิำร

โทรทัศน์ในตลำดเฉพำะกลุ่ม (Content Code for Over-the-Top (“OTT”), Video-on-Demand 

(“VOD”) and Niche Services) และกำรโฆษณำและกำรสนบัสนนุรำยกำรโทรทศัน์และวทิย ุ(Television 

and Radio Advertising and Sponsorship Code)

   • ใบอนญุำตให้บริกำรโทรทศัน์แบบเฉพำะกลุม่ (Niche Television Service)170 เป็นใบอนญุำต

กำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ ส�ำหรับผู้ให้บริกำรในตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) ซึ่งไม่มีกำรคิดอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำของข้อมูลที่น�ำเสนอจะต้องเป็นไปตำมข้อระเบียบเนื้อหำ

ส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT และกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในตลำดเฉพำะกลุ่ม (Content Code 

for Over-the-Top (“OTT”), Video-on-Demand (“VOD”) and Niche Services)

168 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provi 
 sion-of-broadcasting-services
169 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provi 
 sion-of-broadcasting-services/subscription-nationwide-television-service-licence
170 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provi 
 sion-of-broadcasting-services/niche-television-service-licence
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   • ใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์แบบสมัครสมำชิกระดับสำกล (Subscription International 

TV Service)171 เป็นใบอนุญำตกำรประกอบกจิกำรโทรทศัน์ ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรช่องโทรทศัน์ (Broadcaster) 

ที่ต้องกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง (Broadcast) ส่งสัญญำณเชื่อมโยงขำขึ้น (Uplink) หรือขนส่งสัญญำณ 

(Transmit) จำกประเทศสิงคโปร์ ผ่ำนระบบโครงข่ำยดำวเทียมเพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ใปยังประเทศอื่น ๆ 

ในระดบัภมูภิำคเดยีวกนัด้วยระบบแพร่ภำพผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมภำคพืน้ดนิ (Terrestrial Satellite) โดย

สำมำรถส่งสัญญำณโครงข่ำยดำวเทยีมผ่ำนผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยดำวเทยีมทีไ่ด้รบัใบอนญุำตประกอบกจิกำร

โครงข่ำยดำวเทียมในประเทศสิงคโปร์ (Satellite Uplink/Downlink for Broadcasting License) เช่น 

บริษทั ST Teleport, บรษิทั Singapore Telecommunications, บรษิทั MediaCorp, บรษิทั Encompass 

Digital Media และบริษัท Globecast เป็นต้น โดยมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจำกมูลค่ำที่สูงกว่ำ

ระหว่ำง ร้อยละ 2.5 ของรำยได้และ 5,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อปี

   • ใบอนุญำตให้บริกำรของอุปกรณ์รับสัญญำณผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม (Television  

Receive-Only Satellite System License)172 เป็นใบอนญุำตกำรให้บรกิำรตดิตัง้ ด�ำเนนิกำร หรอืให้บรกิำร

อุปกรณ์รับสัญญำณผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม (TVRO) ในประเทศสิงคโปร์ โดยสำมำรถแบ่งประเภทของ 

ใบอนุญำตได้ดังนี้

   1) ประเภท A: รับชมได้อย่ำงเดียว (View Only)

   2) ประเภท B: รับชมและบันทึกได้ (View & Record)

   3) ประเภท C: รับชม บันทึก และเผยแพร่ได้ (View, Record & Distribute)

   ผู ้ให้บริกำรที่จะยื่นขอใบอนุญำตจะต้องสำมำรถแสดงควำมจ�ำนงในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ม ี

ควำมอ่อนไหวต่อเวลำ (Time-sensitive information) เพือ่วตัถปุระสงค์ทำงธรุกจิหรอืกำรด�ำเนนิงำน โดย 

IMDA ก�ำหนดประเภทของธุรกิจที่สำมำรถขอใบอนุญำตได้ดังต่อไปนี้ 

   1) สถำบันกำรเงินรับรองโดย Monetary Authority of Singapore 

   2) สถำบันกำรคำ้ที่รับรองโดย Economic Development Board (EDB) หรือ IE Singapore 

   3) ผู้ให้บริกำรดำ้นสื่อที่รับรองโดยกระทรวงคมนำคมและสำรสนเทศ เช่น โรงภำพยนตร์ 

เป็นต้น 

   4) สถำนทูตต่ำงประเทศที่รับรองโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

   5) โรงแรมที่รับรองโดยคณะกรรมกำรกำรท่องเที่ยวสิงคโปร์

   6) สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำนำนำชำติที่รับรองโดย EDB

   7) สถำบันกำรศึกษำระดับท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษำธิกำร

   8) สถำบันกำรแพทย์ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงสำธำรณสุข

171 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provi 
 sion-of-broadcasting-services/subscription-international-television-service-licence
172 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provi 
 sion-of-broadcasting-services/television-receive-only-satellite-system-licence
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   ผูใ้ห้บรกิำรทีไ่ด้รบัใบอนญุำตให้บรกิำรสำมำรถรบัสญัญำณโทรทศัน์จำกช่องสญัญำณดำวเทยีม

ผ่ำนระบบแพร่ภำพผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมภำคพื้นดิน (Terrestrial Satellite) จำกห้วงอวกำศ (Outer 

Space) ได้ โดยมกีำรคิดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 1,000 ดอลลำร์สงิคโปร์ต่อปี ต่อจำนรบั ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุำต

กำรให้บริกำรต้องด�ำเนินกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมก่อนได้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร 

นอกจำกนี้ ยังมีอัตรำค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรให้บริกำร TVRO แบบชั่วครำว ไม่เกิน 30 วัน โดยมีกำรคิด

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 100 ดอลลำร์สิงคโปร์ ต่อจำนรับ

   นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ Broadcasting Act บทที่ 28 มำตรำ 9173 ได้กลำ่วถึงกำรจัด

หมวดหมู่ ผู้ให้บริกำรบนแพลตฟอร์ม OTT ที่มีกำรบริกำรเข้ำข่ำยกำรเป็น Internet Service Provider 

และ Internet Content Provider ซึ่งจะได้รับใบอนุญำต Class License โดยอัตโนมัติ อย่ำงไรก็ตำม 

ผู้ให้บริกำรบำงประเภทต้องท�ำเรื่องยื่นขอใบอนุญำต Class License ด้วยตนเองดังนี้

   • ใบอนุญาต	Class	License	Registration	for	Internet	Content	Provider174  เป็น

ใบอนุญำตส�ำหรับผู้ที่ให้บริกำรเนื้อหำบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริกำรบำงประเภทดังต่อไปนี้จะ

ต้องขอใบอนุญำตด้วยตนเอง พรรคกำรเมืองในประเทศสิงคโปร์ องค์กรหรือผู้ให้บริกำรใด ๆ ท่ีมีเนื้อหำ

สนับสนุนและเผยแพร่เกี่ยวกับกำรเมืองและศำสนำ ผู้ให้บริกำรหนังสือพิมพ์ โดยผู้ให้บริกำรจะต้องท�ำเรื่อง

ย่ืนขอใบอนุญำตด้วยตนเองภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัเริม่ให้บรกิำรและจะต้องมเีอกสำรแจ้งให้ IMDA ทรำบ

หำกมียุติกำรให้บริกำร

 	 	 5.3.3.2	หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์

   ขัน้ตอนในกำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรโทรทศัน์ในแบบต่ำง ๆ  สำมำรถแสดงได้ตำมรปูที่ 

58 ซึ่งโดยทั่วไปจะมีกำรยื่นขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรแบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน IMDA  

ผู้ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรต้องยื่นเอกสำรตำมที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงช�ำระค่ำธรรมเนียม ซึ่งกำรพิจำรณำ

กำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรนั้นโดยปกติจะด�ำเนินกำรภำยใน 5 ถึง 25 วันท�ำกำร175

   หลังจำกผู้ขอรับอนุญำตได้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรไป หน่วยงำน IMDA จะมี 

กำรพิจำรณำตำมคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ โดยระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่จะได้รับจะแตกต่ำง

ในแต่ละประเภท เช่น ใบอนญุำตให้บรกิำรกจิกำรโทรทศัน์แบบสมคัรสมำชกิระดบัสำกลจะได้รบัใบอนญุำต

เป็นเวลำ 5 ปี เป็นต้น

173  https://sso.agc.gov.sg/SL/BA1994-N1?DocDate=20161227
174 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/class-licence-scheme/ 
 class-licence-registration-for-internet-content-providers
175  https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/online-services
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รูปที่	58 รำยละเอียดใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์และขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา: IMDA, AVIA

 5.3.4	การเปรียบเทียบการก�ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบด้ังเดิม	(Linear	TV)	และ

แบบ	OTT 

   กำรเปรียบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงรปูแบบกำรให้บรกิำรแบบดัง้เดมิและแบบ OTT สำมำรถ

พจิำรณำได้จำกมติด้ิำนกำรออกใบอนุญำต (Licensing) ข้อจ�ำกดัในกำรให้บรกิำร (Restrictions) กำรควบคมุ

กิจกำร (Control) และกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค (Protection) รูปที่ 59 และ รูปที่ 60  

แสดงถงึกำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดแูลผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) และแบบ OTT ในมติต่ิำง ๆ 

กลำ่วคือ 
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   5.3.4.1	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน	์(Licensing)

  	 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	(Licensing):	ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมจะต้อง

มีกำรขอใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ โดยมีใบอนุญำตท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญำต

กำรให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์เครือข่ำยระดับชำติแบบฟรีทีวี ใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ

สมคัรสมำชกิระดบัชำต ิใบอนญุำตกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบเฉพำะ ใบอนญุำตกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบ

สมัครสมำชิกระดับสำกล และใบอนุญำตกำรให้บริกำรของอุปกรณ์รับสัญญำณผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม  

โดยพระรำชบญัญตั ิBroadcasting Act176 มำตรำ 28 ได้กล่ำวถึงผูใ้ห้บรกิำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงโทรทัศน์ของ

ประเทศสิงคโปร์ต้องขอใบอนญุำตกำรให้บรกิำรและผ่ำนคณุสมบัตท่ีิได้ก�ำหนดไว้ ในส่วนของแบบ OTT ตำม

ข้อมลูของ IMDA177 พบว่ำ ผูใ้ห้บรกิำรเนือ้หำบนแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็จะถกูจดัอยูใ่นประเภทใบอนญุำต 

Class License โดยอัตโนมัติ ซึ่งมำตรำ 9 กล่ำวถึงกำรก�ำหนดใบอนุญำตท่ีเก่ียวข้องกับ Class License 

และผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจะต้องท�ำตำมหลักปฏิบัติ (Code of Practice)

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียม	(License	Fee): ในส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม หน่วยงำน IMDA 

มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดคำ่ธรรมเนียมส�ำหรับผู้รับอนุญำต โดยใบอนุญำตแต่ละประเภทจะมีคำ่ธรรมเนียมที่

แตกต่ำงกนั เช่น ใบอนญุำตกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบสมคัรสมำชิกระดบัชำต ิมกีำรคดิอตัรำค่ำธรรมเนยีม

ใบอนุญำตตำมสัดส่วนของรำยได้ที่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกิน 50,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ เป็นต้น ในขณะที่แบบ 

OTT ไม่มีอัตรำค่ำธรรมเนียมที่ผู้ให้บริกำรบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตจะต้องรับผิดชอบ

   5.3.4.2	ข้อจ�ากัดในการให้บริการ	(Restrictions)

   การลงทุนจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment):	ระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมม ี

ข้อจ�ำกัดในกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ Broadcasting Act มำตรำ 44 วำ่ด้วยเรื่องสัดส่วนของกำรลงทุน

บริษทัข้ำมชำต ิโดยได้ก�ำหนดคณุสมบติัของกำรให้ใบอนญุำตให้บรกิำรโทรทศัน์แบบสมคัรสมำชกิระดบัชำติ 

โดยก�ำหนดให้สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทข้ำมชำติมีก�ำหนดเพดำนอยู่ที่ร้อยละ 49 โดยรัฐบำลมีอ�ำนำจใน

กำรอนุมตัใิบอนุญำตได้ในบำงกรณทีีส่ดัส่วนของบรษิทัข้ำมชำตไิม่เป็นไปตำมทีก่�ำหนด ในส่วนของ OTT ยงั

ไม่มีกฎระเบียบชัดเจนที่ก�ำหนดออกมำใช้กับผู้ให้บริกำร

   การเป็นเจ้าของการครองสิทธิข้ามสื่อ	(Cross	Media	Ownership): ระบบโทรทัศน์แบบ

ดั้งเดิม และแบบ OTT ไม่มีข้อก�ำหนดกำรจ�ำกัดกำรเป็นเจำ้ของกำรครองสิทธิข้ำมสื่อ

   ข้อจ�ากัดด้านการโฆษณา	(Advertisement): ส�ำหรับระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม กิจกำร

โทรทัศน์จะต้องท�ำตำมหลักปฏิบัติ 2 อย่ำงได้แก่ 

   1) หลักปฏิบัติส�ำหรับกำรโฆษณำ178 (The Code of Advertising Practice) ซึ่งบริหำรงำนโดย

สภำโฆษณำแห่งสิงคโปร์ (the Advertising Standards Authority of Singapore-ASAS) ซึ่ง ASAS มี

อ�ำนำจที่จะถอนโฆษณำออกเมื่อเห็นว่ำไม่เป็นไปตำมหลักปฏิบัติ โดยจุดประสงค์ของหลักปฏิบัติคือ 

กำรควบคุมกำรโฆษณำในเชิงพำณิชย์ของประเทศสิงคโปร์ โดยบทที่ 1 ข้อที่ 1 กล่ำวว่ำโฆษณำทั้งหมดควร

176  https://sso.agc.gov.sg/Act/BA1994#pr8-
177 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/class-licence-scheme/ 
 class-licence-registration-for-internet-content-providers
178 https://asas.org.sg/Portals/0/Images/ASAS/docs/SCAP%202008.pdf?ver=2014-05-16-093651-153
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ถูกต้องตำมกฎหมำย เหมำะสม มคีวำมเป็นควำมจรงิ มคีวำมรบัผดิชอบต่อลกูค้ำและสงัคม และเป็นไปตำม

หลักกำรแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจ โดยเนื้อหำจะมีกล่ำวถึงหลักกำรปฏิบัติใน 

กำรโฆษณำสินค้ำหรือกำรบริกำรในแต่ละชนิด 

   2) หลักปฏิบัติในกำรให้บริกำรสนับสนุนรำยกำรโทรทัศน์ (TV Programme Sponsorship 

Code) กล่ำวถึงมำตรฐำนทั่วไปของผู้ให้บริกำรโฆษณำในทั้งช่องรำยกำรโทรทัศน์แบบฟรีทีวี (Free to Air) 

ช่องรำยกำรของโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิและโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV โดยเนือ้หำจะระบกุำรปฏบิตัิ

ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมสำมัคคีทำงเชื้อชำติและศำสนำ บรรทัดฐำนและค่ำนิยมทำงสังคม รูปแบบ 

กำรโฆษณำ กำรใช้ภำษำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สนับสนุนรำยกำรทีวี ส�ำหรับบทท่ี 3 ได้มีกำรกล่ำวถึง 

กำรก�ำหนดระยะเวลำกำรโฆษณำและตัวอย่ำงรำยกำร โดยผู้ให้บริกำรสำมำรถออกอำกำศโฆษณำไม่เกิน  

14 นำทีต่อชั่วโมง ในขณะที่ช่องรำยกำรกีฬำสำมำรถออกอำกำศโฆษณำได้ไม่เกิน 21 นำทีต่อชั่วโมง 

   นอกจำกนี้ ในกำรขอใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์แบบสมัครสมำชิกระดับชำติยังมีข้อจ�ำกัดใน

เรื่องสัดส่วนของรำยได้โฆษณำซึ่งจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของรำยได้ทั้งหมด ในส่วนของ OTT ยัง

ไม่มข้ีอก�ำหนดชดัเจนนอกจำกมกีำรปฏบิตัติำมหลกัปฏบิตัสิ�ำหรบักำรโฆษณำ (The Code of Advertising 

Practice) 

  	 ข ้อจ�ากัดการจัดหาโปรแกรม	 (Program	 Supply): ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิม  

พระรำชบญัญตั ิBroadcasting Act มำตรำ 19 ได้ก�ำหนดให้ผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบบอกรบัสมำชกิจะต้อง

น�ำฟรีทีวีไปออกอำกำศในโครงข่ำยของตนเอง (Must Carry) นอกจำกนี้ IMDA ยังได้มีกำรใช้กฎ  

Anti-Siphoning ซึ่งมีจุดประสงค์ไม่ให้ผู้ให้บริกำร Pay-TV มีอ�ำนำจผูกขำดในกำรมีสิทธิประมูลรำยกำร 

ที่ส�ำคัญหรือมีอิทธิพลต่อกำรรับชมของประชำชนโดยรวม (ซ่ึงคล้ำยกับกฎ Must Have ในประเทศไทย) 

โดย IMDA ได้ประกำศรำยชื่อประเภทของรำยกำรส�ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ179 ซ่ึงเป็นรำยกำรส�ำคัญ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬำระดับชำติและระดับสำกลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1) ประเภท A ได้แก่ Asian Games, Commonwealth Games, Formula 1 Singapore, 

Southeast Asian Games และ Summer Olympic Games โดยใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ของ  

Pay-TV ไม่อนุญำตให้ผู้ขอใบอนุญำตท�ำกำรถ่ำยทอดสด หรือออกอำกำศรำยกำรย้อนหลัง 

   2) ประเภท B ได้แก่ ASEAN Football Federation, Suzuki Cup, Malaysia Cup, Summer 

Paralympic Games และ Summer Youth Olympic Games โดยใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ของ 

Pay-TV อนุญำตให้ผู้ขอใบอนุญำตท�ำกำรถ่ำยทอดสด แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกอำกำศรำยกำรย้อนหลัง 

นอกจำกนี้ ผู้ให้บริกำร Pay-TV ต้องเผยแพร่เนื้อหำ (Exclusive content) ของตนเองให้เท่ำเทียมกันในทุก

แพลตฟอร์มทีผู้่ใช้บรกิำรสำมำรถเข้ำถงึได้ ในส่วนของกำรบรกิำรแบบ OTT ยงัไม่มข้ีอก�ำหนดทีเ่กีย่วข้องใน

ปัจจุบัน

179 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/ 
 conducive-media-environment/mmcc-notification-antisiphoning-list.pdf?la=en
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   5.3.4.3	การควบคุมกิจการโทรทัศน	์(Controls)
   กำรควบคมุกำรพำกย์และค�ำบรรยำยภำพ (Captioning and Subtitles): ส�ำหรบัโทรทศัน์แบบ
ดัง้เดมิผูข้อใบอนุญำตให้บรกิำรโทรทศัน์แบบสมคัรสมำชกิระดบัชำตแิละใบอนญุำตให้บรกิำรโทรทศัน์แบบ
เฉพำะกลุ่มอยู่ภำยใต้ Content Code for Nationwide Managed Transmission Linear Television 
Services180 โดยข้อที ่8 ได้กล่ำวถงึมำตรฐำนกำรใช้ภำษำของช่องรำยกำร ซึง่จะต้องใช้มำตรฐำนทีส่งูส�ำหรบั 
4 ภำษำหลัก ได้แก่ ภำษำอังกฤษ จีน มำเลย์ และทมิฬ โดยมีรำยละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้ 
   1) ภำษำอังกฤษจะต้องใช้หลักภำษำอย่ำงถูกต้องและจะต้องใช้ส�ำเนียงของสิงคโปร์ (Singlish) 
   2) ภำษำจีนจะต้องเป็นภำษำจีนกลำงเทำ่นั้น
   3) ส�ำหรับช่องฟรีทีวี ไม่ควรจะน�ำภำษำจีนท้องถิ่นไปใช้ในรำยกำรขำ่ว หรือรำยกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้ข้อมูลควำมรู้ 
   4) ส�ำหรับโทรทัศน์แบบสมัครสมำชิก อนุญำตให้มีสัดส่วนของเพลงในภำษำท้องถิ่นในเนื้อหำ
รำยกำรได้มำกที่สุดร้อยละ 30 ต่อชั่วโมง 
   5) กำรสนับสนุนให้มีรำยกำรข่ำวท้องถิ่น และรำยกำรที่ให้ข้อมูลควำมรู้ในภำษำมำเลย์ หำกมี
กำรออกอำกำศรำยกำรต่ำงชำติจะต้องมีค�ำบรรยำยในภำษำ Bahasa Melayu Baku (ภำษำมำเลย์กลำง) 
   6) ภำษำทมิฬกลำงที่มีกำรใช้หลักภำษำและส�ำเนียงที่ถูกต้องควรน�ำไปใช้ในรำยกำรข่ำว หรือ
รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ข้อมูลควำมรู้ 
   นอกจำกนี้ กำรให้ใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์แบบเฉพำะกลุ่ม มีข้อก�ำหนดสัดส่วนภำษำท้อง
ถิน่ต้องมน้ีอยกว่ำหรอืเท่ำกบัร้อยละ 50 ของเนือ้หำทัง้หมด ส�ำหรบั OTT ยงัไม่มกี�ำหนดข้อควบคมุทีช่ดัเจน 
  	 การควบคมุเนือ้หา	(Content):	หลกัปฏบิตัทิีใ่ช้ในกำรก�ำหนดและควบคมุประเภทของเนือ้หำ
ทีจ่ะออกอำกำศมทีัง้หมด 3 หลกัปฏบิตั ิได้แก่ Subscription Television Programmed Code, Content 
Code for OTT, VoD and Niche Services และ The Internet Code of Practice โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 
   1) Subscription Television Programmed Code181 ใช้ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเทำ่นั้น 
ทัง้น้ี IMDA ได้ก�ำหนดหลกัปฏบิติั โดยมเีป้ำหมำยในกำรควบคมุเนือ้หำไม่ให้ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ควำมสำมัคคีของชำติ ซึ่งเนื้อหำสำระส�ำคัญกล่ำวถึงเนื้อหำของช่องรำยกำรแต่ละประเภทให้เป็นไปตำมท่ี
ก�ำหนด เช่น ข้อที่ 3 รำยกำรเด็ก คือรำยกำรที่น�ำเสนอเนื้อหำให้กับเด็กที่อำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี และรำยกำร 
ไม่ควรจะมีเนื้อหำหรือฉำกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยำสูบ นอกจำกว่ำจะมีจุดประสงค์เพื่อ 
กำรศึกษำเท่ำนั้น 
   2) Content Code for OTT, VoD and Niche Services ใช้ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและ
แบบ OTT โดยได้กล่ำวถงึกำรแบ่งประเภทของเรตต้ิงให้กบัช่องรำยกำรตำมหลกัเกณฑ์จำกภำพยนตร์ (Film 
Classification Guidelines) และช่องรำยกำรต้องแสดงเรตติ้งของช่องรำยกำรอย่ำงเปิดเผยเพื่อกำรตัดสิน
ใจของผู้รับชม กำรแบ่งประเภทมีดังนี้ 1) ทั่วไป (G) 2) ต้องได้รับกำรดูแลจำกผู้ปกครอง (PG) 3) ต้องได้รับ
กำรดูแลจำกผู้ปกครองส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 13 ปี (PG13) 4) เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 16 ปี ไม่ควรรับชม (NC16) 
5) ส�ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ขึ้นไป (M18) และ 6) ส�ำหรับผู้ใหญ่ที่อำยุ 21 ปีขึ้นไป (R21) 

180 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/codes-of-practice-and- 
 guidelines/acts-codes/managed-linear-tv-services-content-code-1mar2018.pdf?la=en
181 https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Singapore/Singapore%20-%20Subscription%20TV%20 
 Code%20-%20national.pdf
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   3) The Internet Code of Practice ข้อที่ 4 ยังมีกำรกลำ่วเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ให้บริกำรโทรทัศน์
แบบ OTT ในเรื่องกำรห้ำมฉำยเน้ือหำบำงประเภทที่ขัดต่อพื้นฐำนหลักของควำมเป็นมนุษย์และปัจจัย 
อื่น ๆ เช่น กฎข้อที่ 4 (2) (d) กล่ำวถึง ลักษณะเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมที่ปรำกฏกิจกรรมทำงเพศหรือลักษณะ 
กำรยั่วยุทำงเพศของบุคคลที่อำยุต�่ำกว่ำ 16 ปี หรือมีลักษณะอำยุต�่ำกว่ำอำยุ 16 ปี เป็นต้น
   กำรจ�ำกัดโควตำเนื้อหำและกำรก�ำหนดรำคำค้ำปลีกและค้ำส่ง (Quota and Rate): ปัจจุบัน
ประเทศสงิคโปร์ยังไม่มกีำรก�ำหนดโควตำเนือ้หำและกำรก�ำหนดรำคำค้ำปลกีและค้ำส่งส�ำหรบัโทรทัศน์แบบ
ดั้งเดิมและกำรบริกำรในแบบ OTT อย่ำงไรก็ตำม IMDA อำจจะมีกำรก�ำกับดูแลทำงด้ำนเนื้อหำ ซึ่งอำจจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับโควตำของสัดส่วนเนื้อหำภำยในประเทศและเนื้อหำจำกต่ำงประเทศในอนำคต

  	 5.3.4.4	การคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้บริโภค	(Protection)
   ลิขสิทธิ์ผลงาน	(Copy	Rights):	ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมกำรบริกำรแบบ OTT ส�ำนักงำน 
Intellectual Property Office of Singapore182 ได ้กล ่ำวถึงหลักกำรใช ้อย ่ำงเป ็นธรรม  
(Fair-use) ว่ำกำรน�ำงำนของผูอ้ืน่มำใช้มำกกว่ำร้อยละ 10 ของเนือ้หำจะถอืว่ำเป็นกำรละเมดิลขิสทิธิ ์อย่ำงไร
ก็ตำมส�ำนักงำนได้มกีำรก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรบัผูน้�ำเนือ้หำไปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนเหตกุำรณ์
ปัจจุบันผำ่นแพลตฟอร์มต่ำง ๆ 
  	 การคุ้มครองผู้บริโภค	(Customer	Protection):	ส�ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิมภำยใต้ Code 
of Practice for Market Conduct183 ได้มุ่งเน้นกำรรักษำตลำดให้มีควำมยุติธรรมและส่งเสริมกำรแข่งขัน
ในตลำด ทั้งนี้เนื้อหำ บทที่ 3 ได้กล่ำวถึงผู้ที่มีอ�ำนำจในกำรก�ำกับดูแลที่จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่กล่ำว
ไว้เพื่อควำมยุติธรรรม โดยไม่น�ำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคไปใช้ในทำงที่ผิด ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT อยู่
ภำยใต้กำรคุ้มครองผู้บริโภคของ Consumer Protect Act184 ซึ่งได้มุ่งเน้นกำรรักษำตลำดให้มีกำรท�ำธุรกิจ
ทั่วไปอยำ่งเป็นธรรม

 

รูปที	่59 กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อใบอนุญำตและข้อจ�ำกัด

ที่มา: IMDA, AVIA

182  https://www.ipos.gov.sg/understanding-innovation-ip/copyright/exceptions
183 https://sso.agc.gov.sg/SL/S148-2010
184 https://sso.agc.gov.sg/Act/CPFTA2003
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รปูที	่60 กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อกำรควบคุมและกำรคุ้มครอง

ที่มา:	IMDA, AVIA

   5.3.4.5	แนวโน้มการก�ากับดูแล

   แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลหลักที่ส�ำคัญซึ่ง IMDA รับผิดชอบด�ำเนินกำร สำมำรถพิจำรณำได้จำก 

รูปที่ 61 กล่ำวคือ

 

รูปที่	61 แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

   ในด้ำนของคลื่นควำมถี่ ทำง IMDA ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลด้ำนคลื่นควำมถี่ โดยมีกำรยื่นกรอบ 

และมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลโครงกำร Intelligent Transport Systems (ITS) ในคลื่นควำมถี่ 5.9 GHz 

(5.875-5.925 GHz) เมือ่วนัที ่6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 จดุประสงค์ของโครงกำรนีเ้พือ่ก�ำหนดกรอบและมำตรฐำน

คลื่นควำมถี่ที่จะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อหน่วยงำน Land Transport Authority (LTA) ท่ีสำมำรถพัฒนำและ 

ใช้งำน ITS ระดับชำติได้อยำ่งเต็มรูปแบบ ในช่วงเริ่มแรกของโครงกำร IMDA ได้มีกำรจัดประชุมเพื่อรับฟัง
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ควำมคิดเห็นสำธำรณะ185 ซึ่งมีกำรให้ข้อมูลด้ำนเทคนิคของมำตรฐำน และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลคลื่น  

5.9 GHz หลังจำกนั้น IMDA ได้มีกำรเผยแพร่186 เนื้อหำแนวทำงกำรก�ำกับดูแล ในส่วนของกำรจดทะเบียน

อุปกรณ์และกำรให้ใบอนุญำตของ FBO187 และ SBO188 โดย Vehicular Road Side Units (RSU) จะได้รับ

ข้อยกเว้นในกำรขอใบอนุญำต ในขณะที่ Non-Vehicular Installation จะต้องขอใบอนุญำต Localized 

Radio-Communication Station License และ Wide Area Private Network License โดยจะต้องเสีย

ค่ำธรรมเนียมตำมที ่IMDA ก�ำหนดไว้ จำกขัน้ตอนกำรลงทะเบียนและให้ใบอนญุำตจะส่งผลไปถึงกำรจดัสรร

คลื่น 5G ที่จะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรน�ำพำข้อมูลจำกผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร หรือผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร

ของกำรให้บริกำรแบบ OTT ไปสู่ผู ้บริโภคที่ใช้สมำร์ทโฟน ในโครงกำรนี้ IMDA มีบทบำทส�ำคัญใน 

กำรก�ำหนดกำรก�ำกบัดแูลของคลืน่ควำมถีใ่ห้เป็นกลำงและเอือ้อ�ำนวยต่อผูใ้ห้บรกิำรในกำรอพัเกรดอปุกรณ์

และเครื่องมือที่รองรับ 5G ในอนำคต

   ด้ำนของกำรแข่งขนั จำกกำรแข่งขนัในกจิกำรโทรทศัน์ ตลำดกำรให้บรกิำรแบบ OTT เป็นตลำด

ที่มีกำรกระจำยตัวของผู้เล่นมำกที่สุด ซึ่งกำรแข่งขันไม่ได้เกิดจำกผู้เล่นในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT  

เพียงอย่ำงเดยีว แต่ยงัมกีำรแข่งขนักบัระบบโทรทศัน์ในประเภทอืน่ ๆ  อกีด้วย ทัง้นีต้ลำดโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ 

(Linear TV) ในประเทศสิงคโปร์จะประกอบด้วยผู้เล่นภำยในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ตลำดกำรให้บริกำร

แบบ OTT จะมีผู้เล่นจำกต่ำงประเทศมำให้บริกำรด้วยท�ำให้ตลำดเปิดกว้ำงส�ำหรับผู้เล่นในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันของผู้เล่นในตลำด (Unleveled playing field) 

โดยควำมไม่เท่ำเทียมกันนี้อำจก่อให้เกิดปัญหำในอนำคต ทั้งนี้ IMDA อำจจะมีแนวโน้มในกำรเข้ำมำก�ำกับ

ดูแลสัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทตำ่งชำติ ในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ให้มีข้อก�ำหนดคลำ้ยกันในแบบ

ตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ที่มีกำรก�ำหนดสัดส่วนเพดำนของกำรลงทุนของบริษัทขำ้มชำติอยู่

ที่ร้อยละ 49

   ด้ำนเนื้อหำ เนื่องจำกในปัจจุบัน ตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT เปิดกว้ำงให้ทุกคนสำมำรถเป็น

ผู้ผลิตเนื้อหำได้ เพรำะฉะนั้นกำรควบคุมดูแลเนื้อหำให้เหมำะสมนั้นค่อนข้ำงที่จะเป็นไปได้ยำก ซึ่ง IMDA 

อำจจะมบีทบำทในกำรก�ำหนดกรอบก�ำกบัดูแลหรือก�ำหนดข้อปฏบัิตสิ�ำหรบัผูเ้ล่นในแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็ 

ท้ังด้ำนกำรแยกประเภทของเนือ้หำตำมอำย ุควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรดแูลควบคมุในทกุประเภทของกจิกำร

โทรทัศน์ หรือกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำรในกำรก�ำกับดูแลร่วมกัน เพื่อเป็นกำรผลักดันและส่งเสริม

บรรทัดฐำนในสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

185 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/inner/pcdg/consultations/20151221_its/public-consultation_its. 
 pdf?la=en
186 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/consultations/consultation%20papers/2015/ 
 proposed-regulatory-framework-and-standards-for-its
187 Facility-Based Operator
188 Service-Based Operator
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5.4	บทสรุปการศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแล

	 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์	(TV	Market)

 ประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และประชำชนมีควำมสำมำรถใน

กำรใช้จ่ำยสูงด้วยกำรเขำ้ถึงโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ท�ำให้กำรรับชมโทรทัศน์

ในแต่ละประเภทมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยตลำด OTT มีฐำนผู้ชมและอัตรำกำรเติบโตสูงที่สุดด้วยปัจจัย

ของรำคำที่ต�่ำกว่ำกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนช่องทำงอื่น และกำรมีผู้ให้บริกำรในตลำดท่ีหลำกหลำย ซึ่ง 

แตกต่ำงจำกโทรทศัน์แบบด้ังเดิมทีม่ผีูเ้ล่นส�ำคญัอยูเ่พยีงไม่กีร่ำย อกีทัง้ยงัมรีำคำค่ำบรกิำรทีค่่อนข้ำงสงู และ 

กำรใช้บรกิำรไม่สะดวกเท่ำกำรรับชมแบบ Video on Demand โดยในตลำดโทรทัศน์แบบดัง้เดมิมผีูเ้ล่นหลกั

เพยีงสำมรำยซ่ึงแต่ละรำยมส่ีวนแบ่งตลำดทีช่ดัเจน ในขณะทีต่ลำด OTT มส่ีวนแบ่งตลำดกระจำยตวัมผีูเ้ล่น

หลักหลำยรำยทั้งผู ้เล่นรำยใหม่และผู ้เล่นจำกตลำดดั้งเดิม ส�ำหรับแนวโน้มรำยได้ของตลำด OTT  

มีกำรเตบิโตสูงขึน้ ท�ำให้ผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบด้ังเดมิเริม่ให้บรกิำรในรปูแบบของแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็

เพิ่มขึ้น 

	 เทคโนโลยีและแนวโน้มในกิจการโทรทัศน์	(Technology	and	Trend)

 สิงคโปร์ถือได้ว่ำเป็นประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลมำกที่สุด

ประเทศหน่ึงของโลก จำกกำรสนบัสนนุของภำครฐับำลในกำรวำงโครงข่ำย FTTH รวมไปถงึควำมครอบคลมุ

ของโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในอัตรำ

ที่สูงมำก สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้กำรรับชมรำยกำรผ่ำนช่องทำง Online เติบโตขึ้น อย่ำงไร

ก็ตำม ผู้ให้บริกำร Pay-TV และ โทรคมนำคมหลำยรำยต่ำงก็ปรับตัวเพื่อตอบรับกับกำรเข้ำมำในตลำดของ 

OTT โดยกำรเป็นพันธมิตรกันรวมไปถึงกำรพัฒนำช่องทำงรับชมของตนเองผ่ำนทำง OTT ด้วยเช่นกัน 

นอกจำกน้ียงัมกีำรพฒันำ Convergence Platform เพือ่ให้ผูร้บัชมรำยกำรโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิสำมำรถเข้ำ

ถงึบรกิำร VoD ผ่ำนอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ได้ สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีต้่องกำรรบัชมรำยกำร

ได้ทุกที่ทุกเวลำตำมต้องกำร

	 การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน	์(TV	Regulatory)

 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันของประเทศสิงคโปร์ สำมำรถพิจำรณำได้ในมุมมองของ

โครงสร้ำงกำรก�ำกบัดูแล (Regulatory Structure) กำรด�ำเนนิกำรก�ำกบัดแูล (Regulatory Practice) กรอบ

กำรออกใบอนุญำต (Licensing Regime) และกำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวมของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม

และแบบใหม่ (Regulatory of Convergence) ซึ่งพิจำรณำได้จำก รูปที่ 62 
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รูปที่	62 ข้อสรุปของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศสิงคโปร์

	 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล	(Regulatory	Structure):	หน่วยงำน IMDA เป็นองค์กรภำครัฐของ

สิงคโปร์ที่รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำและก�ำกับดูแลสื่อสำรสนเทศ โดยเกิดจำกกำรรวมตัวกันขององค์กร 

ด้ำนกำรสื่อสำรข้อมูล IDA189 และ ด้ำนสื่อ MDA190 ภำยใต้สังกัดกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสื่อสำร โดยมีภำรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงวงกำรดิจิทัลในประเทศสิงคโปร์ นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำน  

GovTech ซ่ึงท�ำหน้ำที่ดูแลและบริหำรโครงข่ำยและบริกำรดิจิทัลสำธำรณะของภำครัฐ โดยมุ่งเน้นด้ำน 

ควำมสำมำรถในกำรเตรียมตัวและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์  

ท้ังนี้หน่วยงำน IMDA และ GovTech สำมำรถเข้ำถึงผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) โดยกำรใช้ 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ

 ด้านการด�าเนินการก�ากับดูแล	(Regulatory	Practice): IMDA มีอ�ำนำจในกำรควบคุมและก�ำกับ

ดูแลตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดในด้ำนต่ำง ๆ โดยจะต้องมีควำมเป็นกลำงทำงเทคโนโลยี (Technology 

Neutral) ซึ่งหมำยควำมว่ำจะไม่ล�ำเอียงไปทำงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อประสิทธิภำพใน

กำรใช้ข้อก�ำหนดและกรอบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ทั้งนี้ IMDA 

สำมำรถใช้อ�ำนำจตำมข้อก�ำหนดเพื่อหยุดหรือลดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

	 กรอบการออกใบอนุญาต	(Licensing	Regime): หนึ่งในหน้ำที่หลักของ IMDA คือ กำรจัดกำรออก

ใบอนญุำตส�ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ กจิกำรด้ำนกำรสือ่สำรข้อมลูและสือ่ โดยมุง่เน้นในกำรท�ำให้ผูเ้ล่นในตลำด

เกิดควำมเท่ำเทียมกัน และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ IMDA มีกำรก�ำหนดประเภทและ 

รำยละเอียดของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งมีกำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือทำง 

Hotline และกำรให้บริกำรขอใบอนุญำตทำงอินเทอร์เน็ต

	 การก�ากับดูแลการหลอมรวม	(Regulation	of	Convergence):	เนื่องจำกแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของ

กำรใช้บริกำรบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ท�ำให้กำรหลอมรวมของสื่อมีควำมท้ำทำยในด้ำนกำรออก 

ใบอนญุำตแก่ผู้ให้บริกำรสือ่ในสงิคโปร์ ควำมท้ำทำยเหล่ำนีค้รอบคลมุตัง้แต่กฎเกณฑ์กำรเข้ำตลำดของผูเ้ล่น 

เช่น ควำมไม่เท่ำเทียมที่เกิดจำกกำรที่ไม่ต้องขอใบอนุญำตบำงประเภทส�ำหรับสื่อประเภทใหม่ ซ่ึงส่งผลให้

เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันของผู้เล่นในตลำด
189 The Infocomm Development Authority
190 The Media Development Authority
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6.1	สภาพตลาดและการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

	 6.1.1	สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์โดยรวม
   ขนำดของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยพิจำรณำได้จำกจ�ำนวนประชำกรและระดับ 
รำยได้ โดยในปี พ.ศ. 2560191 ประเทศไทยมปีระชำกรท้ังหมด 69 ล้ำนคน จ�ำนวนครวัเรอืน 19.6 ล้ำนครวัเรอืน 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) มลูค่ำ 455.2 พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐั 
และผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศต่อคน (GDP per Capita) มมีลูค่ำ 6,590 ดอลลำร์สหรฐั หำกพจิำรณำ
จำกสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว ประชำกรมีควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยน้อยกว่ำ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมหำอ�ำนำจอย่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ และสหรำชอำณำจักร (ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศต่อคน เท่ำกบั 59,792 และ 39,616 ดอลลำร์สหรฐั ตำมล�ำดบั) ดงันัน้จงึเป็นไปได้ว่ำ
ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยมีรำยได้หมุนเวียนหลักอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหำนครและตำมหัวเมือง
หลักซึ่งประชำกรมีอ�ำนำจในกำรใช้จำ่ยสูงกว่ำประชำกรในแถบชำนเมือง (อ้ำงอิง รูปที่ 63)
   ข้อมลูกำรถอืครองอปุกรณ์ในกำรรับชมรำยกำรและกำรรบัชมผ่ำนอนิเทอร์เนต็ในปี พ.ศ. 2560192 
พบว่ำ อัตรำกำรถือครองโทรทัศน์ของครัวเรือนไทยอยู่ท่ีร้อยละ 99 อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของครัว
เรอืนอยูท่ีร้่อยละ 60 อตัรำกำรถอืครองสมำร์ทโฟนรำยบคุคลร้อยละ 63 และอตัรำกำรถอืครองคอมพวิเตอร์
ของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งหำกพิจำรณำจำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรไทยนั้นมีอัตรำ
กำรเข้ำถึงโทรทัศน์สูง กำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์สำมำรถเป็นไปอยำ่งกว้ำงขวำง แต่กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ยงัมอียูอ่ย่ำงจ�ำกดั ซึง่อำจเป็นเงือ่นไขหนึง่ในกำรด�ำเนนิกจิกำรโทรทศัน์ของไทยในปัจจบุนั 
(อ้ำงอิง รูปที่ 63)
   จำกข้อมลูประมำณกำรของ Ovum193 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 พบว่ำ ประเทศไทย
มีอตัรำกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์แต่ละประเภทโครงข่ำยทีแ่ตกต่ำงกนั โดยกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์
ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม (Satellite Household Penetration) ของครัวเรือนไทยมีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 
ร้อยละ 66.2 ด้วยเหตุผลควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึประชำกรและกำรครอบคลมุพืน้ท่ีให้บรกิำรได้ท้ังประเทศ 
ส�ำหรับกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิ (Terrestrial Household Penetration) และ
กำรเข้ำถงึกำรรับชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ (Cable TV Household Penetration) ของครวัเรอืนไทย 
พบว่ำ มสัีดส่วนทีน้่อยกว่ำทีร้่อยละ 22.4 และ 8.8 ตำมล�ำดบั ส�ำหรบัอตัรำกำรเข้ำถงึโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระบบโทรทัศน์แบบ IPTV และแบบ OTT มีอัตรำกำรเข้ำถึงของครัวเรือนไทยน้อย 
ในปัจจุบันที่ร้อยละ 3 และ 6 ตำมล�ำดับ (อ้ำงอิง รูปที่ 63)

6 การศึกษาตลาด	เทคโนโลย	ีและแนวทางก�ากับดูแลของประเทศไทย

191  https://www.statista.com/outlook/200/126/digital-media/thailand#market-marketDriver
 https://countryeconomy.com/gdp
192  Ovum (2018) GSMA (2018) และ ITU (2017)
193  Ovum (2018)
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   จำกข้อมูลประมำณกำรแนวโน้มกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยระหว่ำง 

ปี พ.ศ. 2560 ถงึ 2563 พบว่ำ กำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิ (Terrestrial TV Household 

Penetration) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Average Growth Rate: CAGR) ร้อยละ -7.4 
เนื่องจำกกำรย้ำยฐำนผู้ชมจำกระบบแอนำล็อกไปยังระบบดิจิทัล ท�ำให้ผู้ชมบำงส่วนตัดสินใจรับชมใน
โทรทัศน์ในระบบอื่นแทน ในส่วนของกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล (Cable TV Household 
Penetration) และกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยดำวเทียม (Satellite TV Household Penetration) 
มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 4.6 และ ร้อยละ 1.0 ตำมล�ำดับ ซึ่งกลำ่วได้ว่ำตลำดโทรทัศน์ในกลุ่มนี้
ยงัคงมแีนวโน้มเป็นบวกถงึแม้จะมอีตัรำกำรเติบโตไม่สงูมำก ในขณะทีก่ำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 
และกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT มีแนวโน้มเติบโตสูง อัตรำเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 15.4 และ 17.9 
ตำมล�ำดับ (อ้ำงอิง รูปที่ 63)

 

รูปที่	63 ข้อมูลทั่วไปทำงภูมิศำสตร์และกำรเขำ้ถึงอุปกรณ์ กำรรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทย

ที่มา:	ITU, Statista, Countryeconomy (B.E. 2561), Ovum, GSMA (B.E. 2562)

   ปัจจยัด้ำนรำคำมคีวำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมตลำดกจิกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย 
กำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินที่สูงมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรบริกำรแบบไม่ม ี
ค่ำใช้จ่ำย (Free Service) ในส่วนกำรเข้ำถงึกำรเข้ำถงึกำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิและกำรเข้ำถงึ 
กำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมมข้ีอจ�ำกดัด้ำนรำคำท่ีสงู (อตัรำค่ำบรกิำรต่อเดอืน 299-2,200 บำท) 
ท�ำให้อัตรำใช้งำนและแนวโน้มกำรเติบโตไม่เพิ่มขึ้นในระยะยำว ส�ำหรับกำรเข้ำถึงกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำน
โครงขำ่ย IPTV และ กำรเขำ้ถึงกำรรับชมโทรทัศน์แบบ OTT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุน
ด้ำนรำคำทีน้่อยกว่ำโดยเปรยีบเทยีบ (อตัรำค่ำบรกิำรต่อเดอืนต�ำ่กว่ำ 600 บำท) ดงันัน้จงึกล่ำวได้ว่ำเงือ่นไข
ส�ำคัญก�ำหนดแนวโน้มตลำดกจิกำรโทรทศัน์ในประเทศไทยมรีำคำและอตัรำกำรเข้ำถงึกำรใช้งำนอนิเทอร์เนต็
เป็นปัจจัยส�ำคัญ (อ้ำงอิง รูปที่ 64)



139รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

 

รูปที่	64	ช่วงรำคำโดยประมำณของกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบรำยเดือนบนโครงข่ำยต่ำง ๆ
ที่มา:	True, Charoen Cable, AIS, TOT, 3BB, Netflix, Iflix

 6.1.2	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของการให้บริการ	(Value	Chain)	

   กำรให้บริกำรในตลำดกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยสำมำรถรับชมเนื้อหำรำยกำรผ่ำน  

5 ช่องทำง ประกอบด้วย กำรให้บริกำรโทรทศัน์ภำคพืน้ดนิในระบบดจิทัิล (Digital Terrestrial) กำรให้บรกิำร

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล (Cable TV) กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม (Satellite TV) ซึ่ง

จัดอยู่ในกำรรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ในขณะท่ีกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 

และกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT จัดอยู่ในกำรรับชมรำยกำรผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพิจำรณำ 

รำยละเอียดได้จำกเนื้อหำส่วนต่อไปนี้

 

รูปที่	65	ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรของประเทศไทย

ที่มา: รำยงำนสภำพกำรแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสำหกรรมกิจกำรโทรทัศน์ประจ�ำปี 2560, ข้อมูลจำก 

  ส�ำนักงำน กสทช. (B.E 2562)

  	 6.1.2.1	ผู้ให้บริการในตลาดการรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

   รูปที่ 65 แสดงห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร (Content Producer) เป็น 

กลุม่ผูเ้ล่นเดยีวกนัทัง้ในตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบดจิทิลั ตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบลิ และตลำดโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม โดยจ�ำนวนผูเ้ล่นในตลำดกระจกุตวัอยูท่ีผู่ร้วบรวมเนือ้หำ

รำยกำร (Content Aggregator) กล่ำวคือ ผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร หรือ ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรของ

โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิได้รบัใบอนญุำตเป็นจ�ำนวน 108 ใบอนญุำต และผูร้วบรวมเนือ้หำรำยกำร หรอื 

ผูใ้ห้บรกิำรช่องรำยกำรของโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมได้รบัอนญุำตเป็นจ�ำนวน 356 ใบอนญุำต อย่ำงไร

ก็ตำม หำกพิจำรณำผู้เล่นส�ำคัญในระบบโทรทัศน์ต่ำง ๆ พบว่ำผู้เล่นส�ำคัญบำงรำยมีบทบำทในทุกส่วน
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ประกอบในห่วงโซ่ (เช่น ช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง TPBS และช่อง NBT) และบำงผู้เล่นมีบทบำทในกำรบริกำร

เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เช่น TOT และ AIS)

   ส�ำหรับประเทศไทย ผูเ้ล่นส�ำคญัทีอ่ยูใ่นตลำดกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิใน

ระบบดิจิทัล ประกอบด้วย

   1) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด ให้บริกำรเป็นผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรและผู้รวบรวม

เนื้อหำรำยกำรเพื่อออกอำกำศทำง ช่อง 7 เอชดี

   2) บรษิทั บีอซี-ีมลัติมเีดีย จ�ำกดั ให้บรกิำรเป็นผูผ้ลติเนือ้หำรำยกำรและผูร้วบรวมเนือ้หำรำยกำร

เพื่อออกอำกำศทำง ช่อง 3 เอชดี ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมมิลี่ 

   3) บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) มีธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ผลิตเนื้อหำ

รำยกำรและผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำรประเภทรำยกำรบันเทิง โดยมีช่องรำยกำรเป็นของตัวเอง คือ ช่อง 

เวิร์คพอยท์ 

   4) บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ�ำกัด มีธุรกิจหลักในกำรเป็นผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรและผู้รวบรวม

เนื้อหำรำยกำรโดยเฉพำะภำพยนตร์ไทยและตำ่งประเทศ ออกอำกำศในช่อง โมโน 29 

   นอกจำกนัน้ยงัม ีสถำนีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก บรษิทั อสมท จ�ำกดั (มหำชน) กรมประชำสมัพนัธ์ 

และ องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้เล่นที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง

ครบวงจร จำกผูผ้ลติเน้ือหำรำยกำร ผูร้วบรวมเนือ้หำรำยกำร ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำย และผูใ้ห้บรกิำรสิง่อ�ำนวย

ควำมสะดวก โดยแต่ละผู้เล่นมีช่องรำยกำรเป็นของตัวเอง ได้แก่ ช่อง 5, ช่อง MCOT, ช่อง NBT, ช่อง TPBS 

ตำมล�ำดับ

   ผูเ้ล่นส�ำคญัทีอ่ยูใ่นตลำดกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ ผู้เล่นระดับชำติ ผู้เล่นระดับภูมิภำคและผู้เล่นระดับท้องถิ่น กล่ำวคือ ผู้เล่นส�ำคัญจะให้บริกำรโครงข่ำย

ระดบัชำต ิซึง่ประกอบไปด้วยผูเ้ล่นส�ำคญั คอื บรษัิท ทรวูชิัน่ จ�ำกดั ให้บรกิำรเกอืบครบทัง้ครบวงจรส�ำหรบั 

ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร ผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร และผู้ให้บริกำรโครงข่ำยซึ่งสำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุม

ทั้งประเทศ และบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริกำรรวบรวมเนื้อหำรำยกำร และ 

ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำย โดยจะให้บรกิำรเฉพำะบำงพืน้ทีข่องประเทศไทย ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

จะมีรำยเดียวในประเทศไทย ได้แก่ กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค

   ผู้เล่นส�ำคัญในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม มีทั้งแบบตลำดค้ำส่งและตลำด 

ค้ำปลีก โดยในเอกสำรรำยงำนฉบับนี้จะกล่ำวถึงตลำดค้ำปลีกเป็นหลัก เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีกำรเข้ำถึง 

ผู้บริโภคในประเทศไทยอย่ำงแท้จริง ส�ำหรับผู้เล่นส�ำคัญในระบบโทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยดำวเทียม ประกอบ

ไปด้วย บริษัท ทรูวิชั่น จ�ำกัด ให้บริกำรเช่นเดียวกับระบบโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และ บริษัท  

พเีอสไอ บรอดคำสติง้ จ�ำกดั เป็นผูเ้ล่นส�ำคัญทีใ่ห้บริกำรเป็นผูร้วบรวมเนือ้หำรำยกำร และผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำย 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีดำวเทียมที่ใช้ในกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงทั้งหมด 2 ดวง ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม และ 

ดำวเทียม Intelsat
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   6.1.2.2	ผู้ให้บริการในตลาดแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต	(Online	TV)
   กำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV ถือเป็นตลำดท่ียังมีขนำดเล็กในประเทศไทย เป็น
แพลตฟอร์มใหม่ทีเ่ข้ำมำท�ำให้กำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็เพือ่รบัชมรำยกำร ปัจจบุนัมี
ผู้เล่นส�ำคัญ 3 รำยที่ให้บริกำรเป็นผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำร ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค 
จ�ำกดั (ให้บรกิำร AIS Playbox) บริษัท ทโีอท ีจ�ำกดั (ให้บรกิำร TOT IPTV) และบรษิทั ทรปิเปิลทบีรอดแบนด์ 
จ�ำกัด (มหำชน) (ให้บริกำร 3BB IPTV)
   กำรให้บริกำรแบบ OTT เริ่มมีบทบำทในปี พ.ศ. 2557 ด้วยอัตรำกำรเข้ำถึงของอินเทอร์เน็ต ใน
ปัจจุบันที่มีน้อยในเขตนอกเมือง ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในกำรเขำ้ถึงบริกำรแบบ OTT อยำ่งไรก็ตำมบริกำร OTT 
มีค่ำบริกำรที่ต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำบริกำรโทรทัศน์ในประเภทอื่น ส่งผลให้มีกำรเพิ่มข้ึนของผู้ให้บริกำร
รำยใหม่ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำมำแทรกแซงตลำดท�ำให้ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรมี 
กำรแข่งขันที่มำกขึ้น ปัจจุบันผู้เล่นส�ำคัญในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT ประกอบด้วย กลุ่มผู้เล่นต่ำงชำติ 
ได้แก่ บริษัท เน็ตฟลิกซ์ จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรในรูปแบบของ Subscription Video on Demand 
(SVoD) ซึ่งให้บริกำรบนแพลตฟอร์มของเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) และ บริษัท กูเกิล จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริกำร
ในรูปแบบของ Advertising Video on Demand (AVoD) ผ่ำนเว็บไซต์ยูทูบ (Youtube) โดยเน้นเนื้อหำ 
ที่เกิดจำกผู้ใช้บริกำรอิสระบนแพลตฟอร์ม Youtube ผลิตขึ้น หรือที่เรียกว่ำ User Generated Content 
(UGC) ในขณะทีผู่เ้ล่นจำกฟรีทวีสี�ำหรบักลุม่ผูเ้ล่นไทย ได้แก่ บรษิทั บีอซีี-มลัตมิเีดยี จ�ำกดั ขยำยกำรให้บรกิำร
ในแบบ OTT โดยกำรสร้ำงแอปพลเิคชนัชือ่ เมลโล (Mello) เพือ่รองรบัลกัษณะกำรรบัชมแบบ On Demand 
นอกจำกน้ียงัมีผูเ้ล่นอกีหลำยรำยในตลำดกำรให้บรกิำรแบบ OTT เช่น บรษิทั ไพร์มไทม์ จ�ำกดั (Primetime) 
บริษัท ฮอลลีวูด มูฟวีส์ จ�ำกัด (Hollywood Movie) บริษัท ไอฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (iflix) บริษัท 

ฮุค ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Hooq) เป็นต้น

	 6.1.3	ส่วนแบ่งตลาดกิจการโทรทัศน์	(Market	Share)

   เมื่อพิจำรณำจำกห่วงโซ่มูลค่ำของกำรให้บริกำรในรูปที่ 66 พบวำ่ กำรแข่งขันส่วนใหญ่ในตลำด
จะเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นผู้รวบรวมเนื้อหำรำยกำรที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง ซ่ึงในแต่ละตลำดโทรทัศน์  
ผู้เล่นจะใช้กลยุทธ์และจุดเด่นที่แตกต่ำงกันเพื่อจะดึงฐำนผู้ชมให้ได้มำกท่ีสุด ในส่วนโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย
ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลในประเทศไทย ผู ้ชมสำมำรถรับชมผ่ำนทำงโทรทัศน์ได้โดยไม่มีค่ำบริกำร  
กำรพิจำรณำส่วนแบ่งตลำดสำมำรถอ้ำงอิงได้จำกกำรวัดผลควำมนิยมจำกระบบเรตติ้ง (Rating) จำก 
กำรประมำณกำรของ TV Digital Watch195 ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 พบวำ่ ควำมนิยมของช่องหลัก 
ลดน้อยลงเน่ืองจำกคนไทยสำมำรถเข้ำถงึช่องฟรทีวีไีด้ถึง 24 ช่อง ท�ำให้ควำมนยิมมกีำรกระจำยตวัไปให้ช่องอืน่
มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมด้วยกลยุทธ์กำรออกอำกำศละครไทยท่ีสำมำรถดึงดูดคนไทย ท�ำให้ ช่อง 7 และ 
ช่อง 3 ยังคงได้รับระดับควำมนิยมสูงสุดที่ 1.8 และ 1.3 ในปี พ.ศ. 2561 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับช่องโมโน 29 
(Mono 29) ได้สร้ำงกลยุทธ์ที่แตกต่ำงด้วยกำรออกอำกำศภำพยนตร์และซีรีย์ดังจำกต่ำงประเทศ และ 
ช่องเวิร์คพอยท์ได้ก�ำหนดจุดยืนอย่ำงชัดเจนในกำรผลิตรำยกำรบันเทิง รวมถึงกำรซื้อลิขสิทธิ์รำยกำร 
ในต่ำงประเทศเพื่อน�ำมำผลิตใหม่ในรูปแบบของประเทศไทย เช่น รำยกำรปริศนำฟ้ำแลบ รำยกำร The 

Mask Singer เป็นต้น 
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   ส�ำหรับตลำดโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก (Pay-TV) ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม และโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV มีผู้เล่นหลักท่ีครองตลำดอย่ำง

ชัดเจน คือ บริษัท ทรูวิชั่น จ�ำกัด ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ Pay-TV ในระบบทั้งเคเบิลและดำวเทียมด้วยช่อง

รำยกำรมำกกว่ำ 500 ช่อง สำมำรถเข้ำถึงผู้ชมได้หลำกหลำยประเภทส�ำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และครอบครัว 

อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ทรูวิชั่น จ�ำกัด คำดว่ำจะมีแนวโน้มส่วนแบ่งตลำดท่ีน้อยลงใน 2 ปีข้ำงหน้ำ (จำก 

ร้อยละ 61 ลงลดไปอยู่ที่ร้อยละ 55) เนื่องจำกอำจมีฐำนลูกค้ำบำงส่วนโยกย้ำยไปสมัครกับผู้เล่นอื่นที่มี 

ควำมร่วมมอืกบักำรบรกิำรแบบ OTT เช่น บรษิทั แอดวำนซ์ อนิโฟ เซอร์วสิ จ�ำกัด (AIS) ซ่ึงเหน็ได้ชัดว่ำแนวโน้ม

ทีส่งูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนีย้งัมผีูเ้ล่นทีม่ส่ีวนแบ่งตลำดเป็นอนัดบัสองของระบบโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิลอย่ำง บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นโทรทัศน์ผ่ำนเคเบิลที่ให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่

โดยกว้ำงและมีฐำนลูกค้ำเป็นผู้ชมรำยกำรโทรทัศน์ทั่วไป เช่น โรงพยำบำล โรงแรม คอนโดมิเนียม หอพัก 

เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เจริญเคเบิลทีวีอยู่รอดในตลำดได้

   ส�ำหรับตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT เป็นตลำดท่ีมีส่วนแบ่งตลำดกระจำยตัวมำกท่ีสุดเพรำะ

ยังเป็นตลำดใหม่ และมีผู้เล่นรำยใหม่ ๆ เข้ำมำในตลำดเป็นจ�ำนวนมำกเพื่อให้บริกำรแบบ OTT ทั้งผู้ให้

บริกำรแบบ OTT ผู้ให้บริกำรจำก Pay-TV และผู้ให้บริกำรจำกฟรีทีวีที่ขยำยแพลตฟอร์มตัวเองผ่ำนกำรให้

บริกำรผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเพื่อคงฐำนลูกค้ำเดิม ส�ำหรับผู้เล่นหลักในตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT 

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นใหม่ เช่น Netflix โดยมีส่วนแบ่งในตลำดมำกกว่ำร้อยละ 25 ใช้เวลำเข้ำมำในตลำด

ประเทศไทยน้อยกวำ่ 2 ปี ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำมีควำมประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำกในด้ำนส่วนแบ่งตลำด 

โดย Netflix ได้มกีำรลงทุนในเนือ้หำของตัวเองประกอบกบักำรโฆษณำในสือ่อย่ำงหนกั ท�ำให้คนไทยในพืน้ท่ี

ที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตรู้จักอย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่ผู้เล่นอื่นอย่ำงเช่น Hooq iFlix และ Hollywood Movie  

มส่ีวนแบ่งในตลำดอยูท่ีร้่อยละ 10 ถงึ 16 อย่ำงไรกต็ำมผูเ้ล่นในตลำดกำรให้บรกิำรแบบ OTT อำจจะเผชญิ

กบัแรงกดดนัในกำรแข่งขนัในระยะยำวจงึเริม่มกีำรร่วมมอืกบัพนัธมติรผูเ้ล่นในตลำด Pay-TV เพือ่รกัษำฐำน

ลูกคำ้เดิมทั้งสองแพลตฟอร์ม เช่น AIS ได้ร่วมมือ HOOQ, Netflix และ Viu เพื่อให้บริกำรแบบ OTT โดย 

AIS มีกำรรวมแพ็กเกจส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรจะสมัครหรือสำมำรถแยกสมัครได้โดยผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ

พิเศษในกำรรับชมฟรีตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด ในทำ้ยที่สุดแล้ว Pay-TV อำจไม่สำมำรถกำ้วทันกำรเติบโตที่

ก้ำวกระโดดของ OTT ได้เพรำะผู้ให้บริกำรรำยใหม่ได้เข้ำมำในตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่

จะเลือกรับชมเนื้อหำด้วยรำคำ และคุณภำพในแบบที่ต้องกำร 
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196 โทรทัศน์ หมำยถึง โทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงขำ่ยเคเบิล โทรทัศน์ผำ่นโครงข่ำยดำวเทียม
197 Ovum (2018)
198 IDATE (2018) รำยได้จำกกิจกำรโทรทัศน์เป็นกำรคำดกำรณ์จำกปี พ.ศ. 2560
199 Transactional Video on Demand

 

รูปที่	66 ส่วนแบ่งตลำดของผู้เล่นส�ำคัญในตลำดโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลำดกำรให้บริกำร  

      Pay-TV และ ตลำดกำรให้บริกำร OTT 

ที่มา: TV Digital Watch, Ovum (B.E. 2561)

	 6.1.4	รายได้ของตลาดกิจการโทรทัศน์

   กำรประมำณกำรรำยได้ของตลำดกจิกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 

พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 รำยได้ของตลำดโทรทัศน์โดยรวมมีมูลค่ำอยู่ที่ 1,652 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ แบ่งออก

เป็นรำยได้ส�ำหรับโฆษณำทำงโทรทัศน์196 มีมูลค่ำอยู่ที่ 1,093 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 66 และ

รำยได้จำกค่ำสมำชิกรำยเดือน 559 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 34 หำกพิจำรณำจำกรำยได้โดยรวม

แล้วมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงขึ้นหลังจำกช่วงแสดงควำมอำลัยในช่วงปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ในส่วนรำยได้
จำกโฆษณำทำงโทรทัศน์ยังเป็นส่วนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนตลำดเนื่องจำกมีจ�ำนวนเงินสะพัดที่มำกและมี
อตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมทีส่งูขึน้ร้อยละ 3.8 ในอกี 2 ปีข้ำงหน้ำซึง่ถอืเป็นกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบั
รำยได้จำกค่ำสมำชกิของ Pay-TV มอีตัรำกำรเติบโตเฉลีย่สะสมอยูท่ีร้่อยละ 6.7 ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั
กับตลำดโทรทัศน์โดยรวม อย่ำงไรก็ตำมกำรเข้ำมำใหม่ของแพลตฟอร์มออนไลน์อำจท�ำให้แนวโน้มรำยได้
ของ Pay-TV มีทิศทำงที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกผู ้ชมมีทำงเลือกที่สำมำรถเลือกชมรำยกำรแบบ  
On Demand ได้เพิ่มขึ้น (อ้ำงอิงข้อมูลจำก Ovum197 และ IDATE198 จำกรูปที่ 67) 
   ในส่วนของรำยได้ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำรแบบ OTT รำยได้สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คอื AVoD 
เป็นรำยได้มำจำกกำรโฆษณำของตลำดบริกำรแบบ OTT ส่วน SVoD เป็นรำยได้จำกเรียกเก็บค่ำสมำชิก 
และส่วน TVoD199 เป็นรำยได้ทีเ่รยีกเกบ็จำกกำรเลอืกชมของผูบ้รโิภคในเฉพำะเนือ้หำทีต้่องกำร โดยรำยได้
ของตลำดบริกำรแบบ OTT ในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ำอยู่ที่ 21 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น 
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   • รำยได้จำก AVoD มีมูลค่ำ 139 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 66 ซ่ึงถือเป็นสัดส่วน 
รำยได้ทีส่งูสดุในตลำดกำรบรกิำรแบบ OTT จำกกำรส�ำรวจจำกสมำคมโฆษณำดจิทิลัแห่งประเทศไทย DAAT 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ เฟซบุ๊ก (Facebook) สำมำรถท�ำรำยได้สูงที่สุด และ Youtube สำมำรถท�ำรำยได้
เป็นอันดับที่สอง
   • รำยได้จำก SVoD มมีลูค่ำ 69 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั คดิเป็นร้อยละ 33 และคำดว่ำน่ำจะเตบิโต
เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็เนือ่งจำกมผีูเ้ล่นส�ำคัญอย่ำง Netflix เข้ำมำท�ำกำรตลำดในประเทศไทยใน 2 ปีท่ีผ่ำนมำ
   • รำยได้จำก TVoD มีมูลค่ำ 3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งถือเป็นส่วนที่น้อยสุด
เนื่องจำกคุ้มค่ำของรำคำนั้นไม่เท่ำกับกำรบริกำรในรูปแบบอื่น 
   ทัง้น้ี หำกพจิำรณำรำยได้ของตลำดกำรให้บรกิำร OTT โดยรวมมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่สะสมอยู่
ที่ร้อยละ 17 ซ่ึงสูงกว่ำสองเท่ำของรำยได้โทรทัศน์ โดยรำยได้ AVoD มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ี 
ร้อยละ 15 และ SVoD มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ร้อยละ 22 จำกภำพรวมรำยได้ พบว่ำ ทิศทำงของ
กจิกำรโทรทศัน์ประเทศได้หนัไปทำงกำรรบัชมแบบ Video on Demand บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงแม้ว่ำ
ตลำดใหญ่ในปัจจุบันยังคงเป็นตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) 
 

รูปที่	67	รำยได้ตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย
ที่มา:	ส�ำนักงำน กสทช., Ovum (B.E 2561)

6.2	เทคโนโลยีและแนวโน้มของเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

	 6.2.1	ภาพรวมการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเทคโนโลยี

   เทคโนโลยีในกำรรับชมโทรทัศน์มีกำรคิดค้นพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพและคุณภำพกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ และเพิ่มประสบกำรณ์กำรรับชมโทรทัศน์ให้ดีขึ้น 

เทคโนโลยใีนกจิกำรโทรทศัน์ของประเทศไทยมกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิกำรเปลีย่นผ่ำนระบบโทรทศัน์

ภำคพ้ืนดินจำกระบบแอนำล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล กำรพัฒนำจำกกำรส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียมและกำรส่ง

สัญญำณตำมสำยเคเบิลหรือที่เรียกว่ำเคเบิลทีวี มำเป็นกำรส่งด้วยโครงข่ำยใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic) 

ปัจจุบันสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต ซ่ึงหำกจ�ำแนกกลุ่มวิวัฒนำกำรกำรส่ง

สญัญำณโทรทศัน์ในปัจจบุนัสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่กจิกำรทีต้่องขอรบักำรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ี 
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ซึ่งในปัจจุบันหมำยถึงโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล และกลุ่มกิจกำรท่ีไม่ต้องขอรับกำรจัดสรร 

คลื่นควำมถี่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรนี้หมำยถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโครงขำ่ยดำวเทียม

   หำกพิจำรณำเทคโนโลยีกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ตำมกลุ ่มตลำด สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น  

2 ตลำดหลัก ได้แก่ ตลำดกำรรับชมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และ กำรรับชมผ่ำนแพลตฟอร์ม

อินเทอร์เน็ต (Online TV) ซึ่งสำมำรถพิจำรณำภำพรวมกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์และเทคโนโลยีกำรสื่อสำร

ได้จำกภำพต่อจำกนี้ 

 

รูปที่	68 ภำพรวมของกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์และเทคโนโลยีสื่อสำร

   กำรรับชมโทรทัศน์แบบด้ังเดิม (Linear TV) ประกอบด้วย กำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน 

โครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล หรือโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม  

โดยมีเทคนิคในกำรส่งสัญญำณ (Delivery Technique) ที่คลำ้ยคลึงกัน กล่ำวคือ 

   •	 การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	(Digital	Terrestrial	

TV):		เป็นกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ด้วยควำมถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency) ระบบที่ใช้ส่งสัญญำณไปยัง

เครือ่งรบัโทรทศัน์ตำมบ้ำนเรอืน หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ ฟรทีวี ี(Free to the air: FTA) เป็นกำรแพร่ภำพกระจำย

คล่ืนไปในอำกำศในสภำพของสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ กำรเปลีย่นผ่ำนเทคโนโลย ีกำรส่งสญัญำณโทรทศัน์ภำค

พื้นดินจำกระบบแอนำล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลท�ำให้ผู้ชมโทรทัศน์สำมำรถรับชมสัญญำณภำพและเสียงท่ีมี

คุณภำพดีขึ้น 

   • การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล	(Cable	TV):	เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรแก่

ผู้ชมโทรทัศน์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สำมำรถรับสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินได้อย่ำงมีคุณภำพ โดย

อำจจะมีกำรตั้งเสำอำกำศเพื่อรับคลื่นจำกจุดที่รับภำพได้ดีในชุมชน จำกนั้นจึงต่อสำยเคเบิลจำกเสำอำกำศ

นัน้ไปยงัครวัเรอืนในชมุชน ปัจจุบนัมผีูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลท้ังในระบบแอนำลอ็กและระบบ

ดิจทิลั โดยกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิในระบบแอนำลอ็กมกีำรให้บรกิำรส่งสญัญำณผ่ำนสำย
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น�ำสัญญำณในระบบแอนำล็อก ข้อเสียของกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลระบบแอนำล็อก คือ 

ควำมคมชัดของภำพ และข้อจ�ำกัดทำงเทคโนโลยีที่ท�ำให้โครงข่ำยเคเบิลแบบแอนำล็อกสำมำรถเผยแพร่

สญัญำณภำพได้เพียง 60-80 ช่องรำยกำรเท่ำนัน้ ส่วนโครงข่ำยเคเบลิแบบดจิทิลัจะมกีำรแปลงสญัญำณภำพ 

เสยีง และเน้ือหำของรำยกำร โดยกำรเข้ำรหสัข้อมลูเป็นสญัญำณดจิทิลั จำกนัน้จงึส่งสญัญำณผ่ำนโครงข่ำย

ซึ่งผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลจะใช้สำย Fiber Optic ร่วมกับ Coaxial ประกอบเป็นโครงข่ำย

เคเบิลใยแก้วให้กับผู้ใช้บริกำรที่เป็นสมำชิก 

   • การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม	หรือทีวีดาวเทียม	(Satellite	TV	หรือ	

Direct	to	home	:	DTH): เป็นรูปแบบกำรรับชมโทรทัศน์ท่ีนิยมรูปแบบหนึ่ง นอกจำกกำรรับสัญญำณ

ภำพและเสียงได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถรับชมช่องรำยกำรได้เป็นจ�ำนวนมำกแล้ว พื้นท่ีกำรส่งสัญญำณยัง

ครอบคลุมบริเวณกว้ำงและไกลแม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดำร หลักกำรท�ำงำนของกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน

โครงขำ่ยดำวเทียมถึงผู้รับ จะมีกำรส่งสัญญำณจำกสถำนีโทรทัศน์ที่ต้องกำรออกอำกำศไปยังสถำนีควบคุม

ดำวเทียมภำคพื้นดิน สัญญำณจะถูกส่งขึ้นไปยังดำวเทียม (Uplink) แล้วส่งกลับมำ (Downlink) ยังผู้รับ

โดยตรงผ่ำนจำนรับสัญญำณดำวเทียมขนำดเล็ก 

   •	 การรบัชมผ่านแพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็	(Online	TV)	ประกอบด้วย ส่วนของบรกิำร IPTV 

และ OTT จะมลัีกษณะเชงิเทคนคิในกำรส่งสญัญำณ (Delivery Technique) ทีค่ล้ำยคลงึกนั ควำมก้ำวหน้ำ

ของเทคโนโลยโีครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 3G และ 4G และโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบ

มสีำยทีถ่กูพฒันำให้มคีวำมเรว็สงูขึน้และครอบคลมุพืน้ทีต่่ำง ๆ  เป็นวงกว้ำง ส่งผลให้กำรรบัชมโทรทศัน์ผ่ำน

ทำงเทคโนโลยีโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ Online TV เป็นทำงเลือกใหม่ในกำรรับชมโทรทัศน์ 

นอกเหนือไปจำกกำรรับชมโทรทัศน์ผ่ำนระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

เคเบิล หรือโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม กำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็น 

กำรแปลงสัญญำณโทรทศัน์ทีเ่ดมิเคยอยูใ่นระบบแอนำลอ็กให้เป็นระบบดจิทัิล แล้วส่งผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็

ด้วยเทคโนโลยไีอพ ี(Internet Protocol) ทีส่ำมำรถรองรบักำรส่งสญัญำณภำพและเสยีงในรปูแบบมลัตมิเีดยี 

(Multimedia) ได้เป็นอยำ่งดี ท�ำให้รูปแบบกำรรับชมโทรทัศน์เปลี่ยนไปและหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยจะ

สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ระบบคือ IPTV (Internet Protocol Television) และ OTT (Over The Top)  

กลำ่วคือ

   • ระบบ	 IPTV	(Internet	Protocol	Television):	 เป็นกำรส่งสัญญำณภำพและเสียง 

Streaming คุณภำพสูง รวมทั้งวิดีโอตำมควำมต้องกำร (Video on demand : VoD) ผ่ำนโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ต (IP Network) ซึ่งสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ต บริกำรโทรศัพท์ และบริกำรโทรทัศน์หรือ

มลัติมเีดยีได้พร้อม ๆ  กนั โดย IPTV เป็นระบบปิดทีใ่ช้กำรส่งตรงถงึผูร้บัในรปูแบบของ Multicast มรีปูแบบ

กำรให้บริกำรที่ต้องบอกรับเป็นสมำชิก (Pay-TV) มีระบบจัดกำรเพื่อควบคุมคุณภำพกำรใช้งำน (Quality 

for service) โดยผู้ให้บริกำรผ่ำนโครงข่ำย IPTV ท�ำให้ภำพและเสียงที่ได้รับมีคุณภำพดีเป็นพิเศษ จุดเด่นที่

ส�ำคญัอกีอย่ำงหน่ึงของ IPTV ทีแ่ตกต่ำงจำกกำรรบัชมโทรทัศน์ในรปูแบบอืน่ ๆ  คอื กำรท่ีผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถ
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สนทนำโต้ตอบกับผูใ้ห้บรกิำรได้โดยผ่ำนสือ่ตัวเดียวกนั (Interactive) เช่น ห้องสนทนำ (Chat room) บรกิำร 

Pop Up Poll อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะตัวของผู้ใช้บริกำร (Personal TV) โดย 

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถก�ำหนดกำรรับชมรำยกำรตำมที่ตนเองต้องกำรได้ และผู้ให้บริกำรจะส่งเฉพำะรำยกำรที่

ผูใ้ช้บริกำรร้องขอเท่ำนัน้ ท�ำให้กำรรบัชมของผูใ้ช้บรกิำรแต่ละคนไม่เหมอืนกนั ซึง่จะต่ำงจำกกำรส่งสญัญำณ

ของโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมท่ี 

ผูใ้ห้บรกิำรจะส่งสญัญำณของรำยกำรทัง้หมดตำมผงัรำยกำรให้ผูร้บัชมเหมอืนกนัทกุคน กำรส่งสญัญำณแบบ 

IPTV น้ี จะมข้ีอดใีนแง่ของกำรบรหิำรทรพัยำกรโทรคมนำคม เป็นกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำไม่เปลอืงช่อง

สญัญำณ เพรำะผูใ้ห้บรกิำรส่งสญัญำณเท่ำทีผู่ใ้ช้บรกิำรร้องขอเท่ำนัน้ เมือ่พจิำรณำในส่วนของกำรแพร่ภำพ

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV นั้น กำรส่งสัญญำณภำพและเสียงผำ่นโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตสำมำรถส่งผ่ำนได้

หลำยสือ่เทคโนโลยทีีเ่ป็นบรอดแบนด์ ไม่ว่ำจะเป็น xDSL หรอื Fiber Optic FTTx โดยมกีำรก�ำหนดมำตรฐำน

โครงข่ำยส�ำหรับกำรให้บริกำร IPTV เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับชมผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เช่น มำตรฐำน MPEG (Moving Picture Experts Group) ซึ่งเป็นมำตรฐำนส�ำหรับ 

กำรบีบอัด (Compression) สัญญำณภำพและเสียงดิจิทัลให้มีขนำดเล็กลง นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนในกำรใช้เทคโนโลยีป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ (Digital Right Management หรือ DRM) เพื่อ

ป้องกันลิขสิทธ์ิของสญัญำณทีจ่ะส่งออกอำกำศทีเ่รยีกว่ำ MPEG-21 อกีด้วย หรอืก�ำหนดมำตรฐำนโครงสร้ำง

เครือข่ำยที่รองรับกำรควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำร (Quality of Service : QoS) เป็นต้น

   • OTT	(Over	the	Top): คือ บริกำรสื่อสำร แพร่ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยอื่นท่ีไม่ใช ่

โครงข่ำยกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ โดยทีผู่ใ้ห้บริกำรไม่ต้องลงทนุโครงข่ำยโทรคมนำคมหรอือปุกรณ์เป็นของ

ตัวเอง แต่อำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยเพื่อเป็นช่องทำงในกำรกระจำยกำรสื่อสำรและ

เนื้อหำไปยังผู้บริโภค อำทิ โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ำยวงจรเชำ่ 

(Leased line) ท�ำให้ไม่สำมำรถรบัประกนัคณุภำพกำรใช้งำนได้ ทัง้นี ้ผูใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยโทรคมนำคมหรอื

ผู้ผลิตอุปกรณ์ยังไม่มีควำมสำมำรถที่จะรับรู้หรือควบคุมรำยละเอียดของข้อมูลจำกธุรกิจ OTT ท่ีวิ่งผ่ำน

ระบบตัวเองได้ โดยจุดเริ่มต้นของ OTT เกิดจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมเริ่มให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

ควำมเร็วสูง เช่น 3G หรือ 4G และผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้อนุญำตให้มีกำรพัฒนำ

แอพพลิเคชันที่ให้บริกำรแบบ OTT ผ่ำนอุปกรณ์และโครงข่ำย ตัวอย่ำงของ OTT ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน

ในด้ำนของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ เช่น Netflix, YouTube, LineTV ฯลฯ และในอนำคตอำจมีอุตสำหกรรมอื่น

ท่ีได้รับผลกระทบจำกธุรกิจในแบบของ OTT ทั้งหมดนี้เป็นผลมำจำกกำรแพร่กระจำยของกำรเข้ำถึง

อินเทอร์เน็ตและสมรรถนะที่สูงขึ้นของอุปกรณ์ในกำรเข้ำถึง ท�ำให้ผู้บริโภคมีสิทธิจะได้เลือกบริกำรท่ีม ี

ควำมแตกต่ำงในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นต่อไป
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	 6.2.2	ภาพรวมแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์

   เทคโนโลยีในกำรรับชมโทรทัศน์มีกำรคิดค้นพัฒนำเทคโนโลยีใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพและคุณภำพกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ และเพิ่มประสบกำรณ์กำรรับชมโทรทัศน์ให้ดีขึ้น  

เมื่อพิจำรณำภำพรวมแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกิจกำรโทรทัศน์นั้น สำมำรถพิจำรณำได้ดังรูปที่ 69 

 

รูปที่	69 ภำพรวมของแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกิจกำรโทรทัศน์

ที่มา: Telekom Innovation Laboratories

  	 5G	Technology: กำรพัฒนำโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ซึ่งนอกจำกจะเป็นเทคโนโลยีที่

ช่วยให้ควำมเร็วในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในระดับ 1-10 Gbps และควำมหน่วงของกำรรับส่งข้อมูล 

(network latency) ที่ลดลงในระดับ 1 ms แล้ว จำกประสิทธิภำพของโครงข่ำยที่เพิ่มขึ้นท�ำให้สำมำรถน�ำ

มำใช้งำนกับธุรกจิได้หลำกหลำย รวมถงึใช้ในกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ได้อกีด้วย โดย 3GPP Standard 

Release 14 ได้ก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรับกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล และ

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมโดยใช้โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ซึ่งในอนำคตสำมำรถน�ำมำใช้กับ 

กำรถ่ำยทอดสดสญัญำณโทรทศัน์ไปยงัอปุกรณ์ Virtual Reality (VR) หรอืถ่ำยทอดภำพในระบบ UHD ซ่ึงมี

ควำมต้องกำรโครงข่ำยทีม่แีบนด์วดิท์สงูและมคีวำมหน่วงของกำรรบัส่งข้อมลูทีต่�ำ่เพือ่ช่วยให้ประสบกำรณ์

กำรรับชมมีควำมรำบรื่นไม่สะดุด นอกจำกนี้เทคโนโลยี 5G ยังสำมำรถน�ำมำใช้อ�ำนวยควำมสะดวกในข้ัน

ตอนกำรผลิตรำยกำรโดยเฉพำะกำรถ่ำยทอดสดที่สำมำรถจะใช้กล้องแบบไร้สำยได้ และด้วยประสิทธิภำพ

ของโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 5G ทีผู่ใ้ห้บรกิำรโครงข่ำยยงัสำมำรถใช้กำรท�ำ Network Slicing เพือ่

รับประกันคุณภำพและควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลได้ ท�ำให้คำดว่ำ 5G จะเป็นเทคโนโลยีส�ำหรับกำรแพร่ภำพ

กระจำยเสียงในอนำคตต่อไป
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   Convergence	Platform: กำรให้บริกำรโทรทัศน์ในรูปแบบของ Convergence Platform 

เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ซึ่งมีข้อดีในแง่ของพื้นที่กำรให้

บริกำรที่มีควำมครอบคลุมทั่วประเทศ กับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ชมสำมำรถที่จะ

สื่อสำรโต้ตอบกับผู้ให้บริกำร (Interactive) หรือใช้บริกำร VoD ได้ ก่อให้เกิดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในรูป

แบบใหม่ ทั้งนี้รูปแบบกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ Convergence Platform นี้จะมีควำมหลำกหลำย  

โดยอำจจะอยู่ในรูปแบบของกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรระหว่ำงโทรทัศน์ภำคพื้นดินกับอินเทอร์เน็ต  

(DTT+VoD) หรือแม้กระทั่งกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรระหว่ำงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมกับ 

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (DTH+LTE) เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรรับชมโทรทัศน์

   Broadcasting	Standard: จำกควำมต้องกำรของผู้ชมที่ต้องกำรรับชมวิดีโอที่มีคุณภำพดีขึ้น 

ท�ำให้ผู้ผลิตจะต้องรับภำระในกำรหำที่จัดเก็บ (Storage) ขนำดใหญ่รวมท้ังมีควำมต้องกำรใช้ควำมจุช่อง

สญัญำณ (Bandwidth) ทีส่งูขึน้ในกำรส่งสญัญำณภำพ จงึเกดิกำรพฒันำมำตรฐำนกำรบบีอดัข้อมลู (codec) 

เพื่อเป็นกำรแปลงไฟล์ดิบ (raw file) ให้เป็นไฟล์ส�ำหรับให้บริกำรจริง (output file) ที่มีขนำดเล็กลงแต่ยัง

มีคุณภำพดีเท่ำเดิม ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ Codec ใหม่ เช่น Future Video Codec (FVC) หรือ H.266 

เพื่อมำรองรับควำมละเอียดภำพที่เพิ่มสูงขึ้นในอนำคต ตั้งแต่ 4K, 8K, 12K และ 16K หรือแม้กระทั่งวิดีโอ

ในรปูแบบ 3D ทัง้นี ้FVC/H.266 เวอร์ชัน่แรกจะสำมำรถใช้งำนได้ในปี พ.ศ. 2562 โดยจะมอีปุกรณ์ทีร่องรบั

มำตรฐำนน้ีในปี พ.ศ. 2564 นอกจำกนี้ยังมีมำตรฐำนกำรส่งสัญญำณ ATSC 3.0 ท่ีถูกพัฒนำข้ึนส�ำหรับ 

กำรส่งสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน โดยที่สำมำรถส่งสัญญำณในระบบ UHD รวมทั้งกำรเพิ่ม

ควำมสำมำรถในส่วนของ data return path ซึง่จะช่วยให้ผูใ้ห้บรกิำรสือ่สำรโต้ตอบกบัผูช้มได้ และสำมำรถ

ส่งเนื้อหำรำยกำรหรือกระทั่งโฆษณำที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้น

  	 AI:	กำรน�ำ AI มำใช้ในธรุกจิโทรทศัน์ จะช่วยในกำรบรหิำรจดักำรเนือ้หำรำยกำรทีม่คีวำมจ�ำเป็น

ต้องจัดกำรกับข้อมูลในปริมำณมำก โดยจะต้องมีกำรจับคู่ชุดควำมรู้ต่ำง ๆ แล้วท�ำกำรเรียนรู้ Pattern  

ทีเ่กดิขึน้ได้ใกล้เคยีงควำมสมบรูณ์แบบ 100% (Machine Learning) จนสำมำรถน�ำมำใช้วเิครำะห์เรยีนรูเ้ชงิ

ลกึและปรับอลักอรทิมึได้ด้วยตวัเอง (Deep Learning) ตวัอย่ำงกำรน�ำเอำ AI มำใช้ เช่น วเิครำะห์พฤตกิรรม

กำรรับชมของผู้ชมแต่ละคนเพื่อแนะน�ำรำยกำรที่มีควำมเฉพำะเจำะจงกับบุคคล (Personalization) 

  	 VR/AR:	ถูกน�ำมำใช้ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจได้ โดยมีกำรใช้ร่วมกัน

กับโครงข่ำยควำมเร็วสูง เช่น โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ที่มีแบนด์วิดท์สูง และควำมหน่วงใน 

กำรรบัส่งข้อมลูต�ำ่ รวมถงึยงัสำมำรถรบัประกนัคณุภำพในกำรส่งสญัญำณได้ เช่น กำรถ่ำยทอดสดกฬีำในลกัษณะ

ของ VR ที่ท�ำให้ผู้รับชมสำมำรถเลือกได้ว่ำจะรับชมรำยกำรจำกจุดไหนภำยในสนำมกีฬำ 

   CPE: กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของอปุกรณ์ปลำยทำงของผูใ้ช้บรกิำร เป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์

กำรรับชมที่ดีและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ชมโทรทัศน์ เช่น กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรค้นหำด้วยเสียง

ในกล่องรับสัญญำณ (Smart Voice Assistant) กำรเพิ่มแอปพลิเคชันจำกผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชันรำยอื่น 

(3rd Party) ในกล่องรับสัญญำณ หรือกำรที่กล่องรับสัญญำณสำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติของโครงข่ำย

ของผูใ้ช้บริกำรขณะรบัชม และสำมำรถส่งสญัญำณกลบัไปบอกผูใ้ห้บรกิำรให้ด�ำเนนิกำรแก้ไขได้โดยอตัโนมตัิ 
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	 6.2.3	เทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการโทรทัศน์	

   โครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure):	โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีส่�ำคญัทีเ่กีย่วกบัอตุสำหกรรมโทรทศัน์

ของประเทศไทย ประกอบด้วย ดำวเทยีมทีใ่ช้ส�ำหรับกำรสือ่สำร (Communication) เฉพำะดำวเทยีมสญัชำติ

ไทย ทั้งหมด 5 ดวง200 (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลเกี่ยวกับดำวเทียมของ Union of Concerned Scientists 

(UCS) ใน ปี พ.ศ. 2561) และมีสถำนีแพร่ภำพกระจำยเสียงส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินใน

ระบบดิจิทัล (Broadcasting Station) ทั้งหมด 168 สถำนี201 (อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูลของ กสทช. ในปี  

พ.ศ. 2560) ซึง่ดำวเทยีมและสถำนแีพร่ภำพกระจำยเสยีงส�ำหรบัโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิในระบบ

ดิจิทัล ถือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำหรับกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัลและ

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม ส่วนกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

อินเทอร์เน็ตทั้งบริกำร IPTV และบริกำร OTT นั้น ใช้โครงสรำ้งพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำย

และไร้สำยร่วมกับโครงข่ำยดำวเทียม (อ้ำงอิง รูปที่ 70)

 

รูปที่	70	โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้กำรเขำ้ถึงระบบโทรทัศน์ของประเทศไทย

ที่มา: GSMA (B.E 2560), Ovum, Broadbandnow, Statista, Hootsuite (B.E. 2561)

   โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์	(Broadband	Internet): ส�ำหรับโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ในประเทศไทยนั้น ภำครัฐได้พัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ภำยใต้โครงกำร

บรอดแบนด์แห่งชำติ (Smart Thailand, National Broadband Policy, and ICT Policy for 2011–20) 

มีเป้ำหมำยที่จะให้ประชำชนสำมำรถได้รับบริกำรบรอดแบนด์อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม อีกทั้งช่วยส่งเสริม

กำรแข่งขนัโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยขีองประเทศให้อยูใ่นกลุม่ TOP 25% (World Competitiveness 

Ranking) โดยกำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชำกรอย่ำงน้อยร้อยละ 80  

ในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2563 จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี  

200 https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database?_ga=2.158327161.250289558. 
 1548215293-1430224331.1548215293#.XFf171wzbIV
201 https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2017/08/4-Spectrum-for-Broadcasting-in-700-MHz-in- 
 Thailand.pdf
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พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมจี�ำนวนผูใ้ช้งำนอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบมสีำยจ�ำนวน 8.7 ล้ำนครวัเรอืน โดยเทียบ

เป็นอัตรำส่วนร้อยละ 44.4 ของจ�ำนวนครัวเรือนโดยมีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ 

Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 38.85 Mbps และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์แบบมีสำยจ�ำนวน 9.98 ล้ำนครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวน

ครัวเรือน 

   โครงข่ายอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบไร้สาย	(Mobile	Broadband	Internet):	หน่วยงำน 

GSMA Intelligence ได้วัดประสิทธิภำพของกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือโดยใช้ดัชนีช้ีวัด

คือ Mobile Connectivity Index (MCI) เป็นเกณฑ์ ซึ่งผลกำรประเมินในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ พื้นที่ 

ให้บริกำรของโครงข่ำย 3G และ 4G ในประเทศไทยครอบคลมุถึงร้อยละ 98 ของจ�ำนวนประชำกร202 ปัจจบัุน

มีผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G/4G โดยไม่รวมกำรเชื่อมต่อ M2M เป็นจ�ำนวน 91 ล้ำนคน โดย

เทียบเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 131.8 ของจ�ำนวนประชำกร (อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ 

Ovum ในปี พ.ศ. 2561) แสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมำกกว่ำคนละ  

1 หมำยเลข ทั้งนี้แบ่งเป็นผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G จ�ำนวน 40.4 ล้ำนคน และผู้ใช้งำนโทรศัพท์

เคล่ือนทีร่ะบบ 4G จ�ำนวน 50.6 ล้ำนคน โดยเมือ่พจิำรณำเปรยีบเทยีบแนวโน้มกำรใช้งำนโทรศพัท์เคลือ่นที่

ทัง้สองระบบพบว่ำผูใ้ช้งำนโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบ 4G มจี�ำนวนเพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่งนบัตัง้แต่มกีำรให้บรกิำร

ระบบ 4G ในปี พ.ศ. 2556 โดยผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มมีกำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีจำกระบบ 3G ไป

เป็นระบบ 4G อย่ำงเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2561 จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์ทำงสถิติของ Ovum ในปี  

พ.ศ. 2561 โทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นระบบ 5G จะเร่ิมเข้ำมำมบีทบำทในตลำดในปี พ.ศ. 2563 ด้วยจ�ำนวนผูใ้ช้งำน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 แสนคน ก่อนจะเพิ่มเป็น 3.1 ลำ้นคน ในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีควำมเร็วเฉลี่ยในกำรใช้งำนตำมข้อมูลทำงสถิติของ Hootsuite ในปี พ.ศ. 2561 เท่ำกับ 13.61 Mbps 

   การใช้งานอนิเทอร์เนต็และความเรว็	(Internet	and	Speed):	จำกข้อมลูทำงกำรตลำดเกีย่ว

กบักำรเตบิโตของบรกิำร IPTV และ OTT จะมคีวำมเชือ่มโยงกบัควำมพร้อมของโครงข่ำยบรอดแบนด์ภำยใน

ประเทศ โดย IPTV มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยโดย

เฉพำะ FTTx ในช่วงไม่กี่ปีที่ผำ่นมำ อยำ่งไรก็ตำมทั้งบริกำรแบบ OTT และ IPTV จะไม่ส่งผลกระทบส�ำหรับ

โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ในระยะเวลำอันใกล้นี้ เนื่องจำกรำยงำนประจ�ำปีของบริษัททรู203 ในปี 

พ.ศ. 2560 พบว่ำผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำย ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังใช้ xDSL เป็น

เทคโนโลยีหลัก โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ในขณะท่ีผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยด้วย

เทคโนโลยี FTTx มีเพียงร้อยละ 15 นอกจำกนี้จำกค่ำควำมเร็วเฉลี่ยของโทรศัพท์มือถือที่ 13.61 Mbps ที่

ได้กล่ำวไปข้ำงต้น ท�ำให้ผูใ้ช้บรกิำรส่วนใหญ่ไม่มอีนิเทอร์เนต็ทีเ่รว็พอทีจ่ะรบัชมเนือ้หำวดิโีอทีม่คีณุภำพดไีด้

202 https://www.mobileconnectivityindex.com/
203 http://true.listedcompany.com/misc/PRESN/20170825-true-glance-2q2017.pdf
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	 6.2.4	แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์	

   แนวโน้มและนวตักรรมของเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อกจิกำรโทรทัศน์เป็นกำรมุง่พฒันำตัง้แต่โครงสร้ำง

พืน้ฐำน ไปจนถงึอปุกรณ์รบัชม เพือ่เพิม่คณุภำพของสญัญำณภำพและเสยีงเป็นกำรเพิม่ประสบกำรณ์รบัชม

ที่ดีขึ้น สำมำรถพิจำรณำแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยในรูปที่ 71 

 

รูปที่	71 แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย

  	 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายบรอดแบนด	์ 

(Broadband	and	5G	Network): สำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรพัฒนำโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G  

ซึ่งควำมคบืหน้ำของกำรพฒันำโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นที ่5G ในประเทศไทยนัน้ ทำง TrueMove204 ได้มี 

กำรทดสอบและสำธติกำรใช้งำนเทคโนโลย ี5G บนคลืน่ควำมถี ่28 GHz ในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จำก 

ผลกำรทดสอบพบว่ำระบบ 5G มคีวำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลถึง 18 Gbps ซ่ึงสงูกว่ำระบบ 4G ถึง 20 เท่ำ ท้ังนี้

ทำง กสทช. ได้มีแผนกำรในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ทั้ง 1500 MHz, 2300 MHz 

และ 2600 MHz205 และมีแผนกำรประมูลคลื่น 700 MHz ภำยในปี พ.ศ. 2562 เพื่อน�ำมำจัดสรรในกำรให้

บรกิำร 5G ในอนำคต โดยมกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะมกีำรประมลูคลืน่ควำมถีส่�ำหรบัโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ 5G  

ในปี พ.ศ. 2563

   การพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบของ	Convergence	Platform:	

เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบด้ังเดมิ (Linear TV) กบักำรให้บรกิำรโทรทศัน์ในระบบ

อินเทอร์เน็ตที่ผู้ชมสำมำรถที่จะสื่อสำรโต้ตอบกับผู้ให้บริกำร (Interactive) หรือใช้บริกำร VoD ได้ ก่อให้

เกิดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ ปัจจุบันผู้รับชมโทรทัศน์ของประเทศไทย สำมำรถใช้บริกำร VoD 

ได้ผ่ำนทำงแพลตฟอร์ม IPTV และ OTT เท่ำนั้น ในขณะท่ีผู้ชมท่ีต้องกำรดูรำยกำรย้อนหลัง (Catch-up) 

จะสำมำรถดูได้จำกแอปพลิเคชันของผู้ให้บริกำรแต่ละรำย ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear 

TV) อำจจะพิจำรณำถึงกำรน�ำเทคโนโลยี Convergence Platform มำใช้เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงในกำรให้

บริกำรและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

204 https://www.whatphone.net/news/pr/truemove-h-5g-finished-testing/
205 https://www.naewna.com/business/373250
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206 https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2017/08/4-Spectrum-for-Broadcasting-in-700-MHz-in- 
 Thailand.pdf
207 https://www.imaginecommunications.com/resources/press-release/true-visions-delivers-thailand-s-first-4k- 
 uhd-premier-football-event

   การพฒันาเทคโนโลยกีารให้บรกิารโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินในระบบดิจทิลั	(Digital	

Terrestrial	Television:	DTT):	ประเทศไทยเริ่มมีกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน

โครงข่ำยภำคพ้ืนดินจำกระบบแอนำล็อก (Analog Terrestrial Television) ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital 

Terrestrial Television หรือ DTT) ในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้มำตรฐำนกำรแพร่ภำพในระบบ DVB-T2 ทั้งนี้ 

กสทช. ได้ประเมินว่ำสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล จะครอบคลุมพื้นท่ีของ

ประเทศไทยกว่ำร้อยละ 95206 ในปี พ.ศ. 2560 และกำรยตุกิำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยภำค

พื้นดินในระบบแอนำล็อกทั้งหมด 6 ช่องรำยกำร และด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง 

กำรแพร่ภำพสญัญำณดิจิทลัน้ันจะท�ำให้ผูช้มมคุีณภำพกำรรบัชมท่ีดข้ึีนกว่ำระบบแอนำลอ็กแบบเดมิ ท้ังนีย้งั

สำมำรถพัฒนำให้รับชมในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition) ระบบสำมมิติ (3D) และกำรรับชมขณะ

เคลื่อนที่ (TV on Mobile) ได้ด้วย

   การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนการเชื่อมต่อกับผู ้ชมโทรทัศน์	 (Customer-Premises	 

Equipment:	CPE) สำมำรถท�ำได้ในรปูแบบของกำรเพิม่คณุภำพควำมละเอยีดของสญัญำณภำพตลอดจน

อุปกรณ์รับชม ไปสู่ระบบ Ultra High Definition (UHD) เช่น ระบบ 4K ซึ่งมีควำมละเอียดของภำพ  

3840 x 2160 พิกเซล และมีควำมละเอียดมำกกว่ำระบบ Full HD ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 4 เทำ่ อยำ่งไรก็ตำม

กำรรับชมสญัญำณภำพ 4K ในประเทศไทยยงัอยูใ่นระยะเริม่ต้น มผีูใ้ห้บรกิำร Pay-TV บำงรำยเริม่ให้บรกิำร

ในระบบ 4K เช่น AIS ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสำยผ่ำนโครงข่ำย Fiber Optic เริ่มให้

บริกำร AIS Playbox ในรูปแบบของ IPTV ซึ่งผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์แบบมีสำยสำมำรถรับชม

ภำพยนตร์ที่ควำมละเอียด 4K UHD ได้ ในขณะที่ True Vision ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล

และโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมชั้นน�ำในประเทศไทย ได้เริ่มออกอำกำศช่องสัญญำณ 4K UHD  

ผ่ำนระบบโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลและโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 

ซึ่งถือเป็นช่อง UHD ช่องแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้207 ท้ังนี้ผู้ชมโทรทัศน์จะต้องใช้กล่องรับสัญญำณ 

ที่รองรับระบบ 4K ด้วย

6.3	การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย

	 6.3.1	หน่วยงานก�ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ

   หน่วยงำนก�ำกบัดูแลกจิกำรโทรทศัน์ (Regulatory Body): หน่วยงำนก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์

ของประเทศไทย คือ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

(กสทช.) ซึง่เป็นองค์กรของรฐัทีเ่ป็นอสิระ จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถีแ่ละก�ำกบั

กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมำย

ที่ตรำขึ้นให้เป็นไปตำมมำตรำ 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่ำ “รัฐต้อง

จัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อรับผิดชอบและก�ำกับกำรด�ำเนินกำรเกี่ยว

กับคลื่นควำมถี่ให้เป็นไปตำมวรรคสอง ในกำรนี้ องค์กรดังกล่ำวต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้มี 
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กำรแสวงหำประโยชน์จำกผูบ้รโิภคโดยไม่เป็นธรรมหรอืสร้ำงภำระแก่ผูบ้รโิภคเกินควำมจ�ำเป็น ป้องกันมใิห้คลืน่

ควำมถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันกำรกระท�ำที่มีผลเป็นกำรขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ หรือปิดกั้น 

กำรรับรู้ข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงของประชำชน” ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ กสทช. 

มอี�ำนำจหน้ำทีด่�ำเนินกำรจัดสรรคลืน่ควำมถีแ่ละก�ำกบักำรประกอบกจิกำรวทิย ุกระจำยเสยีง วทิยโุทรทศัน์

และกิจกำรโทรคมนำคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน (อ้ำงอิง รูปที่  72)

 

รูปที่	72 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช.

  	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	(Duties	and	Responsibility): กสทช. มีหน้ำที่ 

ควำมรบัผดิชอบเป็นไปตำม มำตรำ 27 แห่งพระรำชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบ

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยสรุป 

ดังนี้

   • จัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ตำรำงก�ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ แผนแม่บท

กจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรโทรทศัน์ แผนแม่บทกจิกำรโทรคมนำคม แผนควำมถ่ีวทิยแุละแผนเลขหมำย

โทรคมนำคม

   • ก�ำหนดกำรจัดสรรคลืน่ควำมถี ่ระหว่ำงคลืน่ควำมถ่ีท่ีใช้ในกิจกำรกระจำยเสยีงกิจกำรโทรทัศน์ 

กิจกำรวิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม

   • พิจำรณำอนญุำตและก�ำกบัดแูลกำรใช้คลืน่ควำมถี ่และเครือ่งวทิยคุมนำคมในกำรประกอบ

กิจกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม หรอืในกจิกำรวทิยคุมนำคมและก�ำหนดหลกั

เกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือคำ่ธรรมเนียมกำรอนุญำต

   • พิจำรณำอนุญำตและก�ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม

   • ตดิตำมตรวจสอบและให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำกำรประกอบกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม
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   ดังน้ันจึงกล่ำวได้ว่ำ กสทช. จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและก�ำกับดูแลกำรบรรจบกันของกิจกำร

โทรคมนำคม กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรกระจำยเสียง  และ กสทช. มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทั้งใน

ด้ำนผู้ให้บรกิำรและด้ำนเนือ้หำรำยกำรกจิกำรโทรทศัน์ ซึง่ถกูเผยแพร่โดยใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนและโครงข่ำย

ที่เกี่ยวข้องไปสู่สำธำรณชน

	 6.3.2	กฎหมายแม่บทที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล

   กฎหมำยระดับพระรำชบญัญัติทีส่�ำคัญและเกีย่วข้องกบักจิกำรโทรทศัน์ในประเทศไทยในปัจจบุนั 

พิจำรณำได้จำก รูปที่ 73 ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที	่73 กฎหมำยแม่บทที่ส�ำคัญ

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช.

   • พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	

วิทยโุทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	(พ.ร.บ.	องค์กรจดัสรรคลืน่ฯ) พระรำชบัญญตัดิงักล่ำว

ได้จัดตั้งหน่วยงำนก�ำกับดูแลแห่งชำติ (กสทช.) ท�ำหนำ้ที่ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ วิทยุ และกิจกำร

โทรคมนำคม เช่น กำรก�ำหนดควำมถี่ในกิจกำร กำรควบคุมกำรออกอำกำศ และโทรคมนำคม เพื่อรักษำ 

ผลประโยชน์สำธำรณะ และส่งเสริมกำรแข่งขันอยำ่งเสรีและเป็นธรรม

   • พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	

วทิยโุทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2560	เป็นกำรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบัญญตัอิงค์กร

จัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีบทแก้ไขเกี่ยวกับอ�ำนำจของคณะกรรมกำร กสทช. ซึ่งคณะกรรมกำรจะดูแลสัดส่วนของ

กำรใช้คลืน่ควำมถีเ่พือ่ประโยชน์สำธำรณะและเชงิพำณชิย์ให้เหมำะสม ป้องกนักำรน�ำไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ 

ปรับปรุงวิธีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ เพื่อเพิ่มเติมทำงเลือกนอกจำกกำรประมูลและเพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำย

กำรบริหำรคลื่นควำมถี่และกิจกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม
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   • พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	2551	(พ.ร.บ.	

การประกอบกิจการฯ) พระรำชบัญญัติที่ให้อ�ำนำจแก่ กสทช. ในกำรก�ำกับกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ 

ส�ำหรับกิจกำรกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ที่ใช้ควำมถี่ และไม่ใช้ควำมถี่ นอกจำกนี้ยังอธิบำยถึงแนวทำง 

กำรป้องกันกำรผูกขำด กำรส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ และกำรคุ้มครองผู้เสียหำยจำก 

กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กำรก�ำกับดูแล และบทก�ำหนดโทษ

   • พระราชบญัญัตกิารประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	พระรำชบญัญตัทิีค่รอบคลมุ

เร่ืองต่ำง ๆ ของกิจกำรโทรคมนำคม ดังเช่นกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคม กำรใช้

งำนและกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยโทรคมนำคม มำตรฐำนโทรคมนำคมและอุปกรณ์ สิทธิของผู้รับใบอนุญำต

และของผู้ใช้บริกำร และสัญญำเพื่อให้บริกำรธุรกิจและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ โดยจะเห็นได้ว่ำกิจกำร

โทรคมนำคม กิจกำรโทรทัศน์ (รวมถึงโทรทัศน์ที่รองรับกำรสมัครสมำชิก) และกิจกำรกระจำยเสียงได้รับ

กำรก�ำกับดูแลโดย กสทช. ดังนั้นผู้ให้บริกำรเนื้อหำ ภำพ และเสียงอื่น ๆ ท่ีใช้กำรสื่อสำรโดยไม่ผ่ำน 

เครือข่ำย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ จะถูกก�ำกับดูแลโดยหน่วยงำนอื่น 

 6.3.3	ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศน์

   6.3.3.1	กรอบแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์	 (Licensing	 

Framework) กำรออกใบอนุญำตของผู้ประกอบกำรแพร่ภำพกิจกำรโทรทัศน์ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำน

และแข่งขนัในตลำดไทยได้อย่ำงอสิระตำมเงือ่นไขทีม่ถีอืเป็นหน้ำทีส่�ำคญัอย่ำงหนึง่ของ กสทช. กำรออกใบอนญุำต

ไม่เพียงแต่จะก�ำหนดเงือ่นไขให้กบัผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทัศน์ในประเทศ แต่ยงัใช้เพือ่เป็นวธิใีนกำรจดัสรร

ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด จึงถือได้ว่ำบทบัญญัติของกำรออกใบอนุญำตในประเทศมีควำมเข้มงวด 

ในดำ้นกำรก�ำกับดูแล สำมำรถพิจำรณำประเภทใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ได้จำก รูปที่ 74  

ต่อไปนี้ 

 

รูปที่	74	กรอบแนวทำงกำรออกใบอนุญำตในประเทศไทย

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช., ITU
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   •	 ใบอนุญาตการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง	หรือโทรทัศน์208 เป็น

ใบอนุญำตเพ่ือกำรให้บรกิำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ นัน้รวมถงึ โครงสร้ำงพืน้

ฐำน หรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ ไม่ว่ำจะเป็น 

ที่ดิน อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง เสำ ระบบสำย สำยอำกำศ ท่อ

   • ใบอนญุาตการให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์209 เป็นใบอนญุำตเพือ่กำรให้

บริกำรระบบเชือ่มโยงของกลุม่เครือ่งส่งหรอืถ่ำยทอดสญัญำณเสยีงหรอืภำพทีใ่ช้ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ

หรือรำยกำร จำกสถำนีไปยังเครื่องรับ ไม่วำ่จะโดยสื่อตัวน�ำที่เป็นสำย คลื่นควำมถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟำ้ 

หรือสื่ออื่น ๆ

   • ใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์210 แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้

   1)  กลุ่มที่ใช้คลื่นควำมถี่ คือ กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งต้องขอรับ 

กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี และก�ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน 

ในระบบดิจิทัล

   2)  กลุ่มที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ คือ กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งไม่ต้องขอรับ

กำรจดัสรรคลืน่ควำมถี ่ซึง่ปัจจบุนัได้แก่ โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบลิ โทรทศัน์ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีม และ

โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย IPTV 

   • ใบอนญุำตกำรให้บรกิำรแบบประยกุต์ คอื กำรให้บรกิำรข้อมลู กำรให้บรกิำรสือ่ประสม หรอื

กำรให้บริกำรอื่นท�ำนองเดียวกันผ่ำนทำงกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ หรือกำรให้บริกำร  

โครงข่ำยกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และให้รวมถงึกำรให้บรกิำรส�ำรวจควำมนยิมในกจิกำรกระจำยเสยีง หรอื

โทรทัศน์ ไม่วำ่จะมีกำรเรียกเก็บคำ่บริกำร คำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จำ่ยอื่นใดหรือไม่ก็ตำม แต่ในทั้งนี้ไม่ได้

รวมถึงกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ในปัจจุบันทำง กสทช.ยังไม่ได้มีกำรออกประกำศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี

กำรอนุญำตกำรให้บริกำรแบบประยุกต์ แต่ได้มีกำรให้ค�ำจ�ำกัดควำมส�ำหรับบริกำรนี้ใน ประกำศ กสทช. 

เรื่องกำรก�ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 	 	 6.3.3.2	หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์

   จำกรูปที่ 75 และ รูปที่ 76 แสดงขั้นตอนในกำรออกใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ใน

รูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มจำกกำรยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตกิจกำรโทรทัศน์ต่อคณะกรรมกำร พร้อม

กับเอกสำรที่ กสทช.ก�ำหนด อำทิ เอกสำรหลักฐำนของผู้ขอรับใบอนุญำตกำรให้บริกำร ข้อมูลทำงเทคนิค 

ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน ข้อมูลแผนกำรลงทุน และแผนกำรจัดหำเงินทุน

208 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียง หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
209 ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
210 ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555



158 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

   จำกนั้น พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่หรือผู้ที่คณะกรรมกำร กสทช. แต่งตั้งจะพิจำรณำกลั่นกรองเพื่อจัด

ท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรให้บริกำรโทรทัศน์ และจัดท�ำร่ำงใบอนุญำตกำรประกอบ

กจิกำรโทรทศัน์พร้อมเงือ่นไขให้คณะกรรมกำรพจิำรณำภำยในหกสบิวนัท�ำกำร ทัง้นีใ้บอนญุำตกำรประกอบ

กิจกำรโทรทัศน์นั้น จะมีอำยุไม่เกิน 15 ปี

 

รูปที่	75 รำยละเอียดใบอนุญำตประเภทกำรให้บริกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่และขั้นตอนกำรยื่นขอ 

       ใบอนุญำต

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช.

 

รูปที่	76	รำยละเอียดกำรให้บริกำรโครงขำ่ยและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและขั้นตอนกำรยื่นขอใบอนุญำต

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช.
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 6.3.4	การเปรียบเทียบการก�ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบด้ังเดิม	(Linear	TV)	และ

แบบ	OTT

   กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงรปูแบบกำรให้บรกิำรโทรทัศน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT 

สำมำรถพิจำรณำได้จำกมิติด้ำนกำรออกใบอนุญำต (Licensing) ข้อจ�ำกัดในกำรให้บริกำร (Restrictions) 

กำรควบคุมกิจกำร (Control) และกำรคุ้มครองผู้ให้บริกำรและผู้บริโภค (Protection) รูปท่ี 77 และ  

รูปที่ 78 แสดงถึงกำรเปรียบเทียบ กำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) และแบบ 

OTT ในมิติต่ำง ๆ กล่ำวคือ

  	 6.3.4.1	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน	์(Licensing)

   กำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรโทรทศัน์ (Licensing): กำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิจะ

ต้องได้รับใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และต้องเสียภำษีนิติบุคคล ส�ำหรับผู้ให้บริกำรช่อง

รำยกำรไทยและต่ำงประเทศจะต้องได้รบัใบอนญุำตกำรให้บรกิำรกจิกำรโทรทศัน์ในประเทศไทย ในขณะที่

โทรทศัน์แบบ OTT ยงัไม่มกีำรก�ำหนดให้ผูป้ระกอบกำร OTT ต้องมใีบอนญุำตในกำรด�ำเนนิกำรกำรจดัเกบ็

ค่ำธรรมเนียม (License Fee): ในส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม กสทช. ได้ก�ำกับดูแลคลื่นควำมถ่ี โดยมี

อ�ำนำจในกำรก�ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรโทรทัศน์ส�ำหรับผู้รับอนุญำตแต่ละรำย และมีกำรจัดสรร

คลื่นควำมถี่ผ่ำนกำรประมูลตำมเงื่อนไขและเกณฑ์ท่ีได้ก�ำหนดไว้ นอกจำกนี้ผู้รับใบอนุญำตจะต้องช�ำระ 

ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมที่ กสทช. ก�ำหนดด้วย

  	 6.3.4.2	ข้อจ�ากัดในการให้บริการ	(Restrictions)

   การลงทุนจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	 Investment): กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ
ด้ังเดิมมีกำรจ�ำกัดกำรถือหุ ้นจำกนักลงทุนต่ำงชำติซ่ึงระบุว่ำ ผู ้ถือหุ ้นต่ำงชำติจะต้องไม่ถือหุ ้นเกิน 
ร้อยละ 25 211

   การเป็นเจ้าของการครองสิทธิข้ามสื่อ	(Cross	Media	Ownership): ส�ำหรับระบบโทรทัศน์
ทั้ง 2 รูปแบบข้ำงต้น ยังไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องกำรเป็นเจ้ำของกำรครองสิทธิข้ำมสื่อ แต่ใน มำตรำ 31 ของ
พ.ร.บ. ประกอบกิจกำรฯ ได้กลำ่วถึงกำรป้องกันกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ใช้บริกำรในกำรรับรู้จำกแหล่งข้อมูล
ที่หลำกหลำย และได้มีกำรระบุเปิด ไว้วำ่ กสทช.สำมำรถออกประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลในเรื่อง
นี้ได้
  	 ข้อจ�ากัดการด้านการโฆษณา	(Advertisement): มีกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรโฆษณำที่ผู้ให้
บริกำรกิจกำรโทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตำม ซึ่งคือ 
   1) กรณีช่องแบบไม่ใช้คลื่น เป็นไปตำม มำตรำ 28 ของ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรฯ สำมำรถ
โฆษณำบริกำรหรือสินค้ำและกำรบริกำรธุรกิจได้ไม่่เกินช่ัวโมงละ 6 นำที และเมื่อรวมเวลำโฆษณำบริกำร
หรือสินค้ำและกำรบริกำรธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่่เกินชั่วโมงละ 5.5 นำที 
   2) กรณีช่องแบบใช้คลื่น เป็นไปตำม มำตรำ 23 ของ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรฯ สำมำรถ
โฆษณำบริกำรหรือสินค้ำและกำรบริกำรธุรกิจได้ไม่่เกินชั่วโมงละ 12 นำที และเมื่อรวมเวลำโฆษณำบริกำร

หรือสินค้ำและกำรบริกำรธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่่เกินชั่วโมงละ 10 นำที 
211 มำตรำ 15 ของ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรฯ



160 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

   นอกจำกนี้ส�ำหรับโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริกำรสำธำรณะ

แบบที่ 2 สำมำรถโฆษณำบริกำรหรือสินค้ำและกำรบริกำรธุรกิจได้ไม่่เกินช่ัวโมงละ 10 นำที และเมื่อรวม

เวลำโฆษณำบริกำรหรือ สนิค้ำและกำรบรกิำรธรุกจิตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไม่่เกนิชัว่โมงละ 8 นำที212 และ

ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์จะต้องไม่โฆษณำ อำหำร ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพ ที่ถือเป็นกำรเอำเปรียบ

ผู้บริโภค กำรชักจูงหรือให้มีกำรพนัน กำรสูบบุหร่ีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์213 และจะต้องปฏิบัติตำม  

พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  

พ.ศ. 2541 (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฯ) มำตรำ 22 ซึ่งบัญญัติไว้วำ่ กำรโฆษณำจะต้องไม่ใช้ข้อควำมที่เป็น 

กำรไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมมำตรำ 23 ซึ่งห้ำม

กำรโฆษณำทีแ่สดงกำรกระท�ำทีเ่ป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยหรอืก่อให้เกดิควำมร�ำคำญ ถ้ำเกดิพบว่ำมกีำรโฆษณำ

ที่เข้ำข่ำยมำตรำข้ำงต้น คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคอำจมีค�ำสั่งให้แก้ไขข้อควำมหรือกำรโฆษณำด้วย

อ�ำนำจตำมมำตรำ 27 ส�ำหรับบริกำรโทรทัศน์แบบ OTT ไม่มีกำรจ�ำกัดระยะเวลำกำรโฆษณำที่ผู้ให้บริกำร

โทรทัศน์จะต้องปฏิบัติตำม แต่จะต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฯ เหมือนกับระบบโทรทัศน์แบบ

ดั้งเดิม

  	 ข้อจ�ากัดการจัดหาโปรแกรม	(Program	Supply): กสทช.ได้ออกประกำศและมำตรกำร 

ต่ำง ๆ เพือ่ใช้ในกำรรบัประกนัว่ำประชำชนจะสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำรท่ีส่งผ่ำนทรพัยำกรของชำตร่ิวมกนั 

เช่น กำรก�ำหนดให้ผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกจะต้องน�ำดิจิทัลทีวีไปออกอำกำศใน 

โครงขำ่ยของตนเอง (ประกำศ Must Carry) กำรก�ำหนดให้มีกำรจัดล�ำดับช่องรำยกำรฟรีทีวีให้อยู่ในล�ำดับ

เดยีวกนัในทกุโครงข่ำยและกำรก�ำหนดให้รำยกำรกฬีำส�ำคญั 7 รำยกำรจะต้องออกอำกำศผ่ำนฟรทีวีเีท่ำนัน้ 

(ประกำศ Must Have) ส�ำหรับกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT นั้นยังไม่มีกำรก�ำกับดูแลในเรื่องนี้

  	 6.3.4.3	การควบคุมกิจการโทรทัศน	์(Controls)

   การควบคุมการพากย์และค�าบรรยายภาพ	(Captioning	and	Subtitles): ส�ำหรับระบบ

โทรทัศน์แบบดั้งเดิมนั้น มีกำรควบคุมในด้ำนกำรพำกย์และค�ำบรรยำยภำพ ซึ่ง กสทช.ได้จัดท�ำมำตรฐำน

กำรให้บรกิำรเสยีงบรรยำยภำพ214 ไว้ส�ำหรบัผูใ้ห้บรกิำร แต่ส�ำหรบัโทรทศัน์แบบ OTT นัน้ยงัไม่มกีำรก�ำกบั

ดูแลในเรื่องนี้

   การควบคมุเนือ้หา	(Content):	กำรควบคมุในด้ำนเนือ้หำ ส�ำหรบักำรให้บรกิำรโทรทศัน์แบบ

ดั้งเดิมน้ัน รำยกำรโทรทัศน์จะต้องมีกำรจัดระดับควำมเหมำะสมแสดงอยู่บนหน้ำจอโทรทัศน์ ซึ่งแบ่งได้  

6 ประเภท คือ ป3+ ด6+ ท ทุกวัย น13+ น18+ ฉ เฉพำะผู้ใหญ่215 และยังมีกำรจ�ำกัดเวลำกำรออกอำกำศ

รำยกำรประเภทต่ำง ๆ 216 ส�ำหรบัโทรทศัน์แบบ OTT น้ันยงัไม่มกีำรมกีำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของรำยกำร 

แต่จะต้องปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) มำตรำ 14 ซึ่งได้มีกำรก�ำหนดลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีห้ำมน�ำเข้ำสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ ดังนี้ 
212  รำยงำนสภำพกำรแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสำหกรรมกิจกำรโทรทัศน์ประจำปี 2560 หน้ำ 4
213  http://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2017-01-30-12-06-48
214  ประกำศ กสทช. เร่ือง แนวทำงกำรจัดทำล่ำมภำษำมือ คำบรรยำยแทนเสียง และเสียงบรรยำยภำพสำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์  
 ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรให้เข้ำถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จำกรำยกำรของกิจกำรโทรทัศน์
215  ประกำศ กสทช. เร่ือง แนวทำงกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์
216  ประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำรสำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556



161รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

   1) ข้อมูลที่มีลักษณะปลอม ซึ่งอำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่นหรือประชำชน 

   2) ข้อมูลที่มีลักษณะเท็จ ซึ่งอำจก่อควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงของประเทศหรือสร้ำง 

ควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน 

   3) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นควำมผิดเกี่ยวกับควำมมั่นคง 

   4) ข้อมูลที่มีลักษณะลำมก 

   5) เผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหำข้อมูลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 1) – 4)

   หำกมีกำรอัพโหลดเนื้อหำดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้ที่อัพโหลดเนื้อหำมีควำมผิดต้องรับโทษ และ 

ผูใ้ห้บริกำร OTT อำจจะถอืว่ำมคีวำมผดิต้องรบัโทษด้วย เพรำะอำจถอืว่ำผูใ้ห้บรกิำร OTT ได้เผยแพร่เนือ้หำ

ในแพลตฟอร์ม OTT สนับสนุน ยินยอม ให้เผยแพร่ข้อมูลท่ีกระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อน ได้รับควำมเสียหำย 

หรือกระทบควำมมั่นคงของรัฐ 

  	 การจ�ากดัโควตาเนือ้หาและการก�าหนดราคาค้าปลกีและค้าส่ง	(Quota	and	Rate):	ส�ำหรบั

กำรให้บริกำรโทรทศัน์ทัง้แบบดัง้เดมิและแบบ OTT นัน้ ไม่มกีำรควบคมุเพือ่จ�ำกดัเนือ้หำอยูบ่นช่องรำยกำร 

และ ไม่มีกำรควบคุมด้ำนรำคำระดับค้ำปลีกและระดับค้ำส่ง แต่ กสทช. ได้มีประกำศ กสทช. เรื่อง แนวทำง

กำรก�ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำม 

   6.3.4.4	การคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้บริโภค	(Protection)

   ลิขสิทธิ์ผลงาน	(Copy	Rights): ส�ำหรับด้ำนผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์นั้น พระรำชบัญญัติ

ลขิสทิธิพ์.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ ์(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 มำตรำ 6 ได้คุม้ครอง

เนื้อหำรำยกำรที่ให้บริกำรทั้งในกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและแบบ OTT ที่เป็นประเภทภำพยนตร์ ละคร 

และรำยกำรโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลงำนที่มีลิขสิทธิ์ นอกจำกนี้ มำตรำ 28 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ ได้ก�ำหนดว่ำ 

ผูใ้ดท�ำซ�ำ้หรอืดดัแปลง เผยแพร่งำนลขิสทิธิป์ระเภทภำพยนตร์ต่อสำธำรณชนโดยไม่ได้รบัอนญุำตจำกเจ้ำของ

ลิขสิทธิ์ จะต้องรับโทษตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ มำตรำ 32/3 ยังให้อ�ำนำจศำลในกำรบล็อกหรือลบเนื้อหำ

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ส�ำหรับมำตรำ 20 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้ให้

อ�ำนำจกับเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม เพื่อระงับกำรเผยแพร่หรือลบเนื้อหำออนไลน์

ซึ่งเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ ซึ่งอำจน�ำไปสู่กำรบล็อกหรือลบเนื้อหำเว็บไซต์

   การคุ้มครองผู้บริโภค	(Customer	Protection):	ส�ำหรับด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ใน

กำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม ได้มีประกำศ กสทช.เรื่อง มำตรฐำนของสัญญำกำรให้บริกำรโทรทัศน์

แบบบอกรับสมำชิก พ.ศ. 2556 เพื่อก�ำหนดข้อก�ำหนดบำงประกำรส�ำหรับสัญญำ เช่น กระบวนกำรร้อง

เรยีน ฯลฯ สมำชกิอำจบอกเลกิสญัญำกำรเป็นสมำชกิได้ตลอดเวลำโดยไม่มกีำรลงโทษโดยแจ้งเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรแก่ผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบบอกรบัเป็นสมำชกิล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนั ในกรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลง

องค์ประกอบของช่องรำยกำรทีก่่อให้เกดิกำรลดสทิธหิรอืผลประโยชน์ของผูส้มคัรสมำชกิ ผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถ

ยกเลิกสัญญำกำรสมัครสมำชิกได้ทันที ส�ำหรับโทรทัศน์แบบ OTT นั้น กำรคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็น 

ด้ำนกำรก�ำกับดูแลด้ำนโฆษณำออนไลน์ดังที่กล่ำวไปข้ำงต้น
 



162 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสทช.)

รูปที	่77 กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

     หัวข้อใบอนุญำตและข้อจ�ำกัด

ที่มา: ส�ำนักงำน กสทช., AVIA, ITU

 

รูปที	่78	กำรเปรยีบเทยีบกำรก�ำกบัดูแลระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรระบบโทรทศัน์แบบดัง้เดมิและแบบ OTT ส�ำหรบั 

   หัวข้อกำรควบคุมและกำรคุ้มครอง

ที่มา:	ส�ำนักงำน กสทช., AVIA, ITU

  	 6.3.4.5	แนวโน้มการก�ากับดูแล

   กำรที่ กสทช. มีกำรปรับแผนคลื่นควำมถี่และเพิ่มกำรเปิดตัวบรอดแบนด์ ซ่ึงเป็นกำรเตรียม 

ควำมพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบักำรควบคมุคลืน่ควำมถีใ่นยคุดัง้เดมิ ถอืว่ำเป็นแนวโน้มทีด่เีมือ่เทยีบกบักำรก�ำกบั

ดูแลเพียงแค่กิจกำรวิทยุและกิจกำรโทรทัศน์ในอดีต ในปัจจุบันผู้ให้บริกำรระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิม 

ในประเทศไทย มีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถแข่งขันกับแพลตฟอร์มโทรทัศน์ทำงเลือก เช่น แพลตฟอร์ม

ถ่ำยทอดเนื้อหำบนอินเทอร์เน็ต และมีควำมเสี่ยงที่จะถูกครอบง�ำจำก “สเปกตรัมไร้สำย” โดยผู้ให้บริกำร

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รูปที่ 79)

   ควำมสำมำรถในกำรทดแทนที่เพ่ิมขึ้นระหว่ำงแพลตฟอร์มส�ำหรับกำรส่งข้อมูล (Platform 

Convergence) ก�ำลังจะกลำยเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรับ กสทช. ในปัจจุบันกฎระเบียบของกำรแพร่ภำพนั้น
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มีควำมเข้มงวดส�ำหรบัประเภทบรกิำรทีม่โีครงสร้ำงทำงกำยภำพทีจ่บัต้องได้ ซึง่เมือ่ผูบ้รโิภคชำวไทยเปลีย่น

พฤตกิรรมในกำรดโูทรทศัน์ไปเป็นแพลตฟอร์มหรอืรปูแบบธรุกจิทีม่กีำรควบคมุน้อยกว่ำ อย่ำงเช่น OTT จงึ

จะต้องมคีวำมชดัเจนและค�ำจ�ำกดัควำมทีแ่น่ชดัส�ำหรบัผูเ้ล่นรำยใหม่อย่ำงเช่นผูใ้ห้บรกิำร OTT เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดกำรให้บริกำรในทำงที่ผิด ซึ่งอำจส่งผลเสียต่อระดับกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม (Level 

playing field) ในอุตสำหกรรม

   กำรแพร่ภำพแบบแอนำล็อก ควำมสำมำรถในกำรแพร่ภำพสัญญำณเป็นอุปสรรคท่ีส�ำคัญใน 

กำรเข้ำมำใหม่ (Barriers to entry) ของผูเ้ล่นรำยใหม่ทีส่นใจ เพรำะจ�ำนวนช่องสญัญำณนัน้จะถกูจ�ำกดัโดย

จ�ำนวนของสเปกตรัมที่ใช้ได้ แต่ในกำรแพร่ภำพสัญญำณแบบดิจิทัลนั้นไม่มีข้อจ�ำกัดดังที่กล่ำวมำ จึงไม่มี

อปุสรรคทีส่�ำคญัในกำรเข้ำมำใหม่ ดังนัน้ส�ำหรบั กสทช. กำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแพร่ภำพสญัญำณ

และกำรเปิดตัวกำรแพร่ภำพผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่น กำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีให้กับผู้ประกอบกำร 

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บริกำรในระบบ 4G/5G และกำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด์

ระดับชำติ จะช่วยลดปัญหำคอขวดในกำรแพร่ภำพซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำมำใหม่

 

รูปที่	79 แนวโน้มกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์

6.4	บทสรุปการศึกษาตลาด	เทคโนโลยี	และแนวทางก�ากับดูแล

 สภาพตลาดกิจการโทรทัศน	์(TV	Market):

 กำรรบัชมโทรทศัน์ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกำรรบัชมผ่ำนโครงข่ำยดำวเทยีมซึง่ถอืเป็นกำรรบัชม

โทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) ซึง่แนวโน้มกำรเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็เป็นปัจจยัส�ำคญัทีอ่ำจส่งผลต่อสภำพตลำด

กิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยในอนำคต โดยกำรเติบโตของตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์บนโครงข่ำย

อนิเทอร์เนต็ (Video on Demand และ OTT) อำศยัข้อได้เปรยีบเชงิเทคนคิด้ำนกำรเข้ำถงึกำรรบัชมได้ง่ำย

และระดบัรำคำทีไ่ม่สงูมำก ท�ำให้ตลำดกำรบรกิำรโทรทศัน์บนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็นีม้แีนวโน้มกำรแข่งขันมำก

ขึน้และส่วนแบ่งตลำดมกีำรกระจำยตัว เน่ืองจำกมผีูเ้ล่นรำยใหม่เกดิข้ึนหลำยรำย และผูเ้ล่นเก่ำจำกโทรทัศน์

ผ่ำนโครงข่ำยภำคพืน้ดนิขยำยธรุกจิมำยงัโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็เพือ่ควำมอยูร่อดและสำมำรถสร้ำงรำยได้ทดแทน

ส่วนที่หำยไปในตลำดโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ด้วยสภำพแวดล้อมและแนวโน้มตลำดดังกล่ำว  
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ตลำดกำรให้บริกำรแบบ OTT จงึมแีนวโน้มขยำยตวัเพิม่ขึน้ในอนำคตตำมกำรพฒันำของเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็

และกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีต้่องกำรรับชม Video on Demand และ OTT เพิม่ข้ึน

 เทคโนโลยีและแนวโน้มในกิจการโทรทัศน์	(Technology	and	Trend):

 ประเทศไทยก�ำลังพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเพิ่มช่อง

ทำงกำรสื่อสำรและกำรแพร่ภำพโทรทัศน์ในประเทศไทย ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบมีค่ำใช้จ่ำย (Pay-TV)  

ชั้นน�ำมุ่งพัฒนำเทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และทำงเลือกกำรรับชมที่ดีให้กับผู้ใช้บริกำรด้วย

กำรพัฒนำคุณภำพของสัญญำณภำพและกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับชมบนแพลตฟอร์ม OTT ในส่วน 

ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยภำคพื้นดิน โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิล และ โทรทัศน์ผ่ำนโครงข่ำย

ดำวเทียม มีแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในรูปแบบของ Convergence Platform 

เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรให้บริกำร และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

	 การก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์	(TV	Regulatory):

 กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์ในปัจจุบนัของประเทศไทย สำมำรถพจิำรณำได้ในมมุมองของโครงสร้ำง

กำรก�ำกบัดแูล (Regulatory Structure) กำรด�ำเนนิกำรก�ำกบัดแูล (Regulatory Practice) กรอบกำรออก

ใบอนุญำต (Licensing Regime) และกำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวมของรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบ

ใหม่ (Regulatory of Convergence) ซึ่งพิจำรณำได้จำก รูปที่ 80

 

รูปที่	80 ข้อสรุปของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย

 ด้านโครงสร้างการก�ากับดูแล	(Regulatory	Structure): กสทช. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและก�ำกับ
ดูแลกำรบรรจบกันของกิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรกระจำยเสียง โดยมีภำระ 
ควำมรับผิดชอบ (Accountability) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นควำมท้ำทำย
ส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมควำมรับผิดชอบ และกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นอิสระและประสำนกันระหว่ำง
หน่วยงำน อย่ำงไรก็ตำมควำมอิสระทำงกำรเงินของ กสทช. นั้น ช่วยลดกำรขึ้นตรงกับหน่วยงำนใด 
หน่วยงำนหนึ่งและกำรมีอิทธิพลของหน่วยงำนอื่นต่อหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลอย่ำงเหมำะสมของ กสทช.
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	 ด้านการด�าเนินการก�ากับดูแล	(Regulatory	Practice):	เป็นมำตรกำรแบบ ex-ante โดย กสทช.
ใช้กำรก�ำกับดูแล (regulate) เพื่อเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดยยังไม่ถึงขั้นออกกฎเชิงบังคับ กสทช.
ท�ำกำรออกกฎและควบคุมกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคมรวมถึงกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง และกิจกำร
โทรทศัน์ เพือ่ให้ด�ำเนินกจิกำรเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้หน่วยงำนและเป็นไปตำมกรอบใบอนญุำต
ที่ได้ระบุไว้ 
 กรอบการออกใบอนุญาต	(Licensing	Regime):	กสทช. มีระบบใบอนุญำตกำรให้บริกำรกิจกำร
โทรทัศน์ที่แตกต่ำงกันส�ำหรับกำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์รูปแบบต่ำง ๆ ส�ำหรับกำรจัดสรรทรัพยำกร 
คลื่นควำมถี่ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดในประเทศไทย ส�ำหรับกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT นั้น ยังไม่ได้มีกำรควบคุม
ซึ่งคือ ยังไม่มีกำรออกใบอนุญำตส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT 
 กำรก�ำกับดูแลกำรหลอมรวม (Regulation of Convergence):  โทรทัศน์แบบ OTT ยังไม่ได้มี 
กำรจดัสรรคลืน่ควำมถีซ่ึง่เป็นทรพัยำกรทีม่จี�ำกดั กำรเรยีกร้องให้มกีำรแข่งขันอย่ำงเสรแีละเป็นธรรมจงึต้องมี
กำรประเมินสภำพแข่งขัน ระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและแบบ OTT ในตลำดประเทศไทย
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรวำงกฎระเบียบที่ไม่จ�ำเป็น และกำรที่ OTT ยังไม่ได้มีกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกำรแพร่
ภำพจึงไม่สำมำรถใช้กฎระเบียบของระบบโทรทัศน์แบบดั้งเดิมได้
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7.1	ที่มาในการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน	์

	 7.1.1	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมหารือกลุ่มย่อยและการประชุมอภิปราย

แบบคณะ

   จำกกำรจัดกำรประชุมหำรือกลุ่มย่อย (Focus Group) และกำรประชุมอภิปรำยแบบคณะ 

(Panel Discussion) ซึ่งผู้เข้ำร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear 

TV) และกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT กำรจัดกำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อรวบรวมควำมคิด

เห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำยใต้สภำพแวดล้อมกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบัน ในส่วนกำรเปลี่ยนแปลงเชิง

เทคโนโลยี ควำมท้ำทำยเชิงธุรกิจ และควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงำน กสทช. ใน 

ด้ำนบทบำทหน้ำทีแ่ละกำรก�ำกบัดแูลทีเ่หมำะสมภำยใต้สภำพแวดล้อมในปัจจุบันและอนำคตอนัใกล้ ซ่ึงสำมำรถ

พิจำรณำสรุปประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมหำรือกลุ่มย่อยดังกล่ำวได้ดังนี้ 

   สรุปประเด็นส�ำคัญจำกประชุมหำรือกลุ่มย่อย

   • ปัญหำส�ำคัญของผู ้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ในปัจจุบันที่ต้องกำร 

กำรสนับสนุนจำก กสทช. คือ ปัญหำด้ำนกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

   • กรอบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT 

ซึ่งกำรด�ำเนินกำรแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมำยอำจจะต้องใช้ระยะเวลำด�ำเนินกำรถึง 5 ปีจึงอำจจะต้อง

พจิำรณำถงึมำตรฐำนกำรก�ำกบัดูแลทีส่ำมำรถด�ำเนนิงำนได้ในระยะสัน้ อำทเิช่น กำรจดัตัง้สภำอตุสำหกรรม

ของผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT (OTT Industry forum) เพื่อให้อุตสำหกรรมมำพิจำรณำแนวทำงก�ำกับ

ดูแลร่วมกันสรุปประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมอภิปรำยแบบคณะ

   • กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ คือ กำรที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

อำทิเช่น ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และปัญญำประดิษฐ์ (AI) ไปพัฒนำเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์รูปแบบ

ใหม่กำรรับชมเนื้อหำรวมถึงปรับเนื้อหำรับชมให้เขำ้กับกลุ่มผู้บริโภคได้เหมำะสมมำกขึ้น

   • ควำมท้ำทำยของเทคโนโลย ีคอื กำรสร้ำงระบบนเิวศของแพลตฟอร์มโทรทศัน์แบบ OTT ให้

มคีวำมยั่งยนืและเอือ้อ�ำนวยแก่ผูบ้ริโภคในกำรรับชมเนือ้หำโดยมรีูปแบบในกำรสมคัรสมำชกิทีห่ลำกหลำย

และสำมำรถรับชมเนื้อหำที่มีคุณภำพดี และรวดเร็วที่สุด

   • บทบำทของหน่วยงำนก�ำกับดูแลควรจะมีเป้ำหมำยในกำรก�ำกับดูแลเพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรและประโยชน์ของผู้บริโภค โดยมีประเด็นส�ำคัญ อำทิเช่น กำรก�ำกับดูแลกำรละเมิดลิขสิทธิ์

ของเน้ือหำ กำรก�ำกับดแูลในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เป็นต้น ซึง่หน่วยงำนก�ำกบัดแูลของทุกประเทศ

จะต้องทบทวนกฎระเบยีบเดิมทีม่อียูแ่ละควรแก้ไขกฎระเบยีบเดมิให้ผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิสำมำรถ

แข่งขันกับผู้ให้บริกำรแบบออนไลน์ได้อย่ำงเท่ำเทียม 

7 ข้อเสนอแนะแนวทางการก�ากับดูแลการแข่งขัน
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   จำกกำรรวบรวมควำมคดิเหน็จำกกำรประชมุหำรอืกลุม่ย่อยและกำรประชมุอภปิรำยแบบคณะ

สำมำรถสรุปประเด็นควำมคิดเห็น และข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทำงกำรก�ำกับดูแลของ กสทช. ซึ่งสำมำรถน�ำ

มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรปฏิรูปแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้ดังต่อไปนี้

   • ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียในกิจกำรโทรทัศน์ไม ่ได ้แสดงควำมกังวลใด ๆ เกี่ยวกับกำรที่ 

ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบ OTT ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกฎหมำย

   • ผูเ้ข้ำร่วมหำรอืกลุม่ย่อยทีใ่ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) แสดงควำมกงัวลเกีย่ว

กบัภำระหน้ำทีต่ำมกฎหมำยทีต่นม ีและภำระหน้ำทีด่งักล่ำวเป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิและกำรแข่งขัน

ในยุคเปล่ียนผ่ำนในปัจจุบัน โดยผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) เรียกร้องให้ กสทช. ลด 

ควำมเคร่งครดัในกำรก�ำกบัดูแลให้กบัผูป้ระกอบกำรท่ีได้รบัใบอนญุำตสำมำรถแข่งขันกบัผูใ้ห้บรกิำรโทรทัศน์

แบบ OTT ได้

   • ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT นัน้แตกต่ำงจำกผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ

ดั้งเดิม (Linear TV) ดังนั้นจึงควรได้รับกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกันจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแล 

   • ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT รำยใหญ่ เป็นบริษัทที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแล แต่หน่วยงำนก�ำกับดูแลควรตระหนักว่ำ 

ผูป้ระกอบกำรต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินธรุกิจและควำมเสีย่งจำกกำรละเมดิลขิสทิธิเ์นือ้หำรำยกำร 

โดยเฉพำะในประเทศไทยที่ผู้รับชมไม่ต้องกำรจ่ำยค่ำบริกำรเพื่อรับชม และมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหำ

รำยกำรอยำ่งต่อเนื่อง

   • หำกผูป้ระกอบกำรกิจกำรโทรทศัน์แบบ OTT ถูกควบคุมมำกเกินไป ผู้ชมจะหันไปใชบ้ริกำร

จำกผู้ให้บริกำรเนื้อหำออนไลน์ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุม ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และท้ำยที่สุด

หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะไม่สำมำรถควบคุมกิจกำรแบบ OTT ได้ในที่สุด

7.2	กรอบการก�าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย	(Policy	Priorities)

 7.2.1	เป้าหมายเชิงนโยบายการก�ากับดูแล	(Policy	Target	Setting)	

   กำรก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย

กจิกำรโทรทศัน์รปูแบบดัง้เดมิและกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT นัน้ ควรตัง้ต้นจำกกำรพจิำรณำเป้ำหมำยและ

ล�ำดบัควำมส�ำคญัเชงินโยบำยอย่ำงรอบคอบว่ำ แนวนโยบำยหรอืเป้ำหมำยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์

นั้นคืออะไร และควรก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำกฎระเบียบกำรแข่งขันของกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำร

โทรทศัน์ อย่ำงไรกต็ำม หำก กสทช. พจิำรณำเป้ำหมำยโดยให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำประเทศตำมนโยบำย

ประเทศไทย 4.0 และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 (รวมถึงอุตสำหกรรมสื่อดิจิทัล 4.0) เป็น

ส�ำคญั ร่วมกบักำรพจิำรณำเป้ำหมำยในกำรก�ำกบัดแูลกำรแข่งขนัอย่ำงเท่ำเทยีมของ กสทช. แล้ว ทำงเลอืก

เชิงนโยบำยที่ กสทช. ควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญ คือ 
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   1. กำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ชั้นน�ำ มำตั้งจัดตั้งกิจกำรใน

ประเทศไทย โดยอยู่ภำยใต้กฎระเบียบของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีกิจกำรช้ันน�ำเหล่ำนั้นปฏิบัติได้ เพื่อเป็น 

กำรสนับสนุนกำรสร้ำงแวดล้อมเชงินวตักรรม และกำรขบัเคลือ่นอตุสำหกรรม เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

   2. กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน โดยผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์โทรทัศน์แบบดั้งเดิม 

(Linear TV) และผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลทีเ่หมำะสมเพือ่สนบัสนนุ

กำรแข่งขันเสรี

   กำรที่จะสนับสนุนให้ผู ้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ชั้นน�ำ มำจัดตั้งกิจกำรใน

ประเทศไทย ภำยใต้เงื่อนไขกำรก�ำกับดูแลที่ใช้กับผู้ประกอบกำรไทยในปัจจุบันนั้นอำจเป็นไปได้ยำก ดังนั้น

เงื่อนไขที่เป็นไปได้ในกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ช้ันน�ำให้มำตั้งกิจกำรและลง

ทะเบยีนในประเทศไทย คอื กำรลดข้อจ�ำกดัด้ำนกฎระเบยีบกำรก�ำกบัดแูลทีม่อียู่ในปัจจบุนั หรอืกำรก�ำกบั

ดูแลแบบไม่เคร่งครัด (Light Regulation) 

   ในส่วนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขนั ซึง่ประกอบด้วยผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ

ดั้งเดิม (Linear TV) และผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT นั้น ควรเป็นไปตำมแนวทำงกำรสร้ำง

สภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นไปอย่ำงเสรี ภำยใต้กฎกติกำที่เหมำะสม ซึ่งกำรจะสร้ำง

สภำพแวดล้อมดังกล่ำวให้เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ กำรลดกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์

โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) (Deregulation) ในส่วนที่ไม่เหมำะสมและเป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขันใน

สภำพธุรกิจในปัจจุบัน 

	 7.2.2	การสร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียม	(Fair	Competition)

   ประเทศไทยมีข้อบังคับทำงกฎหมำยมำกมำยเช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับ 

ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์ เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมินัน้สำมำรถก�ำกบัดแูลได้

ง่ำยและไม่มีทำงเลือกเน่ืองจำกผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้หำกไม่มีใบอนุญำต ดังนั้น 

ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบด้ังเดิมจงึอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ อย่ำงไรกต็ำมหรอื

ในกรณใีดกต็ำม สิง่ส�ำคญัในกำรก�ำกบัดูแล คือ กำรก�ำกบัดแูลในสดัส่วนท่ีเหมำะสมและกำรก�ำกบัดแูลเฉพำะ

ที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น

   ส�ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ซ่ึงผู้ประกอบกำร OTT ช้ันน�ำในปัจจุบันมีท่ี

ต้ังอยู่นอกประเทศไทย กำรที่ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวจะมำอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกฎหมำยไทยก็ต่อ

เมือ่พวกเขำเตม็ใจทีจ่ะอยูภ่ำยใต้กฎระเบยีบเท่ำนัน้ ดงันัน้กำรก�ำกบัดแูลจงึควรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกบัดแูล

แบบไม่เคร่งครัด (Light Regulation) ซึ่งเป็นแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ซึ่ง 

หน่วยงำนก�ำกับดูแลในประเทศชั้นน�ำของโลกน�ำมำใช้ในทำงปฏิบัติโดยท่ัวไป กำรก�ำกับดูแลดังกล่ำวเป็น 

กำรก�ำกับดูแลแบบไม่เคร่งครัด แต่ถึงกระนั้นแม้ว่ำแนวทำงกำรก�ำกับดูแลจะเป็นกำรก�ำกับดูแลแบบ 

ไม่เคร่งครดั แต่กรอบกำรก�ำกบัดแูลควรก�ำหนดอย่ำงสอดคล้องกบันโยบำยเป้ำหมำยเชงินโยบำยกำรก�ำกบั

ดูแลของ กสทช.
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   ส่ิงส�ำคัญอีกประกำรหน่ึงในกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรก�ำกับดูแล คือ กำรก�ำกับดูแลมักอยู ่

ภำยใต้แรงกดดนั ทัง้แรงกดดนัจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยเีชงิพลวตัร หรอืกำรเปลีย่นแปลงของแบบจ�ำลอง

ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ที่ส่งกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลำดท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด้อย

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหรือจำกที่ข้อก�ำหนดในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป ซ่ึงแรงกดดนัดงักล่ำวท�ำให้หน่วยงำนก�ำกบัดูแลมคีวำมโน้มเอยีงทีจ่ะด�ำเนนินโยบำยหรอืก�ำหนดแนวทำง

กำรก�ำกับดูแลมำกเกินไป (Over-regulation) ดังนั้นหน่วยงำนก�ำกับดูแลจึงควรตระหนักว่ำกำรก�ำกับดูแล

ที่มำกเกินไปอำจเป็นสำเหตุส�ำคัญท�ำให้กำรก�ำกับดูแลนั้นล้มเหลว กำรก�ำกับดูแลจึงควรอยู่ในสัดส่วนท่ี 

เหมำะสมและเป็นกำรก�ำกับดูแลเฉพำะที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น

 7.2.3	การก�าหนดขอบเขตผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์แบบ	OTT	และเป้าหมายในการก�ากับ

ดูแล	(Target	OTT)

   กจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT มรีปูแบบกำรให้บรกิำรทีห่ลำกหลำยและแตกต่ำงกนั ดงันัน้จดุตัง้ต้น

ส�ำคัญประกำรหนึ่งของควำมส�ำเร็จในควำมพยำยำมในกำรก�ำกับดูแลจึงเป็นกำรพิจำรณำว่ำกำรให้บริกำร

กิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ลักษณะใดที่ควรน�ำมำก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกับดูแล 

เพรำะกำรก�ำกบัดแูลผูป้ระกอบกำรทกุคนอย่ำงครอบคลมุทัง้หมดอำจไม่มคีวำมจ�ำเป็น ทัง้นีเ้พือ่ควำมส�ำเรจ็

ในกำรก�ำกบัดแูลจงึควรก�ำหนด OTT เป้ำหมำยทีช่ดัเจน และมุง่ให้ควำมส�ำคญักบักจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT 

เป้ำหมำยนั้น 

   กำรก�ำหนดขอบเขตผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT เป้ำหมำย พจิำรณำจำกกำรสร้ำง

สภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหวำ่งผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT และผู้ประกอบกิจกำร

โทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ซึ่งสำมำรถพิจำรณำจำกลักษณะของกำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ 

OTT ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับกำรให้บริกำรในกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) โดยกำรลงทะเบียน 

(Subscription Video on Demand) สมำชกิ (Subscribers) ในประเทศไทย และกำรสร้ำงรำยได้เชงิธรุกจิ

ของกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT อันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีขนำดที่มำกในระดับหนึ่ง

   ปัจจุบนัหน่วยงำนก�ำกบัดูแลอำจมแีรงกดดนัด้ำนควำมต้องกำรในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทัศน์

แบบ OTT ทีข่อบเขตรปูแบบกำรให้บรกิำร OTT ขยำยขอบเขตกว้ำงขึน้ รวมถงึ OTT ของโซเชยีลมเีดยี เช่น 

Facebook และ YouTube อย่ำงไรกต็ำม กำรก�ำกบัดแูลควรมุง่เน้นไปทีก่จิกำรโทรทศัน์รปูแบบ VoD OTT 

ทีถ่กูกฎหมำย อำทิเช่น Netflix ทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิำรเน้ือหำรำยกำรบนพืน้ฐำนกำรสมคัรสมำชกิ (Subscription) 

และมีรำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจในระดับที่มีนัยส�ำคัญ (Significant Business) โดยให้ผู้ประกอบกำร 

ดงักล่ำวจะมำลงแจ้งสถำนะกำรให้บรกิำรและปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลในประเทศไทย
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7.3	แนวทางการด�าเนินการในระยะสั้นและระยะยาว	 (Short	Term/Long	Term	 

Framework)	
 กำรด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันในปัจจุบัน  

ในทำงปฏิบัติควรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรออกเป็นกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว (Long Term 

Framework) และกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้น (Short Term Framework) โดยกำรด�ำเนินกำร 

ในระยะยำวเป็นกำรด�ำเนินกำรที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรด�ำเนินกำร ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย

และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรหลอมรวมเทคโนโลยีระหว่ำงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 

(Long Term Convergent Framework) ซึง่ต้องใช้เวลำในพจิำรณำและกำรด�ำเนนิกำร ส่วนกำรด�ำเนนิกำร

ในระยะสั้นเป็นแนวทำงที่สำมำรถน�ำมำด�ำเนินกำรได้ก่อน เพื่อสำมำรถด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขัน 

ในกิจกำรโทรทัศน์ในปัจจุบันได้ในระยะเวลำอันสั้น (Short Term VoD Framework) ซึ่งเป็นกรอบ 

กำรด�ำเนินกำรที่หน่วยงำน กสทช. สำมำรถด�ำเนินกำรได้เอง 

	 7.3.1	กรอบการด�าเนินการในระยะยาว	(Long	Term	Convergent	Framework)

   ในระยะยำวนั้น กฎหมำยและข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์

และกิจกำรโทรคมนำคม ควรต้องมกีำรปรบัเปลีย่นและหลอมรวมเข้ำไว้ด้วยกนั (Converge) ซึง่ควำมต้องกำร 

ในกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวนั้นมีตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ คือ กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวมถึงกำรหลอมรวม

เทคโนโลยีระหว่ำงกิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรคมนำคม และกำรขับเคลื่อนโดย

กิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่มีแบบจ�ำลองกำรด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

   แนวทำงกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว ควรมีขั้นตอนด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

   1. กำรระบุสิ่งที่ต้องท�ำในกำรหลอมรวมกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม และกำรปฏิรูปกฎหมำยกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมให้อยู่

ภำยใต้กฎหมำยฉบับเดียว (คล้ำยกับ Electronic Communications Act ของ สหรำชอำณำจักร) 

   2. กำรปฏริปูโครงสร้ำงของ กสทช. ให้สอดคล้องกบักำรหลอมรวมกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งควรด�ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรจัดท�ำกฎหมำยฉบับเดียวดังกลำ่ว

   กำรหลอมรวมกันของกฎหมำยเป็นสิ่งจ�ำเป็น หำกแต่กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยนั้นใช้เวลำนำ 

ในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น กสทช. ควรเน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้ใน 

ระยะสัน้ประกอบกนั ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองกบัแนวโน้มกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ทีม่คีวำมส�ำคญัมำกขึน้ในปัจจบุนั 

	 7.3.2	กรอบการด�าเนินการในระยะสั้น	(Short	Term	Framework)

   ปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ขนำดใหญ่และท�ำธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิด

ชอบต่อสังคมต่ำงให้ควำมสนใจในตลำดประเทศไทย และเต็มใจที่จะเข้ำร่วมลงทะเบียนด�ำเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลในอนำคต แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบกำรยังไม่เต็มใจที่

จะแจ้งกำรประกอบกิจกำรหรือแจ้งลงทะเบียนในประเทศไทย เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
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   • กรอบกำรก�ำกับดูแลยังไม่ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT  

ไม่ทรำบว่ำจะต้องเสยีภำษเีท่ำใด และมภีำระผกูพนัอย่ำงไร หำกพวกเขำลงทะเบยีนกบัหน่วยงำนก�ำกบัดแูล

   • ค่ำใช้จ่ำย และภำระหน้ำทีอ่ืน่ ๆ  ทีก่�ำหนดไว้ในปัจจบุนัส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์

ที่ได้รับใบอนุญำตน้ันค่อนข้ำงสูง ค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำกับดูแลนั้นเหมือนเป็นภำษีส่วนเพิ่มส�ำหรับ 

ผู้ประกอบกำร OTT 

   • ควำมท้ำทำยหลกัของ ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT รำยใหญ่ คอื กำรถกูละเมดิ

ลิขสิทธ์ิ โดยเฉพำะในสภำพแวดล้อมที่มีกำรด�ำเนินกำรที่ไม่เพียงพอในกำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์  

ผู้ประกอบกำรจะไม่เต็มใจที่จะลงทะเบียน หำกไม่มีสิ่งจูงใจหรือได้รับประโยชน์ในกำรลงทะเบียน ในขณะ

ที่เนื้อหำลิขสิทธิ์ของตนยังคงถูกละเมิดอย่ำงต่อเนื่อง 

   กำรด�ำเนินนโยบำยในระยะสั้น หน่วยงำนก�ำกับดูแลจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรเพื่อบรรเทำปัญหำ

เหล่ำน้ี และหน่ึงในมำตรกำรจูงใจให้ผู ้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT มำลงทะเบียนท่ีส�ำคัญ  

คือ มำตรกำรจูงใจดำ้นภำษีและด้ำนกำรจัดกำรละเมิดลิขสิทธิ์

   กำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม (Fees) ควรก�ำหนดอตัรำทีค่รอบคลมุค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเท่ำนั้น ซึ่งอำจรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรบังคับใช้ 

กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และกำรจัดกำรกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เข้ำไว้ในอัตรำค่ำธรรมเนียม 

ใบอนุญำตด้วย 

   ส�ำหรับกำรจัดเก็บคำ่ธรรมเนียมคลื่นควำมถี่ (Spectrum Fees) ส�ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำร

โทรทัศน์แบบ OTT ควรใช้หลักกำรโดยทั่วไป โดยควรก�ำหนดอัตรำท่ีครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของ 

กำรจดักำรคล่ืนควำมถี ่กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้งำนคลืน่ควำมถ่ี และกำรบังคบัใช้งำนคลืน่ควำมถ่ีเท่ำนัน้

   ดังนั้น เป้ำหมำยในกำรก�ำกับดูแลที่ กสทช. ควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรใน

ระยะสัน้ คอื กำรสร้ำงกรอบกำรก�ำกบัดแูลทีผู่ป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT รำยใหญ่ยนิดทีีจ่ะลง

ทะเบียน ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรในประเทศไทย

	 7.3.3	ระยะเวลาการด�าเนินการตามกรอบการด�าเนินการในระยะยาวและระยะสั้น

   กำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้นและระยะยำว ประกอบด้วยกิจกรรม 

ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงดงัทีไ่ด้อธบิำยไว้ในเบือ้งต้น โดยกำรด�ำเนนิกำรในระยะยำวเป็นในส่วนของกำรด�ำเนนิกำร

ทีต้่องใช้ระยะเวลำนำนในกำรด�ำเนนิกำร ได้แก่ กำรปรบัเปลีย่นกฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรหลอมรวมเทคโนโลยีระหว่ำงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (Long Term Convergent 

Framework) ซึ่งต้องใช้เวลำนำนในกำรพิจำรณำและกำรด�ำเนินกำร ส่วนกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้นเป็น

แนวทำงที่สำมำรถน�ำมำด�ำเนินกำรได้ก่อนและใช้ระยะเวลำอันสั้น เพื่อสำมำรถด�ำเนินกำรก�ำกับดูแล 

กำรแข่งขนัในกจิกำรโทรทศัน์ในปัจจบุนัได้ในระยะเวลำอนัสัน้ (Short Term Framework) ซึง่จะได้อธบิำย

รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรหลักตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้นในเนื้อหำ

ส่วนต่อจำกนี้ 
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   ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว (Long Term Convergent 

Framework) และกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้น (Short Term Framework) สำมำรถพิจำรณำได้จำก

ตำรำงประกอบต่อไปนี้

ตารางที	่5: ระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะยำวและระยะสั้น

 

หมายเหตุ:	กรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินกำรอำจปรับเปลี่ยนตำมควำมพร้อมและเงื่อนไขกำรด�ำเนินกำรของ กสทช. และ 

     หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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    ในส่วนของกรอบกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้น ซึ่งหน่วยงำน กสทช. สำมำรถด�ำเนินกำรได้เองและใช้ระยะ

เวลำอันสั้นนั้น สำมำรถพิจำรณำกรอบกำรด�ำเนินกำรและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรได้ในเนื้อหำส่วนต่อจำกนี้ 

8.1	กรอบการด�าเนินการ	(Framework)
 กำรจัดท�ำกรอบกำรก�ำกับดูแล ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสทช. ใช้เป็นแนวทำงพัฒนำกำรก�ำกับ

ดแูลกำรแข่งขนัในกจิกำรโทรทศัน์ในยคุกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีได้อย่ำงเป็นขัน้ตอน เพือ่สำมำรถบรรลุ

เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันในกิจกำรโทรทัศน์ ด้วยวิธีกำรด�ำเนินกำรที่

เป็นรูปธรรมทำง กสทช. สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง 

 กรอบกำรด�ำเนินกำร มีแนวทำงหลักส�ำคัญ 2 ประกำร ดังนี้

 • กำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวมำจัดตั้งกิจกำร

ในประเทศไทย

 • กำรลดกำรก�ำกับดูแลของผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) ที่มีอยู่เดิม อำจเป็น

ภำระและอุปสรรคในกำรประกอบกิจกำร 

 กำรด�ำเนินกำรของ กสทช. ควรให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลว โดย 

กำรสร้ำงแรงจงูใจในเบือ้งต้นเพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทัศน์แบบ OTT เข้ำมำด�ำเนนิกิจกำรในประเทศไทย 

และกำรลดแรงต้ำนในกำรด�ำเนนิกำร ในขณะเดยีวกนักล็ดปัจจยัแห่งควำมล้มเหลวในกำรด�ำเนนิกำร กล่ำว

คือ 

 • กำรด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT จ�ำเป็นต้องมีสิ่งจูงใจให ้

ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำม

 • กำรลดแรงต้ำนจำกผูป้ระกอบกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ด้วยกำรด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรก�ำกบั

ดูแลแบบไม่เคร่งครัด 

 กำรลดแรงต้ำนจำกสงัคมเป็นสิง่ที ่กสทช. ควรตระหนกัและให้ควำมส�ำคญั เนือ่งจำกท้ำยทีส่ดุแล้ว ทำง

เลือกเดียวที่ กสทช. สำมำรถท�ำได้ในกำรควบคุมกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT คือ กำรบล็อกกำรให้บริกำร

ไม่ให้ผู้รับชมสำมำรถเข้ำถึงและรับชมเนื้อหำได้ ซึ่งอำจเป็นแนวทำงที่น�ำไปสู่ควำมไม่พอใจและไม่เป็นที่

ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป และขัดต่อแนวทำงกำรปฏิบัติสำกลที่มุ่งสู่กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน

เสรี 

8 ข้อเสนอแนะกรอบการด�าเนินการและขั้นตอน	(Framework)
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8.2	การด�าเนินการและขั้นตอน
 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบกำรด�ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยเชิงนโยบำยที่ได้อธิบำยไว้ใน

เนื้อหำส่วนต้น เน้ือหำส่วนนี้จึงอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน ซึ่งทำง กสทช. สำมำรถน�ำไป

พิจำรณำและใช้ปฏิบัติได้จริง ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่	1	การก�าหนดกรอบการก�ากับดูแล	(Define	Overall	Framework	and	Approach)
 กำรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย สำมำรถพิจำรณำได้เป็น 2 ส่วน  
ดังต่อไปนี้
 • กำรก�ำหนดกรอบกำรดูแลกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT แยกออกมำจำกกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทัศน์
แบบทัว่ไป โดยให้ผู้ประกอบกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ลงทะเบยีนภำยใต้ระบบกำรจดักลุม่ประเภทกจิกำร 
(Class License System) และเป็นกำรก�ำหนดกรอบกำรก�ำกับดูแลแบบไม่เคร่งครัด (Light Regulation)

 • กำรปรับปรุงแก้ไขกรอบกำรก�ำกับดูแลและกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ Linear TV
 กำรก�ำหนดขอบเขตกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่ควรน�ำมำเป็นเป้ำหมำยในกำรก�ำกับดูแลส�ำหรับ
ประเทศไทย ในปัจจุบันมีรูปแบบกำรให้บริกำร 2 ลักษณะ ดังนี้คือ
 • กำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT รูปแบบ Subscription Video on Demand (SVoD)
 • กำรให้บริกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT รปูแบบ Advertising Video on Demand (AVoD) เฉพำะ
กลุ่มที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำ (Commercial Arrangement) กับผู้ให้บริกำรโฆษณำ (Advertiser) ที่อยู่ 
ในประเทศไทยเท่ำนั้น
 กำรก�ำหนดกลุม่ผูเ้ล่นเป้ำหมำยดงักล่ำวพจิำรณำจำกรปูแบบกำรให้บรกิำร กล่ำวคอื ผูป้ระกอบกำรใน
กลุม่ SVoD มรีปูแบบกำรให้บรกิำรทีม่คีวำมคล้ำยคลงึกบัผูป้ระกอบกำร Pay TV และผูป้ระกอบกำรในกลุม่ 
AVoD นั้นมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่มีควำมคล้ำยคลึงกับ ผู้ประกอบกำร Free TV ในประเทศไทย ซึ่ง 
หลักกำรก�ำหนดกลุ่มผู้เล่นเป้ำหมำยเพื่อมำจัดท�ำกรอบกำรก�ำกับดูแลนี้ สำมำรถพิจำรณำตัวอย่ำงได้จำก
ประเทศสิงคโปร์และสหรำชอำณำจักร

	 ขั้นตอนที่	2	การปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง	(Consultation)	
 ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ มีควำมอ่อนไหวและส�ำคัญ ดังนั้นกำรก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำร
หรือกำรตัดสินใจใด ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรึกษำหำรือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกิจกำรโทรทัศน์ 
(Full Consultation) ในทุกขั้นตอน เพื่อจะได้กรอบกำรก�ำกับดูแลที่ได้รับควำมคิดเห็นและเป็นที่ยอมรับ
จำกผู้เกี่ยวข้องอยำ่งรอบด้ำน 

	 ขั้นตอนที่	3	การปฏิรูปกฎหมายพื้นฐาน	(Legal	Framework)	
 ดงัทีไ่ด้อธบิำยไว้แล้วในเบือ้งต้นว่ำ กรอบกฎหมำยในปัจจบัุนไม่ครอบคลมุผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทัศน์
แบบ OTT ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมำยเฉพำะ โดยกฎหมำยเฉพำะหรือพระรำชกฤษฎีกำนี้ควรก�ำหนด
ขึน้เพือ่เป็นกรอบทำงกฎหมำยส�ำหรบักำรประกอบกจิกำรในยคุทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในปัจจบัุน นอกจำกนัน้
กรอบกฎหมำยนี้ควรสำมำรถใช้ควบคู่กับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและ 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม อย่ำงไรก็ตำมในระยะยำวกฎหมำยเหล่ำนี้จะถูกทดแทนด้วย
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กฎหมำยที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมธุรกิจที่มีกำรหลอมรวมทั้งกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
ในด้ำนกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพำะ ซึ่งควรเป็นกฎหมำยฉบับเดียว
 ในส่วนของอ�ำนำจกำรก�ำกับดูแลของ กสทช. ควรจะเป็นหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจและ
สำมำรถร่ำงและก�ำหนดขอบเขตของกรอบกฎหมำยใหม่ที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมธุรกิจ ดังนั้น  
ด้วยบทบำทหน้ำทีเ่กีย่วข้องกบักำรหลอมรวมกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม
ดังกลำ่ว หน่วยงำน กสทช. ควรจะจัดตั้งส�ำนักย่อยขึ้นมำเพื่อท�ำงำนในส่วนนี้โดยเฉพำะ
 ในส่วนของกำรก�ำกับดูแลที่ควรจะต้องมีกำรปฏิรูป คือ แนวทำงกำรวัดค่ำนิยม (เรตติ้ง) ของโทรทัศน์ 
โดยทำง กสทช. จะต้องมกีำรปรบัปรงุรปูแบบกำรวดัเรตติง้ให้เข้ำสภำพแวดล้อมกำรรบัชมโทรทัศน์ในปัจจบัุน
ซึง่ควรเปล่ียนจำกกำรวดัเรตติง้จำกหน้ำจอโทรทศัน์ (First screen) เพยีงอย่ำงเดยีว ไปเป็นกำรจดัท�ำระบบ
เรตติ้งในทุกแพลตฟอร์ม (Multi screen)
 ในส่วนของกำรออกใบอนุญำตส�ำหรับผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ในรูปแบบของ Class 
License น้ัน กสทช. ควรจะพจิำรณำว่ำใบอนญุำตประเภทนีส้ำมำรถอยูภ่ำยใต้บรบิทของกฎหมำยฉบบัใหม่
ได้หรือไม่ ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษำตัวอย่ำง โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล IMDA ได้ก�ำหนด Class 
License ขึน้โดยมบีญัญัติไว้ใน Broadcasting Act บทที ่28 มำตรำ 9217 มปีระเดน็ส�ำคญัของ Class License 
ต่อไปนี้
 • Class License เป็นใบอนุญำตที่จัดท�ำขึ้นเพื่อกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ 
OTT ทั้งในกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 
 • Class License ครอบคลุม Internet Content Provider โดยค�ำนิยำมได้กล่ำวถึงกำรให้บริกำร
เน้ือหำเพ่ือกำรค้ำผ่ำนโครงข่ำยทำงอนิเทอร์เนต็ซึง่ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทัศน์แบบ OTT เข้ำข่ำยค�ำนยิำม
ที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ทุกรำยจะต้องได้รับ Class License ส�ำหรับ
กิจกำรโทรทศัน์แบบ OTT ทีม่เีนือ้หำทีเ่กีย่วข้องกบัศำสนำ หรอื กำรเมอืงจะต้องมกีำรลงทะเบียนด้วยตนเอง
ภำยใน 14 วัน ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปในลักษณะเดียวกับในประเทศสหรำชอำณำจักร  
โดยผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ทุกรำยจะต้องแจ้ง (Notification) ถึงกำรประกอบกิจกำรใน
ประเทศแก่หน่วยงำนก�ำกับดูแล
 ส�ำหรับแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในประเทศไทยอำจประยุกต์ใช้แนวทำง Class License เช่นตัวอย่ำง
จำกประเทศสิงคโปร์ โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนเง่ือนไขตำมควำมเหมำะสมกับประเทศไทย กล่ำวคือ 
ประเทศไทยอำจเริ่มให้ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT เฉพำะรำยใหญ่เข้ำมำจดทะเบียน Class  
License ก่อนที่จะขยำยขอบเขตให้ผู ้ประกอบกำรทุกรำยเข้ำมำจดทะเบียนในอนำคตหลังจำก 
กำรด�ำเนินกำรร่วมกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ประสบควำมส�ำเร็จแล้ว

217 https://sso.agc.gov.sg/SL/28-N1?DocDate=20161227#pr2-
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 ขั้นตอนที่	4	การก�าหนดกรอบการด�าเนินการใบอนุญาตแบบกลุ่ม	(Components	of	Class	 
License	for	OTT	VoD)	
 กำรให้ใบอนุญำตแบบกลุ่ม (Class License) แก่ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ควรครอบคลุม
องค์ประกอบส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร ดังต่อไปนี้

	 1.	การลงทะเบียน	(ไม่ใช่การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ	Registration	–	Not	Application)
 • กำรออกใบอนญุำตแบบกลุม่ (Class License) ควรจะมกีำรด�ำเนนิกำรเพือ่กำรลงทะเบยีนผูป้ระกอบ
กำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT เท่ำนั้น ไม่ควรเป็นข้อก�ำหนดหรือข้อจ�ำกัด (Requirements) ให้ผู้ประกอบ
กำรต้องขอใบอนุญำตประกอบกจิกำร ทัง้นีเ้พือ่เป็นกำรส่งเสรมิหรอืจงูใจให้ผูป้ระกอบกำรเข้ำมำลงทะเบียน
 • สำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ไม่มำขอใบอนุญำต เนื่องจำกกังวล
เก่ียวกบัควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำยทีอ่ำจถกูกำรปฏเิสธทีจ่ะได้รบัใบอนญุำตประกอบกจิกำร จงึท�ำให้ผูใ้ห้บรกิำร
ตัดสินใจที่จะไม่ขอใบอนุญำตต้ังแต่ต้น ดังน้ันเพ่ือเป็นกำรจูงใจให้ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT  

ชัน้น�ำ มำลงทะเบยีนในประเทศไทย จงึควรจงูใจด้วยกำรสนบัสนนุให้กำรออกใบอนญุำตเป็นกำรทัว่ไปหรอื

ใบอนุญำตแบบกลุ่มเท่ำนั้น

 รำยละเอยีดในกำรลงทะเบยีนของผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT สำมำรถพจิำรณำตวัอย่ำง

ตำมรูปแบบกำรลงทะเบียนในประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่งผู้ประกอบกำรน�ำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ในขั้นตอน

กำรลงทะเบียน218

 รำยละเอยีดในกำรลงทะเบยีนของผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT กสทช. สำมำรถใช้ตวัอย่ำง

ของกำรลงทะเบียนในประเทศสหรำชอำณำจักร โดย กสทช. จะต้องให้ผู ้ประกอบกำรน�ำส่งข้อมูล 

ดังต่อไปนี้ในขั้นตอนกำรลงทะเบียน219

	 1)	รายละเอียดการติดต่อของผู้ประกอบการ
 • ผูป้ระกอบกำรจะต้องให้ข้อมลูรำยละเอยีดกำรตดิต่อแก่ กสทช. ได้แก่ ทีอ่ยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ และ
รำยละเอียดผู้ติดต่อหลัก (บุคคลที่ กสทช. สำมำรถติดต่อ สอบถำม หำกมีข้อสงสัย และแจ้งข้อมูลทั่วไปแก่
ผู้ประกอบกำร) ผู้ติดต่อด้ำนกำรก�ำกับดูแลและกฎระเบียบ และผู้ติดต่อที่ภำคสำธำรณะที่ กสทช.สำมำรถ
จะติดต่อได้ โดยรำยละเอียดกำรติดต่อนั้น จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกสทช. เพื่อให้ผู้บริโภค หรือบุคคล

ภำยนอกสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลนี้ได้ 

 2)	บริการที่จะน�าเสนอ
 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ข้อมูลของ ชื่อบริกำรที่จะน�ำเสนอ ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ให้บริกำร
ที่จะต้องท�ำให้แน่ใจว่ำสำมำรถใช้ชื่อน้ันได้ โดยอำจจะต้องท�ำข้อตกลงหรือขออนุญำตด้ำนลิขสิทธิ์ก่อน 
กำรเริ่มให้บริกำร
 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ค�ำอธิบำยอย่ำงสั้นเกี่ยวกับบริกำรที่น�ำเสนอ ซึ่งข้อมูลนี้จะได้ถูกน�ำไปจัด
เก็บในฐำนข้อมูลส�ำหรับบริกำรที่จะน�ำเสนอ โดยผู้ประกอบกำรต้องให้ข้อมูลว่ำบริกำรที่จะน�ำเสนอนั้นเป็น
เนือ้หำรำยกำรต้นฉบบั เนือ้หำรำยกำรทีอ่อกอำกำศทีอ่ืน่มำแล้ว (Archive) หรอืกำรผสมผสำนของบำงส่วน

หรือทั้งหมด 
218 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/47410/how_to_notify.pdf
219 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/47410/how_to_notify.pdf
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 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ข้อมลูเกีย่วกบับรกิำรทีจ่ะน�ำเสนอว่ำจะเป็นบรกิำรแบบไม่ต้องเสยีเงนิ หรอื

เป็นบริกำรแบบมีเงื่อนไขที่ผู้ชมต้องกำรช�ำระเงิน สมัครสมำชิก หรือเป็นกำรรวมกันของทั้งสองรูปแบบ

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ข้อมูลรำยละเอียดของเว็ปไซด์ หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ผู้ประกอบกำร

เป็นเจ้ำของ

	 3)	การเปิดเผยข้อมูล

 • ผู้ประกอบกำรสำมำรถแจ้งให้ กสทช. ทรำบถงึข้อมลูบำงอย่ำงทีไ่ม่ประสงค์จะเปิดเผยต่อสำธำรณะ

ได้ ในส่วนนี้ กสทช.ควรมีควำมพยำยำมที่จะท�ำตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกำร เพื่อให้เป็นเหตุจูงใจ

ในกำรมำลงทะเบยีน เว้นแต่บำงกรณีทีม่ข้ีอก�ำหนดท่ีจะต้องเผยแพร่ข้อมลูท่ีจ�ำเป็นบำงอย่ำงให้กบัสำธำรณะ

 นอกจำกนั้น กสทช.ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ร่วมกันสร้ำงและปฏิบัติ

ตำมกฎระเบียบกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT ดังตัวอยำ่งจำก สหรำชอำณำจักรที่มีแนวทำงซึ่งไม่ผูกพัน

ส�ำหรับผู้ให้บริกำร ODPS (Statutory Rules and Non-Binding Guidance for Providers of ODPS) 

เนื้อหำของกฎระเบียบกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ OTT สำมำรถพิจำรณำกฎพื้นฐำน ได้ต่อไปนี้

	 กฎด้านการบริหารจัดการ	(Administrative	Rules)	

 กฎระเบยีบของผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์รปูแบบ OTT นัน้จะต้องมกีฎทำงด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 

เพื่อให้มีมำตรฐำนในกำรด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร ดังนี้

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องลงทะเบียน (Registration) ก่อนกำรเริ่มด�ำเนินกำรธุรกิจ และเมื่อม ี

กำรเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจอยำ่งมีนัยส�ำคัญ และ เมื่อจะหยุดกำรให้บริกำร 

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องช�ำระคำ่ธรรมเนียมรำยปี (Annual Fee) 

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องท�ำกำรเก็บรักษำเนื้อหำรำยกำรอย่ำงน้อย 42 วัน (หรือตำมที่ กสทช.ก�ำหนด

ขึน้) ซ่ึงมำตรำ 38 ใน พรบ.ประกอบกจิกำรฯ ได้ระบวุ่ำผูป้ระกอบกำรจะต้องท�ำกำรเกบ็รกัษำเนือ้หำรำยกำร

ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

 • ผู้ประกอบกำรอำจจะต้องส่งข้อมลูเนือ้หำรำยกำรให้แก่หน่วยงำนก�ำกบัดแูล (หำกได้รบักำรร้องขอ) 

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ควำมร่วมมือกับกสทช. (หำกได้รับกำรร้องขอ)

 • ผู้ประกอบกำรจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริกำร เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริกำร 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรติดต่อผู้ให้บริกำร

	 กฎด้านเนื้อหารายการที่เผยแพร่	(Editorial	Rules)

 กฎระเบียบของผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT นั้นจะต้องมีกฎทำงด้ำนเนื้อหำรำยกำร  

เพื่อให้แน่ใจว่ำเนื้อหำที่จะเผยแพร่ของผู้ประกอบกำร ไม่เป๋นอันตรำยต่อผู้ชม ดังนี้ 

 • ห้ำมเผยแพร่เน้ือหำรำยกำรทีเ่ป็นอนัตรำย ท่ีมแีนวโน้มท่ีจะสร้ำงควำมเกลยีดชัง (หรอืตำมท่ีกฎหมำย

ไทยก�ำหนด)

 • เนื้อหำรำยกำรจะต้องไม่เป็นอันตรำยเพื่อคุ้มครองผู้ชมที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี

 • ห้ำมกำรสนับสนุนสินค้ำบุหรี่และยำสูบ หรือสินค้ำที่ขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรมอันดีงำมใน

ประเทศไทย
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 • ห้ำมเผยแพร่เนื้อหำรำยกำรที่เป็นอันตรำย ที่มีแนวโน้มสนับสนุนกำรก่ออำชญำกรรมและเนื้อหำ

รำยกำรที่มีลักษณะลำมก 

 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบยีน กสทช.ไม่ควรท�ำกำรเรยีกเกบ็ ซึง่เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัประเทศ

สิงคโปร์ที่ได้สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT เข้ำมำลงทะเบียนและมำอยู่ภำยใต้

กำรก�ำกับดูแลของ กสทช.

 2.	การก�าหนดคุณสมบัติและเส้นแบ่งคุณสมบัติเริ่มต้น	(Minimum	Threshold)	

 ส�ำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่จะมำลงทะเบียนควรมีดังต่อไปนี้

 • กฎหมำยที่ร่ำงขึ้นควรครอบคลุมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่มีขนำดธุรกิจที่ม ี

นยัส�ำคญั (Significant Business) ในประเทศไทย และเป็นผูป้ระกอบกจิกำรทีม่แีรงจงูใจในกำรลงทะเบยีน

ในประเทศไทย

 • ควรหลีกเลี่ยงกฎหมำยที่บังคับใช้กับผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ในประเทศไทย 

ขนำดเล็กทีไ่ม่มรีำยได้หรอืรำยได้น้อย ซึง่ไม่ได้ลงทะเบยีนและอำจท�ำให้เป็นผูใ้ห้บรกิำรทีผ่ดิกฎหมำยในทีส่ดุ  

ในท้ำยที่สุดแล้ว กสทช. ก็มีอ�ำนำจในกำรควบคุมผู้ให้บริกำรขนำดเล็กนี้เพียงกำรปิดเว็บไซต์ซ่ึงอำจสร้ำง

ควำมไม่พอใจให้เกิดขึ้นในสังคม

 • กำรก�ำหนดคณุสมบตัแิละเส้นแบ่งคณุสมบตัเิริม่ต้น ของผูใ้ห้บรกิำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ทีจ่ะ

ต้องลงทะเบยีนน้ัน ควรจะก�ำหนดให้สงูพอทีจ่ะให้ผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ทีป่ระกอบธรุกจิ

อย่ำงมนัียส�ำคญัในประเทศไทยเท่ำนัน้ มำลงทะเบยีนและอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลอย่ำงเป็นระบบ อำทเิช่น 

กำรก�ำหนดขนำดกจิกำรทีม่รีำยได้มำกกว่ำ 50 ล้ำนบำทต่อปี มำท�ำกำรลงทะเบยีนเพือ่อยูภ่ำยใต้ใบอนญุำต 

Class License เป็นต้น 

 • กำรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เล่นลงทะเบียนนั้นอ้ำงอิงรูปแบบของประเทศสิงคโปร์ในบำงส่วน ด้วย

เหตุผลที่ว่ำประเทศสิงคโปร์มีจุดประสงค์ให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ทุกรำยมำลงทะเบียน 

อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำน IMDA มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจโดยใช้จ�ำนวนสมำชิกของผู้ประกอบกำรกิจกำร

โทรทศัน์แบบ OTT เป็นเกณฑ์ในกำรขอใบอนญุำตประเภทอืน่เพิม่เตมิของกจิกำรโทรทศัน์ทัว่ไปในประเทศ

สิงคโปร์ ในกรณีของประเทศไทยอำจไม่สำมำรถท�ำได้เนื่องจำก พรบ. ประกอบกิจกำรฯ ไม่ได้ครอบคลุมถึง

กิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT อย่ำงในประเทศสิงคโปร์ ทำงที่ปรึกษำจึงจะใช้รูปแบบบำงส่วนจำก 

สหรำชอำณำจักร โดยกำรก�ำหนดขนำดกิจกำรที่จะมำลงทะเบียน

	 3.	การก�าหนดเงื่อนไขการยกเว้นการช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม	(Tax	and	Fee	Moratorium)

 • กำรก�ำหนดค่ำธรรมเนยีมรำยปีใบอนญุำตแบบกลุม่ (Class License) ควรอยูใ่นอตัรำต�ำ่และคดิเป็น

อตัรำร้อยละคงที ่อำทเิช่น ค่ำธรรมเนยีมอยูใ่นรปูแบบขัน้บนัไดโดยมอีตัรำสงูสดุร้อยละ 1.5 ของรำยได้จำก

ผู้สมัครสมำชิก (Subscriber) ซึ่งเป็นอัตรำที่เทียบเคียงได้กับกรณีผู้ประกอบกำร โทรทัศน์แบบดั้งเดิม  

(Linear TV) และผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT 



179รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการกำากับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย

 • ข้อกงัวลส�ำคญัของผูใ้ห้บรกิำรโทรทศัน์แบบ OTT คอื กำรเสยีภำษหีรอืค่ำธรรมเนยีมใบอนญุำตจำก

รำยได้ในขั้นตอนกำรลงทะเบียน ดังนั้น หน่วยงำน กสทช. จึงควรที่ผ่อนผันหรือระงับกำรช�ำระภำษีและ 

ค่ำธรรมเนียมกำรก�ำกับดูแลให้แก่ผู้ประกอบกำรในขั้นตอนกำรลงทะเบียน 

 • ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่ลงทะเบียนควรได้รับกำรยกเว้นกำรเสียค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตหรือภำษีนิติบุคคลในช่วงปีแรก หรืออำจก�ำหนดให้ช�ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมหลังจำกครบ

ก�ำหนดปีที่สองของกำรด�ำเนินกำรในประเทศไทย เป็นต้น

 • ส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ท่ีด�ำเนินกำรในประเทศไทย ควรได้รับกำรยกเว้น 

ค่ำธรรมเนียมและภำษีย้อนหลัง เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกำรเขำ้มำจดทะเบียน 

 • กำรน�ำส่งเงินได้จำกค่ำธรรมเนียมน้ัน ไม่ควรน�ำส่งเงินรำยได้เข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมนั้น (USO) เนื่องจำกกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT นี้

ไม่ได้อยู่ภำยใต้กฎหมำยและข้อบังคับของกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม

	 ขั้นตอนที่	5	การก�าหนดแรงจูงใจและการด�าเนินการกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

 • ข้อกังวลหลักอีกประกำรหนึ่งของผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT คือ กำรละเมิดลิขสิทธิ์

เนื้อหำรำยกำร ดังนั้น กสทช. ควรก�ำหนดขั้นตอนและกลไกให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่

ลงทะเบียนแล้วให้สำมำรถรำยงำนกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของบริกำรของตนได้

 • กสทช. ควรเพิ่มอ�ำนำจหน้ำที่หรือควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรให้สำมำรถปิดเว็บไซต์ท่ีละเมิด

ลิขสิทธิ์เนื้อหำรำยกำรของผู้ประกอบกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้

 • กสทช. ควรจดักำรปัญหำกำรละเมดิลขิสทิธิอ์ย่ำงเป็นขัน้ตอนและมปีระสทิธภิำพ เพือ่เป็นแรงจงูใจ

ส�ำคัญให้ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT มำลงทะเบียนมำกขึ้น

 • กำรก�ำหนดบทลงโทษกรณีละเมิดลิขสิทธิ์  โดยสำมำรถพิจำรณำกรณีตัวอย่ำงบทลงโทษ 

จำกหน่วยงำนก�ำกบัดูแล Ofcom สหรำชอำณำจักร ซ่ึงก�ำหนดข้ึนเพือ่ให้ผูป้ระกอบกจิกำรโทรทัศน์แบบ OTT 

เข้ำมำแจ้งกำรให้บรกิำรของธรุกจิ หำกมกีำรพบว่ำผูป้ระกอบกำรท�ำกำรขัดต่อข้อก�ำหนดท่ีเกีย่วข้อง Ofcom  

จะเผยแพร่กำรละเมิดกฎของผู้ประกอบกำร และ ใช้อ�ำนำจในกำรออกประกำศแจ้งเตือนกำรบังคับใช้  

ยกตัวอย่ำงเช่น 

  - ยุตหิรือจ�ำกดักำรเข้ำถงึเนือ้หำรำยกำรของผูป้ระกอบกำร และมกีำรให้ข้อมลูเพิม่เตมิแก่ผูใ้ช้บรกิำร

ก่อนกำรเลือกรับชมเนื้อหำรำยกำรของผู้ประกอบกำร

  - นอกจำกนี้ Ofcom อำจมีพิจำรณำบทกำรลงโทษส�ำหรับกำรฝ่ำฝืนข้อก�ำหนด ซ่ึงคือกำรจ่ำย 

ค่ำปรับ ปัจจุบันค่ำปรับได้ที่ถูกก�ำหนดไว้อำจสูงถึง 5% ของรำยได้ของผู้ประกอบกำรหรือ สองแสนห้ำหมื่น

ปอนด์ (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ำ)
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	 ขั้นตอนที่	6	การทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิม	(Linear	TV)

 เพือ่กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรแข่งขนัทีเ่ท่ำเทยีมระหว่ำงกจิกำรโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ (Linear TV) 

และกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT จึงเป็นที่มำของทบทวนกรอบกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำรในกิจกำรโทรทัศน์ 

โดยแนวทำงกำรด�ำเนินกำรกบักจิกำรโทรทศัน์แบบด้ังเดิม (Linear TV) คอื กำรลดกำรก�ำกบัดแูลผูป้ระกอบ

กำรกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) (Deregulation) ในส่วนท่ีไม่เหมำะสมและเป็นอุปสรรคต่อ

กำรแข่งขันในสภำพธุรกิจในปัจจุบัน

 ควำมคดิเหน็ของผูป้ระกอบกำรโทรทศัน์ทีไ่ด้เสนอต่อ กสทช. ในส่วนของกำรทบทวนกำรก�ำกบัดแูลใน

ปัจจุบันให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมตลำดกิจกำรโทรทัศน์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งผู้รับชมโทรทัศน์

สำมำรถเข้ำถึงเน้ือหำได้หลำกหลำยสื่อ อำทิ ผ่ำนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต  

นอกเหนอืจำกกำรเข้ำถงึสือ่ผ่ำนหน้ำจอโทรทศัน์แบบด้ังเดิมเพยีงอย่ำงเดยีวอย่ำงในอดตี ดงันัน้ กำรวดัเรตติง้

แบบมลัตสิกรีน (Multi-screen Rating) ซึง่เป็นตัวชีว้ดักจิกำรโทรทศัน์ทีส่�ำคญัจงึถกูเสนอให้เป็นบรรทดัฐำน

ใหม่ในสภำพแวดล้อมกำรรบัชมโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั เนือ่งจำกสำมำรถสะท้อนพฤตกิรรมตลำด กำรแข่งขนั 

และส่งผลส�ำคัญต่อกำรก�ำหนดอัตรำค่ำโฆษณำในสื่อแต่ละประเภท

 อีกแนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงกำรแข่งขันที่เท่ำเทียมระหว่ำงกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) 

และกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT คือ กำรที่กิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) มีกำรช�ำระค่ำธรรมเนียม

รำยปีในอัตรำขั้นบันไดตำมขนำดของรำยได้ ในขณะที่กิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ยังไม่ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

ดังนั้นแนวทำงในกำรสร้ำงกำรแข่งขันที่เท่ำเทียม คือ กำรก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปีในอัตรำที่ 

เหมำะสมและไม่สร้ำงอปุสรรคต่อกำรด�ำเนนิกจิกำรโทรทศัน์อนัจะส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม

ในกำรแข่งขันยุคดิจิทัล โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมกิจกำรโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Linear TV) อำจอ้ำงอิงอัตรำ 

ที่ใช้ในปัจจุบัน และอัตรำค่ำธรรมเนียมกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ควรเรียกเก็บจำกผู้ประกอบกำรที่ม ี

รำยได้สูงในระดับที่ก�ำหนด เพื่อไม่เป็นกำรสร้ำงภำระทำงกำรเงินให้แก่ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก และ 

ภำระในกำรด�ำเนินกำรให้แก่หน่วยงำน กสทช. เอง 
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 ข้อเสนอแนะในส่วนของควำมร่วมมือระหว่ำง กสทช. และหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนหน่วยงำนภำยในประเทศและหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อส่ง

เสริมกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพในกิจกำรโทรทัศน์ร่วมกัน ดังสำมำรถพิจำรณำแนวทำงควำมร่วมมือตำม

กลุ่มของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

9.1	หน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ	ในประเทศไทย
 แนวโน้มควำมร่วมมอืของหน่วยงำนก�ำกบัดูแลชัน้น�ำในระดบัสำกล คอื กำรก�ำกบัดแูลกำรแข่งขนักจิกำร

โทรคมนำคมและกิจกำรโทรทัศน์ ด�ำเนินกำรภำยใต้ส�ำนักงำนก�ำกับดูแลกำรแข่งขัน (Competition  

Commission)220 มีคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำในส่วน 

ผู้ให้บริกำรด้ำนกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อส่งเสริมกำรน�ำกฎระเบียบและกฎหมำย 

ด้ำนกำรแข่งขันไปใช้อยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 นอกจำกนี้ กสทช. ควรท�ำงำนภำยใต้ควำมร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

	 ตารางที่	6 ควำมร่วมมือ กสทช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

หน่วยงาน ความร่วมมือกับ	กสทช.

ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำร กำรแข่งขัน

ทำงกำรค้ำ (OTCC)

1. กำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืและกำรประสำนงำนร่วมกนั ในกรณทีีม่พีฤตกิรรม 

 กำรกีดกันทำงกำรแข่งขัน (Anti-Competitive Behavior) ในกำรศึกษำ 

 ตลำด และกำรสอบสวนผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ของ 

 ผู้บริโภค และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

2. กำรอ�ำนวยควำมสะดวก เพื่อให้มีกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 

 ประสทิธผิล ในกรณีท่ีมพีฤตกิรรมต่อต้ำนกำรแข่งขันท่ีน่ำสงสยัภำยในกจิกำร 

 โทรทัศน์ และ โทรคมนำคม

3. กำรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และกำรจัดสรรแลกเปลี่ยนทรัพยำกร 

 บุคคล ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้กำรก�ำกับดูแลเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ

4. กำรสร้ำงควำมมั่นใจ และแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสของกำรก�ำกับดูแล 

 ของหน่วยงำนทั้งสองหน่วยงำน

9 ข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมอืระหว่าง	กสทช.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

220 หน่วยงำนอสิระไมข่ึน้กบักระทรวงหรอืหนว่ยงำนใดหนว่ยงำนหนึง่ แตก่รณปีระเทศไทยหนว่ยงำนดงักลำ่วขึน้กบั กรมกำรคำ้ภำยใน  
 กระทรวงพำณิชย์
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หน่วยงาน ความร่วมมือกับ	กสทช.

กรมสรรพำกร 1. จัดเก็บภำษีนิติบุคคลจำกผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ท่ีม ี

 ส�ำนักงำนในประเทศไทย

2.  กำรสร้ำงแนวทำงและควำมร่วมมอืในกำรแบ่งปันข้อมลูรำยได้เพือ่ให้ กสทช.  

 สำมำรถน�ำไปเป็นเกณฑ์คุณสมบัติในกำรลงทะเบียน Class License

3. กำรก�ำกับดูแลผู้เสียภำษีเป็นรำยผู้ประกอบกำร กำรตรวจปฏิบัติกำร และ 

 กำรตรวจสอบภำษอีำกรส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรกจิกำรโทรทศัน์แบบ OTT ที ่

 มีส�ำนักงำนในประเทศไทย

กรมสรรพำกร 4. กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับภำษีอำกรในกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษส�ำหรับ 

 ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT ที่มีส�ำนักงำนในประเทศไทยหรือ 

 ให้บริกำรในประเทศไทย

กรมทรัพย์สินทำง

ปัญญำ

1. กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

2.  กำรก�ำหนดแนวทำงป้องกันและปรำบปรำมร่วมกันในกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 ด้ำนเนื้อหำทั้งระยะสั้นและระยะยำว

3. ควำมร่วมมือผลักดันศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และระงับกำรเผยแพร่ 

 กำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรกระท�ำควำมผดิอืน่ ๆ  ทำงออนไลน์  

 (COPTICS) เพือ่ลดเวลำและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิกำรปรำบปรำม 

 กำรละเมิดลิขสิทธิ์

4. กสทช. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์แบบ OTT  

 เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และเอำผิดผู้กระท�ำควำมผิดในกำรละเมิดลิขสิทธิ์

ภำคสำธำรณะชน กสทช ควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรท่ีดูแลด้ำนกำรปรึกษำหำรือร่วมกันกับ 

ภำคสำธำรณะในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรโทรทศัน์ สำมำรถพจิำรณำตวัอย่ำงจำก

ประเทศสิงคโปร์ เพื่อน�ำมำเป็นต้นแบบในกำรจัดตั้ง เพรำะมีคณะกรรมกำรที่

ต้ังขึ้นจำกภำคธุรกิจ โดยเป็นตัวแทนจำกทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงเช่น  

ผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรทัศน์ นักกฎหมำย ท่ีปรึกษำธุรกิจ ท่ีปรึกษำทำง 

กำรเงิน เป็นต้น เพื่อให้ค�ำปรึกษำ และ หำแนวทำงร่วมกันกับ กสทช เพื่อให้

บรรลุจุดมุ่งหมำยและได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
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9.2	แนวทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN)	
 กสทช. ควรร่วมเป็นพันธมิตรระดับทวิภำคีและพหุภำคีในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และพัฒนำ

กิจกำรโทรทัศน์ ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญในกำรร่วมมือกับองค์กรนำนำชำติในกำรจัดท�ำแนวทำง 

กำรก�ำกบัดแูลระดับสำกล โดยสำมำรถอ้ำงองิแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรท่ีประสบควำมส�ำเรจ็แล้วในต่ำงประเทศ 

อำทิ แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรของ Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) ของภูมิภำคยุโรป

เป็นแนวทำงตัวอย่ำงเพื่อปกป้องผลประโยชน์กิจกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย ซ่ึงองค์กรระหว่ำงประเทศมี

ดังต่อไปนี้ 

 • สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

 • กลุ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC)

 • องค์กำรโทรคมนำคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

 • สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (ITU)

 นอกจำกน้ีประเทศไทยควรเข้ำร่วมประชุมและสัมมนำท่ีเกี่ยวข้องกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร

โทรคมนำคมอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ติดตำมข้อมลูข่ำวสำรและแนวโน้มกำรก�ำกบัดแูลท่ีเกดิข้ึนในระดบันำนำชำติ 

ซึ่งกำรประชุมส�ำคัญระดับสำกลมีดังต่อไปนี้

 • International Conference (WRC)

 • International Regulator Forum (IRF Meeting)
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 และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส�ำนักงำน กสทช.)

รายชื่อผู้จัดท�า ส่วนงำนติดตำมสภำพตลำดและส่งเสริมกำรแข่งขัน

 ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรแข่งขันและกำรก�ำกับดูแลกันเอง

 1. นำงรมิดำ จรินทิพย์พิทักษ์

 2. นำงธันยพร  เปำทอง

 3. นำยณัฏฐชำติ  พวงสุดรัก

 4. นำงสำวสกุณำ แซ่ซึ่ง

 5. นำงสำวจิตตินันท์  อภิญญำนนท์

 6. นำงสำวธัญธำรีย ์ สุธีวรำสิทธิ์

 7. นำงสำวกชมน ทวิชศรี

 8. นำยภำณุ วีระชำลี

 9. นำงสำวอำรดำ ทำงตะคุ

 10. นำงสำวณฤดี วงศ์วัฒนะ

 11. นำงสำวกรรณิกำร ์ สุวรรณมณี

 12. นำยปภังกร ใจปินตำ

คณะที่ปรึกษา       บริษัท เดเทคอน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

 1. นำยโรเจอร์ บรูซ แบล็คชอว์ (หัวหน้ำคณะที่ปรึกษำ)

 2. นำงสำวศุภวรรณ   นิลค�ำแหง          (ผู้จัดกำรและประสำนงำนโครงกำร)

 3. นำงสำวกัญญพัชร  ชัยอภิชิตไพบูลย์ (นักวิจัยหลัก)

 4. นำงสำวฐิตำ  ศรีไพรวัลศุภกิจ (นักวิจัยหลัก)

ข้อจ�ากัดความรับผิดชอบ

 หนังสือ รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกำรแข่งขันกิจกำรโทรทัศน์ในยุค 

กำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีของประเทศไทย ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งำนทำงวิชำกำรด้ำน 

กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ข้อมูล ควำมเห็น หรือข้อควำมใด ๆ ท่ีปรำกฏในหนังสือฉบับนี้ 

ไม่มีผลผูกพันต่อกำรออกประกำศ ระเบียบ ค�ำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือแนวนโยบำยใด ๆ ของคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำตไิม่รบัผดิชอบ

ต่อควำมเสียหำยใด ๆ  ที่อำจเกิดขึ้นทั้งทำงตรงหรืออ้อมจำกกำรน�ำข้อมูล ควำมเห็นหรือข้อควำมในหนังสือ

ไปใช้ หรือกำรกระท�ำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ควำมเห็น หรือข้อควำมที่ปรำกฏในหนังสือ
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