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รายงานการประชุมทางวิชาการ  
ASEAN Broadcasting Regulation Forum 2015 

 

1. ความเปIนมา 

การจัดการประชุมทางวิชาการ ASEAN Broadcasting Regulation Forum 2015 มีความ
เป�นมาจากการท่ีประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน2) ได�เล็งเห็นประโยชน2ของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดจนการได�รับความรู�และประสบการณ2จากประเทศต#างๆ ในการเข�าร#วมประชุมทางวิชาการ 
Regulator Forum ในต#างประเทศ ซ่ึงมีการจัดเป�นประจําทุกปkและมีมานานกว#า 10 ปk อย#างไรก็ดี  
การประชุมทางวิชาการระหว#างผู�กํากับดูแลด�านนโยบายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ในภูมิภาค
อาเซียนยังไม#เคยเกิดข้ึนเลย จึงเห็นว#าเป�นโอกาสอันดีท่ีทางสํานักงาน กสทช. จะได�รับประโยชน2ในการจัดการ
ประชุมทางวิชาการในระดับภูมิภาคนี้ข้ึน  

การประชุมทางวิชาการ  ASEAN Broadcasting Regulation Forum 2015 จัดข้ึนโดย
สํานักงาน กสทช. และ The International Institute of Communications (IIC), United Kingdom  
ซ่ึงเป�นผู�จัด International Regulator Forum มานานกว#า 10 ปk โดยในการนี้ สํานักงาน กสทช. ได�มีการ
จัดการประชุม 2 วัน คือ วันท่ี 7 และ 8 กรกฎาคม 2558 โดยในการประชุมแต#ละวันประกอบด�วยหัวข�อต#างๆ 
ดังนี้    

วันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2558  

1. Market Overview 
a. How is the face of broadcasting changing in ASEAN countries? 
b. How do demographics and geography affect the rate of change? 
c. Where are the opportunities for growth and innovation in the broadcasting market – 

do they exist? 

2. Transition to digital communications/digital switchover 
a. Challenges and opportunities 
b. Giving access to rural populations 

3. Regulatory responses to the new media landscape 
a. Investment and innovation 
b. Encouraging local content 
c. Must carry or must have rules 
d. OTT and streamed content/ OTT Regulations 
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4. View from the industry: What are the key regulatory policy issues in terms of 
broadcasting? 
a. What are the issues in terms of cross border transmission? 
b. News and current affairs 
c. Copyright and piracy issues? 
d. Second set and viewing ‘on the move’, via the internet 

 
วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558  

5. Empowering the user 
a. Relevance of content regulation in a digital world 
b. Protection of minors 
c. Communications literacy 
d. The effect on social media/contents in a borderless world  

6. Competition in the Digital TV and Digital Radio markets 
a. Ensuring access 
b. What will the future be in terms of regulation/competition: Pay TV vs. OTT vs. cable 

etc? 
c. Pricing 
d. Funding: advertising, subscription, state aid 

7. Spectrum issues 
a. Digital dividend 
b. Digital divide 
c. Interference issues 
d. Connected devices and requirements for spectrum 

2. วัตถุประสงค; 

2.1 เพ่ือเป�นการเชื่อมโยงความสัมพันธ2ระหว#างผู�กํากับดูแลนโยบายด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน2 ตลอดจนเพ่ือพัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ของประเทศ และทําให�บุคลากรของ
สํานักงาน กสทช. มีความรู�และความเข�าใจในเรื่องของการกํากับดูแล สื่อสารมวลชน กฎหมาย เทคโนโลยี 
และเศรษฐศาสตร2 ท่ีเก่ียวข�องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน2 ให�เป�นไปตามหลักปฏิบัติสากล 

2.2 เพ่ือให�มีการแลกเปลี่ยนระหว#างผู�กํากับดูแล นักวิชาการ และกลุ#มผู�ประกอบการ ให�เห็น
วิธีการและการมองในหลายแง#มุมจากผู�ดําเนินการประชุมและผู�ทรงคุณวุฒิในระดับสากล นอกจากนี้ ยังจะ
ส#งเสริมความร#วมมือระหว#างองค2กรกํากับดูแลภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ อีกด�วย 
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2.3 เพ่ือให�บุคลากรของสํานักงาน กสทช. ได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนข�อมูลและความรู�ระหว#างผู�ร#วม
ประชุมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 สามารถนํามาใช�สนับสนุนการปฏิบัติงานจริง
และสนับสนุนการทํางานขององค2กรให�เป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคํานึงถึงมิติท่ีเก่ียวข�องท้ังทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความแตกต#างทางวัฒนธรรม 

3. รายช่ือบุคลากรที่เขFาร*วมประชุมทางวิชาการ  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน*ง สังกัด 

๑ นางสาวนงลักษณ2  วัชระเกียรติพงษ2 เลขานุการ ประธาน กสท. 

๒ นางสาวโสภิดา  วีรกุลเทวัญ เลขานุการ กสทช. สุภิญญาฯ 

๓ นางสาวธิดารัตน2  บุญภมร ผู�ช#วยเลขานุการ กสทช. สุภิญญาฯ 

๔ นายสุเทพ  วิไลเลิศ ผู�ช#วยเลขานุการ กสทช. สุภิญญาฯ 

๕ นางสาวอิงพร  ศิริกุลบดี   ผู�ช#วยเลขานุการ กสทช. ธวัชชัยฯ 

๖ นายกนิษฐ2  สัญชาตวิรุฬห2 ผู�ปฏิบัติงาน ประธาน กสท. 

๗ นายธนกร  ศรีสุขใส ผู�ปฏิบัติงาน กสทช. พีระพงษ2ฯ 

๘ นางสาวชมพูนุช  ลิมป�ธรรมเลิศ ผู�ปฏิบัติงาน กสทช. ทวีศักด์ิฯ 

๙ นางพลินี  เสริมสินสิริ ผู�ปฏิบัติงาน กสทช. สุภิญญาฯ 

๑๐ นายศักด์ิสิทธิ์ มณีกรณ2 ผู�ปฏิบัติงาน กสทช. ธวัชชัยฯ 

๑๑ นายสมบัติ  ลีลาพตะ บ2 รักษาการแทน รสทช. มส. 

๑๒ นางสาวกอกนก  กิจบาลจ#าย บ2 อส. 

๑๓ นายพงษ2ศักด์ิ  ทรัพยาคม บ2 คส. 

๑๔ นางรมิดา จรินทิพย2พิทักษ2 บ2 สส. 

๑๕ นายพสุ  ศรีหิรัญ บ2 วส. 

๑๖ นางสาวอรศรี  ศรีระษา ช3 จส. 

๑๗ นางสาวสกลกฤตา  ลิมป�สวัสด์ิ ก1 วส. (ประธาน กสท.) 

๑๘ นางศิศิรา  จอลลี่ ก1 ชส. 

๑๙ นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสารัญ ก1 ชส. 

๒๐ นายอรรถชัย  แมนมนตรี ก1 ทส. 

๒๑ นายพัลลภ  อังการกุล ก1 นส. 

๒๒ นางสาวกุลปาลี  ตันติวงศ2 ก1 นส. 

๒๓ นายอภิชาติ  โรยแก�ว ก1 รส. 

๒๔ นายอรรฆพล  รัตนวิทย2 ก1 รส. 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน*ง สังกัด 

๒๕ นางธันยพร  เปาทอง ก1 สส. 

๒๖ นางสาวทิพณัฏฐา  กังวาฬไกรไพศาล ก1 สส. 

๒๗ นางสาวรัชณีวรรณ  ชาวนา ก1 สส. 

๒๘ นางสาวกฤติพร ศรียะพันธ2 ก1 ผส. 

๒๙ นางสาวสบายใจ  วงศางาม ก1 อส. 

๓๐ นางตรีทิพ โรจนวงศ2จรัส ก1 อส. 

๓๑ นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม ก1 วส. 

๓๒ นางสาวณัฐชญา  ทวีวิทย2ชาครียะ ก2 กส. (ประธาน กสท.) 

๓๓ นายคธาพล  รพีฐิติธรรม ก2 คส. 

๓๔ นางสาวอุษา  วชิรพรพันธ2 ก2 จส. 

๓๕ นายอภิชาติ  ทรัพย2สมบัติ ก2 ทส. 

๓๖ นายอภิชาต  ดํารงสันติสุข ก2 บส 

๓๗ นายอัมรินทร2  สวัสด์ิวงษ2 ก2 บส. 

๓๘ นางสาวบงกช  กองชัยเสรีภาพ ก2 ปส.1 

๓๙ นางสาวพัชอาภา  พัฒนสมบูรณ2 ก2 ปส.2 

๔๐ นายภาณุ วีระชาลี ก2 สส. 

๔๑ นายธนรัตน2  สุกิจจากร ก2 ผส. 

๔๒ นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน2 ก2 มส. 

๔๓ นางจิตสุภา  ฤทธิผลิน ก2 อส. 

๔๔ นางสาวคัคนางค2  จามะริก ก2 วส. 

๔๕ นางสาวกัญญ2วราร2  ผ#องสว#าง ก3 กส. (ประธาน กสท.) 

๔๖ นายพชร  สิริบริรักษ2 ก3 ปส.1 

๔๗ นางสาวทวิพร  ทองเล็ก ก3 ปส.2 

๔๘ นางสาววัชราภรณ2  ภิยะ   ก3 ปส.3 

๔๙ นายธนโชติ  จํานงค2สังข2 ก3 ปส.3 

๕๐ นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน2 ก3 ผส. 

๕๑ นางสาวรมิตา  โรจน2สราญรมย2 ก3 มส. 
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4. ผลจากการประชุมทางวิชาการ 
การจัดประชุมทางวิชาการนี้ ได�รับเกียรติจากท#านประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 

เป�นประธานเป�ดงาน และมีรองประธาน กสทช. และประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน2 กล#าวต�อนรับ
แขกผู� มีเกียรติซ่ึงมาจากต#างประเทศ ผู�ประกอบการ และบุคลากร กสทช. รวมท้ังสิ้น 15 ประเทศ  
กว#า 170 คน  และยังได�รับเกียรติจาก กสทช. สุภิญญา กลางณรงค2 และ กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  
งามสง#า เข�าร#วมเป�ดงาน  

นอกจากนี้ รองประธาน กสทช. และประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน2 กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค2 และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ2นันท2 ยังให�เกียรติเป�นประธานในการประชุมทางวิชาการ 
ใน Session 2, 5 และ 6 ตามลําดับ อีกด�วย 
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โดยผลการประเมินโครงการแบ#งออกเป�น 3 ส#วน สรุปได�ดังนี้   

ส*วนท่ี 1: ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโครงการ มีความพึงพอใจคิดเป�นร�อยละ 77.2 ซ่ึงจะ
เป�นในเรื่องของสถานท่ี ระยะเวลา เอกสารประกอบ การอํานวยความสะดวกของเจ�าหน�าท่ี การสื่อสารข�อมูล 
สาระแก#ผู�อบรม 

ส*วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร มีความพึงพอใจคิดเป�นร�อยละ 81.8 ซ่ึงจะเป�นในเรื่อง
เนื้อหาท่ีบรรยาย ความสามารถในการถ#ายทอดความรู� การจัดกระบวนการเรียนรู�ของวิทยากร การตรงต#อ
เวลา ตลอดจนการสร�างบรรยากาศการเรียนรู� การเป�ดโอกาสให�มีส#วนร#วม และการตอบคําถามของวิทยากร  

ส*วนท่ี 3:  ความคิดเห็นจากการการเข�าร#วม   

3.1  ส่ิงท่ีเรียนรูFตระหนักเพ่ิมข้ึน หลักๆ มีดังนี้  

• ได�เพ่ิมพูนความรู�เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลสื่อในอาเซียนซ่ึงเป�นโอกาสท่ีหาได�ยาก  
• เข�าใจภาพรวมในอาเซียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2  
• ได�ทราบถึงสถานการณ2ความคืบหน�าในเรื่องท่ีเก่ียวข�องของประเทศต#างๆ ตลอดจนแนวทางแข#งขัน 

ในอนาคต  
• ได�เรียนรู�กฎเกณฑ2 แนวคิด และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท้ังในด�านขององค2กรกํากับดูแล และในด�านของ

ผู�ประกอบการในหลายประเทศ ได�รับทราบความแตกต#าง ป�ญหาและอุปสรรค ในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ของประเทศอ่ืนๆ  

• ทําให�ทราบถึงทิศทางและพัฒนาการของการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2ว#ามีความเหมือน
หรือต#างกันอย#างไร เช#น มุมมองทางการตลาด การกํากับเนื้อหา และพฤติกรรมผู�รับชมต#อการเลือกรับสื่อ
ระหว#างสื่อด้ังเดิมและสื่อใหม# เป�นต�น โดยสามารถปรับใช�แนวทางของประเทศต#างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยเพ่ือให�เกิดมาตรฐานในระดับอาเซียน รวมถึงเพ่ือพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลของไทย 
ให�ก�าวสู#มาตรฐานสากล 

3.2 การนําความรูFท่ีไดFไปปรับใชFในการทํางาน หลักๆ มีดังนี้ 

• นําประสบการณ2การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2รวมถึงประสบการณ2ของ
ภาคเอกชนไปปรับใช�เพ่ือออกกฎเกณฑ2เก่ียวกับการกํากับดูแลท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงปรับปรุงกฎเกณฑ2ท่ีใช�
บังคับอยู#ในป�จจุบัน ให�สอดคล�องกับลักษณะอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2ท่ีเปลี่ยนไป  

• การเปลี่ยนไปสู#การรับส#งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล ส#งผลให�ต�องมีการ
ให�ความรู�ในเรื่องดังกล#าวกระจายให�ท่ัวถึงประชาชนทุกภาคส#วน รวมไปถึงต�องมีการเรียนรู�ถึงกฎหมาย
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องเพ่ือไม#เกิดช#องว#างระหว#างกฎหมาย และให�การกํากับดูแลเป�นไปอย#างยุติธรรม 

• ปรับใช�กับการวางแผนงานกําหนดกลยุทธ2ขององค2กรได�ชัดเจนและตรงกับประเด็นมากข้ึน เลือกใช�
เทคโนโลยีท่ีคุ�มค#าและเหมาะสมกับราคาและความต�องการ หรือสร�างวัตกรรมใหม#ๆ เข�าสู#ตลาด  
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• ประสบการณ2ของต#างประเทศเป�นตัวอย#างท่ีดี เพ่ือนํามาประยุกต2ใช�ในการออกกฎเกณฑ2ในการกํากับดูแล
ในอนาคต 

• เข�าใจลักษณะของป�ญหาท่ีเป�นอยู#ในแต#ละประเทศ  รวมถึงการกํากับดูแลสื่อใหม#อันเป�นผลมาจาก
วิวัฒนาการของอุปกรณ2ต#างๆ ท่ีมีความสามารถมากข้ึน  
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5. สรุปเน้ือหาสาระสําคัญของการประชุมทางวิชาการ 

   5.1 Session 1: สภาพโดยรวมของตลาดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน;  
                      (Market overview)  

 

Chair: รองศาสตราจารย2สุธรรม อยู#ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย  
และประธานสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกํากับดูแล 

Keynote Dr. Judhariksawan, Chairman, Indonesian Broadcasting Commission (KPI) 
Speaker: 1. Andrew Marshall, Co-Chairman, Regulatory and Anti-piracy Committee, 

CASBAA 

2. Jeremy Olivier, Head of Internet Policy, Ofcom-Office of Communications, UK 

ASEAN Economic Community (AEC) เป�นการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม#า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร2 อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส2 กัมพูชา และบรูไน เพ่ือท่ีจะให�มี
ผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจร#วมกัน ซ่ึงมีแนวทางหลัก 4 ประการ คือ การเป�นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
การเป�นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข#งขันสูง การเป�นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท#าเทียม
กัน และการเป�นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก โดยกลุ#มประเทศ AEC มีคาดหวังว#าจะเป�น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปk 2020  

ใน Session นี้ จะได�กล#าวถึงภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนดังกล#าว อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2ในภูมิภาคอาเซียน และการเปรียบเทียบ
การรับชมโทรทัศน2ในสหราชอาณาจักร  

 

Keynote: Understanding ASEAN Countries Broadcasting: An Overview 
โดย Dr. Judhariksawan, Chairman, Indonesian Broadcasting Commission (KPI) 

ในกลุ#มประเทศอาเซียนมีพ้ืนท่ีประมาณ ๔.๕  ล�านตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรประมาณ 
๖๓๐ ล�านคน ซ่ึงมีความแตกต#างกันท้ังเชื้อชาติ ภาษา และการปกครองประเทศ เช#นการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย2เป�นประมุข การปกครองโดยมีนโยบายแบบเป�ดเสรี  
การปกครองโดยมีความเป�นอิสระในการกํากับดูแล และการปกครองโดยการควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงระบอบการ
ปกครองนั้น จะเป�นป�จจัยหลักในการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 
ในแต#ละประเทศเช#นกัน 

ยกตัวอย#างเช#นในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยท่ี
ประชาชนมีอิสรภาพในการรับรู�ข�อมูลเผยแพร#ข#าวสารต#างๆ มีอิสรภาพในการใช�อินเทอร2เน็ตและดูโทรทัศน2ท้ัง
ในระบบภาคพ้ืนดิน และดาวเทียม ซ่ึงอาจแตกต#างจากบางประเทศ ท่ีมีความเข�มงวดในการนําเสนอของ
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สื่อสารมวลชน เนื่องจากการนําเสนอสื่ออยู#ภายใต�การกํากับดูแลของรัฐบาล ซ่ึงอาจพบบางประเทศในกลุ#ม
ประเทศอาเซียน มีการปกครองแบบผสมผสานระหว#างความมีอิสรภาพ และการกํากับดูแลของรัฐบาล 

โดยส#วนใหญ#แล�ว กิจการโทรคมนาคม และการบริหารคลื่นความถ่ี จะดูแลโดยรัฐบาลอย#าง
สมบูรณ2 ส#วนกิจการโทรทัศน2และการกํากับดูแลเนื้อหารรายการ จะเป�นอิสระจากรัฐบาล เช#นเดียวกับ 
Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ของประเทศอินโดนีเซีย  

ถึงแม�ว#าประเทศในกลุ#มอาเซียนจะมีความคล�ายกันในเรื่องสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน2 เช#น 
การรับส#งโดยผ#านระบบคลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน การรับส#งโดยผ#านระบบสายเคเบิล การรับส#งโดยผ#านระบบ
ดาวเทียม  

ทุกภูมิภาคท่ัวโลกรวมถึงกลุ#มประเทศอาเซียน ได�มีการพัฒนาเทคโนโลยีด�านโทรทัศน2ในระบบ
ดิจิตอล และขณะนี้กลุ#มประเทศอาเซียนกําลังอยู#ในช#วงการเปลี่ยนผ#านจากโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบ 
แอนะล็อกเป�นระบบดิจิตอล  ซ่ึงก็ได�มีการจัดทําแผนกลยุทธ2ในการเปลี่ยนผ#านฯ และมีความพยายามท่ีจะยุติ
การส#งสัญญาณโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกการภายในปk พ.ศ. 2015 – 2020 โดยประเทศในกลุ#ม
อาเซียนส#วนใหญ#จะใช�การส#งสัญญาณระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television 

Broadcasting System หรือ DVB-T2   
ประเทศอินโดนีเซีย มีแผนกลยุทธ2ในการยุติโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อก ภายในปk 2008 

แต#ประสบป�ญหาทางนโยบาย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องต�นแบบทางธุรกิจในระบบดิจิตอล ซ่ึงอาจเป�นการ
เอ้ือผลประโยชน2ให�กับสถานีท่ีมีขนาดใหญ#มากเกินไป ศาลฎีกาแห#งประเทศอินโดนีเซีย จึงกําหนดให�เพ่ิมเติม
กฎระเบียบ โดยมีเป�าหมายเพ่ือธุรกิจโทรทัศน2ในระดับท�องถ่ิน และสถานีโทรทัศน2ขนาดเล็กมากข้ึน  
โดยในขณะประเทศอินโดนีเซียอยู#ระหว#างรอกฎหมายใหม#ดังกล#าว 

เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีเจริญก�าวหน�ามากข้ึน ผู�บริโภคในกลุ#มประเทศอาเซียนจึงมีความต�องการ
รับสื่อมากกว#าในอดีต ทางเลือกในการสื่อสารทางใหม# เช#น สื่อสารทางอินเทอร2เน็ต เครือข#ายสังคมแบบ
ออนไลน2 (Social Online) Internet Protocol Television (IPTV) และ Over the Top (OTT) จึงเป�นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการรับสื่อ และจากตัวเลขด�านล#างแสดงให�เห็นถึงจํานวนประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
ในการใช�อินเทอร2เน็ต จํานวนการใช�บริการเครือข#ายสังคมแบบออนไลน2 จํานวนการใช�โทรศัพท2มือ  
ในปk 2014  

กิจกรรม จํานวน คิดเปIนรFอยละ 
ใช�อินเทอร2เน็ต  155,173,606 คน ร�อยละ 25 
ใช�บริการเครือข#ายสังคมแบบออนไลน2  161,996,000 คน ร�อยละ 26 
ใช�โทรศัพท2มือ  688,607,654 คน ร�อยละ 109 

หมายเหตุ: จํานวนประชากร 630,551,581 คน แบ#งเป�น ในเมือง ร�อยละ 45 และ ชนบท ร�อยละ 55 

 ถือได�ว#าสื่อทางอินเทอร2เน็ต และสื่อออนไลน2กลายเป�นหนึ่งในวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย2 และ
มีการวิจัยถึงการใช�เวลาในการใช�อินเทอร2เน็ตของประชาชน โดยผลการวิจัยชี้ให�เห็นว#าใช�เวลาประมาณ  
3 ชั่วโมงในการเชื่อมต#อกับอินเทอร2เน็ต แต#ใช�เวลาเพียงแค# 1 ชั่วโมงในการดูโทรทัศน2 จากตารางด�านล#าง 
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แสดงให�เห็นถึงจํานวนการใช�จ#ายในการโฆษณา ซ่ึงเป�นข�อมูลจากผู�ทําการตลาดทางอินเทอร2เน็ตของประเทศ
อินโดนีเซียระหว#างปk 2013 - 2018 ซ่ึงจะเห็นได�ว#าการใช�จ#ายในการโฆษณามีอัตราท่ีสูงข้ึนอย#างต#อเนื่อง  

 

 
 

อย#างไรก็ตามตัวเลขนี้เป�นรายงานของประชากรในกลุ#มประเทศอาเซียนเท#านั้น แต#ส#วนแบ#ง
ตลาดส#วนใหญ# ประมาณร�อยละ 70 ของตลาดถูกควบคุมโดยประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม#ได�อยู#ในกลุ#มประเทศอาเซียน  

มีป�ญหาหลายประการท่ีเกิดจากการสื่อสารทางใหม# เช#น การละเมิดลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิ
ในการออกอากาศ การวางกฎระเบียบในการกํากับดูแลเนื้อหารายการ การรู�เท#าทันสื่อ และอีกป�ญหาหนึ่ง 
ท่ีสําคัญคือป�ญหาด�านการจัดเก็บภาษีในการโฆษณา เพราะการตรวจสอบรายได�ท่ีแท�จริงค#อนข�างเป�นไปได�
ยาก ทําให�รัฐบาลไม#สามารถจัดเก็บภาษีได�ตามท่ีตั้งไว� ซ่ึงส#งผลต#อผลประโยชน2ของประเทศ 

ป�ญหาหลักอีกอย#างหนึ่งของกลุ#มประเทศอาเซียนนั้น คือเรื่องของเนื้อหารายการ เนื้อหาแบบ
ด้ังเดิมในด�านวัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท�องถ่ินลดน�อยลงไป และคู#แข#งทางการค�ารายใหม#เข�ามาแทนท่ี 
ประชากรในกลุ#มวัยรุ#นและเด็กสามารถเข�าถึงการสื่อสารทางอินเทอร2เน็ตได�โดยง#าย ซ่ึงต�องสร�างจิตสํานึกใน
การรับรู�ข�อมูลจากสื่อ และสามารถเลือกเนื้อหาท่ีเป�นประโยชน2ต#อตนเอง อย#างไรก็ตามบางประเทศได�มีการ
กําหนดหลักเกณฑ2ในการกํากับดูแลด�านเนื้อหาเรียบร�อยแล�ว แต#บางประเทศยังคงอยู#ระหว#างการดําเนินการ 

สุดท�ายเป�าหมายสําคัญของการเป�นกลุ#มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 
Community (AEC) ภายในปk 2016 คือการลดการแข#งขันและเพ่ิมการมีส#วนร#วม ให�มีการเคลื่อนย�ายสินค�า
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝkมือย#างเสรี และการดําเนินการตามความร#วมมือโดยการแลกเปลี่ยนความรู�
ความเชี่ยวชาญในด�านต#างๆ พยายามรวมท้ัง 10 ประเทศ เป�นตลาดเดียวหรือตลาดร#วม ทําให�เกิดโอกาสท่ี
แข็งแกร#งทางเศรษฐกิจ 
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หัวขFอ: ASEAN Broadcasting Industry  
โดย: Andrew Marshall, Co-Chairman, Regulatory and Anti-piracy Committee, CASBAA 

จากภาพจะเห็นได�ว#าภูมิภาคอาเซียน มีครัวเรือนท่ีมีวิทยุและโทรทัศน2อยู#ประมาณ 113 ล�าน
ครัวเรือน แยกเป�นแต#ละประเทศ ดังนี้ พม#า จํานวน 3 ล�านครัวเรือน เวียดนาม จํานวน 21 ล�านครัวเรือน 
ลาว 1 ล�านครัวเรือน ไทย 22 ล�านครัวเรือน กัมพูชา 3 ล�านครัวเรือน มาเลเซีย 7 ล�านครัวเรือน สิงคโปร2  
1 ล�านครัวเรือน อินโดนีเซีย 37 ล�านครัวเรือน และฟ�ลิปป�นส2 18 ล�านครัวเรือน 

 

3 21

1

3 18

7

1

37

22

TV Households 
(millions)

113 

Million

Source: Media Partners Asia

 
 

โดยจํานวนช#องรายการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก (Analog Free-to-Air 
Channels) ระดับชาติ จําแนกตามแต#ละประเทศ เป�นดังนี้ พม#า 12 ช#อง เวียดนาม 15 ช#อง ลาว 6 ช#อง  
ไทย 6 ช#อง กัมพูชา 13 ช#อง มาเลเซีย 7 ช#อง สิงคโปร2 7 ช#อง อินโดนีเซีย 18 ช#อง บรูไน 5 ช#อง และ
ฟ�ลิปป�นส2 20 ช#อง  

 

Analog Free-to-Air Channels
12 15

6

13 20

7
BRUNEI

5

7

18

6

* National channels onlySource: Press Reports/Wikipedia
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กล#าวได�ว#าในอาเซียนประสบป�ญหาในการกํากับดูแลหลักๆ ดังนี้  
• การกํากับดูแลเนื้อหารายการ 
• การท่ีไม#สามารถควบคุมการละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน  
• ประเด็นในทางธุรกิจ เช#น ภาษี การกํากับดูแลผู�มีอํานาจเหนือตลาด ตลอดจนการกํากับดูแลเนื้อหาใน

ท�องถ่ิน 

โดยเพ่ือให�เกิดการกํากับดูแลท่ีดี จึงได�เสนอแนวทางการกํากับดูแลในแต#ละด�าน ดังนี้ 
• ใบอนุญาต: ควรง#ายและมีการกําหนดค#าธรรมเนียมท่ีสมเหตุสมผล 
• ทรัพย2สินทางป�ญญา: ควรมีการกํากับดูแลท่ีขัดขวางหรือยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน2 โดยผ#านการ

จํากัดด�านการหมุนเวียนของเงินท่ีให�แก#เว็บไซต2ท่ีไม#ผิดกฎหมาย 
• ด�านเนื้อหา: ควรกําหนดกฎเกณฑ2การกํากับดูแลท่ีต#างกันระหว#างบริการโทรทัศน2ท่ีต�องเสียค#าบริการใน

การรับชม บริการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดิน และกิจการอินเทอร2เน็ต 
• เนื้อหาท�องถ่ิน: โดยควรมีการส#งเสริมสนับสนุนเนื้อหารายการท�องถ่ิน ในลักษณะท่ีไม#เป�นภาระแก#ผู�รับชม

โทรทัศน2ท่ีต�องเสียค#าบริการเพ่ือรับชมมากไปกว#ากรณีการให�บริการอินเทอร2เน็ต 
• ภาษี: มีการลดหรือบรรเทาภาระภาษีเพ่ือให�เกิดการแข#งขัน 
• การกํากับดูแลด�านเศรษฐกิจ: นโยบายการตลาดท่ีเป�นมิตรในด�านอัตราค#าบริการต#างๆ (Rate 

Regulation) ข�อจํากัดในเรื่องการเป�นเจ�าของ เป�นต�น 

กล#าวได�ว#าผู�ประกอบการวิทยุและโทรทัศน2ทุกแห#งใช�เนื้อหารายการเฉพาะ (Exclusive 
Content) ในการดึงดูดผู�ชมและสร�างฐานธุรกิจของตน โดยเฉพาะผู�เล#นรายใหม#เพ่ือสร�างส#วนแบ#งทาง
การตลาดและให�สามารถอยู#รอดได� เช#น PCCW, Singtel, CTH และ Cignal นอกจากนี้ ผู�ประกอบการวิทยุ
โทรทัศน2ในป�จจุบัน เช#น Astro, Indovision, TrueVisions ก็มีช#องรายการเฉพาะเพ่ือออกอากาศรายการ
ท�องถ่ินซ่ึงจะช#วยส#งเสริมการผลิตรายการท�องถ่ินอีกด�วย 

ดังนั้น จึงกล#าวได�ว#าการกําหนดหลักเกณฑ2ในการออกอากาศรายการโทรทัศน2สําคัญในระดับชาติ 
(Listed Event Rules) เช#น กีฬาโอลิมป�ก National Day Parade จึงถือว#ามีความเหมาะสม อย#างไรก็ตาม 
ควรต�องหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ2ในลักษณะท่ีกําหนดว#าต�องมีแบ#งป�น (Share) เนื้อหารรายการทุกประเภท เพราะ
จะเป�นการทําลายการแข#งขันและในท�ายท่ีสุดก็จะส#งผลกระทบทางลบกับผู�บริโภค 
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หัวขFอ: Television Audiences in the UK  
โดย: Jeremy Olivier, Head of Internet Policy, Ofcom-Office of Communications, UK 

ในการนําเสนอครั้งนี้เป�นการเลือกตัวอย#างด�านกิจการโทรทัศน2ในสหราชอาณาจักร โดยประกอบ
ได�ด�วยเรื่องความสนในการรับสื่อ ผู�ชมทีวี ตลอดถึงช#วงเวลา และกิจกรรมท่ีรับชม 

 

จากภาพแสดงให�เห็นว#าโดยรวมผู�ใหญ#ท่ีมีอายุ 16 ปkข้ึนไป ใช�เวลาไปในกิจกรรมต#างๆ ผ#านสื่อ
และโทรคมนาคม (Media and Telecom) โดยเฉลี่ยถึง 11.07 ชั่วโมง ช#วงอายุ 16 - 24 ปk ใช�เวลาไปสูงสุดถึง 
14.07 ชั่วโมง สําหรับเด็กอายุ 11 - 15 ปk ใช�เวลา 9.33 ชั่วโมง ในขณะท่ีช#วงอายุ 65 ปkข้ึนไป ใช�เวลาตํ่าสุดคือ 
9.16 ชั่วโมง โดยเม่ือเปรียบเทียบช#วงปk 2010 กับปk 2014 นั้น จะพบว#า ชั่วโมงท่ีใช�ไปในแต#ละช#วงอายุจะเพ่ิม
มากข้ึน เช#น ในกลุ#มผู�ใหญ#อายุ 16 ปkข้ึนไป ในปk 2010 เวลาท่ีใช�ในการรับชม 8.48 ชั่งโมง ในขณะท่ีปk 2014 
เวลาท่ีใช�ในการรับชมสูงข้ึนถึง 11.07 ชั่วโมง  
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กิจกรรมท่ีผู�ชมกระทําไปด�วยในขณะรับชมโทรทัศน2 (Medial Stacking) ท่ียอดนิยมจะเห็นได�ว#า
เป�นการเข�าอินเทอร2เน็ต ถึง 36 เปอร2เซ็นต2 ลําดับต#อมา คือ การสื่อสารทางเสียง (Voice/Video Call)  
ร�อยละ 29  

 

โดยจากภาพด�านล#างจะเป�นได�ว#าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทํากิจกรรมอย#างอ่ืนขณะรับชม
โทรทัศน2 
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โดยจากสถิติรายวัน (Daily) พบว#าผู�ชมจํานวนมากกว#า 1 ใน 3 ท่ีรับชมโทรทัศน2กระทํากิจกรรม
อย#างอ่ืนไปด�วยขณะท่ีรับชมโทรทัศน2  

 

 

นอกจากนี้ จากภาพด�านล#างจะเห็นได�ว#าปริมาณผู�ชมท่ีเปลี่ยนมาชมในลักษณะ Time Shifted 
Viewing หรือการบันทึกรายการเพ่ือรับชมในภายหลังนั้น มีปริมาณสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในปk 2007 เป�นจํานวน
ร�อยละ 2.7 ในขณะท่ีปk 2014 เพ่ิมข้ึนเป�นร�อยละ 12.4  
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หากเปรียบเทียบตามกลุ#มอายุเราก็จะเห็นว#า ในกลุ#มอายุ 25 - 34 ปk จะเป�นกลุ#มคนท่ีมีการ
รับชมย�อนหลังมากท่ีสุดเป�นร�อยละ 18.2 ถัดมาจะเป�นกลุ#มอายุ 16 - 24 ปk ร�อยละ 15.8 และกลุ#มอายุ  
35 – 44 ปk เป�นร�อยละ 15.3 ซ่ึงอาจจะเป�นเพราะการทํางานจึงทําให�ต�องมีการรับชมย�อนหลังมากข้ึนในกลุ#ม
อายุดังกล#าว 

 

และหากเปรียบเทียบถึงประเภทรายการในสหราชอาณาจักร แล�วจะพบว#ารายการประเทศละคร
ท้ัง UK Soaps และ UK Drama เป�นประเภทรายการท่ีมีการดูย�อนหลังมากท่ีสุด ถึงร�อยละ 32 และกลุ#ม
ประเภทรายการข#าว (National News) จะเป�นประเภทท่ีผู�ชมดูย�อนหลังน�อยท่ีสุด คือร�อยละ 3  

นอกจากนี้ เม่ือดูจากกราฟย�อนหลัง จะเห็นว#าประชาชนให�ความสนใจกับช#องรายการ 4 ช#อง
หลัก ได�แก# ช#อง 4 ช#อง itv ช#อง BBC TWO และช#อง BBC One ลงเกือบครึ่ง เหลือเพียง 51 เปอร2เซ็นต2  
ซ่ึงอาจจะเป�นสัญญาณท่ีบ#งบอกว#าการมาของอินเตอร2เน็ตอาจส#งผลกระทบต#อวงการโทรทัศน2ก็เป�นได� ซ่ึง
สอดคล�องกับภาพด�านล#างท่ีชี้ให�เห็นว#าผู�ชมท่ีเป�นเด็กรับชมรายการผ#านโทรทัศน2น�อยลงอย#างมาก 
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โดยจะเห็นได�ว#าบริการวิดีโอออนไลน2มีความสําคัญยิ่งข้ึน จากภาพจะเห็นได�ว#าบริการท่ีมาเป�น
อันดับหนึ่งคือ YouTube ถึงร�อยละ 40 ถัดมาเป�น BBC iPlayer เพียงร�อยละ 9.9 จึงอาจกล#าวได�ว#า 
สื่อออนไลน2ส#งผลกระทบต#อวงการโทรทัศน2มาก เนื่องจากผู�รับชมเปลี่ยนช#องทางในการรับชมจากเครื่องรับ
โทรทัศน2เป�นช#องทางผ#านสื่อออนไลน2  

 

การอภิปราย 

1. สถานการณ;ในกลุ*มประเทศอาเซียนในภาพรวมเปIนอย*างไรบFางในปcจจุบัน แนวทางการ
ดําเนินการเก่ียวกับกิจการวิทยุและโทรทัศน;ใน AEC จะเปIนอย*างไร ควรมีการเจรจาต*อรองร*วมกัน
มากกว*านี้อีกหรือไม*  

Dr. Judhariksawan กล#าวว#า ในป�จจุบันมีการเพ่ิมข้ึนของการใช�บริการอินเทอร2เน็ต ทําให�
การใช�บริการแบบด้ังเดิม (Traditional Consumer) ลดลง ผู�บริโภคได�ปรับเปลี่ยนไปใช�บริการออนไลน2 
มากข้ึน ในสถานการณ2เช#นนี้ จึงควรกํากับกับดูแลเพ่ือสร�างความม่ันใจเก่ียวกับการแข#งขันของการใช�บริการ
แบบออนไลน2ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงควรต�องคํานึงถึงประโยชน2ท่ีประชาชนจะได�รับ เทคโนโลยีน#าจะต�องเป�น
เครื่องมือท่ีใช�ในการเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู�หญิง โดยจะต�องม่ันใจ
ว#าเทคโนโลยีนั้นปลอดภัยและช#วยเสริมสร�างศักยภาพของเด็กและเยาวชนได� ซ่ึงถือเป�นประเด็นหลักสําหรับ
สถานการณ2ท่ีรูปแบบของการแพร#ภาพกระจายเสียงนั้นมีก�าวหน�าข้ึน 

2. การจํากัดสิทธิ์การเขFามาร*วมในการประกอบกิจการของชาวต*างชาติในประเทศ ซ่ึงเปIน
ประเด็นท่ีค*อนขFางอ*อนไหวสําหรับประเทศในกลุ*มอาเซียน ซ่ึงในแต*ละประเทศก็มีการกําหนดหลักเกณฑ;
ของตนเองในสัดส*วนของการอนุญาตการมีส*วนร*วมของชาวต*างชาติ  คิดว*าส่ิงนี้มีผลกระทบต*อกลุ*ม
ประเทศอาเซียนหรือไม* อย*างไร 

Dr. Judhariksawan กล#าวว#า คิดว#าเรื่องกํากับดูแลนั้นน#าจะแตกต#างกันไปตามลักษณะของ
แต#ละประเทศ โดยข้ึนอยู#กับบริบทท่ีประเทศนั้นๆ ได�วางไว�เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับความก�าวหน�าทาง
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เทคโนโลยี ท้ังนี้ มีความเห็นว#า การกํากับดูแลท่ีก#อให�เกิดข�อจํากัดนั้น จะเป�นการทําให�ประชาชนต�องถูกจํากัด
และติดอยู#ภายใต�ข�อห�ามหรือการกํากับดูแลบางอย#าง ซ่ึงก็ย#อมทําให�ประชาชนไม#สามารถเข�าถึงเทคโนโลยีเพ่ือ
รับชมได�ทุกอย#าง อย#างไรก็ตาม คิดว#าข้ึนอยู#กับแต#ละประเทศ หากปล#อยให�ประชาชนมีอิสระในการใช�
เทคโนโลยีเพ่ือเข�าถึงเนื้อหารายการต#างๆ นั้น เนื้อหานั้นต�องอยู#ในลักษณะท่ีเป�นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ให�กับประชาชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน    

3. ขอถาม CASBAA ในประเด็นเก่ียวกับเรื่องการกํากับดูแลดFานโฆษณา การกํากับดูแลนั้นมี
ผลอย*างไรต*อการโฆษณา โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ ประเด็นนี้เก่ียวขFองกับประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือไม*  
ควรกํากับดูแลอย*างไรเพ่ือเปiดกวFางต*อเรื่องนี้ อย*างนFอยก็ในกลุ*มประเทศอาเซียน  CASBAA ในฐานะ
องค;กรภาคเอกชน มีความเห็นอย*างไรเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในเรื่องนี้  

Andrew Marshall กล#าวว#า CASBAA เป�นตัวแทนของช#องรายการสากล (International 
Channel) จํานวนหนึ่ง และดูแลโมเดลทางธุรกิจของช#องรวมถึงการโฆษณา ซ่ึงนั้นย#อมแตกต#างกันไปในแต#ละ
ช#องรายการ  เช#น บางช#องก็เป�นการโฆษณาแบบท่ัวๆ ไป บางช#องต�องพ่ึงการโฆษณาบางอย#าง เนื่องจากเป�น
ช#องรายการท่ีมีเนื้อหาเฉพาะ ดังนั้น เราจึงเห็นข�อกังวลเก่ียวกับการท่ีตลาดอ่ืน (ประเทศอ่ืน) มีการกําหนด
ข�อบังคับเก่ียวกับเนื้อหารายการหรือการโฆษณา ซ่ึงส#งผลทําให�ทางเลือกของผู�บริโภคนั้นลดลง เพราะการถูก
จํากัดรายได�ท่ีเกิดจากการโฆษณาเป�นการจํากัดวิถีทางท่ีช#องรายการจะลงทุนเพ่ือการพัฒนาเนื้อหารายการ 
หรือสร�างช#องใหม# โดยเห็นว#าเรื่องรายได�จากการโฆษณายังเป�นสิ่งหลักท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน2  
ซ่ึงส#งผลดีต#อทางเลือกของผู�บริโภค และจะก#อให�เกิดการจัดให�มีเนื้อหารายการท่ีเพ่ิมมากข้ึนให�กับผู�บริโภค 
ดังนั้น การกํากับดูแลเป�นการเฉพาะในแต#ละตลาด (แต#ละประเทศ) เพ่ือจํากัดความเป�นเจ�าของของ
ชาวต#างชาตินั้นยังถือว#าเป�นสิ่งท่ียากต#อการปฏิบัติจริง เช#นในประเทศสิงคโปร2นั้นมีช#องรายการของต#างชาติ
เป�นจํานวนมาก ท่ีถูก Uplink จากสิงคโปร2 หรือแม�แต#ผ#านดาวเทียม และถูกดึงไปเผยแพร#ต#อในประเทศไทย 
อินโดนีเซีย หรือฮ#องกง ดังนั้น การสร�างช#องรายการใหม#ๆ ในแต#ละตลาดนั้นมีค#าดําเนินการท่ีค#อนข�างสูงจริงๆ 
ในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ใช�เงินถึง 1 ล�านดอลลาร2สหรัฐต#อปkในการสร�างช#องรายการหนึ่งในหนึ่งตลาด ดังนั้น เรามักจะ
เห็นว#าในตลาดท่ีเริ่มมีมาตรการกํากับดูแล จะเริ่มเกิดการหายไปของช#องรายการ เพราะมีฐานะทางการเงินท่ี
ไม#เพียงพอต#อการสร�างเนื้อหารายการต#อไปได� แต#นั้นก็ดูเหมือนจะเป�นลักษณะหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนี้ไม#ว#าจะต�องการให�เป�นแบบนั้นหรือไม#ก็ตาม 

4. คิดอย*างไรต*อการประสานเขFาดFวยกัน (Harmonize) ระหว*างการกํากับดูแลดFานเนื้อหา
รายการ และเนื้อหาโฆษณา เนื่องจากปกติค*อนขFางเนFนไปในทางเนื้อหารายการมากกว*าดFานโฆษณา  

Andrew Marshall กล#าวว#า ตามปกติแล�ว ท้ังสองด�านมีความต�องการในการกํากับดูแล 
ท่ีแตกต#างกัน แม�แต#ในประเภทรายการท่ีแตกต#างกันยังต�องการมาตรการท่ีแตกต#างกัน ตัวอย#างท่ีเห็นได�ชัด 
เช#น รายการเก่ียวกับเด็ก เป�นต�น ดังนั้น ในด�านเนื้อหาโฆษณาก็ย#อมต�องการการกํากับดูแลท่ีแตกต#างกันด�วย
เช#นกัน มุมมองท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงในทางปฏิบัติจึงเป�นความจําเป�นต#อการกําหนดกฎเกณฑ2เก่ียวกับด�าน
เนื้อหารายการ  
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5. ในบางประเทศในอาเซียน มีผูFกํากับดูแลแยกกันระหว*างเนื้อหารายการโทรทัศน;และ 
การกํากับดูแลโฆษณา คิดว*านั้นเหมาะกับประเทศในอาเซียนหรือไม* 

Andrew Marshall กล#าวว#า ในความเป�นจริงแล�วเป�นการดีท่ีอุตสาหกรรมได�ปล#อยให�การ
โฆษณามีการกํากับดูแลแบบไม#เข�มงวด (Soft Regulation) เพราะจะทําให�ไม#มีกฎเกณฑ2ท่ีสูงเกินไป ซ่ึงถือว#า 
เป�น Best Model ท่ีควรแนะนํากับหน#วยงานกํากับดูแล 

6. DSM Plan (Digital Single Market) มีผลกระทบต*ออุตสาหกรรมกระจายเสียงและ
โทรทัศน;ในสหราชอาณาจักรหรือในยุโรปอย*างไร มีแผนงานหรือมีความคิดเห็นอย*างไร 

Jeremy Olivier กล#าวว#า DSM นั้นมีข้ึนเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพต#อตลาดดิจิตอลมากข้ึน 
และเพ่ือให�เกิดการเติบโตในด�านยอดขายและการบริการ ซ่ึงเป�นประโยชน2ต#อการกํากับดูแลในยุโรป ท้ังนี้  
จะขอกล#าวถึงสิ่งท่ีมีอยู# ซ่ึงอาจจะเชื่อมโยงไปถึง ASEAN Community ได� นั่นก็คือ หลักการของประเทศ 
ท่ีเป�นแหล#งกําเนิด (Country of Origin Principle) ซ่ึงถือเป�นสิ่งท่ีสําคัญมากของการพัฒนากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน2ท่ัวท้ังยุโรป  หลักการของ Country of Origin ก็คือ ในระหว#างชุมชน 
(Community)  ผู�ประกอบการวิทยุและโทรทัศน2 (Broadcaster) สามารถส#งสัญญาณไปยังรัฐ (State) ใดก็ได� 
แต#จะต�องอยู#ภายใต�การกํากับดูแลของแต#ละรัฐนั้นๆ แม�ว#าจะทําการแพร#ภาพกระจายเสียงไปท่ัวท้ังยุโรปก็ตาม 
ซ่ึงแสดงให�เห็นได�อย#างชัดเจนถึงศักยภาพของแต#ละรัฐท่ีมีกรอบการดําเนินงานทางด�านการกํากับดูแลของ
ตนเองท้ังในบริบทของมาตรฐานด�านเนื้อหารายการและบริบทของการจัดการในประเด็นต#างๆ อย#างไรก็ตาม 
หลักการ Country of Origin นั้นมีมาตรฐานร#วมกันท่ีค#อนข�างกว�างท่ีกําหนดให�ผู�ประกอบการวิทยุโทรทัศน2
ทุกรายจะได�รับการคุ�มครองให�สามารถประกอบกิจการได�โดยไม#ให�เกิดการขาดทุน เช#น ให�มีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ2บางอย#างได� ซ่ึงกรอบเง่ือนไขนี้ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือให�ผู�ประกอบการในแต#ละประเทศรู�สึกสะดวกใจ
ยิ่งข้ึนในการรับสัญญาณการแพร#ภาพกระจายเสียงจากรัฐอ่ืนๆ เข�ามา เนื่องจากจะสามารถม่ันใจได�ถึง
มาตรฐานและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข�องกับด�านการลงทุนทางด�านเนื้อหารายการของประเทศนั้นๆ ดังนั้น 
เม่ือประเทศหนึ่งๆ มีการรับการแพร#ภาพกระจายเสียงมาจากประเทศอ่ืน ระบบการกํากับดูแลของประเทศ
นั้นๆ จะถูกใช�แทนท่ีไม#ว#าจะเป�นกิจการแพร#ภาพกระจายเสียงมาจากท่ีใดก็ตาม สิ่งนี้เชื่อมโยงไปถึงการส#ง
สัญญาณแพร#ภาพกระจายเสียงทางดาวเทียมด�วย และนี่ก็ถือเป�นวิธีท่ีสําคัญท่ีให�ความรู�สึกถึงภาวะของการ
เชื่อมโยงและการมีส#วนร#วมต#อกันในยุโรปท่ีเกิดข้ึนใหม#คล�ายกับผลของการมีอินเทอร2เน็ต อย#างไรก็ตาม เรา
รับรู�ได�ถึงสภาพตลาดและการกํากับดูแลในยุโรป ท่ีแม�แต#ผู�ให�บริการ Over the Top (OTT) ท่ีเกิดข้ึนมาใหม#ก็
ยังอยู#นอกเหนือกรอบพ้ืนฐานในการกํากับดูแลทางด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 ดังนั้น ในบางภูมิภาค
จึงอาจจะมีการเข�ามาของ OTT และ Online Service จากนอกประเทศ สําหรับในยุโรปนั้น มีตัวอย#าง เช#น 
Netflix ท่ีเข�ามาเป�นในผู�ให�บริการรายใหญ#สําหรับบริการ VDO on Demand ข�ามประเทศ โดยมาตรฐานการ
กํากับดูแลถูกกําหนดให�ใช�ของกลุ#มประเทศยุโรป รวมท้ังมาตรฐานเก่ียวกับการโฆษณาด�วย นั้นหมายถึงว#า
ประเทศต#างๆ นั้นจะสะดวกใจมากยิ่งข้ึนในการประกอบกิจการ อย#างไรก็ตาม ในบางแง#มุมก็ดูจะเป�นการท�า
ทายต#อการเข�าประเทศชายแดนท่ีต�องอยู#ภายใต�กรอบเง่ือนไขระหว#างเขตแดน ในปk 2009 ยุโรปได�สร�าง
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แนวทางความเป�นกลางด�านแพลตฟอร2ม (Platform Neutral Approach)  เพ่ือช#วยในการกํากับดูแลการ
ให�บริการ โดยเนื้อหาระบุว#า หากเป�นการแพร#ภาพกระจายเสียงแบบ Linear Channel (ช#องรายการโทรทัศน2
ท่ีผู�ชมต�องรับตามท่ีช#องรายการเป�นผู� เสนอเนื้อหารายการตามตารางเวลาท่ีกําหนดไว�  โดยท่ีผู�ชม 
ไม#สามารถควบคุมเนื้อหารายการเพ่ือหยุดภาพและเสียงเองได�) และใช�การส#งสัญญาณแพร#ภาพกระจายเสียง
แบบด้ังเดิม อาทิ ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก หรือ ดิจิตอล หรือไม#ว#าจะเลือกดําเนินการส#งสัญญาณผ#าน
ระบบ IP หรือผ#านอินเทอร2เน็ตก็ตาม ถ�ามีลักษณะเหมือนเป�น Linear Channel ก็จะต�องอยู#ภายใต�ข�อบังคับ
ของ Linear Channel  

7. ในประเทศไทยปcจจุบันไดFมีการออกกฎเกณฑ;การกํากับดูแลเก่ียวกับกรณีการหลอมรวมส่ือ 
(Convergence) แลFว ในอินโดนีเซียมีสถานการณ;เก่ียวกับเรื่องนี้อย*างไรบFาง  

Dr. Judhariksawan กล#าวว#า ในอินโดนีเซียตอนนี้ยังไม#มี เนื่องจากมี Electronic 
Transaction ท่ีค#อนข�างตํ่า แต#ก็พยายามออกกฎใหม#ๆ อยู# ด�วยการมองว#าอะไรเป�นสิ่งท่ีทุกคนต�องการ  
เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีเป�นประโยชน2ต#อทุกฝ�าย  

8. คิดยังไงกับการกํากับดูแลผูFประกอบการรายใหญ* ท่ีไม*สามารถจัดการไดFมากนัก 
สถานการณ;เปIนอย*างไรบFางในประเทศอินโดนีเซีย 

Dr Judhariksawan กล#าวว#า ในฐานะหน#วยงานกํากับดูแลต�องเผชิญหน�ากับสถานการณ2นี้ 
ซ่ึงถือเป�นความท�าทาย ต�องใช�การตัดสินใจท่ีชาญฉลาดในการไปให�ถึงความสําเร็จ แต#ก็คิดว#าเป�นเรื่องท่ี
ค#อนข�างยาก เนื่องจากอินโดนีเซียเป�นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต#างชนชั้นกันมาก จึงต�อง
วางนโยบายท่ีครอบคลุม เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�ในวงกว�าง วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ
ต�องทําให�เกิดการกํากับดูแลให�ดีท่ีสุด ท้ังด�านอินเทอร2เน็ตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถให�กับประชาชนในชาติให�สามารถแข#งขันกับประเทศอ่ืนได� 
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5.2 Session 2: การเปลี่ยนผ*านไปสู*การรับส*งสัญญาณในระบบดิจิตอล  
                    (Transition to digital communications/Digital switchover) 

 

Chair: พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน2  
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ 

Speaker: 1. Tony George, Manager Broadcasting Carriage Policy, Australia Communications 
and Media Authority (ACMA) 

2. Ling Pek Ling, Project Director of the Digital Broadcasting Deployment Office, 
Media Development Authority Singapore (MDA) 

3. Haniza Ros Nasaruddin, Chief Commercial Officer, MYTV Broadcasting Sdn 
Bhd, Malaysia 

4. Kim Sarin, Deputy Director of Broadcasting Department, Ministry of 
Information Cambodia 

 

 

หัวขFอ: Transition to Digital Communications and Digital Switchover: Challenges and 
Opportunities, Giving Access to Rural Populations 

โดย: Tony George, Manager Broadcasting Carriage Policy, Australia Communications and 
Media Authority (ACMA) 

การเปล่ียนผ*านไปสู*ยุคดิจิตอล 

โครงสรFางกิจการโทรทัศน;ในออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีการจัดสรรใบอนุญาตประกอบกิจการตามพ้ืนท่ี โดยจะแบ#ง 19 ตลาด
(พ้ืนท่ี) ในแต#ละตลาดจะสามารถมีใบอนุญาตประเภทธุรกิจได� 3 ใบอนุญาต ท้ังนี้ประเทศออสเตรเลียมีช#อง
รายการโทรทัศน2ระดับชาติ (National TV broadcasters) 2 ราย และมีอัตราการเข�าถึงการรับชมอยู#ท่ีร�อยละ 
98 ของประชากรท้ังประเทศ 

การเปล่ียนผ*านไปสู*โทรทัศน;ในระบบดิจิตอล 

กฎหมายปk 1998 ได�กําหนดให�ประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนผ#านสู#โทรทัศน2ในระบบดิจิตอล 
หลังจากนั้นรัฐบาลออสเตรเลียได�มีการวางแผนการเปลี่ยนผ#าน 3 ส#วน ได�แก# การเปลี่ยนผ#านจากระบบ 
แอนะล็อกสู#ระบบดิจิตอล การ Restack ช#องรายการโทรทัศน2 และการวางแผนการประมูลคลื่นความถ่ี  
โดยคาดว#าจะสามารถใช�งานคลื่นความถ่ีย#าน 700 MHz ได �ในช#วงปk 2014 - 2015 
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โดยการเปลี่ยนผ#านนั้นได�รับความร#วมมือจากหลายส#วน ดังนี้ 

1. Department of Broadband Communications and the Digital Economy 

มีหน�าท่ีหลักในการวางนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนผ#านจากโทรทัศน2ในระบบแอนะล็อกสู#
โทรทัศน2ในระบบดิจิตอล และการ Restack ช#องรายการ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ2ให�ประชาชนเข�าถึงและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนผ#านฯ นอกจากนี้ ยังช#วยสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ2ต#างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2. Australian Communications and Media Authority (ACMA) 

มีหน�าท่ีหลักในการอนุมัติแผนการเปลี่ยนผ#านฯ การจัดสรรช#องโทรทัศน2 รวมถึงตรวจสอบการ
ครอบคลุมของสัญญาณและนําเสนอรายงาน 

3. PIM 

ทําหน�าท่ีบริหารโครงการท้ังหมดเก่ียวข�องกับการ Restack แทนรัฐบาลออสเตรเลีย 

ความทFาทาย และโอกาส ในการเปล่ียนผ*านสู*ดิจิตอลทีวี 

การเปลี่ยนผ#านสู#การรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลนั้นไม#ใช#เรื่องง#าย ประเทศท่ีกําลัง
ดําเนินการเปลี่ยนผ#านฯ จําเป�นต�องศึกษาและเตรียมพร�อมเพ่ือให�กระบวนการเปลี่ยนผ#านฯ สําเร็จลุล#วงไปได�
ด�วยดี 

สําหรับความท�าทายในการเปลี่ยนผ#านนั้น ทางรัฐจะต�องม่ันใจว#าสามารถท่ีจะกํากับดูแลเรื่อง
สัญญาณให�มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรได�เทียบเท#ากับการรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ในระบบ 
แอนะล็อก ดังนั้นผู�ประกอบการจําเป�นต�องส#งแผนการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับเข�าถึงบริการและความ
ครอบคลุมของสัญญาณให�หน#วยงานรัฐท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแลด�วย และท่ีสําคัญจะต�องคํานึงถึงการเข�าถึงบริการ
โทรทัศน2ในระบบดิจิตอลของประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทหรือพ้ืนท่ีห#างไกลให�เข�าถึงสัญญาณโทรทัศน2ในระบบ
ดิจิตอลด�วยเช#นกัน ดังนั้น จึงจําเป�นต�องมีการ Retransmission ในพ้ืนท่ีห#างไกลโดยได�รับความร#วมมือ
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จากส#วนปกครองท�องถ่ินในพ้ืนท่ีนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีความท�าทายในเรื่องการวางแผน Restack ช#องรายการ
โทรทัศน2ด�วย เพราะจําเป�นต�องวางแผนการใช�คลื่นความถ่ีให�เหมาะสมกับแผนการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตด�วย โดยทาง ACMA ได�กําหนดนโยบายว#าจําเป�นท่ีจะต�องมีค#าใช�จ#ายและใช�ทรัพยากรน�อยท่ีสุด 

การเปลี่ยนผ#านนั้นเป�นการสร�างโอกาสต#างๆ ให�กับประเทศออสเตรเลีย เพราะได�สร�างเทคโนโลยี
ใหม#ๆ สําหรับการวัดความครอบคลุมของสัญญาณ สําหรับสัญญาณแอนะล็อกนั้นจะทําการวัดเพียงแค# 23,000 
จุดเท#านั้น ในขณะท่ีการรับส#งสัญญาณดิจิตอลนั้นได�ทําการวัดถึง 168,000 จุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
กระบวนการสํ า รวจ เ รื่ อ งการ โดย ใช� เทคโน โลยี ข้ั นสู ง เ พ่ื อตรวจวั ดการส# งสัญญาณ ซ่ึ งนั บว# า
เป�นประโยชน2กับประเทศและประชาชนเป�นอย#างมาก 

 

นอกจากนี้การเปลี่ยนผ#านฯ ยังก#อให�เกิดโอกาสสําคัญในการรับชมสําหรับผู�ชมท่ีอยู#ในพ้ืนท่ี
ห#างไกลด�วย Viewer Access Satellite Television (VAST) ซ่ึงทําให�คนท่ีอยู#ห#างไกลได�รับชมโทรทัศน2  
17 ช#องรายการเท#ากับคนในเมือง และยังสร�างโอกาสให�เกิดช#องโทรทัศน2ของคนท�องถ่ิน (Indigenous TV 
Channel) อีกด�วย 

 
หัวขFอ: Digital Switchover – Challenges and Opportunities 
โดย: Ling Pek Ling, Project Director of the Digital Broadcasting Deployment Office,  

Media Development Authority Singapore (MDA) 
 

กิจการโทรทัศน;ในสิงคโปร; 

การรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลในประเทศสิงคโปร2 จะให�อิสระในการใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับการให�บริการใหม#ๆ อาทิ การให�บริการโทรศัพท2เคลื่อนท่ี การให�บริการ Wireless Broadband และมี
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การให�บริการ 7 ช#องโทรทัศน2ความคมชัดสูง โดยออกอากาศบนคลื่นความถ่ี 4 ช#องความถ่ี (เป�นแบบ Single 
Frequency Network: SFN) โดยผู�บริโภคจะได�รับประโยชน2 กล#าวคือ 
• ได�รับชมภาพท่ีมีความคมชัดดีกว#าเดิม 
• คุณภาพของเสียงท่ีดีกว#า 
• มีคําบรรยายเป�นภาษาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
• ได�รับเนื้อหาหรือข�อมูลใหม#ๆ รวมถึงบริการใหม#ๆ อาทิ คู#มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส2 บริการโทรทัศน2 

แบบปฏิสัมพันธ2ระหว#างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ (Interactive TV)  
• สามารถรับสัญญาณภายในอาคารได�  เป�นต�น 

โดยจากรูปแสดงให�เห็นถึงการขยายตัวของครัวเรือนท่ีรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ซ่ึงแสดงให�เห็นว#า 
มีจํานวนครัวเรือนกว#าร�อยละ 41 ในประเทศสิงคโปร2 ท่ีสามารถเข�าถึงหรือรับสัญญาณโทรทัศน2ในระบบ
ดิจิตอลได�แล�ว 

 

เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีระบบ DVB-T2 

เครื่องรับสัญญาณหรืออุปกรณ2รับสัญญาณท่ีขายสําหรับการใช�งานในประเทศสิงคโปร2 จะต�องมี
คุณสมบัติข้ันตํ่าเป�นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยในประเทศสิงคโปร2มีรูปแบบโทรทัศน2ท่ีรับสัญญาณ  
DVB –T2 จํานวน 316 รูปแบบ และมี Set Top Boxes จํานวน 6 ยี่ห�อ มีการติดป�ายเพ่ือให�ผู�บริโภคทราบว#า
อุปกรณ2ดังกล#าวนั้นรองรับระบบ DVB-T2 และ Set Top Boxes ท่ีใช�ด�วยกันได�  
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ช*องทางการประชาสัมพันธ;ต*อสาธารณะ (Public outreach) 

ท้ังนี้ ในส#วนของการประชาสัมพันธ2ต#อสาธารณะมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้ 
• โฆษณาผ#านช#องทางสื่อต#างๆ เช#น โทรทัศน2 สื่อสิ่งพิมพ2 ป�ายจอดรถประจําทาง หรือบนรถไฟ 
• โบรชัวร2 โปสเตอร2 วิดีโอให�ความรู�ในร�านต#างๆ  
• การส#งหนังสือเล#มเล็กๆ ไปยังครัวเรือนเพ่ือเผยแพร#ให�ความรู�เก่ียวกับดิจิตอลทีวีผ#านทางไปรษณีย2 
• โครงการผู�ช#วยเก่ียวกับดิจิตอลทีวี สําหรับครัวเรือนท่ีมีรายได�น�อย 
• มีการกระจายให�ความรู�บริเวณสถานท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีส#วนกลาง เช#น ศูนย2กิจกรรมสําหรับผู�สูงอายุ 
• มีการให�ความรู�สําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ 
• มีการให�ความรู�และประชาสัมพันธ2เป�นภาษาท่ีหลากหลาย จํานวน 4 ภาษา 

 

 
 

นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค2 (Word of Mouth Campaign) โดยการขอความร#วมมือกับผู�นํา
ชุมชนและอาสาสมัครเพ่ือสื่อสารไปยังแต#ละครัวเรือน มีการแต#งต้ังทูตดิจิตอลทีวี และการให�ความรู�แก#
ครัวเรือนในการเปลี่ยนผ#านจากระบบแอนะล็อกไปสู#ระบบดิจิตอลต้ังแต#เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ#านฯ 

หัวขFอ: Transition to Digital Communication/Digital Switchover 
โดย: Haniza Ros Nasaruddin, Chief Commercial Officer, MYTV Broadcasting Sdn Bhd, Malaysia 

การใหFบริการโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศมาเลเซีย 

ในประเทศมาเลเซียประชาชนสามารถเข�าถึงบริการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลถึงร�อยละ 98 ของ
ประชากร โดยข�อดีของการรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลก็คือเพ่ิมรายได�ของภาคอุตสาหกรรม
โฆษณา และเพ่ิมความนิยมของภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน2 นอกจากนี้ ยังจะส#งผลดีต#อประเทศและสังคม 
ดังต#อไปนี้ 



27 

ประโยชน;ของการรับส*งสัญญาณโทรทัศน;ในระบบดิจิตอลต*อประเทศ 

การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน DVB-T ของประเทศมาเลเซียจะเป�นประโยชน2ต#อประเทศใน
ระยะยาว โดยมีข�อดีหลายด�านอาทิ เช#น 
• สามารถส#งออกรายการโทรทัศน2ไปยังต#างประเทศ 
• สร�างทรัพย2สินทางป�ญญา 
• สามารถส#งออกอุปกรณ2รับสัญญาณ Set Top Boxes 
• กระตุ�นให�เกิดการขยายตัวทางด�านเศรษฐกิจในส#วนของผู�ประกอบการท้ังภาครับและส#งสัญญาณโทรทัศน2

ในระบบดิจิตอล 
• กระตุ�นให�เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ2 เช#น สายอากาศ UHF และกล#องรับ

สัญญาณโทรทัศน2 
• การพัฒนาทางโครงสร�างพ้ืนฐาน เช#น ระบบการส#งสัญญาณ และโครงข#ายออกอากาศสัญญาณ 
• เพ่ิมรายได�เงินภาษีภาคเศรษฐกิจ 
• กระตุ�นการขยายตัวในกลุ#มธุรกิจค�าปลีก 
• ส#งเสริมกิจกรรมการท#องเท่ียว 
• เพ่ิมโอกาสการจ�างงานสําหรับผู�จบการศึกษาด�านสื่อมวลชน 
• เพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการทํางาน 
• เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐศาสตร2สําหรับผู�ประกอบการคู#สัญญา 

ขFอดีของการรับส*งสัญญาณโทรทัศน;ในระบบดิจิตอลต*อสังคม 

• เพ่ิมระดับการรับรู�ได�ของประชาชน 
• ลดช#องว#างของการเข�าถึงข�อมูล 
• เพ่ิมระดับการศึกษา 
• สนับสนุนด�านความบันเทิง 
• เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
• มีประโยชน2ในระยะยาวต#อผู�ใช�บริการ 
• ช#วยกระจายข�อมูลสาธารณะ 
• เสริมสร�างการตระหนักรู�ด�านศาสนาและสังคม 
• เสริมสร�างการตระหนักรู�ด�านการเมือง 
• ส#งเสริมการแข#งขันระดับชาติให�เป�นศูนย2กลางการติดต#อสื่อสาร 

การเปรียบเทียบระหว*างการรับส*งสัญญาณโทรทัศน;ผ*านเคเบิล ดาวเทียม และภาคพ้ืนดิน 

จะเห็นได�ว#าการรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ผ#านเคเบิล ดาวเทียม และภาคพ้ืนดิน มีข�อดีแตกต#างกัน
อย#างชัดเจน ดังนี้ 
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1. เปIนการใหFบริการแบบไม*คิดค*าใชFจ*าย นอกเหนือจากการซ้ือกล#องรับสัญญาณโทรทัศน2ภาคพ้ืนดิน ผู�ชม
จะคาดหวังท่ีจะจ#ายค#าบริการอัตราตํ่าหรือไม#มีค#าใช�บริการในการรับสัญญาณในระบบดิจิตอล รวมถึง 
ไม#มีค#าธรรมเนียมในการรับบริการ และสามารถรักษานโยบายรัฐบาลป�จจุบันท่ีไม#มีการคิดค#าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน2 

2. ประชาชนสามารถเขFาถึงบริการไดFอย*างท่ัวถึง โดยรองรับการใช�งานสายอากาศ UHF เดิม  
ไม#จําเป�นต�องเดินสายเคเบิลใหม#หรือติดต้ังจานดาวเทียม  สามารถเริ่มการออกอากาศโทรทัศน2ในระบบ
ดิจิตอลได�โดยเร็ว ประชาชนสามารถรับสัญญาณจากสถานีส#ง UHF ท่ีใกล�บ�าน รวมถึงสายโทรศัพท2พร�อม
รองรับการใช�บริการสําหรับบริการแบบโต�ตอบจากผู�ชมมายังสถานีโทรทัศน2 

3. มีตFนทุนการประกอบกิจการต่ํา มีต�นทุนการลงทุนอุปกรณ2ตํ่าและสามารถประมาณต�นทุนได� เม่ือเทียบ
กับการติดต้ังสายเคเบิลและติดต้ังระบบดาวเทียม 

4. พ้ืนท่ีบริการมีลักษณะเฉพาะ พ้ืนท่ีบริการสามารถกําหนดรูปแบบและขนาดพ้ืนท่ีให�เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ชนบทหรือท่ัวประเทศ ซ่ึงแตกต#างจากบริการทางดาวเทียมท่ียากต#อการกําหนดพ้ืนท่ีบริการโดยเฉพาะใน
บางประเทศ 

5. สัญญาณมีคุณภาพดี ทนทานต*อการรบกวน สัญญาณระบบโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินทนทานต#อการรบกวน
จากสภาพอากาศ แตกต#างจากระบบดาวเทียมท่ีสัญญาณสามารถถูกรบกวนได�ง#าย 

6. รองรับการใชFบริการหลายรูปแบบ ระบบโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินมีความเหมาะสมมากกว#าสําหรับรองรับ
การใช�บริการแบบเคลื่อนท่ีและแบบพกพา 

พ้ืนท่ีการใหFบริการโทรทัศน;ในระบบดิจิตอล  

ในป�จจุบันประกอบด�วย 3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 1. Peninsula  2. Sabah  3. Sarawak 
 

 

ท้ังนี้ แผนการเริ่มรับส#งสัญญาณวิทยุโทรทัศน2เพ่ือรองรับการให�บริการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล
แสดงให�เห็นได�ดังภาพ 
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สภาพการรับชมโทรทัศน;ในระบบดิจิตอล 

1. ตามความเขFาใจ 
• การรับชมโทรทัศน2แบบเดิมมีแนวโน�มลดลงต้ังแต#เริ่มให�บริการโทรทัศน2อินเทอร2เน็ต 
• ตัวชี้วัดทางโทรทัศน2ยังขาดประสิทธิภาพ 
• จํานวนชั่วโมงการรับชมรายการโทรทัศน2ของประชาชนลดลง 

2. ตามขFอเท็จจริง 
• YouTube และโทรทัศน2อินเทอร2เน็ตยังคงพยายามท่ีจะให�บริการได�อย#างถูกต�องตามกฏหมายในขณะท่ี

ตัวชี้วัดทางโทรทัศน2กําลังมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
• ประชาชนรับชมรายการโทรทัศน2โดยเฉลี่ย 4 ชั่วโมง ในขณะท่ีรับชมรายการผ#านทางยูทูปโดยเฉลี่ย  

10 นาที 

โดยจากข�อมูลสรุปรายงานการศึกษาลูกค�าของบริษัท Ericsson เดือนกันยายน 2014 พบว#า 
ร�อยละ 77 ของผู�ใช�บริการรับชมรายการโทรทัศน2ตามตารางออกอากาศของทางสถานีโทรทัศน2หลายครั้ง 
ในแต#ละสัปดาห2 และร�อยละ 75 ของผู�ใช�บริการรับชมรายการวีดิโอหลายครั้งในแต#ละสัปดาห2 
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หัวขFอ: Broadcasting in Cambodia 
โดย: Kim Sarin, Deputy Director of Broadcasting Department, Ministry of Information 

Cambodia 
 

นโยบายดFานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน;ในประเทศกัมพูชา 

ประเทศกัมพูชามีการกําหนดย#านความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน2 ซ่ึงประกอบด�วยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2แบบแอนะล็อก กิจการโทรทัศน2ในระบบเคเบิล 
กิจการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล และกิจการโทรทัศน2ดาวเทียม 

ท้ังนี้ การกําหนดย#านความถ่ีเพ่ือจัดสรรสําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กิจการกระจายเสียง 

1.1 กิจการกระจายเสียงระบบแอนะล็อก 
ก) กิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation: AM) ช#วงความถ่ีของกิจการ

กระจายเสียงระบบเอเอ็ม แบ#งได�เป�น 
• คลื่นความถ่ีวิทยุย#านปานกลาง (Medium Wave: MW) จะอยู#ในช#วงความถ่ี 525 – 1605 

KHz 
• คลื่นความถ่ีวิทยุย#านความถ่ีสั้น (Short Wave: SW) จะอยู#ในช#วงความถ่ี 11940 KHz 9695 

KHz 7350 KHz และ 6090 KHz 
ข) กิจการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation: FM) จะใช�คลื่นความถ่ีวิทยุย#าน

ความถ่ีสูงมาก (Very High Frequency: VHF) อยู#ในย#านความถ่ีประมาณ 87.5 – 108 MHz  
1.2 กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล สามารถแบ#งได� 2 ระบบ ดังนี้ 

ก) DRM (Digital Radio Mondiale)  
ข) DAB (Digital Audio Broadcast)  

2. กิจการโทรทัศน; ย#านความถ่ีท่ีถูกกําหนดสําหรับกิจการโทรทัศน2แบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอล ได�แก# 
• ย#านความถ่ี VHF Band I (47 – 68 MHz) 
• ย#านความถ่ี VHF Band III (174 – 230 MHz) 
• ย#านความถ่ี UHF Band IV (470 – 622 MHz) 
• ย#านความถ่ี UHF Band V (622 – 862 MHz) 

โดยระบบการรับส#งสัญญาณภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน2ในประเทศกัมพูชา มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
• การรับส#งสัญญาณภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน2ระบบแอนะล็อก จะอยู#ในรูปแบบของระบบ PAL 

(Phase Alternative Line) โดยมีการส#ง 625 เส�น 25 ภาพต#อวินาที  
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• การรับส#งสัญญาณภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน2ระบบดิจิตอล มาตรฐานจะข้ึนกับประเภทของกิจการ 
กล#าวคือ กิจการ Mobile TV (MTV) อยู#ภายใต�ระบบมาตรฐาน T-DMB และกิจการโทรทัศน2ระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน (Digital Terrestrial Television Broadcasting: DTTB) อยู#ภายใต�ระบบมาตรฐาน 
DVB-T DVB-T2 และ DTMB 

• การรับส#งสัญญาณภาพและเสียงในกิจการโทรทัศน2ผ#านดาวเทียม จะประกอบไปด�วยจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมแบบ C-band และ KU-Band  

 
สถานการณ;ปcจจุบันของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน;ในประเทศกัมพูชา 

1. กิจการกระจายเสียงวิทยุ เป�นระบบแอนะล็อก กําลังส#งสําหรับวิทยุระบบเอเอ็ม จะอยู#ในช#วง 50 KW – 
600 KW และกําลังส#งสําหรับวิทยุระบบเอฟเอ็ม อยู#ในช#วง 1 KW – 30 KW สถานีวิทยุกระจายเสียงมีการ
แบ#งเป�นประเภทต#างๆ ได�แก# 
• สถานีวิทยุของรัฐบาลในระบบเอเอ็ม จํานวน 1 สถานี ท่ีคลื่น 918 KHz และในระบบเอฟเอ็ม  

อีกจํานวน 21 สถานี 
• สถานีวิทยุประเภทธุรกิจในระบบเอฟเอ็ม จํานวน 327 สถานี อยู#ในเขตเมืองหลวงจํานวน 83 สถานี 

และต#างจังหวัดอีก 244 สถานี  
2.  กิจการโทรทัศน2 

2.1 ระบบแอนะล็อก ใช�คลื่นความถ่ีย#าน VHF และ UHF ส#งสัญญาณด�วยกําลังส#งอยู#ในช#วง 1 ถึง 20 KW 
ประกอบด�วย  
• ช#องสถานีของรัฐบาล (TVK) โดยสถานีหลักต้ังอยู#ในกรุงพนมเปญ และมีสถานีย#อยในจังหวัดต#างๆ 

อีกจํานวน 15 สถานี 
• ช#องสถานีประเภทธุรกิจ ประกอบด�วย 24 สถานีหลักในกรุงพนมเปญ และ 80 สถานีย#อยใน

จังหวัดต#างๆ 
2.2 ระบบดิจิตอล ใช�คลื่นความถ่ีย#าน VHF และ UHF ส#งสัญญาณด�วยกําลังส#งอยู#ในช#วง 1 ถึง 10 KW 

ประกอบด�วย 
• MTV (T-DMB) ของ TVK โดยเป�นการร#วมลงทุนกับประเทศเกาหลี 
• DTTB (DVB-T) ของผู�ประกอบการเอกชน 2 สถานี บริษัท PPCTV และ One TV ซ่ึงมีบริการให�

เลือกกว#า 60 แพคเกจในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด 
• DTTB (DVB-T2) ของบริษัท Supernet และ Cam TV 
• DTMB ของ TVK โดยเป�นการร#วมลงทุนกับ YNTV ประเทศจีน 

2.3 ผ#านดาวเทียม ได�แก# DTH ของ TVK โดยเป�นการร#วมลงทุนกับประเทศไทย โดยใช�ดาวเทียมไทยคม 4 
2.4  ผ#านสายเคเบิล โดยในกรุงพนมเปญ ได�แก# PPCTV และ CCTV และประกอบด�วยเคเบิลท�องถ่ินอีก 

189 บริษัท 
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การเปล่ียนผ*านสู*ระบบการรับส*งสัญญาณในระบบดิจิตอล 

รัฐบาลกําหนดกรอบเวลาในการเปลี่ยนผ#านจากโทรทัศน2ในระบบแอนะล็อกไปสู#ระบบดิจิตอล 
อยู#ในระหว#างปk 2015 – 2020 โดยมาตรฐานท่ีใช�สําหรับกิจการต#างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
• กิจการ Mobile TV (MTV) ได�แก# ระบบ T-DMB 
• กิจการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television Broadcasting: DTTB) ได�แก# ระบบ 

DVB-T, DVB-T2 และ DTMB 
• กิจการกระจายเสียงวิทยุย#านความถ่ี Band III ในระบบเอฟเอ็ม ได�แก# ระบบ DAB (Digital Audio 

Broadcast: DAB)  
• กิจการกระจายเสียงวิทยุในระบบเอเอ็ม ได�แก# ระบบ DRM (Digital Radio Mondiale) 
 

ประโยชน;จากการเปล่ียนเทคโนโลยีไปสู*ระบบดิจิตอล 

• เพ่ือให�บริการในกิจการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลสามารถออกอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
ซ่ึงอยู#ในความรับผิดชอบของ Ministry of Information (MOI) 

• เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค2นี้จึงต�องมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐท้ังในส#วนของแผนกิจการโทรทัศน2ใน
ระบบดิจิตอลและโครงสร�างพ้ืนฐาน โดยจะเริ่มต้ังแต# 2015 

• เพ่ือให�กิจการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลเป�นบริการพ้ืนฐานของประเทศกัมพูชา 
• มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีไว�เพ่ือรองรับต#อวิวัฒนาการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 
• กัมพูชาให�ความสําคัญต#อการเข�าถึงการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�เกิดความหลากหลายและการเข�าถึงข�อมูล

สารสนเทศ 
• อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2จะนําไปสู#การเกิดบริการใหม#ๆ รวมถึงการหลอมรวมต#างๆ ใน

อนาคต อาทิเช#น HDTV, UHDTV และ 3DTV 

แผนการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน;ในอนาคต 

1. กิจการกระจายเสียง  
• มาตรฐาน DAB สําหรับย#านคลื่นความถ่ี Band III และวิทยุ HD สําหรับ FM แล AM 
• มาตรฐาน DRM สําหรับวิทยุในระบบ AM 
• มีการขยายบริการวิทยุในระบบดิจิตอลให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

2. กิจการโทรทัศน; 
• การเปลี่ยนผ#านจากโทรทัศน2ระบบแอนะล็อกไปสู#โทรทัศน2ระบบดิจิตอลสําหรับช#องของรัฐบาลจะแล�วเสร็จ

สมบูรณ2ภายในปk 2020  
• มาตรฐานสําหรับ MTV จะใช�ระบบ T-DMB 
• กิจการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จะใช�มาตรฐาน DVB-T2 สําหรับการให�บริการท่ัวประเทศ 
• มีการขยายบริการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอลให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
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3. ปcจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขFอง 
• การพัฒนากฎ กติกา หลักเกณฑ2 ท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
• การพัฒนาหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง บุคลากร ความรู�ความสามารถของบุคลากร 
• การจัดทําแผนคลื่นความถ่ีเพ่ือป�องกันการรบกวนกันและการติดตามสถานการณ2ใช�งาน 
• การจัดทําแผนพัฒนาด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรองรับกับสถานการณ2ในอนาคต 
 

 

 

 

 

 



34 

 5.3 Session 3: การกาํกบัดูแลสื่อใหม*  
(Regulatory responses to the new media landscape) 

 

Chair: Andrea Millwood Hargrave, Director General, IIC 

Speaker: 1. Tom Pentefountas, Vice Chairman, Broadcasting, Canadian Radio Television 
and Telecommunications Commission (CRTC) 

2. Joan Warner, Chief Executive Officer of Commercial Radio Australia,  
Chairperson of the WorldDMB Asia Pacific Committee and WorldDMB Steering 
Board Member 

3. Mohamad Ali Hanafiah Mohamad Yunus, Chief Officer, Content Security and 
Innovation, Malaysian Communications and Multimedia Commission 

 

หัวขFอ: Regulatory responses to the new media landscape 
โดย: Tom Pentefountas, Vice Chairman, Broadcasting, Canadian Radio Television and 

Telecommunications Commission (CRTC)  

ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการให�บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน2 จากเดิมท่ีผู�ให�บริการเป�นผู�เลือกเนื้อหารายการและกําหนดเวลาในการนําเสนอเนื้อหารายการ 
ไปสู#ผู�ชม มาเป�นผู�ชมสามารถเลือกรับชมเนื้อหารายการท่ีตนต�องการในเวลาท่ีต�องการรับชม (on demand) 

ได�อย#างไร�พรมแดน จึงทําให�อํานาจในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2เปลี่ยนไปอยู#ในมือผู�ชม ดังนั้น  
ในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงดังกล#าวจึงมีประเด็นสําคัญท่ีต�องพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 เนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ  

ด�วยความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีทําให�ประชาชนสามารถเข�าถึงเนื้อหาได�ง#ายและมีคุณภาพ 
โดยสามารถเสนอให�ได�ตลอดเวลา ซ่ึงในตลาดโทรทัศน2 ประชาชนสามารถเข�าถึงเนื้อหารายการท่ีตนต�องการได�
ทุกท่ีทุกเวลา จากท่ัวทุกมุมโลก ดังนั้น ผู�ให�บริการจึงต�องมีการปรับตัวเพ่ือทําให�เนื้อหารายการท่ีผลิตนั้น 
เป�นเนื้อหารายการท่ีดีท่ีสุดท่ีผู�ชมต�องการ ซ่ึงในการปรับตัวดังกล#าวต�องคํานึงถึงรูปแบบการผลิตรายการและ
งบประมาณในการผลิตรายการ เป�นสําคัญ โดยอาจเปรียบเทียบได�กับการลงทุนผลิตหนังของฮอลลีวูด 
ซ่ึงใช�งบประมาณจํานวนมากแต#ในขณะเดียวกันหนังนั้นก็ได�รับความนิยมจากประชาชน  

ประเด็นท่ี 2 การวัดระดับความนิยม  

ผู�ให�บริการโทรทัศน2ในป�จจุบันมีจํานวนมากข้ึนจากเดิมท่ีมีผู�ให�บริการสถานีหลักเพียง 3 - 4 
สถานี มีจํานวนเพ่ิมเป�น 400 กว#าสถานี หรืออาจจะมีจํานวนมากถึง 4,000 สถานีหากนับรวมผู�ให�บริการ
ออนไลน2 ซ่ึงทําให�จํานวนผู�ชมอาจแบ#งย#อยมากข้ึนตามจํานวนผู�ให�บริการท่ีเพ่ิมข้ึน อย#างไรก็ดี ระบบการ 
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วัดระดับความนิยมในป�จจุบัน เช#น BBM และ Nielsen ซ่ึงวัดระดับความนิยมจากการสุ#มตัวอย#างจากผู�ชม 
สามารถวัดระดับความนิยมได�เฉพาะผู�ให�บริการรายใหญ#เท#านั้น อีกท้ัง ผู�ให�บริการอิสระบางรายซ่ึงเป�น 

รายย#อยไม#ได�อยู#ในระบบการวัดความนิยมดังกล#าว จึงทําให�ระบบการวัดระดับความนิยมท่ีใช�ในป�จจุบัน 

ไม#สามารถชี้วัดความนิยมอย#างแท�จริงได� และเม่ือไม#มีผลระดับความนิยมหรือมีระดับความนิยมลดน�อยลงมาก 
จึงส#งผลต#อรายได�การโฆษณาของผู�ให�บริการดังกล#าว ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดระดับความ
นิยมตามความเป�นจริง โดยสามารถทําได�ผ#าน Set Top Box ท่ีผู�ชมใช�ในครัวเรือน ท้ังนี้ ผู�ให�บริการบางราย
ต#อต�านการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดระดับความนิยม ซ่ึงองค2กรกํากับดูแลอยู#ระหว#างการผลักดันให�มีการ
เปลี่ยนระบบการวัดระดับความนิยมให�เกิดข้ึนต#อไป  

นอกจากนี้ การท่ีผู�ให�บริการ Over the Top (OTT) ได�รับความนิยมจากประชาชนเป�นจํานวนท่ี
มาก ทําให�รายได�จากการโฆษณากําลังเปลี่ยนไปจากผู�ให�บริการโทรทัศน2แบบเดิมไปสู#ผู�ให�บริการในรูปแบบ 
OTT ดังนั้น ผู�ผลิตรายการและผู�ให�บริการต�องร#วมมือกันเพ่ือผลิตรายการท่ีมีคุณภาพและได�รับความนิยม 
รวมถึงองค2กรกํากับดูแลต�องมีการพัฒนากฎเกณฑ2การกํากับดูแลเพ่ือตอบสนองต#อการเปลี่ยนแปลงดังกล#าว 
เพ่ือให�ผู�ให�บริการแบบเดิมสามารถแข#งขันกับผู�ให�บริการ OTT ได� และยังคงมีรายได�จากโฆษณาเช#นเดิม  
หากผู�ให�บริการแบบเดิมได�รับรายได�จากการโฆษณาลดลงแล�ว ย#อมส#งผลกระทบต#อรายได�ท่ีจะเข�าสู#องค2กร
กํากับดูแลอย#างมาก และจะส#งผลต#อการผลิตเนื้อหารายการท�องถ่ินในท่ีสุด 

ประเด็นท่ี 3 การทําใหFประชาชนสามารถเขFาถึงเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ  

เม่ือผู�ให�บริการและผู�ผลิตรายการได�ผลิตเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพแล�ว ต�องพิจารณาถึง
ความสามารถของผู�ชมท่ีจะเข�าถึงเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพดังกล#าวด�วย ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว#าประชาชน
ยังไม#สามารถเข�าถึงเนื้อหารายการท่ีตนต�องการได�แม�จะมีเนื้อหารายการดังกล#าวให�บริการอยู#ก็ตาม เช#น ผู�ชม
ร�อยละ 60 ของแคนาดาต�องการรับชมสารคดี แต#มีผู�ชมเพียงร�อยละ 7 ท่ีได�รับชมเนื้อหารายการดังกล#าว  
จึงแสดงถึงผู�ชมท่ีไม#สามารถเข�าถึงเนื้อหารายการดังกล#าวได�ร�อยละ 53 ดังนั้น ผู�ให�บริการโทรทัศน2จึงต�อง
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให�บริการให�สามารถให�บริการได�ครอบคลุมและเข�าถึงประชาชนได�มากยิ่งข้ึน
เช#นเดียวกับผู�ให�บริการ OTT  

ประเด็นท่ี 4 การส*งออกเนื้อหารายการ 

เพ่ือส#งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2 จึงควรส#งเสริมให�มีการส#งออกเนื้อหา
รายการสู#ระดับนานาชาติ เพ่ือสร�างรายได�เข�าประเทศเช#นเดียวกับท่ีมีการส#งออกผลิตภัณฑ2ในอุตสาหกรรมอ่ืน  
โดยส#งเสริมผู�ให�บริการแบบเดิมดังกล#าวให�สามารถให�บริการในรูปแบบ OTT ได� เพ่ือเป�นการส#งออกเนื้อหา
รายการสู#ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ควรลดกฎเกณฑ2การกํากับดูแลการประกอบกิจการของผู�ให�บริการ
โทรทัศน2แบบเดิมเพ่ือสร�างสภาพการแข#งขันท่ีเท#าเทียมกันระหว#างผู�ให�บริการโทรทัศน2แบบเดิมกับผู�ให�บริการ 
OTT ระดับนานาชาติ เช#น Netflix  

นอกเหนือจากประเด็นดังกล#าวข�างต�นแล�ว องค2กรกํากับดูแลต�องคํานึงถึงการป�องกันการ 
ควบรวมกิจการของผู�ให�บริการและผู�ผลิตรายการรายใหญ#ในแคนาดา เพ่ือป�องกันการผูกขาดเนื้อหารายการ 
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อีกท้ังการพิจารณาออกกฎเกณฑ2กํากับดูแลหรือใช�บังคับกฎเกณฑ2กํากับดูแลกับผู�ให�บริการแบบเดิม ต�องมิให�
เกิดภาระกับผู�ให�บริการดังกล#าวเกินสมควร เพ่ือส#งเสริมให�ผู�ให�บริการดังกล#าวสามารถแข#งขันกับผู�ให�บริการ 
OTT ซ่ึงไม#อยู#ภายใต�การกํากับดูแลได�  
 
หัวขFอ: Regulatory Responses to the New Media Landscape  
โดย: Joan Warner, Chief Executive Officer of Commercial Radio Australia,  Chairperson of the 

WorldDMB Asia Pacific Committee and WorldDMB Steering Board Member  

ภาพรวมของวิทยุกระจายเสียงในประเทศออสเตรเลีย  

ออสเตรเลียมีประชาชนประมาณ 24 ล�านคน ซ่ึงเป�นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเท#ากับสหรัฐอเมริกา 
ประชาชนส#วนใหญ#อาศัยอยู#แถบตะวันออกของประเทศ ซ่ึงในส#วนของการให�บริการวิทยุกระจายเสียงนั้น 
Commercial Radio Australia เป�นองค2กรซ่ึงเป�นตัวแทนผู�ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ
ในประเทศออสเตรเลีย โดยป�จจุบันผู�ให�บริการโครงข#าย 12 โครงข#าย ให�บริการโครงข#ายครอบคลุมมากถึง 
ร�อยละ 80 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้ังหมด และผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียง 30 ราย เป�นเจ�าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ  

ระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ท่ีออกอากาศในป�จจุบันสามารถ
แบ#งออกเป�น 2 ประเภทคือ เอเอ็ม มีจํานวน 101 สถานี และเอฟเอ็ม มีจํานวน 161 สถานี โดยแบ#งสถานี
วิทยุกระจายเสียงตามพ้ืนท่ีการให�บริการได�คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีให�บริการภายในเขตเมืองจํานวน  
42 สถานี และการให�บริการในเขตพ้ืนท่ีชุมชนจํานวน 220 สถานี  

ตลาดวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 

การให�บริการวิทยุกระจายเสียงกระจายอยู# ท่ัวประเทศออสเตรเลีย โดยผู�ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงต�องได�รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากรัฐบาล ซ่ึงแนวทางการ
พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะแตกต#างกันในแต#ละพ้ืนท่ีการให�บริการ  
โดยป�จจุบันมีแผนสําหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตในแต#ละพ้ืนท่ี (License Area Plans; LAPs) ท้ังสิ้น  
105 แผน และมีการพิจารณาออกใบอนุญาตไปแล�วประมาณ 2,600 สถานี ซ่ึงสามารถแบ#งประเภทของสถานี
วิทยุกระจายเสียงได� ดังนี้ 
• มีสถานีวิทยุประเภทธุรกิจจํานวน 260 สถานีท่ีเป�นสมาชิกในองค2กร Commercial Radio Australia 

(CRA) โดยถูกต�องตามกฎหมาย 
• มีสถานีวิทยุประเภทสาธารณะ 7 สถานี โดยมีสถานีวิทยุสาธารณะหลักคือ ABC และ SBS 
• มีสถานีวิทยุประเภทชุมชนจํานวน 380 สถานี  
• มีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีใช�กําลังส#งสูงและเป�ดให�บริการโดยระบบวิทยุแบบความถ่ีแคบจํานวน  

198 สถานี  
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• มีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีใช�กําลังส#งตํ่าและเป�ดให�บริการโดยระบบวิทยุแบบความถ่ีแคบจํานวน  
1,776 สถานี 

พฤติกรรมการฟcงวิทยุของประชากรในประเทศออสเตรเลีย  

ป�จจุบันการรับฟ�งวิทยุกระจายเสียงได�รับความนิยมเป�นอย#างมาก โดยจากสถิติท่ีได�ทําการวิจัยมา
พบว#ามีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปk โดยยอดการรับฟ�งวิทยุได�พุ#งสูงถึงร�อยละ 95 จากยอดประชากรท้ังหมด ไม#ว#าจะ
เป�นประเภทธุรกิจ ประเภทสาธารณะ หรือประเภทชุมชนก็ตาม ประชาชนใช�เวลาถึง 18 ชั่วโมงในการรับฟ�ง
วิทยุต#อหนึ่งสัปดาห2 ซ่ึงเวลาท่ีคนส#วนใหญ#จะฟ�งวิทยุจะอยู#ในช#วงอาหารเช�า ช#วงเช�าระหว#างเดินทางไปทํางาน
บนรถ และช#วงเย็นระหว#างทางท่ีเดินทางกลับ ช#องทางในการรับฟ�งคือ เอเอ็ม/เอฟเอ็ม ร�อยและ  
90.9  DAB+ ร�อยะล 24.2 และ Streaming ร�อยละ 12.2  

กฎหมายท่ีเก่ียวขFองกับวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ  

ผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงมีหน�าท่ีต�องชําระค#าธรรมเนียมการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
ร�อยละ 3 ของรายได�ท้ังหมดให�กับรัฐบาล นอกจากนี้ ผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงต�องปฏิบัติตาม 
Broadcasting Services Act 1992 ซ่ึงมีประเด็นสําคัญ ดังนี้  
1. เง่ือนไขการอนุญาตวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงมุ#งเน�นการควบคุมการใช�สื่อโฆษณาในทางการเมือง การปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ2เก่ียวกับเนื้อหารายการท่ีกําหนด 
2. การกํากับดูแลร#วมกันตาม Commercial Radio Codes of Practice ซ่ึงจะมีการทบทวนทุก 3 ปk เช#น 

การกําหนดโควต�าเพลงท่ีผลิตโดยคนออสเตรเลียหรือในประเทศออสเตรเลีย (Australia music quotas) 
ข�อจํากัดเก่ียวกับการโฆษณา 

3. การกําหนดมาตรฐานเนื้อหารายการ เช#น การกําหนดมาตรฐานเนื้อหารายการสําหรับเด็ก  ท้ังนี้ ในป�จจุบัน
รัฐบาลยังอยู#ระหว#างการตรวจสอบและทบทวนอํานาจหน�าท่ีของ Australian Communications and 
Media Authority (ACMA) รวมถึง Broadcasting Services Act 1992 เพ่ือลดกฎเกณฑ2กํากับดูแลท่ี
เก่ียวข�องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายในประเทศ 

ขFอบังคับเก่ียวกับอินเทอร;เน็ตและรายการการออกอากาศ 

เม่ือเปรียบเทียบกฎเกณฑ2กํากับดูแลระหว#างการให�บริการวิทยุกระจายเสียงและการให�บริการ
ทางอินเทอร2เน็ตแล�วเห็นได�ว#า การบริการทางด�านอินเทอร2เน็ตนั้นผู�ให�บริการไม#ต�องชําระค#าใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ อีกท้ัง ไม#มีกฎเกณฑ2กํากับดูแลหรือข�อบังคับเก่ียวกับเนื้อหารายการ โควต�าการออกอากาศ 
ข�อกําหนดเก่ียวกับโฆษณา มาตรฐานรายการ ด�วยเหตุดังกล#าวผู�ให�บริการทางอินเทอร2เน็ตจึงมีข�อได�เปรียบ 
ผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงเป�นอย#างมาก 
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การพิจารณากฎเกณฑ;กํากับดูแลสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลในประเทศออสเตรเลียเป�ดตัวด�วยระบบ DAB+ ซ่ึงได�รับความ
ร#วมมือจากรัฐบาลและองค2กรท่ีกํากับดูแล ซ่ึงมีหลักเกณฑ2ในการพิจารณาดังนี้ 
1. หลักเกณฑ2สําหรับการแบ#งประเภทใบอนุญาต 3 ประเภท ได�แก# ประเภทบริการธุรกิจ ประเภทบริการ

ชุมชน และประเภทบริการสาธารณะ 
2. การพิจารณาวันเริ่มต�นของระบบดิจิตอล และวันสิ้นสุดของระบบแอนะล็อก 
3. การส#งเสริมให�เกิดประโยชน2ด�านสังคมและเศรษฐกิจ 
4. การพิจารณาจะต�องยึดถือผลประโยชน2ของวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเป�นหลักเม่ือเปรียบเทียบกับ 

สื่อประเภทอ่ืน 

กฎเกณฑ;กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในประเทศออสเตรเลีย 

รัฐบาลและฝ�ายท่ีสนับสนุนในวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลได�เสนอคลื่นความถ่ีให�กับผู�ให�
บริการกิจการวิทยุกระจายเสียงรายใหญ# โดยมีการรับประกันจํานวนคลื่นความถ่ีท่ีผู�ให�บริการดังกล#าวจะได�รับ 
ท้ังนี้ ผู�ให�บริการดังกล#าวจะต�องเป�นเจ�าของและประกอบการมัลติเพล็กซ2ด�วยตนเอง และสามารถเสนอบริการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบ DAB+ ได� และทางรัฐบาลจะไม#อนุญาตให�มีสถานีวิทยุรายใหม#เข�าสู#ตลาดเป�น
ระยะเวลา 6 ปk โดยข�อเสนอนี้จะสามารถเลือกได�เพียงครั้งเดียวเท#านั้น ซ่ึงถ�าผู�ให�บริการดังกล#าวไม#รับข�อเสนอ
ทางรัฐบาลก็จะนําไปให�กับผู�แข#งขันรายอ่ืนแทน  

การกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลในประเทศอ่ืนๆ 

ประเทศเยอรมันใช�ระบบแบบบูรณาการตามแนวด่ิงในการควบคุมวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล คือทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู�ประกอบการจะเป�นผู�ดําเนินการด�วยตนเอง  
มีการแพร#ภาพแก#สาธารณะโดยการบริการโดยเอกชน และใบอนุญาตมีอายุ 3 ปk 

ประเทศเนเธอร2แลนด2ใช�ระบบแบบบูรณาการตามแนวด่ิงเช#นเดียวกับเยอรมัน ระบบเชื่อมโยง
เครือข#ายจะถูกเชื่อมโยงโดยพันธมิตรในการกระจายเสียง 

การลงทุนและนวัตกรรมในเทคโนโลยีการออกอากาศระบบดิจิตอล  

การลงทุนและนวัตกรรมในเทคโนโลยีการออกอากาศระบบดิจิตอล ประกอบไปด�วย 

1. ความคุ�มครองและครอบคลุมไปถึงการส#งสัญญาณจะต�องท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท่ีให�บริการ การคุ�มครองในท่ีนี้ 
รวมไปถึงการคุ�มครองผู�บริโภค เพราะผู�บริโภคคาดหวังกับคุณภาพท่ีดีข้ึนหลังจากการซ้ือวิทยุระบบ
ดิจิตอล และช#องทางการจัดจําหน#ายเครื่องวิทยุระบบดิจิตอลจะต�องสะดวกต#อการหาซ้ือ และราคา 
ท่ีผู�บริโภคสามารถซ้ือได� 
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2. ความร#วมมือ ได�รับความร#วมมือจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวกับกับการกํากับ ควบคุม ดูแล หรือเอ้ือประโยชน2ให�กับ
การดําเนินกิจการกระจายเสียง ได�มีการเริ่มใช�วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลพร�อมกันท้ัง 5 เมือง และ
ยกเลิกการออกอากาศในระบบแอนะล็อกพร�อมกันเช#นกัน 

3. เนื้อหารายการ เนื้อหามีความน#าเชื่อถือมากข้ึนในทุกบริการ วิทยุกระจายเสียงประเภทชุมชนสามารถมี
เนื้อหารายการได�เพ่ิมมากข้ึน คุณภาพเสียงดีข้ึน อีกท้ังยังมีประโยชน2ในยามท่ีต�องการการบริการฉุกเฉิน 
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในเวลาภัยพิบัติ  

4. ต�นทุน ระบบดิจิตอลสามารถประหยัดต�นทุนการดําเนินการด�านกิจการวิทยุกระจายเสียงได�มากกว#าเม่ือ
เปรียบเทียบกับต�นทุนการดําเนินการด�านกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบแอนะล็อก ในระยะยาว การ
ประหยัดต�นทุนรวมไปถึงทรัพยากรต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการด�วย 

5. การสื่อสาร ระบบดิจิตอลทําให�การสื่อสารไม#ขาดหายไม#ว#าจะเกิดเหตุการณ2ทางภัยพิบัติก็ตาม และการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลยังสามารถนําไปใช�ในร�านค�า เพ่ือให�เข�าถึงประชากรได�ง#ายข้ึน รวมไปถึงการทํา
ให�เกิดการสื่อสารระหว#างภาคประชาชนและรัฐบาลมากข้ึน มีการรับฟ�งความคิดผ#านหน�าเว็บไซต2มากข้ึน  

เม่ือประมาณอาทิตย2ท่ีสองของเดือนกรกฎาคม ทางรัฐบาลออสเตรเลียนํา Digital Radio 
Report ของวิทยุประเภทธุรกิจมาเป�ดเผยแพร#ข�อมูลอย#างเป�นทางการเก่ียวกับความคืบหน�าของ
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล เช#น ข�อมูลเก่ียวกับการขาย การฟ�ง และการรับรู�ของผู�บริโภค รวมไปถึงการ
วางแผนเริ่มสําหรับการเป�ดตัวของ DAB+ ในภูมิภาคออสเตรเลีย ซ่ึงรัฐบาลได�พิจารณาถึงการแก�ไขพัฒนา
กฎระเบียบ ข�อบังคับ เพ่ือให�ลดกระบวนการ และเพ่ิมความยืดหยุ#นในกระบวนการสําหรับการวางแผนและ 
การขอใบอนุญาตวิทยุชุมชนในระบบดิจิตอล  

แม�ว#าในป�จจุบันระบบวิทยุดิจิตอลจะประสบความสําเร็จ แต#ในอนาคตยังคงต�องมีการพัฒนา
นวัตกรรมใหม#สําหรับการรับฟ�งวิทยุกระจายเสียง โดยควรจะทําอย#างไรให�วิทยุระบบ DAB+ เข�าถึงวิทยุชุมชน
ด�วย และยังมีใบอนุญาตมากกว#า 100 ใบอนุญาตท่ีต�องพิจารณาต#อไป 
 

หัวขFอ: Regulatory Responses to the New Media landscape 
โดย: Mohamad Ali Hanafiah Mohamad Yunus, Chief Officer, Content Security and Innovation, 

Malaysian Communications and Multimedia Commission  

Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) เป�นองค2กร 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตาม Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998  (MCMCA)  
ซ่ึงมีผลใช�บังคับเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 1998 หน�าท่ีตามกฎหมายของ MCMC อาศัยอํานาจตาม 

Communications and Multimedia Act 1998 (CMA 1998), Postal Services Act 1997 (PSA), Digital 
Signature Act 1997 (DSA)  โดยกําหนดให�เป�นหน#วยงานท่ีทําหน�าท่ีในการพัฒนาอุตสาหกรรมในด�านการ
สื่อสารโทรคมนาคมและสื่อผสมต#างๆ รวมท้ังกํากับดูแลการทํางานร#วมกันของอุตสาหกรรมระบบการสื่อสาร
และสื่อผสม เช#น การให�บริการด�านโทรคมนาคม ด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 และการให�บริการ
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อินเทอร2เน็ต เป�นต�น โดยการพัฒนาและการกํากับดูแลอุตสาหกรรมในด�านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
สื่อผสมต#างๆ ของ MCMC ครอบคลุมกิจการต#างๆ ดังนี้ 
• กิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน2 (Broadcasting): โดยกิจการกระจายเสียงเป�นระบบแอนะล็อก 

ซ่ึงมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีให�บริการในระบบ Free to Air มากกว#า 24 สถานี และผู�ให�บริการโทรทัศน2
ระบบดาวเทียม 1 ราย การให�บริการระบบ Free to Air มีเอกชนผู�ให�บริการจํานวน 5 ราย และการ
ให�บริการผ#านทางเครือข#ายบรอดแบนด2 

• กิจการด�านการสื่อสาร (Communications): การให�บริการ Cellular โทรศัพท2ประจําท่ี และบริการบรอดแบนด2 
• กิจการไปรษณีย2และการขนส#ง (Post and Courier): โดยบางส#วนมีความคาบเก่ียวกับการให�บริการด�านการขนส#ง

ซ่ึงอยู#ภายใต�การกํากับดูแลของกระทรวงการขนส#ง 
• พาณิชย2อิเล็กทรอนิกส2 (E-Commerce): การดําเนินกิจการทางพาณิชยกรรมผ#านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส2 

โดยเป�นการทํางานร#วมกันกับหน#วยงานอ่ืน เช#น MITI, MoSTI, Bank Negara เป�นต�น 

ในส#วนท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 และกิจการด�านการสื่อสารนั้น 
มีความมุ#งหมายให�เกิดการหลอมรวมระหว#างเนื้อหารายการกับการสื่อสาร และพัฒนาให�เกิดการกํากับดูแล
กันเอง โดยป�จจุบันได�มีการเน�นการพัฒนาและเพ่ิมเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย#างยิ่งการส#งเสริมเนื้อหา
รายการในประเทศ (Local Content) ซ่ึง MCMC ได�จัดให�มีการช#วยเหลือส#งเสริมหลายด�าน เช#น การ
สนับสนุนเงินทุน ซ่ึงเห็นว#าไม#ใช#การส#งเสริมช#วยเหลือท่ียั่งยืนจึงจําเป�นต�องจัดให�มีการส#งเสริมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เช#น การให�การศึกษาเพ่ิมเติม (Human Capital Capacity Building) การจัดต้ังกองทุนพัฒนา การต้ังศูนย2
ส#งเสริมการสร�างเนื้อหารายการ (Content Malaysia Pitching Centre) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
คาดการณ2อนาคตของการพัฒนาเนื้อหารายการภายในประเทศ และกลยุทธ2อ่ืนๆ เช#น การส#งเสริมการส#งออก
เนื้อหารายการในลักษณะเดียวกับประเทศเกาหลีท่ีมีการส#งออกซีรี่ย2ไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศมาเลเซีย
เองก็มีตลาดกลุ#มเป�าหมายในการส#งออกเนื้อหารายการไปยังตลาดต#างประเทศซ่ึงยังเป�นตลาดขนาดเล็ก  
แต#อย#างไรก็ดี นับว#าเป�นจุดเริ่มต�นท่ีดีในการเป�ดตลาดเนื้อหารายการของประเทศมาเลเซีย สําหรับศูนย2
ส#งเสริมการสร�างเนื้อหารายการ (Content Malaysia Pitching Centre) เป�นศูนย2บริการครบวงจรสําหรับ
ผู�ประกอบการในการนําเสนอแนวคิดเพ่ือหาเงินทุนสนับสนุน ศูนย2ส#งเสริมดังกล#าวจะทําหน�าท่ีช#วยเหลือผู�สร�าง
เนื้อหารายการและผู�ผลิตรายการในประเทศมาเลเซียในการสร�างเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ ความบันเทิง และ
มีความน#าสนใจในเชิงพาณิชย2ท้ังแก#ตลาดและผู�ชม นอกจากนี้ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค2ดังกล#าว ยังจัดให�เป�น
แหล#งท่ีใช�ในการรวมตัว พบปะของผู�ท่ีเก่ียวข�องในอุตสาหกรรมนี้ด�วย 

ในส#วนของการกํากับดูแลด�านเนื้อหารายการนั้น ผู�ประกอบกิจการถูกควบคุมและกํากับดูแลอยู#
ภายใต� Communications and Multimedia Act 1998 (CMA 1998) ในส#วนของเนื้อหารายการนั้นผู�ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2จะต�องได�รับใบอนุญาตให�บริการเนื้อหารายการ (CASP-I)  
จาก MCMC และจะต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎระเบียบ หรือนโยบายการกํากับดูแลใดๆ ท่ีออกตามความ
แห#ง CMA 1998 ด�วย ท้ังนี้ รวมถึง Malaysian Communications and Multimedia Content Code และ
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เ ง่ือนไขพิเศษในการอนุญาตซ่ึงประกาศโดยรัฐมนตรี  อย#างไรก็ดี ผู�ประกอบกิจการจะต�องปฏิบั ติ 
ตามเง่ือนไขพิเศษในการอนุญาตในหลายกรณี เช#น  
• ต�องมีสัดส#วนเนื้อหารายการท่ีเป�นรายการท�องถ่ินและภาษาท�องถ่ิน 
• ระยะเวลาการออกอากาศรายการโฆษณา 
• จะต�องออกอากาศประกาศสาธารณะตามท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ือประโยชน2ของประชาชน 
• เนื้อหารายการท่ีออกอากาศต�องอยู#ภายใต� Film Censorship Act 2002 และบทบัญญัติอ่ืนท่ีออกตาม

แห#งความพระราชบัญญัติดังกล#าว 
• การออกอากาศรายการสดหรือช�าออกไปข้ึนอยู#กับการอนุมัติของ MCMC 
• ห�ามออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะต�องห�าม กล#าวคือ การเผยแพร#ความเชื่อศาสนาอ่ืน

นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม เนื้อหารายหารท่ีมีผลกระทบต#อการแบ#งแยก ความเชื่อทางศาสนาของคน 
ในชาติ ขัดต#อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม หรือเนื้อหารายการท่ีกําหนดในกฎหมายว#าด�วย
เนื้อหารายการและผู�บริโภค เป�นต�น 

นอกจากนี้ ยังได�จัดให�มี Industry Forum ข้ึน แบ#งเป�น 4 กลุ#ม ได�แก# 1) Technical Standard 
Forum 2) Communication and Multimedia Content Forum 3) Consumer Forum และ 4) Access 
Forum ซ่ึงส#วนท่ีเก่ียวข�องกับการอภิปรายคือ Communication and Multimedia Content Forum โดย
สมาชิกประกอบด�วยบุคคลท่ีเก่ียวข�องในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน2ท้ังในส#วนผู�ประกอบกิจการและผู�บริโภค 
ซ่ึงเห็นว#าจะเป�นส#วนช#วยส#งเสริมให�เกิดการกํากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) ได�ส#วนหนึ่ง 

เนื่องด�วยป�จจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีการบริโภคเนื้อหารายการจึงไม#จํากัดเพียงการรับชม
ผ#านทางโทรทัศน2เท#านั้น แต#การรับชมเนื้อหารายการผ#านทางระบบ Over the Top (OTT) ซ่ึงเป�นการรับชม
ผ#านทางเครือข#ายบรอดแบนด2ความเร็วสูงซ่ึงได�รับความนิยมเป�นอย#างมาก เนื่องจากผู�ใช�บริการสามารถเข�าถึง
เนื้อหารายการได�สะดวกไม#จํากัดเวลาและสถานท่ี ส#วนใหญ#เป�นการรับชมผ#านทางสมาร2ทโฟน แท็บเล็ท ฯลฯ  
โดยผู�ให�บริการ OTT ในป�จจุบันยังเป�นผู�ให�บริการเนื้อหารายการจากต#างประเทศเป�นหลัก เช#น Netflix, 
Hulu, YouTube เป�นต�น ซ่ึงผู�ให�บริการโทรทัศน2ในประเทศมาเลเซียเองเช#น Ton Ton, KLfive, ESCAPE, 
RTM กําลังพัฒนาการให�บริการของตนในรูปแบบการให�บริการ OTT ด�วย อย#างไรก็ดี การให�บริการเนื้อหา
รายการผ#านทางระบบ OTT นั้นยังมีประเด็นป�ญหาว#า หน#วยงานกํากับดูแลจะทราบได�อย#างไรว#า เนื้อหา
รายการท�องถ่ินได�ถูกนํามาออกอากาศตามท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากเนื้อหารายการทุกประเภทสามารถนํา
ออกอากาศได�ซ่ึงถือเป�นเรื่องยากในการตรวจสอบกํากับดูแล ประกอบกับการให�บริการดังกล#าวยังคง
ดําเนินการโดยผู�ให�บริการจากต#างประเทศเป�นหลักจึงยังมีประเด็นป�ญหาเก่ียวกับเขตอํานาจการกํากับดูแล
ด�วย โดยขณะนี้ประเทศมาเลเซียกําลังให�ความสําคัญกับระบบสิ่งอํานวยความสะดวกของบรอดแบนด2 และ 
การเป�ดรับกับสื่อใหม#ดังเช#นการให�บริการ OTT ท่ีกําลังได�รับความนิยมเพ่ิมข้ึน อันมีผลกระทบโดยตรงต#อ
รายได�ของผู�ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 และเม่ือรายได�ลดลงก็ส#งผลกระทบต#อ
ค#าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีจะต�องชําระให�แก#หน#วยงานกํากับดูแลซ่ึงคิดตามสัดส#วนรายได�ด�วยเช#นเดียวกัน 



42 

จากวัฒนธรรมความหลากหลายในการเลือกรับชมท่ีกําลังเพ่ิมมากข้ึน ส#วนหนึ่งเป�นผลมาจากการ
ให�บริการ OTT เทคโนโลยี บรอดแบนด2 และอุปกรณ2ต#างๆ ซ่ึงทําให�ผู�ใช�บริการสามารถรับชมได�ผ#านหลาย
ช#องทาง เนื้อหารายการและผู�ให�บริการมีความหลากหลาย กรณีดังกล#าวไม#เป�นเพียงการเปลี่ยนเวลา สถานท่ี 
หรืออุปกรณ2ในการรับชมเท#านั้น แต#เป�นการใช�บริการข�ามประเภทการให�บริการเลยทีเดียว และจากพฤติกรรม
การรับชมท่ีเปลี่ยนมาใช�บริการระบบ OTT เพ่ิมมากข้ึนนั้นได�ส#งผลท้ังด�านบวกและด�านลบแก#ท้ังผู�บริโภคและ
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน2 สําหรับผู�บริโภคนั้นการให�บริการ OTT ทําให�มีเนื้อหารายการและผู�ให�บริการท่ี
หลากหลายส#งผลให�เกิดการแข#งขันในตลาดมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป�นประโยชน2แก#ผู�บริโภคท้ังในเรื่องคุณภาพของ
การให�บริการและอัตราค#าบริการท่ีถูกลง ในทางกลับกันเนื่องจากผู�ให�บริการ OTT เป�นการให�บริการท่ียากแก#
การกํากับดูแลท้ังในเชิงเทคนิคและอํานาจการกํากับดูแลจึงต�องคํานึงถึงป�ญหาในเชิงเนื้อหารายการท่ีอาจไม#
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนในประเทศด�วย ในด�านธุรกิจความนิยมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะช#วยเพ่ิมการแข#งขัน
ระหว#างผู�ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน2เดิมและผู�ให�บริการ OTT และจะช#วยกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาเนื้อหา
รายการและศักยภาพของผู�ประกอบการในประเทศให�มีการปรับเนื้อหารายการให�เป�นไปตามความต�องการเพ่ือ
ดึงดูดความนิยมจากผู�ชมในประเทศมากยิ่งข้ึน 

ดังท่ีได�กล#าวแล�วข�างต�น การให�บริการ OTT ยังเป�นป�ญหาท่ีท�ายทายสําหรับหน#วยงานกํากับดูแล
อยู#หลายประการท้ังป�จจัยด�านเทคนิค เนื้อหารายการ และอํานาจการกํากับดูแล เนื่องจากกฎหมาย 
ท่ีบังคับใช�ในป�จจุบันยังไม#สามารถกํากับดูแลการให�บริการประเภทนี้ได� อีกท้ังการให�บริการ OTT และ Server 
ส#วนใหญ#เป�นการให�บริการจากต#างประเทศซ่ึงไม#อยู#ในเขตอํานาจในการกํากับดูแล แม�หน#วยงานกํากับดูแล
อาจเรียกร�องให�ผู�ให�บริการอินเทอร2เน็ตสกัดการเข�าถึงบริการจากผู�ให�บริการ OTT ท่ีไม#ได�รับใบอนุญาตได�  
แต#ยังเป�นการยากท่ีจะควบคุมระหว#างผู�ใช�บริการกับเว็บไซต2ดังกล#าว เนื่องจากผู�ให�บริการอินเทอร2เน็ตเองก็ไม#
อาจทราบตําแหน#งและตัวผู�ใช�บริการได� จึงไม#สามารถท่ีจะป�องกันการเข�าถึงได�จริง ดังนั้น ด�วยการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและการให�บริการ OTT ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ผู�บริโภคจึงต�องเป�นผู�ตัดสินและเลือกรับเฉพาะประโยชน2 
จากการใช�บริการดังกล#าว 

การอภิปราย  

1. ในฐานะตัวแทนจากองค;กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; และ 
ผูFใหFบริการวิทยุกระจายเสียง มีทัศนะเก่ียวกับการกํากับดูแลการใหFบริการ Over the Top (OTT) 
อย*างไร ควรมีการกํากับดูแลการใหFบริการรูปแบบ OTT หรือไม* หรือควรลดกฎเกณฑ;กํากับดูแลกิจการท่ี
ถูกกํากับดูแลอยู*ในปcจจุบัน หรือไม* 

Mohamad Ali Hanafiah Mohamad Yunus แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแล
การให�บริการ OTT ว#าในป�จจุบันมีผู�ให�บริการ OTT เกิดข้ึนจํานวนมากท้ังท่ีเป�นผู�ให�บริการจากต#างประเทศ 
เช#น Netflix และผู�ให�บริการในประเทศ เช#น iflix ซ่ึงการให�บริการ OTT ดังกล#าวเกิดข้ึนพร�อมกับการพัฒนา
เครือข#ายบรอดแบนด2ความเร็วสูงในประเทศ และการให�บริการดังกล#าวได�รับความนิยมจากผู�ใช�บริการอย#าง
มากเนื่องจากผู�ใช�บริการสามารถเข�าถึงเนื้อหารายการต#างๆ ได�โดยสะดวกตามเวลาท่ีตนต�องการ ด�วยเหตุ
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ดังกล#าวผู�ให�บริการกระจายเสียงและโทรทัศน2จึงได�พัฒนารูปแบบการให�บริการของตนเองโดยเพ่ิมเติมการ
ให�บริการ OTT เพ่ือให�สามารถแข#งขันกับผู�ให�บริการ OTT ได� ในส#วนของการกํากับดูแลการให�บริการ OTT 
นั้น กฎหมายท่ีใช�บังคับอยู#ในป�จจุบันยังไม#สามารถกํากับดูแลการให�บริการ OTT ได� อีกท้ังการให�บริการ
ดังกล#าว ผู�ให�บริการจํานวนมากให�บริการจากภายนอกประเทศ จึงยังคงมีประเด็นเก่ียวกับเขตอํานาจในการ
กํากับดูแลด�วย อย#างไรก็ดี หน#วยงานกํากับดูแลตระหนักถึงอิทธิพลของการให�บริการ OTT ต#อประชาชนและ
สังคม จึงได�จัดโครงการเพ่ือส#งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับเนื้อหารายการท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงผ#าน
การให�บริการ OTT เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงเนื้อหาท่ีเหมาะสม ไม#ละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ของผู�อ่ืน 
เช#น การให�ความรู�กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาซ่ึงเป�นกลุ#มผู�ใช�บริการ OTT ในการเข�าถึงข�อมูลข#าวสารจํานวน
มาก โดยมีจุดมุ#งหมายให�ผู�ใช�บริการเรียนรู�และตระหนักถึงการเข�าถึงข�อมูลข#าวสารท่ีเหมาะสม สามารถเลือก
รับข�อมูลข#าวสารได�อย#างถูกต�อง และเคารพสิทธิของผู�อ่ืนตามกฎหมาย ซ่ึงจะทําให�ผู�ให�บริการท่ีให�บริการ
เนื้อหาไม#เหมาะสม หรือผิดกฎหมายต�องออกจากตลาดการให�บริการในท่ีสุด  

Tom Pentefountas ได�แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล#าวว#า ในประเทศแคนาดายังไม#มี
การกํากับดูแลการให�บริการ OTT เนื่องจากการให�บริการ OTT มักให�บริการจากภายนอกประเทศ ซ่ึงอยู#
นอกเหนืออํานาจการกํากับดูแล แม�การให�บริการ OTT จะส#งผลกระทบต#อผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน2 แต#การให�บริการ OTT ซ่ึงเป�นนวัตกรรมใหม#ดังกล#าวมีส#วนช#วยส#งเสริมให�ประชาชนสามารถเข�าถึง
การให�บริการโทรทัศน2ได�มากยิ่งข้ึน โดยหน#วยงานกํากับดูแลได�สํารวจการใช�บริการของประชาชนปรากฏว#า
ประชาชนยังคงรับชมรายการโทรทัศน2ตามโปรแกรมของผู�ให�บริการโทรทัศน2 โดยเปลี่ยนวิธีการเข�าถึงจากการ
รับชมผ#านทางโทรทัศน2เป�นการรับชมผ#านทางบริการ OTT จึงเห็นได�ว#า เนื้อหารายการเป�นเครื่องมือสําคัญ 
ท่ีจะช#วยส#งเสริมผู�ให�บริการโทรทัศน2ให�สามารถแข#งขันกับผู�ให�บริการ OTT ได� เม่ือเนื้อหารายการได�รับความ
นิยมแล�ว ประชาชนจะยังคงเลือกรับชมเนื้อหารายการดังกล#าวผ#านช#องทางท่ีประชาชนสะดวก ไม#ว#าจะเป�น
ช#องทาง OTT หรือช#องทางโทรทัศน2 อย#างไรก็ดี การลงทุนในการให�บริการ OTT กับการให�บริการ
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน2แตกต#างกันอย#างมาก โดยผู�ให�บริการ OTT ไม#ต�องลงทุนในการสร�างโครงข#าย
พ้ืนฐานเพ่ือเข�าถึงผู�ฟ�งผู�ชม หากแต#ให�บริการผ#านเครือข#ายบรอดแบนด2ท่ีมีอยู#เดิม จึงทําให�การแข#งขันระหว#าง
ผู�ประกอบกิจการท้ังสองประเภทดังกล#าวท่ีไม#เท#าเทียมกัน ดังนั้น หน#วยงานกํากับดูแลจึงควรลดกฎเกณฑ2
กํากับดูแลหรือภาระการปฏิบัติตามกฎเกณฑ2กํากับดูแลบางประการลง เพ่ือส#งเสริมผู�ให�บริการโทรทัศน2ซ่ึงเป�น
ผู�ได�รับใบอนุญาตท่ีอยู#ภายใต�การกํากับดูแลให�สามารถแข#งขันกับผู�ให�บริการ OTT ได�  

สุดท�าย Joan Warner ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแล OTT ในมุมมองของผู�ให�บริการ
วิทยุกระจายเสียงว#า ผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงไม#ได�รับผลกระทบจากการให�บริการ OTT เทียบเท#า 
ผู�ให�บริการโทรทัศน2 เนื่องจากการให�บริการวิทยุกระจายเสียงมีลักษณะเฉพาะของบริการท่ีเน�นเนื้อหาเฉพาะ
ท�องถ่ินและพฤติกรรมของผู�ฟ�งท่ีจะเลือกรับฟ�งวิทยุในช#วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช#น ในขณะขับรถ ดังนั้น ในการ
เข�าถึงเนื้อหารายการผ#านการให�บริการ OTT จึงไม#ได�รับความนิยมเนื่องจากในเวลาท่ีผู�ฟ�งต�องการเข�าถึงเนื้อหา
รายการมักเป�นเวลาท่ีอยู#นอกสถานีและต�องเข�าถึงผ#านทางโทรศัพท2เคลื่อนท่ี ผู�ฟ�งจึงต�องเสียค#าใช�บริการข�อมูล
ผ#านโทรศัพท2เคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ จากผลการสํารวจปรากฏข�อมูลว#า โครงข#ายโทรคมนาคม 
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มีความสามารถในการให�บริการข�อมูลจํากัด ซ่ึงหากผู�ฟ�งต�องการเข�าถึงรายการใดรายการหนึ่งพร�อมกันในเวลา
เดียวกันเป�นจํานวนมาก จะไม#สามารถเข�าถึงผ#านช#องทาง OTT ได� ในส#วนของการกํากับดูแลการให�บริการ 
OTT นั้น เห็นว#า หน#วยงานกํากับดูแลควรลดกฎเกณฑ2กํากับดูแลผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงท่ีอยู#ภายใต�การ
กํากับดูแลเพ่ือให�สามารถแข#งขันในการให�บริการกับผู�ให�บริการ OTT ซ่ึงไม#ถูกกํากับดูแลได�  

2. นอกเหนือจากประเด็นของการลดกฎเกณฑ;กํากับดูแล และการสรFางสภาพการแข*งขันใหF
เท*าเทียมแลFว ไดFคํานึงถึงประเด็นทางวัฒนธรรมหรือผลกระทบต*อความคิดของประชาชน หรือไม*อย*างไร 

Mohamad Ali Hanafiah Mohamad Yunus ให�ความเห็นว#า ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
มีท้ังข�อดีและข�อเสีย ซ่ึงในส#วนของบริการ OTT ช#วยให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�อย#างรวดเร็ว
และกว�างขวางมากยิ่งข้ึน หากเปรียบเทียบกับการเผยแพร#ข�อมูลข#าวสารในรูปแบบเดิมซ่ึงกําหนดให�ผู�ให�บริการ
โทรทัศน2ระดับชาติต�องออกอากาศข#าวในเวลาสองทุ#มของทุกวันและประชาชนจะเข�าถึงข�อมูลข#าวสารผ#าน
ช#องทางดังกล#าวเป�นช#องทางหลัก แต#เม่ือมีบริการในรูปแบบ OTT ซ่ึงอํานวยความสะดวกให�ประชาชน
สามารถเข�าถึงข�อมูลข#าวสารได�สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการส#งต#อข�อมูลข#าวสารดังกล#าว ทําให�พฤติกรรม
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากการเป�นผู�รับสาร กลายเป�นผู�สร�างข#าวสารและผู�ส#งข#าวสาร อย#างไรก็ดี 
พฤติกรรมลักษณะดังกล#าวก#อให�เกิดป�ญหาเก่ียวกับความถูกต�องของข�อมูลข#าวสาร เนื่องจากความต�องการส#ง
ต#อข#าวสารอย#างรวดเร็ว ให�ทันต#อสถานการณ2 จึงไม#มีการตรวจสอบแหล#งท่ีมาและความถูกต�องของข#าวสาร 
ซ่ึงในขณะนี้ยังไม#มีกฎเกณฑ2กํากับดูแลกิจกรรมดังกล#าวแต#อย#างใด อย#างไรก็ดี เม่ือต�นปkท่ีผ#านมารัฐบาลได�เริ่ม
โครงการเพ่ือเสริมสร�างความตระหนักเก่ียวกับการให�บริการ OTT การรับข�อมูลข#าวสารและการส#งผ#านข�อมูล
ข#าวสารอย#างมีความรับผิดชอบ และในอนาคตอาจมีการออกกฎเกณฑ2กํากับดูแลการให�บริการในลักษณะ
ดังกล#าวต#อไป  

3. รัฐบาลมีการสนับสนุนทางดFานเนื้อหารายการเพ่ือใหFเนื้อหารายการสามารถแข*งขันกับ
เนื้อหารายการจากท่ัวโลกหรือไม* อย*างไร  

Tom Pentefountas ให�ความเห็นว#า ป�จจุบันประชาชนสามารถเข�าถึงเนื้อหารายการได�
อย#างหลากหลายจากท่ัวทุกมุมโลก ไม#ว#าเนื้อหารายการดังกล#าวจะมีท่ีมาจากท่ีใด โดยไม#มีการป�ดก้ันข�อมูล
ข#าวสารจึงทําให�จํานวนผู�ชมรายการมีอย#างไม#จํากัด ดังนั้น ในฐานะของผู�ผลิตรายการต�องสามารถผลิตเนื้อหา
รายการท่ีสามารถแข#งขันกับผู�ผลิตรายอ่ืนได� โดยในแคนาดามีการเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับผู�ผลิตในแคนาดาให�สามารถผลิตรายการท่ีมีคุณภาพและแข#งขันกับผู�ผลิตภายนอกได� และเป�นการเพ่ิม
โอกาสท่ีจะนําเนื้อหารายการสู#ตลาดระดับนานาชาติด�วยอันจะเป�นการขยายตลาดและเพ่ิมรายได�ในท่ีสุด  
ซ่ึงจากข�อมูลในตลาดเพลง ปรากฏว#าเพลงของแคนาดาเป�นท่ีนิยมไปท่ัวโลก โดยแคนาดาเป�นผู�ส#งออกเพลง
อันดับสองหรือสามของโลก 

แม�ในป�จจุบันแคนาดายังคงมีการกําหนดโควต�าให�ผู�ให�บริการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน2
ต�องออกอากาศเนื้อหารายการท่ีผลิตโดยคนแคนาดาหรือผลิตในแคนาดา (Cancon) เพ่ือปกป�องผู�ผลิตรายการ
แคนาดาให�สามารถมีช#องทางการออกอากาศได� ซ่ึงการกําหนดโควต�าดังกล#าวอาจเป�นอุปสรรคต#อผู�ให�บริการ
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วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน2ท่ีจะคัดสรรเนื้อหารายการท่ีเป�นท่ีสนใจและได�รับความนิยมในตลาดเพ่ือนํามา
ให�บริการ แต#หากพิจารณาการกําหนดโควต�าดังกล#าวควบคู#กับการสนับสนุนทางการเงินสําหรับผู�ผลิตรายการ
เพ่ือให�สามารถผลิตรายการท่ีมีคุณภาพได�แล�วเห็นว#า การกําหนดโควต�าการออกอากาศดังกล#าว ไม#ก#อให�เกิด
ภาระแก#ผู�ให�บริการในการนําเนื้อหารายการแคนาดามาออกอากาศแต#อย#างใดเนื่องจากรายการท่ีต�องนํามา
ออกอากาศตามโควต�าเป�นรายการท่ีมีคุณภาพและได�รับความนิยมจากประชาชน   
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5.4 Session 4: มุมมองจากอุตสาหกรรมในประเด็นดFานการกํากับดูแลท่ีสําคัญ 
                    ดFานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; 
                    (View from the Industry: What are the key regulatory policy issues  
                    in terms of broadcasting?) 

 

Chair: Matt Pollins, Associate, Olswang Asia 
Speaker: 1. Dr. Amal Punchihewa, Director Technology, Asian-Pacific Broadcasting Union 

(ABU) 
2. Heiko Zysk, Vice President, Governmental Relations & Head of European Affairs 

and ProSiebenSat. 1 Media AG 
3. Matthew Kurlanzik, Director of Government Relations, Asia, 21st Century Fox 

 

หัวขFอ: View from the Industry: Key Regulatory Policy Issues in terms of Broadcasting 
โดย: Dr. Amal Punchihewa, Director Technology, Asian-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
 

ABU ก#อต้ังข้ึนในปk 1964 เป�นสมาคมวิชาชีพท่ีช#วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพร#กระจาย
เสียงท้ังในรูปแบบของวิทยุ โทรทัศน2 และสื่อใหม# (Radio, Television and New Media) ในภูมิภาค มีหน�าท่ี
ดูแลประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค รวม 50 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิก 4 ประเทศท่ียุติการ
ออกอากาศในระบบแอนะล็อก (Analog Switch Off) ไปแล�ว ส#วนอีก 46 ประเทศอยู#ในระหว#าง 
เริ่มกระบวนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก ประเทศในภูมิภาคนี้จึงควรต�องมีการติดตาม
สถานการณ2ในเรื่อง Digital Delivery อย#างใกล�ชิด เช#น ความต�องการในการเข�าถึงอินเทอร2เน็ต (Broadband 
Penetration) และความต�องการท่ีจะเข�าถึงสื่อในขณะเคลื่อนท่ีแบบ Mobile  

รูปแบบการส*งเนื้อหาออกอากาศ (How to deliver content)  

การส#งเนื้อหาจากผู�ผลิตท่ีรวมทุกๆ รูปแบบของการผลิตเนื้อหาสื่อ ไม#ว#าจะเป�นการถ#ายทําจาก
กล�องวิดีโอ การผลิตเนื้อหาสื่อในสตูดิโอ หรือองค2กรท่ีผลิตสื่อทุกระดับ จะมีรูปแบบการส#งเนื้อหาออกอากาศ 
อยู# 3 ลักษณะด�วยกัน คือ 
1. Over the Air (OTA) ในท่ีนี้จะไม#กล#าวถึงว#าเป�นการส#งแบบแอนะล็อกหรือดิจิตอล OTA เป�นการเผยแพร#

เนื้อหาท่ีนับว#ามีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมประชากรในกลุ#มใหญ# ซ่ึง OTA จะประกอบด�วยการส#ง
สัญญาณภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) การส#งสัญญาณผ#านระบบดาวเทียม (Satellite)  

2. Over the Cable (OTC) เป�นการส#งด�วยสายเคเบิล ท่ีไม#ต�องใช�คลื่นความถ่ีในการส#งสัญญาณ  
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3. Over the Top (OTT) เนื่องจากท้ัง OTA และ OTC มีข�อจํากัดว#าผู�รับ (Receiver) ไม#สามารถ 
รับสัญญาณได�ขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ี จึงเป�นท่ีมาของการท่ีมีรูปแบบการส#งเนื้อหาในข�อท่ี 3 นี้ โดยเป�นการ
เข�าถึงด�วยการใช� Broadband เช#น Wireless เป�นต�น 

โดยการเข�าถึงเนื้อหาสื่อมีได�ใน 2 รูปแบบ คือ การเข�าถึงสื่อแบบสาธารณะ (Free to Access) 
และการเข�าถึงสื่อแบบบอกรับสมาชิก (Pay to Access)  

การแพร*ภาพกระจายเสียง (Broadcasting)  

ความหมายของการแพร#ภาพกระจายเสียง (Broadcasting) คือ รูปแบบการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับมวลชน เป�นการสื่อสารแบบสาธารณะ ซ่ึง ABU มองว#าต�นทุนของการสื่อสารสาธารณะ
นี้มีมูลค#าสูง จึงเกิดมีการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม#ท่ีจะให�ประชาชนสามารถเข�าถึงสื่อได�ตามความต�องการ 
ท่ีเรียกว#า OTT provider ซ่ึงเป�นการสนับสนุนความเท#าเทียมในการเข�าถึงเนื้อหาของสื่อ โดยมองว#าประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�คท้ัง 50 ประเทศ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความแตกต#างทางสังคม และวิถีชีวิต 
ดังนั้น จึงต�องดําเนินการให�สามารถเข�าถึงเนื้อหาของสื่อได�อย#างเท#าเทียมในรูปแบบอ่ืนๆ ด�วย 

 

 
 

จากภาพแสดงให�เห็นรูปแบบในการแพร#สัญญาณ (Platform) การแพร#ภาพกระจายเสียง
สามารถเกิดข้ึนได�ในหลากหลายรูปแบบ ท้ังแบบการแพร#ภาพในระบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) ดาวเทียม 
(Satellite) เคเบิลทีวี (CATV) และ IP Transmission ซ่ึงจากการคาดการณ2การเข�าถึงสื่อในรูปแบบต#างๆ 
ข�างต�นนี้พบว#า 60% ของกลุ#มอายุช#วงวัยทํางานจะมีความต�องการ Mobile TV มากข้ึน ซ่ึงระบบและ
เทคโนโลยีการแพร#ภาพก#อนหน�านี้ มีข�อจํากัดในด�านการส#งเนื้อหา คุณภาพของการแพร#สัญญาณของระบบ
ภาคพ้ืนดิน รวมถึงความต�องการในการใช�ย#านความถ่ีมีสูง ทําให�ป�จจุบันนี้มีรูปแบบทางธุรกิจใหม#ท่ีจะให�
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ประชาชนได�เข�าถึงสื่อในรูปแบบ Over the Top (OTT) โดยเพียงแค#ใช�อินเทอร2เน็ต ทุกๆ คนก็สามารถท่ีจะ
เข�าถึงสื่อได�ทุกท่ีในโลก สิ่งเหล#านี้ส#งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และท่ีแน#นอนคือ กระทบกับประชาชนท่ีจะ
สามารถเข�าถึงเนื้อหาของสื่อได�อย#างง#ายดาย นอกจากความต�องการในการเข�าถึงสื่อของประชาชนจะมีความ
ต�องการเข�าถึง Mobile TV มากข้ึน ประชาชนยังต�องการความคมชัดของภาพในระดับท่ีสูงข้ึน ได�แก# UHDTV 
(Ultra High Definition Television) ซ่ึงเป�นมาตรฐานใหม#ของความละเอียดของ “จอภาพ” ดังนั้น 
ผู�ประกอบการจึงต�องเตรียมความพร�อมท่ีจะให�มีการเข�าใช�ในรูปแบบต#างๆ ให�มากข้ึน 

คล่ืนความถ่ี (Spectrum)  

เป�นทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช�ในการส#งเนื้อหาของสื่อได� ซ่ึงพบว#า ย#านความถ่ี
สําหรับวิทยุและโทรทัศน2จะมีย#านความถ่ีท่ีกว�างมาก โดย World Radiocommunications Conference 
(WRC) หน#วยงานท่ีต้ังข้ึนโดย International Telecommunication Union (ITU) จะมีการประชุมกันทุกๆ  
3 - 4 ปk โดยการประชุมครั้งถัดไปจะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2015 ในเรื่องท่ีหน#วยงานกํากับดูแล 
จะสามารถจัดสรรย#านความถ่ีได�เพียงพอต#อความต�องการท่ีมากข้ึนและมีรูปแบบหลายหลายมากข้ึนได�อย#างไร 
โดยมีย#านความถ่ีสําหรับใช�งานต#างๆ ดังภาพ 

 

การใชFงานย*านความถ่ี 

พบว#ามีการคิดค�นนวัตกรรมใหม#ๆ เพ่ือให�การสื่อสารและการใช�งานย#านความถ่ีให�มีประสิทธิภาพ
สูงสุด หากแต#รูปแบบทางวิศวกรรมเหล#านั้นส#งผลกระทบต#อผู�กําหนดนโยบายด�านสังคมและเศรษฐกิจอย#างยิ่ง 
ในความเป�นจริงพบว#าการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับ Mobile ในป�จจุบันนั้นยังไม#มีการใช�งานให�เกิดประโยชน2
สูงสุด ซ่ึงป�จจุบันพบว#า มีจํานวนประเทศท่ีสนับสนุนการจัดสรรคลื่นความถ่ีย#าน UHF สําหรับ Mobile (สีแดง) 
และกลุ#มประเทศท่ีต#อต�าน (สีเขียว) ดังภาพ 
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ประเทศในภู มิภาคเอเชียแปซิฟ�คท่ีไม# เห็นด�วยมีอยู#ด�วยกัน 5 ประเทศ คือ นิวซีแลนด2 
ออสเตรเลีย ประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม ซ่ึงประเทศออสเตรเลียได�จัดทําแผนบริหารคลื่นความถ่ี
สําหรับให� Mobile ใช�ในย#าน UHF ด�วยการ Restacking Digital ซ่ึงจะมีย#านความถ่ีท่ีสามารถใช�กับ Mobile 
ได�ในช#วง 694-820 MHz และมีกําลังส#งรวม (EIRP) ได� 23dBm/5MHz ดังภาพ  

 

การเปล่ียนผ*านจากแอนะล็อกไปสู*ดิจิตอล  

ความคาดหวังของ ITU ในการเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอลในแต#ละประเทศ คือการกําหนด
กรอบนโยบาย การกํากับดูแล และแผนการเปลี่ยนผ#านกิจการวิทยุโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลให�
ครอบคลุมถึง Mobile TV และ IPTV  รวมถึงการเตรียมความพร�อมในการสนับสนุนการเข�าใช�สื่อแบบ 
Multimedia ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค ด�วย  
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หัวขFอ:  View from the Industry: Regulatory Challenges 
โดย: Heiko Zysk, Vice President, Governmental Relations & Head of European Affairs and 

ProSiebenSat. 1 Media AG  

โทรทัศน;ในอดีต 

ในอดีตโทรทัศน2เริ่มต�นจากฟรีทีวี คือ ทีวีท่ีไม#ต�องเสียค#าใช�จ#ายในการรับชม ซ่ึงในการผลิตนั้นมี 
Free Corporate Fund สนับสนุนอยู#เบ้ืองหลัง จึงทําให�ในการผลิตนั้นค#อนข�างมีป�ญหาทางด�านการเงิน 
เนื่องจากมีงบประมาณในการผลิตท่ีจํากัด 

เม่ือ 10 ปkก#อน ประเทศเยอรมันได�ประสบป�ญหากับการท่ีมีสื่อหลากหลายให�เลือกรับชม 
เพราะฉะนั้นจึงต�องมีการปรับตัวทางธุรกิจ เช#น มีโทรทัศน2แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) รวมถึงการเสาะ
แสวงหากลยุทธ2ทางธุรกิจอ่ืนๆ อันได�แก# เกมออนไลน2เพ่ือกระตุ�นผู�บริโภค ซ่ึงในยุโรปถือเป�นธุรกิจท่ีสามารถ
เติบโตได�อีกมาก ในสมัยก#อนโทรทัศน2เป�นมีไว�ใช�สําหรับดูโดยไม#มีลูกเล#นอะไรมาก ต#อมาจึงได�พยายามให�เพ่ิม
รูปแบบของกิจกรรมให�มากกว#า 1 รูปแบบ  

ในยุคพัฒนาโทรทัศน;ใหFเปIน Online TV 

ป�จจุบันนี้โทรทัศน2เปลี่ยนไปมาก ไม#เพียงแต#ให�ความบันเทิงเท#านั้น หากแต#ยังเป�นกลไกท่ีจะ
ขับเคลื่อนไปสู#ธุรกิจอ่ืนๆ อีกด�วย ต#อมาจึงมีคนในยุโรปแนะนําว#า ถ�าโทรทัศน2มันซับซ�อน ทําไมไม#ทําให�เป�น 
Online  เพราะในป�จจุบันนี้ทุกคนสามารถเข�าถึงอินเทอร2เน็ตได�อย#างง#ายดาย แต#ป�ญหาคือ ทุกคนรับชม
เนื้อหาท่ีมาจากบริษัทหรือองค2กรขนาดใหญ#ระดับภาคอุตสาหกรรม (Professional Content 
Manufacturer) ไม#ใช#มาจากบุคคลท่ัวไปสร�างข้ึนมาเอง (Homemade) จึงเป�นเหมือนกับระบบนิเวศน2 
(Ecosystem) ท่ีแต#ละฝ�ายต�องมีหลักเกณฑ2มาควบคุมในแต#ละข้ันตอน ดังนั้น การท่ีจะให�ระบบนิเวศน2นี้อยู#
รอดไปด�วยกัน เราต�องมองภาพรวมให�มากข้ึน ไม#ใช#แค#เพียงการแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าเท#านั้น 

ป�จจุบันนี้เราพยายามทําตามความต�องการของผู�บริโภค ด�วยการใส#เนื้อหาทุกอย#างลงใน 
ทุกอุปกรณ2 (Device) เช#น การรับชมรายการจากบนโทรศัพท2มือถือ การรับชมรายการต#อบนจอทีวีเม่ืออยู#ท่ี
บ�าน อาจกล#าวได�ว#าผู�บริโภคมีความต�องการมากข้ึน รู�มากข้ึนว#าผู�บริโภคต�องการอะไรและสามารถค�นหาได�เอง
จากในอินเทอร2เน็ต ซ่ึงสิ่งนี้คือความท�าทาย เนื่องจากเรายังไม#สามารถทําได�เช#นนั้น เพราะยุโรปยังไม#มี
กฎระเบียบข�อบังคับร#วมกัน (Convergence Regulation) ยกตัวอย#างป�ญหาในเรื่องของวัฒนธรรมกับมุมมอง
ในประเทศเยอรมันกับประเทศเนเธอร2แลนด2 และมุมมองท่ีต#างกันในเรื่องของกฎหมายทรัพย2สินของประเทศ
เยอรมันและประเทศอังกฤษ ดังนั้น สิ่งท่ีต�องเรียนรู�ก็คือตลาดของอาจจะอยู#ในระดับประเทศท่ีขีดก้ันด�วยเขต
แดนทางด�านภาษา แต#เราก็เป�นส#วนหนึ่งของระบบนิเวศน2ระดับโลก ดังนั้น จึงเป�นป�ญหาท่ีประเทศเยอรมัน
กําลังประสบอยู# กล#าวคือ ประเทศเยอรมันมีการกฎระเบียบข�อบังคับอย#างหนึ่ง แต#โลกมีกฎระเบียบข�อบังคับ
อีกอย#างหนึ่ง อาจจะเป�นมายาคติถ�าเราจะบอกว#า เรากําลังรอกฎระเบียบข�อบังคับท่ีเหมือนกัน แต#จริงๆ ควร
จะเป�นการตกลงร#วมกัน (Global Talks) เช#น ทุกประเทศมีการปกป�องผู�เยาว2แต#อาจจะแตกต#างกัน คงจะไม#มี



51 

ข�อโต�แย�งในเรื่องเป�าประสงค2 แต#อาจจะแย�งในเรื่องของวิธีการ เพราะฉะนั้นจึงต�องหาวิธีการร#วมกันว#า จะทํา
อย#างไรให�สามารถทํางานข�ามพรมแดนได� 

 

ภาพด�านบนแสดงให�เห็นถึง Smart TV ท่ัวไปท่ีมีท้ังรายการโทรทัศน2ซ่ึงอยู#ภายใต�กฎระเบียบ
ข�อบังคับ และยังมีจออ่ืนๆ ท่ีนําเสนอเนื้อหาสาระ เช#น YouTube ซ่ึงไม#ได�อยู#ภายใต�กฎระเบียบข�อบังคับของ
ยุโรป เพราะฉะนั้นจึงสามารถแบ#งป�นไฟล2 ข�อมูล เนื้อหาข�ามพรมแดนได� และยังมีโซเชียลมีเดียอย#าง 
Facebook ท่ีสามารถแบ#งป�นเนื้อหาข�ามพรมแดนได�ท่ัวโลกอีกด�วย จะเห็นได�ว#า มีช#องทางมากมายท่ีสามารถ
ข�ามพรมแดนมาอยู#ในจอเดียวกัน ป�ญหาคือ ถ�ามีการลงทุนในการผลิตรายการทีวี จะได�เงินทุนกลับมาได�
อย#างไร ในเม่ือมีกฎระเบียบข�อบังคับท่ีเข�มงวด จะสามารถชนะรายการทีวีท่ีไม#ได�ผ#านกฎระเบียบข�อบังคับ 
ได�อย#างไร มีคนเสนอความคิดเห็นมากมายว#าจะทําอย#างไรกับเหตุการณ2นี้ดี เป�นไปได�หรือไม#ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบข�อบังคับของยุโรป (Break Down European Regulation) เช#น นําโฆษณาต#างๆ ออกไป เพราะ 
โฆษณามีส#วนให�คนเปลี่ยนไปดู YouTube และยังมีกฎระเบียบข�อบังคับของยุโรปท่ีกําหนดอีกว#า  
50 เปอร2เซ็นต2ของรายการทีวีต�องเป�นรายการทีวีท่ีมาจากคนยุโรปเป�นผู�ผลิตอีกด�วย ซ่ึงในความเป�นจริง
ผู�บริโภคไม#ได�สนใจว#ารายการนั้นผลิตมาจากไหน แต#ผู�บริโภคสนใจท่ีเนื้อหามากกว#า การท่ียุโรปต้ังกฎระเบียบ
ข�อบังคับนี้เนื่องจากต�องการให�ผู�บริโภครับชมรับฟ�งสื่อท�องถ่ิน ดังนั้น หากผู�ผลิตผลิตสื่ออย#างอ่ืนท่ีไม#เป�นไป
ตามกฎระเบียบข�อบังคับนี้ก็จะไม#สามารถผลิตสื่อได� ซ่ึงจะทําให�ขาดทุน ในฐานะท่ีเป�นผู�กําหนดกฎระเบียบ 
ต�องพิจารณาว#าสามารถใช�งานได�จริงและเหมาะสมหรือไม# กฎระเบียบข�อบังคับควรสามารถก�าวตาม
เทคโนโลยีได�ทัน เทคโนโลยีก�าวเร็วกว#ามาก การท่ีท่ัวโลกจะสร�างกฎระเบียบข�อบังคับพ้ืนฐานท่ีใช�ร#วมกันได�นั้น 
ควรต�องมีการพิจารณาป�จจัยใดสําคัญต#อประเทศนั้นๆ และก�าวข�ามพรมแดนประเทศตนเอง เพ่ือสร�าง
กฎระเบียบข�อบังคับพ้ืนฐานร#วมกัน 
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หัวขFอ: The Regulation of Online Video Services 
โดย: Matthew Kurlanzik, Director of Government Relations, Asia, 21st Century Fox  

OTT (Over the Top) ได�ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของห#วงโซ#อุปทานในธุรกิจกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคม จากเดิมท่ีผู�ให�บริการโทรคมนาคมเป�นผู�ผูกขาดการให�บริการ
บทสนทนาด�วยเสียงหรือวิดีโอ และการส#งข�อความในรูปแบบของตัวหนังสือ ภาพ เสียง และวิดีโอ ในป�จจุบัน
ผู�บริโภคมีทางเลือกใหม# คือการเลือกใช�ในด�านของธุรกิจวิทยุโทรทัศน2ท่ีมีผู�ให�บริการเนื้อหารายการ (Video 
Online) ท่ีไม#ต�องลงทุนโครงข#ายเช#น YouTube, Hulu, Netflix เป�นต�น  

การท่ี OTT สามารถให�บริการแบบข�ามพรมแดนได� ส#งผลให�เกิดช#องว#างในการกับกําดูแล  
ท่ีหน#วยงานภาครัฐยังไม#มีเครื่องมือกลไกจะควบคุมทางการตลาดหรือเนื้อหารายการ การท่ีสามารถดาวน2โหลด
เนื้อหาได�อย#างเสรีจะเป�นป�ญหามากข้ึนในอนาคตเม่ือบริการของ OTT ได�เพ่ิมความหลากหลาย และมีจํานวน
ผู�ใช�งานท่ีสูงยิ่งข้ึนไปอีก (ตัวอย#างการเติบโตของธุรกิจแสดงให�เห็นดังภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการใหFบริการ OTT  

รูปแบบการให�บริการ OTT ท่ีได�รับความนิยมประกอบไปด�วย 
1. รูปแบบของการโฆษณา - OTT เป�นพ้ืนท่ีเป�ดกว�างสําหรับนักลงทุนท่ีต�องการหารายได� เนื่องจากสามารถ 

ท่ีจะโฆษณาแบบใดก็ได� ไม#มีการเสียค#าเช#าช#วงเวลา ค#าเช#าพ้ืนท่ี เป�นการให�บริการแบบฟรี  
2. รูปแบบของการบอกรับสมาชิก - OTT สามารถให�บริการได�หลากหลายรูปแบบ จะให�สมัครสมาชิกเป�น

รายครั้งหรือรายเดือน เพราะอาจมีค#าใช�จ#ายของการผลิตเนื้อหา หรือการซ้ือลิขสิทธิ์เนื้อหามาออกอากาศ 
ในบางกรณีอาจให�บริการฟรีก็อาจทําได� 
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3. รูปแบบของไฮบริค หรือ “Freemium1" – การแข#งขันทางการตลาดของ OTT เริ่มมีการแข#งขันมากข้ึน  
ผู�ให�บริการหลายรายจึงหันมาสนใจ “Freemium” มากข้ึน ซ่ึงส#วนใหญ#แล�วจะเป�นในเรื่องของ
แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรมท่ีผู�ใช�สามารถดาวน2โหลดหรือนํามาใช�ได�ฟรีๆ แต#หากต�องการ Feature หรือ
คอนเทนต2ท่ีมากกว#าหรือเพ่ิมเติมจากสิ่งท่ีมีอยู# อาจจะต�องเสียเงินเพ่ิมเติม ตามราคาท่ีบริษัทนั้นๆ กําหนด
ไว� ฟ�งก2ชันต#างๆ ราคาอาจจะไม#เท#ากัน แต#ส#วนใหญ#แล�ว บริการ Freemium ท่ีเป�นแบบฟรี จะเพียงพอ
แล�วสําหรับผู�ใช�ท่ัวไป แต#หากต�องการฟ�งก2ชันเพ่ิมเติม ก็จะไปใช�แบบ Premium แทน นั้นเอง  

4. รูปแบบของ Pay-per-view การเข�าถึงได�ง#ายของ OTT ผู�ให�บริการอาจใช� Pay-per-view เป�นหนทาง
หนึ่งของการสร�างรายได�  
 

ประเทศไทยกับการใหFบริการ OTT 

ในประเทศไทย การให�บริการหรือการตลาดของ OTT มีอัตราเติบโตสูงข้ึนเรื่อยๆ เริ่มมี 
ผู�ให�บริการหลายรายและมีผู�รับชมให�ความสนใจเพ่ิมข้ึนเป�นจํานวนมาก เพราะสะดวกกับการใช�งาน ง#ายต#อ
การเข�าถึง และเทคโนโลยีในไทยก็มีการพัฒนาระบบท่ีจะรองรับ OTT มากข้ึนด�วย 

 

 

                                                           
1 Freemium เกิดจากการผสมคํา สร�างคําใหม#ข้ึนมาระหว#างคําว#า free และคําว#า premium ความหมายตามการ

ผสมของคํา รูปแบบการขายสินค�าหรือบริการ อาทิ แอพพลิเคชั่น เกม หรืออ่ืนๆ ทุกวันนี้ผู�ใช�ล�วนแต#ต�องการของฟรี 
จะทําให�เข�าถึงผู�ใช�ได�รวดเร็ว และง#ายกว#า 
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ความแตกต*างระหว*าง OTT กับ IPTV 

1. Independent Aggregators: ผู�ให�บริการตามท่ีได�กล#าวถึงนั้น แรกเริ่มเป�นการให�บริการ
เพียงแค#ออนไลน2ตามเว็บไซต2 แต#ในป�จจุบัน เริ่มเพ่ิมการให�บริการช#องทางเลือกใหม#ให�ผู�รับชมมีทางเลือก 
ท่ีมากข้ึน 

 
 

2. Authenticated TV Subscribers: OTT เป�นอีกทางเลือกของผู�ให�บริการช#องรายการท่ี
ต�องการขยายผู�รับชมให�มากและสะดวกแก#การรับชมท่ีมากข้ึน โดยอาจมีการให�เลือกฟ�งก2ชั่นหรือทางเลือก 
ในการรับชม โดยอาจให�เลือกรับชมเหมือนท่ีออกอากาศผ#านโทรทัศน2ในระบบต#างๆ หรืออาจให�เลือกการ
บริการการรับชมเนื้อหารายการท่ีต#างจากช#องทางปกติได� โดยอาจเสียค#าใช�จ#ายท่ีต#างกัน 

 
 

3. Content Direct to Consumers:  ผู�ให�บริการท่ีผลิตเนื้อหารายการเองหรืออาจซ้ือ
เนื้อหารายการมาออกอากาศทางมือถือหรือเว็บไซต2โดยเฉพาะ   

 

 
 

4. TV Platform Standalone:  ผู�ให�บริการอินเทอร2เน็ตทีวี  
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โดยสรุป กล#าวได�ว#า OTT เป�นอีกหนึ่งทางเลือกของผู�บริโภค ในการรับชมเนื้อหารายการ  
ในรูปแบบท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน ไม#ว#าจะเป�นการรับชมผ#านสมาร2ทโฟน อินเทอร2เน็ตทีวี ฯลฯ โดยสามารถเลือก
รับชมเฉพาะเนื้อหารายการท่ีสนใจได� 

OTT มีอัตราการเติบโตทางการตลาดสูงมาก มูลค#าการตลาดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต#สิ่งท่ีน#าสนใจ  
คือการกํากับดูแลเนื้อหารายการท่ีออกอากาศโดยภาครัฐ จะมีการควบคุมได�เพียงใด จะใช�หลักเกณฑ2เดียวกัน
กับการกํากับดูแลเนื้อหารายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน2หรือไม# จะมีการควบคุมกลไกการตลาดอย#างไร 
เนื่องจากการแข#งขันอย#างเสรีในป�จจุบันนี้ ถือเป�นดาบสองคม เพราะการเข�าถึงได�โดยง#ายจะเป�นช#องทางให�มี
การออกอากาศเนื้อหารายการในลักษณะท่ีต�องห�ามตามกฎหมายได�  

การอภิปราย 

1. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส*งผลกระทบท้ังระบบในโลก ยกตัวอย*างเช*น Net 
Neutrality ท่ีกําลังจะมาถึง และการท่ีมี VDO on Demand อย*าง Netflix ท่ีสรFางรายไดF 40 ลFาน 
ดอลล*าร;ต*อป} จึงมีคําถามว*า การแพร*ภาพกระจายเสียงในรูปแบบเดิมจะยังคงมีอยู*ต*อไปหรือไม* อย*างไร 

Dr. Amal Punchihewa มีความเห็นว#าแม�ว#าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปมาก 
ก็ตาม ผู�กํากับดูแลต�องรู�เก่ียวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือให�การกํากับดูแลผู�ให�บริการท่ีอยู#ใน
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน2ครอบคลุมจนถึงการ Integration กับ Broadband ด�วย 

2. เม่ือกล*าวถึงบริการโทรทัศน;แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ไม*ว*าจะมีการเปล่ียนแปลง 
ท้ังทางเทคโนโลยีหรือสภาวะแวดลFอมใดๆ ก็ตาม จึงมีคําถามว*าธุรกิจ Pay TV มีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหFอยู*
รอดในยุคนี้ไดFอย*างไรบFาง  

Matthew Kurlanzik มีความเห็นว#าพ้ืนท่ีท้ังหมดสําหรับธุรกิจ Pay TV ในช#วง 5 - 10 ปkนี้ 
เรียกได�ว#าเป�นการจ#ายเพ่ือรับชมเนื้อหา (Content) ไม#ว#าจะเป�น True Netflix หรือ Hooq เรียกได�ว#าเป�น
ธุรกิจการผลิตเนื้อหาเพ่ือการบริโภค ซ่ึงรายได�ของธุรกิจแบบ OTT ส#วนหนึ่งมาจากรายได�จากการรับชม
โทรทัศน2ในรูปแบบเดิม 
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3. การแพร*ภาพกระจายเสียงเปIนธุรกิจท่ีมีรูปแบบหลากหลายหรือไม* อย*างไร  

Heiko Zysk มีความเห็นว#ามีความหลากหลายมากในรูปแบบการส#งมอบเนื้อหา ผู�ประกอบ
กิจการในธุรกิจนี้ต#างพยายามท่ีจะแยกอิสระออกจากกัน คือ ผู�ผลิตเนื้อหา (Content) ก็พยายามท่ีจะผลิต
เนื้อหาและส#งมอบไปยังผู�บริโภคโดยตรง ท้ังในส#วนท่ีเป�น TV และ Mobile ซ่ึงผู�บริโภคสามารถท่ีจะเข�าถึง
เนื้อหาได�ในช#องทางท่ีหลากหลาย 

4. มูลค*าทางธุรกิจนี้มีมากนFอยเท*าไร 

Heiko Zysk กล#าวว#า ในอดีตรายได�ค#าโฆษณามีส#วนแบ#งตลาดเป�นร�อยละในอุตสาหกรรม 
Broadcasting : Non Broadcasting อยู#ท่ี 80 : 20  ป�จจุบันเป�น 60 : 40 และในอนาคตคาดว#าจะอยู#ท่ี 40 : 60 

5. เม่ือกล*าวถึง Free to Access ท่ี Dr. Amal Punchihewa ไดFกล*าวไวF จึงมีคําถามว*า 
ผูFประกอบการเหล*านี้มีการปรับเปล่ียนอย*างไรเพ่ือใหFสามารถอยู*รอดไดFในสภาวะการท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในหลายๆ ดFาน ซ่ึงดFานเทคโนโลยีมีความสําคัญเปIนอย*างย่ิง 

Dr. Amal Punchihewa มีความเห็นว#ามีการปรับเปลี่ยนจากการแพร#ภาพกระจายเสียงใน
รูปแบบด้ังเดิม (Traditional Broadcaster) ไปสู#ผู�ประกอบการแพร#กระจายเสียงในรูปแบบใหม# (Modern 
Broadcaster) รูปแบบการแพร#กระจายภาพและเสียงจะมีมากกว#า Over the Air และ Over the Cable โดย
จะเป�นการรับชมภาพและเสียงได�ผ#าน Broadband คือ Over the Top ซ่ึงสามารถเข�ารับชมภาพและเสียงได�
ด�วยอุปกรณ2ท่ีหลากหลายข้ึน ตัวอย#างของการขับเคลื่อน OTT ในประเทศมาเลเซีย คือ Ton Ton ท้ังนี้  
การแพร#ภาพกระจายเสียงแบบด้ังเดิมจําเป�นต�องปรับเปลี่ยนไปนําส#งเนื้อหาผ#าน OTT ด�วย เพ่ือเพ่ิมรายได�
สําหรับธุรกิจของตนให�เติบโตไปอย#างต#อเนื่อง 

6. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีหลากหลายและพัฒนาการของรูปแบบทางธุรกิจ ซ่ึงใน
ท่ีนี้จะส*งผลกระทบกันไปตามลําดับ มีคําถามว*าจะมีผลกระทบไปอย*างไรบFาง 

Matthew Kurlanzik มีความเห็นว#ามีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจภาพยนตร2อย#างแน#นอน 
กระทบต#อร�อยละทางธุรกิจและจะมีการลดลงอย#างต#อเนื่องในอนาคต 

7. คุณมีความคิดเห็นอย*างไรกับรูปแบบในการกํากับดูแลในรูปแบบต*างๆ 

Matthew Kurlanzik มีความเห็นว#าควรมีการกํากับดูแลด�านเนื้อหาเพ่ือไม#ให�กระทบต#อ
ผู�ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ไม#ว#าจะเป�นรูปแบบของค#าธรรมเนียม (Licenses Fee) หรือภาษี (Tax)  

Heiko Zysk มีความเห็นว#าในการกํากับดูแลควรมองถึงความยืดหยุ#นและความเป�นไปได�ใน
การคิดค#าธรรมเนียมใบอนุญาตต#อการนําเนื้อหารายการมาแพร#ภาพกระจายเสียง ซ่ึงแม�การผลิตเนื้อหาจะมี
ต�นทุนการผลิต แต#ควรคิดถึงความคุ�มค#าในการแพร#ภาพกระจายเสียงด�วย  
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8. ความคาดหวังของอุตสาหกรรมนี้กับ Net Neutrality ต*อสภาพการแข*งขันของ
อุตสาหกรรม (Competitive Landscape) เปIนอย*างไร 

Matthew Kurlanzik มีความเห็นว#าในส#วนของ Net Neutrality การดําเนินการในป�จจุบัน
ยังมีความซับซ�อนทางด�านเอกสาร การกํากับดูแลจํานวนหลายร�อยหน�าของ FCC ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึง Net Neutrality กระทบต#อธุรกิจหลักคือ ผู�ให�บริการอินเทอร2เน็ต (Internet Service Provider: ISP)  
ท่ีต�องดําเนินการปรับขนาดของข�อมูลให�สามารถส#งผ#าน Broadband ได�โดยไม#ให�เกิด Traffic หรือการส#ง
ข�อมูลได�ช�าลง สําหรับบริการออนไลน2บางประเภท เช#น Netflix หรือ YouTube  

Dr. Amal Punchihewa มีความเห็นว#าป�จจุบันมีบางประเทศท่ีผลักดัน Net Neutrality 
เช#น สิงคโปร2 แต#ในขณะเดียวกันนั้น ประชาชนยังขาดความเข�าใจถึงการจัดการ Net Neutrality ท่ีแท�จริง  
ซ่ึงมีความซับซ�อนในการดําเนินการ WBU รวมถึง ABU กําลังผลักดันให�ประสบความสําเร็จ ให�สามารถเป�ด
ธุรกิจรูปแบบใหม# เช#น Digital Market ซ่ึงถือว#าเป�นการเข�าสู#ยุค Convergence ได�อย#างแท�จริง 
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Keynote 
 

Speaker: Tom Pentefountas, Vice Chairman, Broadcasting, Canadian Radio Television and 
Telecommunications Commission (CRTC) 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน; 

จากการทําการสํารวจด�วยการสอบถามและศึกษาจากผลตอบรับของประชาชนชาวแคนาดา 
ต้ังแต#เดือนตุลาคม 2013 นั้น พบว#าเนื้อหา (Content) เริ่มมีความสําคัญมากในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและ
โทรทัศน2 เพราะในกิจการดังกล#าวมีข�อมูลเป�นตัวแปรสําคัญ ซ่ึงสามารถกําหนดสถานการณ2ต#างๆ ต#อไปได� ถือ
เป�นปรากฏการณ2ใหม#ท่ีเกิดข้ึน และแตกต#างจากในอดีตท่ีผ#านมา 

ซ่ึงจากการสอบถามสาธารณชน ปรากฏให�เห็นสถานการณ2ท่ีสําคัญ 3 ประการ ได�แก#       
1. กิจการการกระจายเสียงและโทรทัศน2ท่ีมีอยู#ท่ัวไปปรากฏให�เห็นว#า เนื้อหาเป�นสิ่งท่ีมีอยู#ท่ัวไปทุกหน 

ทุกแห#ง ไม#ว#าจะในประเทศไทย ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลี พม#า บรูไน ฟ�ลิปป�นส2 ลาว สหราช
อาณาจักร รวมท้ังแคนาดา โดยเนื้อหาเข�ามาเก่ียวข�องกับหลายๆ เรื่องท่ีคาดไม#ถึง แม�เม่ือ 5 ปk ท่ีแล�ว 
ก็ตาม  ข�อมูลและเนื้อหารายการเป�นสิ่งท่ีปรากฏให�เห็นในโลกของสื่อสารมวลชน และใช�ประโยชน2ได� 
ทุกเวลา ทุกโอกาส ข้ึนอยู#กับว#าผู�บริโภคจะเลือกใช�อุปกรณ2 หรือเครื่องมือใด ในการรับสารจากรายการ
นั้นๆ  

2. ผู�ผลิตรายการจะต�องศึกษาเนื้อหารายการ ตรวจสอบการออกอากาศด�วยตนเอง เพ่ือผลิตรายการให�
ตอบสนองต#อความต�องการของผู�รับชม เนื่องจากจะเห็นได�ว#าทุกวันนี้มีคนดูรายการท่ัวๆ ไป ตามวิทยุและ
โทรทัศน2น�อยลง เพราะผู�ชมจะเลือกดูแต#เนื้อหาท่ีตนเองสนใจ 

3. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสื่อให�ทันท#วงที เนื่องจากความต�องการสื่อของผู�บริโภคเปลี่ยนไป และ
ต�องมีการสร�างกฎระเบียบท่ีใช�ในการกํากับดูแลให�ตอบสนองต#อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม#ๆ ท่ีกําลัง
เกิดข้ึน อันจะนํามาซ่ึงการลงทุนและการนํานวัตกรรมใหม#ๆ มาใช�  โดยจะต�องเป�ดขอบเขตการกระจาย
เสียงและโทรทัศน2ให�กว�างข้ึน   

ในปk พ.ศ. 2556 จะเห็นได�ว#ามีทางเลือกมากข้ึนในการรับชมสื่อต#างๆ ดังจะเห็นได�จากการ 
นําระบบการสนทนาผ#าน Laptop TV มาใช�  และจะเห็นได�ว#าป�จจุบันมีคนดูโทรทัศน2ตามตารางเวลาท่ีกําหนด 
น�อยลงไปทุกวัน จากท่ีสมัยก#อนดูโทรทัศน2แต#เฉพาะในบ�าน ในห�องรับแขก ห�องนอน ห�องครัว แต#ป�จจุบัน
สามารถรับชมรายการท่ีเราอยากจะชมได�ไม#ว#าจะอยู# ท่ีไหน เม่ือไร โดยเลือกชมรายการได�จากทาง
โทรศัพท2มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป หรือ คอมพิวเตอร2ต้ังโต£ะ  ผู�คนสามารถดูโทรทัศน2ผ#านทางอินเทอร2เน็ต 
ได�มากกว#า 100 รายการ จะเห็นว#าทางเลือกของผู�ชมมีเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ และไม#ถูกจํากัดขอบเขตอีกต#อไป 
ผู�ชมสามารถอัพโหลดและดาวน2โหลดรายการและเนื้อหาต#างๆ ผ#านทาง YouTube ได�ทุกวินาทีและสามารถ
รับชมรายการท่ีมีอยู#ท่ัวโลก ไม#ใช#แต#เฉพาะรายการท่ีผลิตในประเทศใดประเทศหนึ่งเท#านั้น ดังนั้นเนื้อหา
รายการจึงมีอยู#มากมายในโลกของสื่อ และปรากฏให�เห็นมากข้ึนกว#าในหลายๆ ปkท่ีผ#านมา สื่อเป�ดโอกาสให�
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ผู�ชมได�นําเสนอประสบการณ2 นอกจากนั้น เนื้อหาดังกล#าวไม#ได�ควบคุมผู�ชมดังท่ีเกิดข้ึนในอดีต ในทางกลับกัน
ผู�ชมต#างหากท่ีเป�นผู�ท่ีควบคุม และเลือกท่ีจะบริโภครายการตามท่ีสนใจและต�องการด�วยตัวเอง  

คําถามถัดไปท่ีน#าสนใจคือ เราจะสามารถแบ#งป�นสื่อข�ามพรมแดนซ่ึงกันและกันได�หรือไม# (ใน
กรณีกับประเทศสหรัฐอเมริกา) ประเด็นนี้มีแนวโน�มว#า รายการท่ีผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสเข�า
มาในประเทศแคนาดาอย#างมาก ในกรณีนี้ จึงมีการจัดโควต�าในการถ#ายทอดรายการโทรทัศน2ของประเทศ
แคนาดา ว#าจะต�องมีสัดส#วนรายการท่ีผลิตในประเทศแคนาดาท่ีมากพอและแน#นอน อย#างไรก็ตาม การจัด
สัดส#วนโควต�าดังกล#าวจะไม#มีความหมายเลย เม่ือเกิดการรับชมผ#านทางออนไลน2ในป�จจุบัน 

จากท่ีกล#าวมาก จึงจะเห็นได�ว#าเนื้อหามีความสําคัญและทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต#อ
อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2ในป�จจุบันได�อย#างไรบ�าง การทําให�เนื้อหามีคุณภาพ จึงเป�นหลักสําคัญ 
เนื่องจากจะมีผลกับผู�ให�การสนับสนุนรายการด�วย โดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาท่ีมีคุณภาพในประเทศแคนาดา 
เพราะถือเป�นการแข#งขันระดับโลก เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับรายการต#างประเทศ ดังท่ีเราคาดหวังว#า จะได�
รับชมรายการท่ีเราอยากจะชมมากท่ีสุด ไม#ใช#รายการท่ีนํามาฉายซํ้าแล�วซํ้าอีก (Rerun) ซ่ึงช#วงเวลาท่ีคน
แคนาดารับชมรายการทีวีมากท่ีสุด คือ ในเวลาเย็น และจะเป�นช#วงท่ีมีคนให�การสนับสนุนรายการโฆษณาหรือ
การลงทุนมากท่ีสุด เรียกว#า Peak Hour โดยจะมีการให�ความช#วยเหลือทางด�านการเงินในรูปแบบการให�
เงินทุนแก#ผู�ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน2  

อย#างไรก็ตาม เนื้อหาท�องถ่ินของประเทศแคนาดายังคงเป�นเนื้อหาท่ีสําคัญ ไม#ว#าจะเป�นทางด�าน
วัฒนธรรมหรือการเมือง ฯลฯ และต�องมีการรับประกันว#าผู�ชมในประเทศแคนาดาจะสามารถเข�าถึงเนื้อหา
ท�องถ่ินดังกล#าวได� ดังนั้น รายการทางวิทยุและโทรทัศน2 ท่ีให�บริการโดยไม#เสียค#าใช�จ#ายยังคงมีบทบาทสําคัญ
ต#อท�องถ่ินอยู#มาก นอกจากนี้ จากการสอบถามยังพบว#ารายการกีฬาและรายการละคร ควรได�รับการช#วยเหลือ
จากกองทุนน�อยลงหรือยุติการช#วยเหลือทางการเงินไปในท่ีสุด โดยคํานึงถึงผู�ท่ีจ#ายค#าสนับสนุนท่ีจะต�องทน
รับชมเนื้อหาท่ีไม#ต�องการ ยกตัวอย#างเช#น การนําเอาช#องท่ีได�รับความนิยมมากๆ เช#น ESPN Disney ABC 
ฯลฯ มารวมกันแล�วขายเป�นแพคเกจดีๆ เพ่ือประโยชน2ในทางการตลาด  แต#หากผู�ชมชื่นชอบช#องไหน ก็ควร 
ท่ีจะสามารถรับชมเฉพาะช#องนั้นๆ ได�เองเลย และไม#ควรรวมอยู#ใน Basic Package 

การเปลี่ยนแปลงอีกส#วนท่ีสําคัญคือผู�ประกอบการ (Broadcaster) ไม#ได�ทําหน�าท่ีเป�นตัวกลาง
ระหว#างผู�ชม (Viewer) และ ผู�ผลิตรายการ (Producer/Creator) อีกต#อไป เนื่องจากมีช#องทางในการเผยแพร#
ออกอากาศทางสื่ออยู#มากมาย ดังนั้น Canadian Radio Television and Telecommunications 
Commission (CRTC) จึงได�ดําเนินการดังนี้ 
1. สร�างคณะทํางานในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน2 (Industry Working Group) เพ่ือทําการ

สํารวจเหตุการณ2การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในอุตสาหกรรมสื่อ เพ่ือให�ทราบว#าผู�ชมรับชมอะไร เหตุผล 
ในการรับชม แหล#งการรับชม และการบริโภคสื่อใหม#ๆ ซ่ึงจะถือเป�นการเปลี่ยนแปลงในทางความคิด  

2. หาความสามารถในการเข�าถึงสื่อ โดยจะต�องมีความสะดวกในการใช�และสามารถใช�ได�อย#างแพร#หลาย 
และจะต�องเป�นการแก�ไขป�ญหาท่ีดําเนินการได�จริง  
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ท้ังนี้ ผู�ผลิตรายการ ควรคํานึงถึงความต�องการในการรับชมรายการของประชาชนเป�นหลัก โดย
สํารวจความต�องการของประชาชนทําเป�นสถิติ ว#าผู�ชมต�องการรับชมรายการอะไรแล�วแข#งขันกันผลิตรายการ  
ประเภทนั้น หรือแม�กระท่ังเนื้อหาในการโฆษณา โดยเฉพาะทางออนไลน2 ท่ีในป�จจุบันมีอิทธิพลอย#างมากใน
การจับจ#ายซ้ือของ การช�อปป�¤งออนไลน2 และการส#งของทางไปรษณีย2 สร�างมิติใหม#ให�แก#การทําสื่อโฆษณา  
เกิดความพึงพอใจแบบทันที (Immediate Satisfaction) ในสังคม 

การนําเทคโนโลยีเข�ามาช#วยแก�ป�ญหาและสร�างมิติใหม#จึงเป�นการเปลี่ยนแปลงท่ีน#าสนใจอีกด�าน  
อย#างท่ีทราบกันว#าในป�จจุบัน หากใครจะมาเป�นคู#แข#งของ Google หรือ Amazon คงจะต�องปรับกลยุทธ2ตาม
ให�ทัน เทคโนโลยีท่ีว#านี้อีกอย#างหนึ่งคือ Set Top Box ท่ีช#วยเอ้ือเรื่องของโทรทัศน2ดิจิตอลท่ีใช�กันอยู#ใน
ป�จจุบันในหลายๆ ประเทศ  

เทคโนโลยีอีกอย#าง คือ เครือข#ายบรอดแบนด2 ท่ีในอดีตเป�นเพียงเสมือนของเล#นฟุ�มเฟ¥อย หากแต#
ในป�จจุบันเป�นสิ่งท่ีในหลายๆ บ�านขาดไม#ได� โดยถือว#าเป�นเทคโนโลยีท่ีให�ความบันเทิง ให�การศึกษา ให�ข�อมูล
ข#าวสาร การติดต#อสื่อสาร ให�บริการด�านสาธารณสุข และบริการอ่ืนๆ อีกมากมาย ป�จจุบันนี้บรอดแบนด2เป�น
เสมือนแปรงทาสีบ�านท่ีตวัดสีข้ึนมา และก#อให�เกิดภูมิทัศน2ทางสื่อมากมาย เป�นนวัตกรรมสมัยใหม# แก#ท้ัง
ประเทศแคนาดาและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ซ่ึงป�จจุบันคนแคนาดาสามารถเข�าถึงเทคโนโลยีนี้ได�ทุกคน 

การกํากับดูแลเองควรให�ความสําคัญกับผลประโยชน2สาธารณะ (Public Interests) มากกว#า 
ทางพาณิชย2 เพราะเป�นการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายท่ีมีผลต#อประชาชนในระยะยาว ซ่ึงมีความสําคัญมาก 
และไม#ควรละเลยในรายละเอียด 

 



61 

5.5 Session 5: การส*งเสรมิและใหFความสําคัญกับผูFบริโภค (Empowering the User) 
 

Chair: คุณสุภิญญา กลางณรงค2  
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ (กสทช.) 

Speaker: 1. ผู�ช#วยศาสตราจารย2 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน2, คณะนิเทศศาสตร2,  
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ (กสทช.) 

2. Edgardo Legaspi, Executive Director, South East Asian Press Alliance, 
Phillippines 

3. Khin Maung Win, Deputy Executive Director & Deputy Chief Editor, Democratic 
Voice of Burma 

 

หัวขFอ: Issues marring user empowerment in new media environment 
โดย: ผู�ช#วยศาสตราจารย2 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน2, คณะนิเทศศาสตร2,  

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ (กสทช.) 

การใชFกฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลส่ือ 

ในการกํากับดูแลเนื้อหารายการของประเทศไทย สํานักงาน กสทช. มีบทบาทสําคัญในการกํากับ
ดูแลในหลายกรณี เป�นกรณีท่ีเก่ียวข�องกับประโยชน2สาธารณะ และในเรื่องศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการ
วินิจฉัยตีความจึงต�องเป�นการสร�างเกณฑ2จากกรณีท่ีผ#านมาว#า เนื้อหาใดท่ีเป�นการขัดต#อกฎหมาย โดยกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแล คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 พ.ศ. 
2551 มาตรา 37 ซ่ึงห�ามมิให�ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก#อให�เกิด 
• การล�มล�างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย2ทรงเป�นประมุข หรือ 
• มีผลกระทบต#อความม่ันคงของรัฐความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
• มีการกระทําซ่ึงเข�าลักษณะลามกอนาจาร หรือ 
• มีผลกระทบต#อการให�เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย#างร�ายแรง 

ภาพด�านล#างแสดงให�เห็นถึงตัวอย#างรายการท่ีเข�าข#ายการกระทําความผิดตามมาตรา 37 
ตัวอย#างเช#น รายการ Thailand Got Talent โดยลงโทษปรับทางปกครองกรณีนําเสนอภาพผู�หญิงเป�ดหน�าอก
และวาดภาพออกอากาศในรายการ เป�นต�น 
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จะเห็นได�ว#าในป�จจุบันสื่อมีความหลากหลายมากข้ึน ประชาชนสามารถได�รับข�อมูลข#าวสารจาก
หลายทาง เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน จากรูปด�านบน แสดงให�เห็นถึงจุดรวมกันระหว#าง
สื่อมวลชน กับผู�รับข#าวสาร สื่อมวลชนจะนําเสนอข#าวสารผ#านทางระบบการออกอากาศ โดยมีกระบวนการ
ควบคุมเนื้อหาในการออกอากาศอยู# แต#ป�จจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยีทําให�ผู�รับข#าวสารหรือบุคคลท่ัวไป 
สามารถเผยแพร#ข#าวสารได� ลักษณะการเผยแพร#ข#าวสารจะกระจายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และมีการ 
ส#งต#อกระจายไปเป�นทอดๆ โดยไม#มีระบบในการควบคุมเนื้อหาท่ีส#งออกไป แต#จุดท่ีมารวมกันคือ สื่อมวลชน 
ก็สามารถใช�เทคโนโลยีส#งข�อมูลผ#านเป�นทอดๆ ได� และบุคคลท่ัวไปท่ีเป�นผู�รับข�อมูลข#าวสารก็สามารถนําข�อมูล
ส#งต#อจนเป�นการกระจายข�อมูลข#าวสารออกอากาศ สิ่งเหล#านี้เป�นผลกระทบมาจากสื่อรูปแบบใหม#ในป�จจุบัน 
เช#น ระบบโทรศัพท2มือถือ ความรวดเร็วของระบบอินเทอร2เน็ต การรับการส#งข�อมูล เป�นรูปแบบท่ีไม#มีท่ีสิ้นสุด 
สามารถเข�าถึงและส#งข�อมูลได�อย#างอิสระ ซ่ึงเป�นรูปแบบท่ียากต#อการกํากับควบคุมสื่อ ดังนั้น ความสําคัญ 
จึงอยู#ท่ีระดับการรู�เท#าทันสื่อ เนื่องจาก “เทคโนโลยีเปลี่ยนรวดเร็ว แต#ตัวบุคคลเปลี่ยนช�า”  

ระบบการกํากับดูแลตนเอง 

ป�จจุบันมีสมาคมหรือองค2กรวิชาชีพสื่ออยู#มากมายในประเทศไทย แต#มีส#วนน�อยมากท่ีจะ
ตรวจสอบเรื่องร�องเรียนและตรวจสอบกํากับดูแลตนเองอย#างจริงจัง เนื่องจากส#วนใหญ#แล�วสมาคมหรือองค2กร
จะเป�นกลุ#มผลประโยชน2 และอยู#ในรูปแบบ Lobbyist การมีผลประโยชน2ระหว#างสมาคมหรือองค2กรท่ีมีหน�าท่ี
ตรวจสอบกํากับดูแลตนเองกับสื่อ โดยจริยธรรมของสื่อสารมวลชนมีการเขียนระบุไว�แต#ไม#มีลักษณะของการ
บังคับใช� 

การรูFเท*าทันส่ือ 

กล#าวได�ว#าการรู�เท#าทันสื่อ เป�นองค2ประกอบในการกํากับดูแลท่ีสําคัญ โดยจะต�องทําให�ผู�รับสื่อ 
มีความสามารถในการวิเคราะห2 ประเมินเนื้อหา อย#างไรก็ดี อุปสรรคท่ีจะนําไปสู#การรู�เท#าทันสื่อนั้นมีอยู#หลาย
องค2ประกอบ ได�แก# อายุ เพศ การศึกษาพ้ืนฐาน เชื้อชาติ ระดับการเข�าใจในภาษา ดังนั้น เพ่ือสร�างให�
ประชาชนสามารถรู�เท#าทันสื่อได�จะต�องให�การศึกษาท้ังอย#างเป�นทางการและไม#เป�นทางการ การสนับสนุนจาก
ภายในประเทศและสภาพแวดล�อมทางสังคมภายในประเทศ แม�ว#าสํานักงาน กสทช. จะมีการจัดกิจกรรมต#างๆ
ท่ีเก่ียวข�องกับการรู�เท#าทันสื่อ ท้ังการเผยแพร#ข�อมูล การขอความร#วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน#วยงานท่ี
เก่ียวข�อง แต#ส#วนมากแล�วจะไปในทางการคุ�มครองผู�บริโภค ดังนั้น กสทช. จึงควรจะต�องมีการวางแผน 
ในระยะยาวในเรื่องการรู�เท#าทันสื่อ 
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Edgardo Legaspi, Executive Director, South East Asian Press Alliance, Phillippines 

ในการทํางานในด�านภูมิภาคนั้นได�มีการจัดทําข�อกําหนดท่ีใช�เพ่ือเป�นมาตรฐานสําหรับการ
สื่อสารสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�เพ่ือให�เป�นตามบริบทต#างๆ โดยทาง The Southeast Asian 
Press Alliance (SEAPA) พยายามผลักดันให�เกิดการแสดงออกอย#างมีอิสระและเสรี ในขณะเดียวกันก็ต�องมี
ความรับผิดชอบต#อการแสดงออกด�วย โดยเฉพาะอย#างยิ่งในกลุ#มของสื่อนั้น การแสดงออกอย#างอิสระเสรีนั้น
ควรต�องตามมาด�วยการแสดงออกอย#างมีความรับผิดชอบต#อผู�รับชมรับฟ�ง โดยเนื้อหาในการออกอากาศหรือ
การแสดงออกนั้นต�องเป�นไปอย#างโปร#งใส โดยต�องคํานึงถึงกลุ#มต#างๆ และการแสดงออกนั้นต�องมีมาตรฐาน
เพ่ือไม#ให�เกิดการกระทบต#อกลุ#มต#างๆ 
• การสนับสนุนและส#งเสริมของ SEAPA สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� นั้นควรคํานึงถึงการ

แสดงออกอย#างอิสระและเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
• สร�างขีดความสามารถขององค2กรสื่อมวลชนในหลายฝ�ายท่ีเป�นอิสระ รวมถึงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของนักข#าวหรือผู�สื่อข#าวเพ่ือให�มีมาตรฐานในการดําเนินการด�านการเสนอเนื้อหาก#อนท่ีจะ
ทําการเผยแพร#ไปสู#ผู�รับชมรับฟ�ง 

• ส#งเสริมการเกิดการเข�าถึงข�อมูลท่ีมากข้ึนโดยการทําให�เกิดการมีส#วนร#วมของภาคประชาสังคมเพ่ือให�เกิด
การส#งเสริมและคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน รวมถึงร#วมกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกท่ีจะปกป�อง
เสรีภาพสื่อมวลชนและการแสดงออกอย#างเสรี โดยควรจะทําอย#างไรให�ความอิสระในการดําเนินการ
เผยแพร#เนื้อหานั้นเป�นไปอย#างถูกต�อง 

• การแสดงออกนั้นทาง SEAPA คํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีผลกระทบต#อเด็ก เยาวชนเป�นอย#างสูง โดยเฉพาะอย#าง
ยิ่งการแสดงความคิดเห็น การออกอากาศเนื้อหาในส#วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�นั้น มีความ
ละเอียดอ#อนอย#างมาก  

• สําหรับเนื้อหาท่ีเสนอนั้นควรคํานึงถึงผลกระทบต#อกลุ#มต#างๆ ด�วยถึงแม�จะเป�นกลุ#มชนเล็กๆ ก็ตาม 
• การกํากับดูแลร#วมกัน (Co-Regulation) นั้นเป�นสิ่งท่ีควรดําเนินการเพ่ือให�เกิดการร#วมมือในการช#วยกัน

กํากับดูแลสื่อระหว#างภาครัฐและผู�รับใบอนุญาตหรือเจ�าของสื่อ 
• ระเบียบและมาตรฐานในการกํากับดูแลควรกําหนดหรือดําเนินการวางระเบียบและกฎเกณฑ2เพ่ือให�เป�นไป

ตามความเหมาะสม 
• สําหรับการแสดงออกอย#างอย#างอิสระนั้นเป�นเหมือนดาบสองคม เนื่องจากหากไม#มีการกํากับดูแลหรือ

มาตรฐานในการกรองเนื้อหาท่ีดีนั้นก็จะทําให�เกิดการเผยแพร#เนื้อหาท่ีเป�นไปในเชิงลบหรือเป�นเนื้อหาท่ีไม#
เหมาะสมทําให�เกิดการเข�าใจผิดได� 

• ในป�จจุบัน การสื่อสารหรือแสดงเนื้อหาผ#านอินเทอร2เน็ตนั้นมีการเผยแพร#ไปอย#างกว�างขวาง เพ่ือจะกํากับ
ดูแลเนื้อหาทางอินเทอร2เน็ตควรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและในแนวทางท่ีแสดงความรับผิดชอบต#อสังคม 
ท้ังนี้การ พัฒนา Codes of Conduct ดังกล#าวจะต�องคํานึงถึงความต�องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชนต#างๆ และสามารถทําหน�าท่ีเป�นระบบท่ีสร�างความโปร#งใส โดยจะช#วยตรวจสอบระบบในเรื่องของ
ความน#าเชื่อถือและคุณภาพของข�อมูลในระบบอินเทอร2เน็ต รูปแบบของการกํากับดูแลร#วมกันของทุกฝ�าย
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โดยอยู#บนพ้ืนฐานของการสร�างวัฒนธรรมแห#งความรับผิดชอบ (Culture of Responsibility) ในการใช�
อินเทอร2เน็ต และมีความพยายามในการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation Initiative) ของแต#ละฝ�าย
เป�นองค2ประกอบหลัก ท้ังนี้ การสร�างความรับผิดชอบร#วมกันในการกํากับดูแลนั้นไม#สามารถสร�างได�ในชั่ว
ข�ามวันข�ามคืน แต#จะเป�นระบบแห#งการเรียนรู� (Learning System) ท่ีจะเป�นโครงการในระยะยาว 

 

หัวขFอ: Regulating Broadcast Media in Myanmar:  
Empowering or endangering the users? 

โดย: Khin Maung Win, Deputy Executive Director & Deputy Chief Editor,  
Democratic Voice of Burma  

Democratic Voice of Burma (DVB) เป�นองค2กรสื่อท่ีไม#แสวงหากําไรท่ีอยู#ในจังหวัดเชียงใหม# 
โดยออกอากาศวิทยุและโทรทัศน2ท่ีมุ#งให�ข#าวท่ีไม#มีการเซ็นเซอร2และข�อมูลท่ีเก่ียวกับพม#า รัฐบาลทหารพม#าใน
ประเทศพม#า รวมถึงความขัดแย�งทางการเมือง  

กฎหมายท่ีใช�ในการกํากับสื่อในพม#าประกอบไปด�วย 
• กฎหมายการพิมพ2และการเผยแพร#ของรัฐวิสาหกิจ เก่ียวข�องกับการเซ็นเซอร2ตนเองโดยผู�พิมพ2  
• กฎหมายสื่อสารมวลชน มีความพยายามท่ีจะเป�นอิสระในสื่อสิ่งพิมพ2 
• กฎหมายสื่อสาธารณะ ท่ีเ ก่ียวข�องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของกระบอกเสียงของรัฐบาล 

(ท้ังกฎหมายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน2 และสิ่งพิมพ2) (ยกเลิกไปแล�ว) 
• กฎหมายการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน2 สําหรับผู�ท่ีไม#ใช#สื่อสาธารณะ (ทางด�านธุรกิจ รัฐบาล ชุมชน ท่ี

ไม#แสดงหาผลกําไร เป�นต�น)  

อย#างไรก็ดี กล#าวได�ว#าในพม#า ยังมีข�อบกพร#องในการดําเนินการด�านสื่อหนังสือพิมพ2 และการ
ดําเนินการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 กล#าวคือ ในส#วนของข�อบกพร#องท่ีสําคัญด�านสื่อ
หนังสือพิมพ2นั้นคือการท่ีรัฐบาลทหารพม#าจะเป�นผู�ดําเนินการตัดสินใจต#างๆ และผู�ให�บริการในขณะเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังขาดการแข#งขันท่ีเท#าเทียม (มีการจําหน#ายหนังสือพิมพ2รายวันของรัฐบาลท่ีถูกตีพิมพ2  
ใน 11 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ คิดเป�นร�อยละ 10 ขณะท่ีการจําหน#ายสื่อสิ่งพิมพ2ของเอกชนท่ีตีพิมพ2ในกรุงย#างกุ�ง  
คิดเป�นร�อยละ 1 เท#านั้น) นอกจากนี้ เพียงแค#หนังสือพิมพ2รายวันจากภาคเอกชน 8 จาก 32 ฉบับท่ีตีพิมพ2
ออกมาในตลาดในระยะเวลา 2 ปk เป�นยอดรวมของการออกจําหน#ายประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ2รายวัน
ของรัฐบาล  โดยสรุปกล#าวได�ว#าหนังสือพิมพ2เอกชนท่ีเป�นอิสระจึงไม#สามารถอยู#รอดในตลาดได� เท#ากับว#าการ
อยู#รอดของหนังสือพิมพ2รายวันภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพอยู#ภายใต�การถูกภัยคุกคามท่ีร�ายแรง  

ในส#วนของข�อบกพร#องท่ีสําคัญด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2ก็คือการท่ีรัฐบาล 
เข�ามามีส#วนเก่ียวข�องอย#างมาก (รัฐมนตรีท่ีมีบทบาทในหน#วยงานท่ีกํากับดูแล) ภาคประชาสังคมไม#มีท่ีสิทธิ์มี
เสียง นอกจากนี้ สื่อสาธารณะยังขาดหลักเกณฑ2ท่ีสําคัญของบริการสาธารณะในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน2 และยังถูกจํากัดโดยกระบอกเสียงของรัฐบาลทหารพม#า รวมถึงมีประเด็นโต�แย�งในเรื่องแผนการจัดหา
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เงินทุนท่ีใช�ในการระดมทุนของสื่อสาธารณะของรัฐบาล การให�ทุน และการดําเนินการในเชิงพาณิชย2 
นอกจากนี้ ยังพบว#ามีการการสร�างสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน2หลายแห#งของรัฐบาลเอง รวมถึง
ไม#มีการแบ#งแยกประเภทของใบอนุญาตโดยตัวเนื้อหา เช#น ข#าวและสถานการณ2ป�จจุบัน ความบันเทิง รายการ
วาไรต้ี รายการครอบครัวและเด็ก เป�นต�น 

โดยในป�จจุบันผู�มีส#วนเก่ียวข�องในสื่อวิทยุโทรทัศน2ในพม#า มีดังนี้  
• รัฐบาล: ช#องสถานีวิทยุโทรทัศน2แห#งพม#า (Myanmar Radio Television (MRTV) 
• กองทัพ: Myawaddy (TV) จะควบคุมส#วนท่ีสําคัญของรายได�ในทางธุรกิจ ช#องแบบบอกรับสมาชิก (pay 

package) รวมถึงตีพิมพ2หนังสือพิมพ2  
• กลุ#มท่ีมีอยู#เรื่อยๆ เป�นการทํากิจการร#วมค�ากับรัฐบาล, MRTV 4, ช#อง 7 และช#องแบบบอกรับสมาชิก  
• Shwe Thanlwin Group เป�นการทํากิจการร#วมค�ากับรัฐบาล SKYNET, MNTV, MITV, ช#องแบบบอกรับ

สมาชิก (ส#วนมากเป�นเคเบิลทีวีรายใหญ#)  
• คนสนิทในรัฐบาล มีการทําสถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม 
• DVB สําหรับกิจการโทรทัศน2 โดยเป�นรายเดียวเท#านั้นท่ีผู�ประกาศข#าวมีความเป�นอิสระ และมีการอัพเดท

ข�อมูลทุกๆ ชั่วโมง การยึดม่ันเพ่ือคุณค#าของการบริการสาธารณะ ซ่ึงขณะนี้อยู#ในระหว#างการเปลี่ยนแปลง
จากการหาทุนโดยการบริจาคมาเป�นสื่อทางธุรกิจในสภาพแวดล�อมของกฎระเบียบท่ีมีความคลุมเครือมาก  

• จากภาพแผนจะเป�นได�ว#าประเทศพม#ามีผู�ประกอบการวิทยุจํานวน 7 รายการ ครอบคลุม 60 สถานี 
ท่ัวประเทศ  

 

 

โดยวิทยากรมีความเห็นว#าผู�ชมของประเทศพม#าจะไม#ได�รับสื่อท่ีมีคุณภาพ เว�นเสียแต#ว#า
กฎระเบียบในป�จจุบันได�รับการปรับปรุงและพัฒนาให�เหมาะสม 

 



66 

การอภิปราย 

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค2 ได�เชิญให�วิทยากรแต#ละท#านกล#าวสรุปหรือให�ข�อเสนอแนะสําหรับ
ประเทศในอาเซียน เพ่ือพัฒนาและปกป�องความเป�นอิสระของสื่อ (Safeguard Press Freedom) แนวทาง
ของหน#วยงานกํากับดูแลและอุตสาหกรรมในการตอบสนองต#อความต�องการของผู�บริโภคในยุคท่ีมีการหลอม
รวมสื่อ (Convergence) การส#งเสริมการกํากับดูแลตนเอง การส#งเสริมการรู�เท#าทันสื่อ รวมถึงการปกป�อง
ผู�บริโภคในยุคดิจิตอล 

ผศ. พิรงรอง รามสูต รณะนันทน2 มีความเห็นว#าสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือความเป�นอิสระของหน#วยงาน
กํากับดูแล โดยเฉพาะอย#างยิ่งภายหลังการปฏิวัติ โดยหน#วยงานกํากับดูแลควรตระหนักถึงสังคมโดยรวม
มากกว#าการทําเพ่ือความอยู#รอด ในขณะท่ี Khin Maung Win ได�เสนอว#าควรมีการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องให�เหมาะสม และ Edgardo Legaspi ได�กล#าวถึงประเด็นการเข�าถึงอินเทอร2เน็ต เช#น Facebook ว#า
ป�จจุบันมีป�ญหาเรื่องการใช�วาจาเพ่ือสร�างความเกลียดชัง (Hate Speech)  โดยได�เสนอว#ารัฐต�องเข�าร#วม 
เพ่ือพัฒนาประชาอาเซียน (ASEAN Community) และควรได�รับความเห็นจากทุกภาคส#วน มิใช#เพียงจาก
หน#วยงานกํากับดูแลและองค2กรภาคธุรกิจเท#านั้น 

สุดท�าย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค2 ได�กล#าวโดยสรุปว#า ในการส#งเสริมผู�บริโภคต�องมีการ
กําหนดให�มีความหลากหลายของสื่อ และต�องมีการคํานึงความเป�นอิสระของสื่อ (Press Freedom) ตลอดจน
ต�องมีการร#วมมือกันระหว#างหน#วยงานกํากับดูแล หน#วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมสื่อ ภาคประชาสังคม 
เพ่ือปกป�องและให�ความรู�แก#ผู�บริโภค 
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5.6 Session 6: การแข*งขันในตลาดวิทยุและโทรทัศน;ในระบบดิจิตอล  
(Competition in the Digital TV and Digital Radio Markets) 

 

Chair: ผู�ช#วยศาสตราจารย2 ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ2นันท2  
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ (กสทช.) 

Speaker: 1. ผู�ช#วยศาสตราจารย2ป�ยะบุตร บุญอร#ามเรือง 
   คณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
2. Joan Warner, Chief Executive Officer of Commercial Radio Australia, 

Chairperson of the WorldDMB Asia Pacific Committee and WorldDMB Steering 
Board Member 

3. Jeremy Olivier, Head of Internet Policy, Ofcom-Office of Communications, UK 

 

หัวขFอ: Thailand broadcasting industry and Its statutory monopoly 
โดย: ผู�ช#วยศาสตราจารย2ป�ยะบุตร บุญอร#ามเรือง คณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
 

ความเปIนและภาพรวมกิจการโทรทัศน;และตลาดโฆษณา 

กิจการโทรทัศน2สามารถเข�าถึงประชากรผ#านทางโทรทัศน2ภาคพ้ืนดิน เคเบิล ดาวเทียม รวม
ประมาณ 20 ล�านครัวเรือน โดยแบ#งเป�นการส#งสัญญาณ Ku-band (Direct-to-home) ประมาณ 3.5 ล�าน
ครัวเรือน การส#งสัญญาณผ#าน C-band ประมาณ 7 ล�านครัวเรือน และการส#งสัญญาณผ#านเคเบิล ประมาณ 
2.4 ล�านครัวเรือน โดยหากดูภาพรวมตลาดโฆษณากิจการโทรทัศน2 จะพบว#าสถานีโทรทัศน2ไทยทีวีสีช#อง 3  
มีผลตอบแทนจากการลงทุนในการออกอากาศท่ัวโลกสูงเป�นอันดับสอง และหากดูตลาดการประกอบกิจการ
โทรทัศน2แบบบอกรับสมาชิกจะพบว#ามีประมาณ 30 เปอร2เซ็นต2 (โดยประมาณ 6 จากท้ังหมด 20 ล�าน
ครัวเรือน) แต#อย#างไรก็ดีถือว#ามีมูลค#าตลาดน�อยมากเม่ือเทียบกับตลาดท้ังหมด 

โดยสําหรับการดําเนินกิจการโทรทัศน2ในประเทศไทย ท่ีผ#านมาได�ดําเนินในระบบแอนะล็อก  
ซ่ึงประกอบด�วย 6 ช#องดังแสดงในตาราง 

ช่ือช*องรายการโทรทัศน; ผูFประกอบกิจการ 
ช#อง 3 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร2เทนเม�นต2 จํากัด 
ช#อง 5 กองทัพบก 
ช#อง 7 บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน2 จํากัด 
ช#อง 9 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ช#อง NBT กรมประชาสัมพันธ2 
ช�อง Thai PBS องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย  
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การแข*งขันในกิจการโทรทัศน;ของไทย 

ป�จจุบัน การแข#งขันในกิจการโทรทัศน2ในประเทศไทย เข�าสู#การผ#อนปรนการผูกขาดทาง
กฎหมาย (Fall of Statutory Monopoly) โดยเน�นการแข#งขันอย#างเสรีและเป�นธรรม  โดยอยู#ภายใต�การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน2 และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ (กสทช.) 
โดยประเทศไทยได�เริ่มเข�าสู#กระบวนการเปลี่ยนผ#านระบบการรับส#งสัญญาณวิทยุโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินจาก
ระบบแอนะล็อกเป�นระบบดิจิตอล ซ่ึงการเปลี่ยนผ#านดังกล#าวทําให�มีผู�เล#นรายใหม#เข�ามาแข#งขันในตลาด
โทรทัศน2จากเดิมประชาชนสามารถรับชมช#องรายการโทรทัศน2ได�เพียง 6 ช#อง แต#ตอนนี้สามารถรับชมโทรทัศน2
ในระบบดิจิตอลท่ีเป�นการให�บริการแบบธุรกิจได�ถึง 24 ช#อง โดยผู�ประกอบกิจการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล
ต�องประมูลสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินดังกล#าวจึงจะได�รับการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน2  
โดย กสทช. ได�ริเริ่มวางแผนการดําเนินงานเพ่ือเปลี่ยนผ#านระบบโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินไปสู#ระบบดิจิตอล ต้ังแต# 
ปk พ.ศ. 2555 เพ่ือการวางโครงสร�างพ้ืนฐาน และการกําหนดหลักเกณฑ2ใบอนุญาตของช#องรายการประเภท
สาธารณะ ชุมชน และธุรกิจ รวมถึงมีการส#งเสริมการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ#านไปสู#การรับชม
โทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และเริ่มดําเนินการเพ่ือยุติการรับส#งสัญญาณโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อก 

แนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน;  

ประเทศไทยได�วางหลักเกณฑ2ในด�านการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน2หลายด�าน ท้ังทางเนื้อหา เช#น 
มีการลงโทษช#องรายการโทรทัศน2ท่ีเผยแพร#รายการท่ีเนื้อหาใช�ความรุนแรง ลามกอนาจารหรือขัดต#อความสงบ
เรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และกํากับดูแลคุณภาพของรายการต#างๆ รวมถึงการให�ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเข�าถึงและรับชมรายการต#างๆ ได�อย#างเท#าเทียม  

กรณีตัวอย#างในด�านการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน2 เช#นในปk พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012 กรณี
การถ#ายทอดการแข#งขันฟุตบอลชิงแชมป�แห#งชาติยุโรป (ฟุตบอลยูโร) มีผู�ชมรายการโทรทัศน2แบบบอกรับ
สมาชิกท้ังแบบเคเบิลและจานดาวเทียม ไม#สามารถรับชมการถ#ายทอดสดได� เพราะติดป�ญหาเรื่องลิขสิทธิ์ใน
การถ#ายทอดสดของสหพันธ2ฟุตบอลแห#งชาติยุโรป (ยูฟ�า) กรณีดังกล#าวทําให� กสทช. ได�ออกกฎเกณฑ2ทางด�าน
โทรทัศน2 เพ่ือนํามาแก�ไขป�ญหาดังกล#าว ได�แก#  

• ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ;การเผยแพร*บริการโทรทัศน;ท่ีเปIนการท่ัวไป (Must Carry Rule)  

เป�นประกาศท่ีกําหนดให�รายการในช#องรายการ "ฟรีทีวี" สามารถดูได�ผ#านทุกช#องทาง ไม#ว#าจะเป�น
ภาคพ้ืนดินหรือระบบผ#านดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ไม#ว#าจะมีค#าสมาชิกหรือไม# สําหรับกิจการโทรทัศน2แบบ
บอกรับสมาชิก ต�องมีช#องรายการของโทรทัศน2ระบบดิจิตอลไปให�สมาชิกรับชมได� เป�นหลักประกันให�แก#
ผู�ชมรายการโทรทัศน2ให�สามารถเข�าถึงและรับชมฟรีทีวีได�อย#างเท#าเทียม 
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• ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ;รายการโทรทัศน;สําคัญท่ีใหFเผยแพร*ไดFเฉพาะในบริการโทรทัศนท;ท่ี
เปIนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Must Have Rule) เป�นการกําหนดรายการโทรทัศน2ท่ีสําคัญท่ีให�
ออกอากาศผ#านทางฟรีทีวีเท#านั้น โดยเม่ือประกาศ Must Carry Rule กําหนดให�รายการในช#องรายการ 
"ฟรีทีวี" สามารถดูได�ผ#านทุกช#องทางแล�ว ดังนั้น ผู�ใช�บริการโทรทัศน2แบบบอกรับสมาชิกก็สามารถดูราย
โทรทัศน2สําคัญผ#านทางช#องฟรีทีวีได�เช#นกัน ซ่ึงรายการดังกล#าวประกอบไปด�วยรายการแข#งขันกีฬา 7 
รายการด�วยกัน ดังนี้ 
1. การแข#งขันกีฬาระหว#างประเทศในกลุ#มเอเชียตะวันออกเฉียงใต� หรือกีฬาซีเกมส2 (South-East Asian 

Games, SEA Games) 
2. การแข#งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส2 (ASEAN Para Games) 
3. การแข#งขันกีฬาระหว#างประเทศในทวีปเอเชีย หรือเอเชียนเกมส2 (Asian Games) 
4. การแข#งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส2 (Asian Para Games) 
5. การแข#งขันกีฬาโอลิมป�ก (Olympic Games) 
6. การแข#งขันกีฬาสําหรับคนพิการหลายประเภทจากท่ัวโลก หรือกีฬาพาราลิมป�ก (Paralympic 

Games) 
7. การแข#งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท�าย (FIFA World Cup Final)  

อย#างไรก็ตาม การกํากับดูแลในเรื่องดังกล#าว ยังคงมีป�ญหาหรือข�อขัดแย�งระหว#างผู�ประกอบการ
กับหน#วยงานท่ีกํากับดูแล เช#น กรณีการแข#งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท�ายท่ีทางอาร2เอสได�รับสิทธิการถ#ายทอดสด 
ซ่ึงบริษัทได�ทําแผนการตลาดเน�นการขายกล#องสัญญาณของบริษัทตนเองท่ีสามารถรับชมการถ#ายทอดสดการ
แข#งขันฟุตบอลโลกได�ทุกนัด จึงทําให�ประชาชนท่ัวไปไม#สามารถรับชมผ#านทางฟรีทีวีได� ซ่ึงเป�นการปฏิเสธท่ีจะ
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องกฎ Must Have Rule 

ปcญหาและอนาคตของการแข*งขันในกิจการโทรทัศน;ไทย 

ป�จจุบันไทยยังต�องเจอป�ญหาใหม#ๆ อีกมากท้ังในการบริหารจัดการ ทางด�านการปฏิบัติงาน  
การส#งเสริมการแข#งขันและการกํากับกิจการโทรทัศน2 โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของโทรทัศน2ระบบดิจิตอล  
ซ่ึงทําให�การแข#งขันในการประกอบกิจการโทรทัศน2ทุกภาคส#วนกําลังประสบป�ญหา ไม#ว#าจะเป�นกิจการ
โทรทัศน2แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ท่ีผู�ประกอบการจํานวนมากต�องมีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาด  
มองหาช#องรายการใหม#ๆ มาดึงดูดให�ประชาชนมาใช�บริการเพ่ือความอยู#รอด หรือประชาชนส#วนใหญ#หันไป
รับชมโทรทัศน2ระบบดิจิตอลแทนการสมัครเป�นสมาชิกของโทรทัศน2เคเบิลท�องถ่ินทําให�โทรทัศน2เคเบิลท�องถ่ิน
ไม#ได�รับความนิยมเท#าเดิม อย#างไรก็ตาม ผู�ประกอบการของโทรทัศน2ระบบดิจิตอลบางช#องรายการก็ประสบ
ภาวะขาดทุน โดยมีความเห็นว#า กสทช. ยังขาดการส#งเสริมสนับสนุนอย#างเพียงพอ 
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หัวขFอ: Competition in Digital Market 
โดย: Joan Warner, Chief Executive Officer of Commercial Radio Australia, Chairperson of the 

WorldDMB Asia Pacific Committee and WorldDMB Steering Board Member 

ป�จจุบันผู�กํากับดูแลมีความพยายามท่ีจะกํากับดูแลสื่อทุกสื่ออย#างเข�มงวดมากเกินไป (Over 
Regulation) สําหรับการกํากับดูแลสื่อทุกรูปแบบ และยังคงให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลสื่อด้ังเดิม 
(Traditional Media)  อย#างไรก็ดี ในมุมมองของอุตสาหกรรมเห็นว#า การแข#งขันและปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข#งขันระหว#างผู�ให�บริการวิทยุดิจิตอลกับผู�ให�บริการ OTT และวิทยุอินเทอร2เน็ต มีความ
จําเป�น สื่อแบบด้ังเดิมจะต�องสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน และหากมองในภาพของ
อุตสาหกรรมสื่อวิทยุการแข#งขันยังถือเป�นโอกาสอันดีในการสร�างสรรค2สิ่งใหม# ขณะเดียวกันก็ต�องพร�อมรับ 
ผู�เล#นรายใหม#ท่ีจะเข�าสู#ตลาดการแข#งขัน   

อย#างไรก็ดี กล#าวได�ว#า วิทยุท่ีเป�นแบบสื่อด้ังเดิม หรือ Radio Free Broadcasting ของประเทศ
ออสเตรเลียยังได�รับความนิยมและมีความเข�มแข็ง เนื่องจากยังมีความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงอินเทอร2เน็ต โดย
จากรายงานผลการวิจัยในประเทศออสเตรเลียชี้ให�เห็นว#า พฤติกรรมการรับฟ�งวิทยุออนไลน2ผ#านอินเทอร2เน็ต 
มีระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากประเด็นกังวลเรื่องระยะเวลาการใช�ข�อมูล (Data Usage) และระยะเวลาของการใช�
งานแบตเตอรี่ อย#างไรก็ดี ในส#วนของผู�ประกอบการวิทยุในประเทศออสเตรเลียต#างปรับตัวต#อการพัฒนาของ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะการฟ�งวิทยุแบบ Streaming บนเครือข#ายอินเทอร2เน็ต ขณะเดียวกัน ผู�ประกอบการก็ได�
เสนอท#าทีและความเห็นต#างๆ ไปยังหน#วยงานกํากับดูแลของออสเตรเลียเพ่ือให�ได�รับทราบข�อมูลและความ
ต�องการของผู�ประกอบการ สําหรับประเด็นของการส#งเสริมการแข#งขันไม#ว#าจะเป�นวิทยุดิจิตอลหรือโทรทัศน2
ดิจิตอลนั้น การส#งเสริมการแข#งขันในเรื่องดังกล#าวส#วนใหญ#คือผู�ประกอบการดําเนินการเอง โดยการใช�
เครื่องมือสื่อสารหรือช#องทางท่ีมีอยู#เป�นเครื่องมือในการส#งเสริมประชาสัมพันธ2ให�ประชาชนได�รับรู� 

สําหรับบทบาทของหน#วยงานกํากับดูแลของประเทศออสเตรเลีย คือ การออกแบบห#วงโซ#ธุรกิจ 
(Value Chain) การกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป�นมาตรฐานในกิจการกระจายเสียง โดยประเทศออสเตรเลีย
ได�เลือกมาตรฐาน DVB+ เป�นมาตรฐานสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
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จากสถิติการรับฟ�งวิทยุในประเทศออสเตรเลียจะเห็นได�ว#า ผู�รับฟ�งวิทยุจาก Free to Air มีถึง
ร�อยละ 90.9 ในขณะท่ีการรับฟ�งผ#านวิทยุดิจิตอลและออนไลน2อยู#ท่ีร�อยละ 24.2 และ 12.6 ตามลําดับ  
ซ่ึงชี้ให�เห็นได�อย#างชัดเจนว#า Free to Air Radio ยังคงสําคัญต#อประชาชนส#วนใหญ#ของประเทศ  โดยในส#วน
ของการรับฟ�งวิทยุดิจิตอลนั้นยังคงสามารถรับฟ�งได�ในเมืองใหญ#ๆ จํานวน 4-5 เมืองเท#านั้น นอกจากนี้  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเองก็ยังมีสัดส#วนการรับฟ�งวิทยุแบบสื่อด้ังเดิมเช#นกัน โดยการ
รับฟ�งส#วนใหญ#คือฟ�งในรถยนต2 เนื่องจากวิทยุแบบด้ังเดิมสามารถเข�าถึงได�ง#ายและมีการนําเสนอเนื้อหาท่ี
หลากหลาย รวมถึงให�เป�นการให�บริการแบบไม#มีการเรียกเก็บค#าบริการ ให�ข�อมูลท่ีเป�นป�จจุบันและ
เฉพาะเจาะจงพ้ืนท่ีการให�บริการถือเป�นส#วนหนึ่งของชุมชนท�องถ่ิน สัญญาณมีความทนทานต#อการรบกวนใน
การส#งข�อมูล มีความน#าเชื่อถือ และมีการส#งเสริมเนื้อหาและบทบาทของชุมชน  

การฟ�งวิทยุออนไลน2 ไม#สามารถทดแทนการฟ�งวิทยุแบบด้ังเดิมหรือ Free to Air ด�วยข�อจํากัด
หลายประการ อาทิ การลงทุนให�บริการวิทยุผ#านเครือข#ายอินเทอร2เน็ต (IP) มีค#าใช�จ#ายสูง ผู�ฟ�งวิทยุออนไลน2 
มีความกังวลว#าแบตเตอรี่จะหมดเร็ว และมีการใช�งานอินเทอร2เน็ตท่ีเป�นการใช�งานข�อมูลสูงเกินไป อีกท้ังยังมี
ข�อจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ีครอบคลุมของโครงข#ายอินเทอร2เน็ต และไม#สามารถใช�งานได�แบบทันท#วงทีในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน   

อย#างไรก็ดี กล#าวได�ว#าผู�ประกอบการวิทยุพร�อมปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงและต�องการ 
แนวทางการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมตามสถานการณ2และลักษณะการประกอบกิจการต#างๆ เพ่ือจัดทําแผนธุรกิจ
ให�สามารถดําเนินกิจการต#อไปได� ผู�ประกอบวิทยุมองเห็นโอกาสอันดีในการเผยแพร#เนื้อหารายการไปใน
แพลตฟอร2มต#างๆ และสามารถให�บริการได�อย#างหลากหลายรูปแบบ เช#น AM/FM, DVB+ และ New Media 
ต#างๆ เป�นต�น ดังตัวอย#างแสดงในภาพ 
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หัวขFอ: Competition in UK Pay Television and English Premiership Football  
โดย: Jeremy Olivier, Head of Internet Policy, Ofcom-Office of Communications, UK 

เม่ือพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของมูลค#าในลิขสิทธิ์ถ#ายทอดฟุตบอลพรีเมียร2ชิพ ต้ังแต#การแข#งขันเม่ือปk 
2003 จากมูลค#าประมูล 3.9 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกา สูงเพ่ิมข้ึนทุกปkจนกระท่ังในปk 2015 มีมูลค#าอยู#ท่ี
ประมาณ 15.8 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกาต#อการแข#งขันแต#ละแมทช2 สําหรับมูลค#าประมูลต#อฤดูกาลมีราคา
เริ่มต�นท่ี 529 ล�านเหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือปk 2003 และล#าสุดในปk 2015 มีมูลค#าสูงถึง 2,654 ล�านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  สาเหตุท่ีมูลค#าการประมูลลิขสิทธิ์ถ#ายทอดสูงมากขนาดนี้ เนื่องมาจากความต�องการรับชม
รายการกีฬาท่ีสําคัญและเป�นท่ีน#าสนใจ โดยฟุตบอลพรีเมียร2ชิพลีกมีเปอร2เซ็นต2สูงท่ีสุดอยู#ท่ีร�อยละ 43 และ
รองลงมาเป�นฟุตบอลแชมป�เปk¤ยนลีกท่ีร�อยละ 28  
 

 
 

Ofcom หน#วยงานกํากับดูแลของสหราชอาณาจักรได�ให�ความสนใจต#อกรณีนี้มาก โดยในเดือน 
พฤศจิกายน 2013 ได�สอบถามผู�ชมท้ังหลายว#าเหตุใดจึงเข�าเป�นสมาชิกในระบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) 
คําตอบก็คือความต�องการเข�าถึงเนื้อหาท่ีมากข้ึน โดยร�อยละ 71 ของผู�ชมตอบว#าต�องการท่ีจะเข�าถึงจํานวน
ช#องรายการท่ีมากกว#าเดิม ดังนั้น Ofcom จึงให�ความสนใจต#อพ้ืนท่ีท่ีสามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียร2ชิพได�ว#า 
จะมีผลต#อความดึงดูดใจต#อการรับชมเพียงใด ปรากฏว#าแรงดึงดูดใจในช#องรายการจะลดน�อยลง 
หากไม#สามารถถ#ายทอดฟุตบอลพรีเมียร2ชิพได� ดังนั้นการแข#งขันของ Pay TV ในแต#ละแพลตฟอร2มอยู#ท่ี
ความสามารถในการขยายพ้ืนท่ีการให�บริการถ#ายทอดฟุตบอลพรีเมียร2ชิพ โดยจากภาพแสดงให�เห็นถึงจํานวน
สมาชิกของแต#ละแพลตฟอร2ม 
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สําหรับการดําเนินการของ Ofcom ต#อธุรกิจ Pay TV ในสหราชอาณาจักรเริ่มต�นจากปk 2007 
ซ่ึงได�ศึกษาเก่ียวกับสภาพการแข#งขันของธุรกิจ และเม่ือปk 2010 ได�ทําการสรุปผลการศึกษาและออกมาเป�น
กฎเกณฑ2เรียกว#า Wholesale Must Offer (WMO) บนโครงข#าย “Sky” ต#อมา ปk 2015 ได�ทําการทบทวน
และปรับปรุงกฎเกณฑ2 WMO อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือให�เหมาะสมยิ่งข้ึน รองรับกลุ#มเป�าหมายเพ่ิมข้ึน และเน�น
กลุ#มเป�าหมายไปยังรายการกีฬา 

หากพิจารณาในส#วนของโครงข#าย Sky ถือเป�นการส#งสัญญาณโทรทัศน2ผ#านดาวเทียมไปยังบ�าน 
ผู�รับชม โดยมีจํานวนสมาชิก 9.4 ล�านรายในปk 2009 มากท่ีสุดในบรรดาแพลตฟอร2มต#างๆ โดย Sky เป�นท้ัง 
ผู�ให�บริการโครงข#ายดาวเทียมและยังเป�นผู�ผลิตรายการในอีกหลายช#อง เช#น Sky1, Sky NEWS, Sky SPORTS 
และ Sky MOVIES โดย Sky SPORTS ได�ลิขสิทธ2ถ#ายทอดฟุตบอลพรีเมียร2ชิพ 2009/10 ในสัดส#วนท่ีมากท่ีสุด
ในบรรดาผู�ได�ลิขสิทธิ์ถ#ายทอด กฎ Wholesale Must Offer (WMO) บนโครงข#าย “Sky” มีสาระสําคัญดังนี้ 
• ให�บริการท้ังมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) และมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) 
• ปรับค#าบริการสําหรับการรับชมความคมชัดปกติ SD โดยใช�เกณฑ2 Retail-minus 
• Sky ต�องเสนอราคาอ�างอิงไว�เพ่ือป�องกันการเรียกเก็บเงินเกินควร 

ป�จจุบันมีครัวเรือนประมาณร�อยละ 25 ในสหราชอาณาจักรท่ีมีการใช�เพคเกจรวมอินเทอร2เน็ต
และ Pay TV และมีอัตราการใช�งานเพ่ิมข้ึนทุกปkต้ังแต#ปk 2005 จนป�จจุบัน โดยในไตรมาสแรกของปk 2014  
มีจํานวนการใช�งานอยู#ท่ีร�อยละ 24 รายการประเภทพรีเม่ียมถูกควบรวมเข�ากับการให�บริการบรอดแบนด2 
ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ยกตัวอย#างเช#น BT แถมช#องรายการ BT Sport ให�กับลูกค�า หรือ Sky แถมบริการ 
บรอดแบนด2ถึง 2 ปk ให�กับลูกค�าท่ีเป�นสมาชิกช#องกีฬาฟุตบอลยุโรป การถือครองลิขสิทธ2ถ#ายทอดกีฬาสําคัญๆ
โดยเฉพาะฟุตบอลถือเป�นป�จจัยหลักในการโน�มน�าวผู�ชมให�หันมาเป�นสมาชิกใน Pay TV ท่ีท้ัง BT และ Sky  
ใช�กลยุทธ2ต#างๆ เพ่ือให�ดึงดูดใจผู�ใช�บริการมากท่ีสุด 
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การอภิปราย 

1. ผลท่ีเกิดกับจํานวนผูFใชFบริการแบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยเปล่ียนไปอย*างไร 
หลังจากท่ี CTH ชนะการประมูลลิขสิทธิ์ EPL เหนือทรูวิช่ันส;  

แม�จํานวนฐานลูกค�าของ CTH จะเพ่ิมข้ึนค#อนข�างมาก แต#เนื่องจากการประมูลลิขสิทธิ์มาด�วย
เม็ดเงินท่ีสูงมากประกอบกับการบริหารงานท่ีดูจะยังเป�นป�ญหาอยู# ทําให�รายได�ของ CTH ไม#ได�เป�นไปตามท่ี
คาด ส#วนในมุมของหน#วยงานกํากับดูแลมองว#าเนื่องจากเนื้อหาของ EPL ในประเทศไทยไม#จัดว#าเป�นเนื้อหาใน
กลุ#มท่ีมีความสําคัญสูงต#อคนในชาติ องค2กรดูแลกํากับจึงไม#ได�ยื่นมือเข�าไปเก่ียวข�อง ปล#อยให�กลไกการตลาด
ทํางานไปตามปกติ 

2. ขอทราบความเห็นและขอคําแนะนําเก่ียวกับรูปแบบทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ถFาหากผูFใหF
บริการสาธารณะในไทยตFองการพัฒนาไปสู* Hybrid Radio เนื่องจากตFองมีการลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

โดยปกติในการเริ่มต�นเทคโนโลยีใหม#ๆ ไม#ว#าจะจากท้ังผู�ให�บริการภาคธุรกิจหรือสาธารณะ 
จําเป�นต�องมีการลงทุนเพ่ิมเติมอย#างหลีกเลี่ยงไม#ได�อยู#แล�ว เช#น ต�นทุนการเช#า Internet Link เป�นต�น ซ่ึงใน
กรณีของประเทศออสเตรเลียพบว#าการออกอากาศด�วยวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+ สามารถช#วยประหยัดต�นทุน
การกระจายสัญญาณได�ประมาณร�อยละ 50 เม่ือเทียบกับการออกอากาศด�วยวิทยุระบบเอฟเอ็ม ซ่ึงในส#วนท่ี
ประหยัดต�นทุนได�สามารถนํามาพัฒนาในส#วนอ่ืนได�เช#น พัฒนา Hybrid Radio  เป�นต�น ส#วนในแง#พฤติกรรม
ผู�บริโภคพบว#าในกลุ#มวัยรุ#นจะมีแนวโน�มการฟ�งวิทยุบนอุปกรณ2พกพาและโทรศัพท2มือถือมากข้ึน และจากผล
การสํารวจพบว#ามีความต�องการจะรับฟ�งวิทยุบนอุปกรณ2เหล#านี้มากข้ึนไปอีกอย#างมาก ถ�าหากไม#ต�องเสีย
ค#าบริการข�อมูล (Mobile Data Package) และหากระยะเวลาใช�งานแบตเตอรี่จะไม#หมดไปอย#างรวดเร็ว  
ซ่ึงทําให�ทาง WorldDMB และ CRA พยายามผลักดันให�มีการใส#ชิป Digital Radio ไปในโทรศัพท2มือถือ  
เพ่ือตอบสนองความต�องการในส#วนนี้ 

3. เนื่องจากแนวโนFมท่ีทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินในไทยท่ีจะมีพ้ืนท่ีสัญญาณครอบคลุมมากข้ึน 
จนท่ัวประเทศและไดFรับความนิยมมากข้ึน ซ่ึงอาจทําใหFผูFใหFบริการเคเบิลทFองถ่ินท่ีมีกว*า 300 ราย 
ไดFรับผลกระทบและไม*สามารถแข*งขันไดF อยากทราบว*าทางหน*วยงานกํากับดูแลมีแนวทางท่ีจะช*วยเหลือ
ผูFใหFบริการเคเบิลทFองถ่ินเหล*านี้อย*างไรบFาง   

ผู�บรรยายได�เล#าให�ฟ�งถึงกรณีในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศออสเตรเลีย ท่ีมี
เหตุการณ2ดังกล#าวอย#างท่ีเรียกกันว#า cord cutting trend เกิดข้ึนเช#นกัน ซ่ึงองค2กรกํากับดูแลในท้ังสอง
ประเทศเห็นว#าไม#จําเป�นต�องยื่นมือเข�าไปเก่ียวข�องหรือต�องมีการแทรกแซงทางตลาด แต#หากว#าเป�นเรื่องท่ี 
ผู�ให�บริการเคเบิลท�องถ่ินต�องปรับตัวเพ่ือการแข#งขันเอง เช#น ออกแพคเกจท่ีมีราคาถูกลง หรือพัฒนาจาก
เคเบิลระบบแอนะล็อกไปเป�นระบบดิจิตอลพร�อมกับให�บริการอินเทอร2เน็ตไปด�วย เป�นต�น 
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4. ประเด็นอ่ืน ได�มีการอภิปรายถึงเรื่องกฎเกณฑ2 Wholesale Must Offer (WMO) ท่ียังอยู#ใน
ระหว#างการทบทวนเพ่ือปรับปรุง รวมถึงได�พูดถึงแนวโน�มของ Internet TV, Catch Up TV และ Video on 
Demand ในประเทศสหราชอาณาจักรซ่ึงมีการเติบโตสูงโดยเฉพาะอย#างยิ่งในกลุ#มวัยรุ#น  ซ่ึงผู�บรรยายได�แสดง
ทัศนะว#าในช#วงระยะสั้นถึงระยะกลาง สื่อหลักอย#างโทรทัศน2ยังคงได�รับความนิยมอยู# โดยมีสื่อใหม#อย#าง 
Catch Up TV หรือ Internet TV มาช#วยเสริม    
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5.7 Session 7: คลื่นความถี่ (Spectrum Issues) 
 

Chair: Dr. Amal Punchihewa, Director Technology, Asian-Pacific Broadcasting Union (ABU) 
Speaker: 1. Tony George, Manager Broadcasting Carriage Policy, Australia Communications 

and Media Authority (ACMA) 
2. คุณปริตา วงษ2ชุตินาท 

ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน2 (สํานักงาน กสทช.) 
3. Faizah Zainal Abidin, Head of Spectrum Planning Division, Malaysian 

Communications and Multimedia Commission 
 

ใน Session นี้ได�มีการพูดคุยและเสวนาในประเด็นเรื่องคลื่นความถ่ี ซ่ึงเป�นประเด็นท่ีทุกประเทศ
ต#างให�ความสําคัญต#อกระบวนการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2 โดยการเสวนาได�
มุ#งเน�นการบรรยายและอภิปรายหลักๆ ในเรื่องของคลื่นความถ่ีท่ีได�จากการเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอล 
(Digital Dividend) ความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงระบบดิจิตอล (Digital Divide) การรบกวนกันของคลื่น
ความถ่ี (Interference Issues) และอุปกรณ2สื่อสารเชื่อมต#อและข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องการคลื่นความถ่ี 
(Connected Devices and Requirement for Spectrum) โดยเป�นการบรรยายประสบการณ2การกํากับ
ดูแลของแต#ละประเทศ  
 
หัวขFอ: The Australian Regulator’s Experience 
โดย: Tony George, Manager Broadcasting Carriage Policy, Australia Communications and 

Media Authority (ACMA) 
   
คล่ืนความถ่ีท่ีไดFจากการเปล่ียนผ*านไปสู*ระบบดิจิตอล (Digital Dividend) 

ประเทศออสเตรเลียเป�นประเทศท่ีมีแผนการเปลี่ยนคลื่นความถ่ีท่ีใช�งานของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล (Frequency Restacking) ย#าน 700 MHz ต้ังแต#ปk 2010 โดยมีการเริ่มเปลี่ยนคลื่นความถ่ีใน
ปk 2013 และภายในปkเดียวกันนั้น ได�นําคลื่นความถ่ีท่ีได�จากการเปลี่ยนความถ่ีนี้ไปประมูลเพ่ือใช�งานในกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงในระหว#างการประมูลนั้น คลื่นความถ่ีดังกล#าวยังคงถูกใช�งานสําหรับโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินท้ังใน
ระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (สิ้นสุดปk 2014) โดยภาพแสดงให�เห็นถึงกระบวนการและระยะเวลาท่ีใช�ใน
การเปลี่ยนคลื่นความถ่ีใช�งานของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
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ท้ังนี้ การประมูลคลื่นความถ่ีในย#านดังกล#าวเป�นการประมูลพร�อมกันกับย#านความถ่ี 2.5 GHz  
ซ่ึงส#งผลให�ประเทศออสเตรเลียมีรายได�กว#าหนึ่งพันล�านเหรียญออสเตรเลียจากผู�ประกอบการจํานวนสองราย 
ท่ีประมูลคลื่นความถ่ีได� ซ่ึงได�แก# Optus และ Telstra โดยผู�ประกอบกิจการท้ังสองได�รับสิทธิใช�งานคลื่น
ความถ่ีในบล็อก 703 MHz – 733 MHz และบล็อก 758 MHz – 788 MHz และต�องให�บริการ LTE Mobile 
Broadband ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีอย#างน�อยร�อยละ 90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศออสเตรเลียภายในปk 2015 
โดยจากภาพแสดงให�เห็นถึงย#านความถ่ีท่ีได�จากการเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอล 
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คลื่นความถ่ีในย#าน 700 MHz ท่ีได�จากการเปลี่ยนคลื่นความถ่ีใช�งานของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลครอบคลุมย#านความถ่ี 694 MHz – 820 MHz2 มีขนาดแถบคลื่น 126 MHz และเป�นย#านความถ่ี
สําหรับการใช�งานร#วมกัน (Spectrum Harmonization) ซ่ึงมีการใช�งานอยู#ท่ัวโลก ส#งผลให�อุปกรณ2สื่อสาร 
เช#น โทรศัพท2มือถือ และแท็บเล็ต ท่ีใช�งานในย#านความถ่ีนี้มีราคาถูกลง ซ่ึงจะเห็นได�ว#าจํานวนอุปกรณ2สื่อสาร
ในย#านความถ่ีนี้มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 55 รุ#น เป�น 76 รุ#น นอกจากนี้ การใช�งานย#านความถ่ีสําหรับการใช�งาน
ร#วมกันนี้ยังเป�นการช#วยลดช#องว#างและความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงระบบดิจิตอล (Digital Divide) อีกด�วย 
โดยภาพแสดงให�เห็นถึงการแบ#งย#านความถ่ีท่ีได�จากการเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอลเพ่ือใช�ในกิจการ
โทรคมนาคม 

 

 
 

การใชFงานคล่ืนความถ่ีท่ีไดFจากการเปล่ียนผ*านไปสู*ระบบดิจิตอลของผูFชนะการประมูล  
(Early Access by Auction Winners) 

เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีของประเทศออสเตรเลียยังคงมีการใช�งานของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลในย#าน 700 MHz จึงทําให�การขยายโครงข#ายเพ่ือใช�งานความถ่ีท่ีได�จากการประมูลสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมไม#สามารถทําได�ในบางพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีเหล#านี้เรียกว#า “Exclusion Zone” ซ่ึงจะไม#สามารถใช�
งานความถ่ีได�จนกว#าการใช�งานคลื่นความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะเปลี่ยนไปใช�งานคลื่น
ความถ่ีในย#านท่ีต่ํากว#า 694 MHz เสียก#อน  

                                                           
2 ย#านความถ่ี 694 MHz – 820 MHz มีการจัดแบ#งออกเป�นสองบล็อก มีขนาดบล็อกละ 45 MHz ได�แก# บล็อก Uplink มี

ความถ่ีระหว#าง 703 – 748 MHz และบล็อก Downlink มีความถ่ีระหว#าง 758 – 803 MHz สําหรับเพ่ือใช�งานในระบบ 
Frequency Division Duplex (FDD) การจัดแบ#งย#านความถ่ีออกเป�นสองบล็อกข�างต�นน้ีเป�นท่ีรู�จักกันในช่ือท่ีเป�นทางการ
ว#า Asia-Pacific Telecommunity (APT) Band Plan  
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ท้ังนี้ การกําหนดพ้ืนท่ี Exclusion Zone ดังกล#าวก็เพ่ือป�องกันป�ญหาการรบกวนท่ีอาจะส#งผล
ต#อการรับสัญญาณโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล อย#างไรก็ตาม การเข�าใช�งานพ้ืนท่ี Exclusion Zone 
ของผู�ท่ีประมูลคลื่นความถ่ีย#าน 700 MHz ในขณะท่ีมีการออกอากาศโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอยู#
นั้น สามารถทําได� หากได�รับการยินยอมจากผู�ประกอบการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงเรียก
กระบวนการนี้ว#า “Early Access by Auction Winners” ซ่ึงแสดงให�เห็นดังภาพ 

 

 
 
ไมโครโฟนไรFสาย (Wireless Microphones)  

ประเทศออสเตรเลียมีการดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการรบกวนในการใช�คลื่นความถ่ี
ของไมโครโฟนไร�สาย (Wireless Microphone) ซ่ึงใช�งานความถ่ีเดียวกันกับความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล โดยหน#วยงานกํากับดูแลของประเทศออสเตรเลียมีการประชาสัมพันธ2ผ#านทางสื่อต#างๆ เช#น 
การให�ข�อมูลสําคัญ (Fact Sheet) และวีดีทัศน2 โดยวีดีทัศน2ท่ีจัดทําข้ึนนั้นได�รับความนิยมอย#างมาก  
การประชาสัมพันธ2ดังกล#าวนี้ก็เพ่ือสื่อสารให�แก#ผู�ใช�งานไมโครโฟนไร�สายในการปรับเปลี่ยนให�ไปใช�งาน
ไมโครโฟนไร�สายท่ีมีการใช�งานคลื่นความถ่ีในย#านอ่ืนแทน โดยไมโครโฟนไร�สายจะไม#ได�รับอนุญาตให�ใช�งาน 
ในย#านความถ่ี 694 MHz - 820 MHz ต้ังแต#วันท่ี 31 ธันวาคม 2014 เป�นต�นไป  

การรบกวนโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Interference to Digital TV) 

ป�ญหาการรบกวนโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศออสเตรเลียเกิดข้ึนจากท้ังท่ี
เป�นการรบกวนจากสิ่งท่ีมนุษย2สร�างข้ึนและจากธรรมชาติ  ในส#วนท่ีมนุษย2สร�างข้ึนนั้น เป�นการรบกวนท่ีมี
สาเหตุมาจากสายส#งไฟฟ�า (Power Line) และในส#วนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เป�นปรากฏการณ2ท่ีเรียกว#า 
“Ducting” ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะบางพ้ืนท่ีในช#วงเวลาท่ีอากาศอบอุ#น โดยชั้นบรรยากาศจะทําหน�าท่ีเสมือนท#อนํา
คลื่น ทําให�คลื่นซ่ึงนําพาสัญญาณสามารถเคลื่อนท่ีไปได�ไกลกว#าพ้ืนท่ีให�บริการ ในประเทศออสเตรเลีย เสาส#ง
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สัญญาณโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท่ีติดต้ัง ณ King Island สามารถส#งสัญญาณไปรบกวนการ
ออกอากาศของโทรทัศน2ท�องถ่ินท่ีออกอากาศ ณ Apollo Bay ได� อันเป�นผลมาจากปรากฏการณ2 “Ducting” 
นั่นเอง โดยจากภาพแสดงให�เห็นถึงการเกิดปรากฏการณ2 “Ducting” ณ King Island ของประเทศ
ออสเตรเลีย 

 

 
 

อุปกรณ;ส่ือสารเช่ือมต*อ (Connected Devices) 

อุปกรณ2สื่อสารเชื่อมต#อท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทําให�เกิดความต�องการใช�งาน 
คลื่นความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจต�องการ 5 – 10 MHz หรือน�อยกว#านั้น ดังนั้น ประเทศเทศออสเตรเลียจึงต�อง
มีการเตรียมการรองรับการใช�งานคลื่นความถ่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือไม#ให�เป�นการขัดขวางการพัฒนาอุปกรณ2สื่อสาร
เชื่อมต#อดังกล#าว 
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หัวขFอ: Thailand Regulator’s Experience on Spectrum Issue  
โดย: คุณปริตา วงศ2ชุตินาท  

ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน2 (สํานักงาน กสทช.) 
 
การเปล่ียนผ*านไปสู*โทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Thailand Digital Television Switchover) 

สํ านั ก ง าน  กสทช . ร# ว ม กับสหภาพ โทรคมนาคมระหว# า งประ เทศ  (International 
Telecommunication Union: ITU) เพ่ือวางแผนความถ่ีวิทยุโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลโดยมี
รายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้ 
• ย#านความถ่ีวิทยุสูงยิ่ง (Ultra High Frequency: UHF) Band IV และ Band V ระหว#าง 510 MHz – 

790 MHz  
• ช#องความถ่ี 26 – 60  
• 5 มัลติเพล็กซ2ต#อพ้ืนท่ี  
• การให�บริการโทรทัศน2ชุมชน (ภายหลังการยุติการออกอากาศโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก)  

จะใช�มัลติเพล็กซ2ลําดับท่ี 6  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแผนขยายโครงข#ายท่ีมีจํานวนสถานีหลัก 39 สถานี (เสร็จสิ้นในราว
เดือนกุมภาพันธ2 2014) และจัดทําแผนขยายโครงข#ายท่ีมีจํานวนสถานีเสริม 132 สถานี (เสร็จสิ้นในราวเดือน
กุมภาพันธ2 2015) พร�อมท้ังกําหนดให�ผู�ให�บริการโครงข#ายท้ังหมดใช�งานโครงสร�างพ้ืนฐานร#วมกัน โดยการ
ขยายโครงข#ายสามารถแบ#งออกเป�น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะ ช*วงเวลา เป�าหมาย จํานวนสถานี 
1 เมษายน 2014 – มิถุนายน 2014 ครอบคลุมจํานวนครัวเรือน 

ร�อยละ 50 
11 สถานีหลัก และ 

1 สถานีเสริม 
2 กรกฎาคม 2014 – มิถุนายน 2015 ครอบคลุมจํานวนครัวเรือน 

ร�อยละ 80 
39 สถานีหลัก และ 

8 สถานีเสริม 
3 กรกฎาคม 2015 – มิถุนายน 2016 ครอบคลุมจํานวนครัวเรือน 

ร�อยละ 90 
39 สถานีหลัก และ 

45 สถานีเสริม 
4 กรกฎาคม 2016 – มิถุนายน 2017 ครอบคลุมจํานวนครัวเรือน 

ร�อยละ 95 
39 สถานีหลัก และ 
132 สถานีเสริม 

รวม 171 สถานี 
 

ความแตกต#างระหว#างการใช�งานคลื่นความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและ
ระบบดิจิตอลสามารถสรุปให�เห็นได�ตามภาพ กล#าวคือ การใช�งานคลื่นความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินระบบ 
แอนะล็อก ประกอบด�วย 4 ย#านความถ่ี ได�แก# 1) VHF Band I 2) VHF Band III 3) UHF Band IV และ 4) 
UHF Band V ซ่ึงสามารถนํามาออกใบอนุญาตให�แก#ผู�ประกอบกิจการในระบบแอนะล็อกได�จํานวน 6 ราย 
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ส#วนการใช�งานคลื่นความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลประกอบด�วย 2 ย#านความถ่ี ได�แก# UHF 
Band IV และ UHF Band V ซ่ึงสามารถนํามาออกใบอนุญาตให�แก#ผู�ประกอบกิจการในระบบดิจิตอลได�
จํานวน 48 ราย โดยแบ#งออกเป�นผู�ประกอบกิจการบริการสาธารณะจํานวน 12 ราย ผู�ประกอบกิจการบริการ
ชุมชนจํานวน 12 ราย และผู�ประกอบกิจการทางธุรกิจจํานวน 24 ราย 

 

 
  

สําหรับข�อกําหนดทางเทคนิคของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลนั้น เป�นการกําหนด 
Modulation แบบ 64-QAM และสามารถใช�งานเพ่ือรับสัญญาณแบบเคลื่อนท่ีภายในอาคาร (Portable 
Indoor) ได� ซ่ึงในอนาคตจะมีการติดต้ังสถานีเสริมประเภทท่ีเป�น Gap Filler ในเขตเมืองเพ่ือให�รองรับการ
สัญญาณแบบเคลื่อนท่ีภายในอาคาร (ข�อกําหนดทางเทคนิคของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแสดง 
ให�เห็นดังภาพ) 
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ในส#วนของการใช�งานของมัลติเพล็กซ2ของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังหมด 5 มัลติเพล็กซ2 มีรายละเอียดดังนี้   
• มัลติเพล็กซ;ลําดับท่ี 1: สถานีโทรทัศน2แห#งประเทศไทย (NBT) เป�นผู�ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข#าย 

ซ่ึงประกอบด�วยช#องมาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) จํานวน 6 ช#องรายการ และ
ช#องมาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition: HD) จํานวน 2 ช#องรายการ 

• มัลติเพล็กซ;ลําดับท่ี 2: สถานีวิทยุโทรทัศน2กองทัพบก (TV5) เป�นผู�ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข#าย  
ซ่ึงประกอบด�วยช#องมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 3 ช#องรายการ และช#องมาตรฐานความ
คมชัดสูง (HD) จํานวน 3 ช#องรายการ 

• มัลติเพล็กซ;ลําดับท่ี 3: บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เป�นผู�ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข#าย  
ซ่ึงประกอบด�วยช#องมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 6 ช#องรายการ และช#องมาตรฐานความ
คมชัดสูง (HD) จํานวน 2 ช#องรายการ   

• มัลติเพล็กซ;ลําดับท่ี 4: กรมประชาสัมพันธ2เป�นผู�ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข#าย ซ่ึงประกอบด�วย 
ช#องท่ีมีมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 6 ช#องรายการ และช#องท่ีมีมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) 
จํานวน 2 ช#องรายการ   

• มัลติเพล็กลําดับท่ี 5: สถานีวิทยุ โทรทัศน2กองทัพบกเป�นผู� ได�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข#าย 
ซ่ึงประกอบด�วยช#องมาตรฐานความคมชัดปกติ (SD) จํานวน 6 ช#องรายการ และช#องมาตรฐานความ
คมชัดสูง (HD) จํานวน 2 ช#องรายการ   

การใช�งานของมัลติเพล็กซ2ท้ัง 5 มัลติเพล็กซ2ของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแสดงให�เห็น
ดังภาพ ท้ังนี้ จะเห็นได�ว#ามีความแตกต#างกันในแต#ละมัลติเพล็กซ2 โดยมัลติเพล็กซ2ลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 5 มี
การใช�งานเต็มความจุของมัลติเพล็กซ2แล�ว 
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คล่ืนความถ่ีท่ีไดFจากการเปล่ียนผ*านไปสู*ระบบดิจิตอล (Digital Dividend) 

การเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอลทําให�การใช�งานคลื่นความถ่ีเป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถใช�คลื่นความถ่ีน�อยลงไปจากเดิมและสามารถให�ความจุท่ีเพ่ิมมากข้ึนด�วย สําหรับคลื่นความท่ีได�จาก
การเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอลนั้น สามารถนํามาใช�ในกิจการต#างๆ โดยแบ#งออกได�ดังนี้ 
• กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน2 
• กิจการโทรคมนาคม 
• กิจการท่ีเก่ียวกับภารกิจป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• กิจการอ่ืนๆ 

สําหรับย#านความถ่ี VHF Band III จํานวน 56 MHz ท่ีได�จากการยุติการออกอากาศโทรทัศน2
ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกนั้น จะนํามาใช�ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ปcญหาการรบกวน (Interference Issues) 

ป�ญหาการรบกวนในการใช�งานคลื่นความถ่ีในย#าน 698 MHz – 806 MHz ของกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีต#อการใช�งานคลื่นความถ่ีในย#านตํ่ากว#าของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน2นั้น
จําเป�นต�องอาศัยข�อกําหนดทางเทคนิคเพ่ือป�องกันการรบกวน โดยอาจจําเป�นต�องกําหนดระยะห#างของท้ัง
คลื่นวิทยุและระยะห#างระหว#างสถานีในกิจการท้ังสองเพ่ือป�องกันป�ญหาการรบกวน ซ่ึงข�อกําหนดทางเทคนิค
ดังกล#าวยังอยู#ในระหว#างข้ันตอนการศึกษาของ Asia-Pacific Telecommunity (APT) และ Conference 
Preparatory Meeting (CPM) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว#างประเทศ 

บริการใหม*และความตFองการคล่ืนความถ่ี (New Services and Spectrum Demand) 

เทคโนโลยีด�านความละเอียด (Resolution) ของสัญญาณภาพและเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณ
ตามข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว#างประเทศทําให�เกิดความเป�นไปได�ในการให�บริการใหม#ใน
กิจการวิทยุโทรทัศน2 เช#น การให�บริการโทรทัศน2ระบบความคมชัดสูงยิ่ง (Ultra-High Definition Television: 
UHD) นอกจากนี้ ยังมีแนวโน�มท่ีผู�ประกอบกิจการจะเพ่ิมความสามารถในการให�บริการโทรทัศน2ให�มีศักยภาพ
มากข้ึนโดยการเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณภาพให�มากข้ึนด�วย 

ความละเอียดของเครื่องรับโทรทัศน2ท่ีสูงข้ึนเพ่ือรองรับสัญญาณภาพท่ีมีความละเอียดสูงทําให�
คุณภาพความคมชัดของภาพดีข้ึนและให�สีท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนโดยเทคโนโลยีความละเอียดระดับ 4K หรือ 
8K ซ่ึงได�แก# เทคโนโลยี UHD และ HEVC ซ่ึงมีความละเอียดท่ีสูงมากและมีการรับส#งข�อมูลท่ีสูงมากด�วย  
โดยในหนึ่งวินาที ประมาณ 10 – 30 Mbps ท่ี 4K ต#อหนึ่งช#องรายการ  ซ่ึงป�จจุบันนั้น โทรทัศน2ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลมาตรฐาน DVB-T2  มีการเข�ารหัสแบบ MPEG 4 ท่ีความคมชัดมาตรฐาน SD แบบ 576i และ
ความคมชัดสูง HD แบบ 720p/1080i  สําหรับในอนาคตนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก SD แบบ 576i ไปเป�น 
HD 720p/1080i ส#วนของ HD 720p/1080i จะเปลี่ยนไปเป�น HD 1080p  นอกจากนั้น ก็จะมีเทคโนโลยีของ 
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DVBT-2 HEVC ท่ีระดับความคมชัด UHD (4K/2160p) และโทรทัศน2เคลื่อนท่ี (Mobile TV) ท่ีระดับความ
คมชัดมาตรฐาน SD  โดยภาพแสดงให�เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรทัศน2ในป�จจุบันและอนาคต 

 

 
 
หัวขFอ: Implementation of Digital Terrestrial TV in Malaysia 
โดย: Faizah Zainal Abidin, Head of Spectrum Planning Division, Malaysian Communications  

and Multimedia Commission 
 
การดําเนินการดFานโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศมาเลเซีย  

กิจการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประเทศมาเลเซียมีแผนการดําเนินงาน ดังแสดง
ให�เห็นในตาราง  

ป} การดําเนินการ 
ปk 2005 ทดลองโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television Trial) 
ปk 2011 กําหนดให� DVB-T2 เป�นมาตรฐานโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแห#งชาติ 
ปk 2012 กําหนดข�อเสนอสําหรับผู�ให�บริการโครงข#ายโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

(DTT Common Integrated Infrastructure Provider: CIIP) 
ปk 2014 กําหนดผู�ให�บริการโครงข#ายโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ปk 2015 - การขยายโครงข#ายระยะท่ี 1 (14 สถานี โดยครอบคลุมประชากรร�อยละ 85) 

- การออกอากาศคู#ขนาน (Simulcast)    
ปk 2016 - การขยายโครงข#ายระยะท่ี 2 (46 สถานี ครอบคลุมประชากรร�อยละ 98)  

- การยุติการออกอากาศโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก (Analogue Switch Off)  
- การปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับการใช�งาน

กิจการโทรคมนาคม (Frequency Restacking) 
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ท้ังนี้ การให�บริการโครงข#ายโทรทัศน2 ใช�หลักการโครงสร�างพ้ืนฐานเดิมเพ่ือลดภาระค#าใช�จ#าย 
ในการลงทุน 

คล่ืนความถ่ีสําหรับโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
(Frequency Band for Digital Terrestrial Television) 

ประเทศมาเลเซียได�กําหนดการใช�งานคลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลออกเป�น 2 ระยะดังนี้ 

ระยะท่ี 1: การออกอากาศคู*ขนาน  ระยะนี้กําหนดให�ใช�ย#านความถ่ี 470 MHz – 742 MHz 
สําหรับการให�บริการโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินท้ังในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก  

ระยะท่ี 2: การยุติการออกอากาศโทรทัศน;ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก ระยะนี้กําหนดให�ใช�
ย#านความถ่ี 470 MHz – 694 MHz สําหรับการให�บริการโทรทัศน2ในระบบดิจิตอล และย#านความถ่ี 694 MHz 
– 742 MHz สําหรับกิจการเคลื่อนท่ี  

ความร*วมมือกับประเทศเพ่ือนบFาน 

ประเทศมาเลเซียมีพรมแดนติดต#อกับประเทศเพ่ือนบ�าน ได�แก# ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร2 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน โดยมีความร#วมมือในการแก�ป�ญหาการรบกวน ดังนี้ 
• ความร#วมมือระหว#างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย : Joint Technical Committee on 

Coordination and Assignment of Frequencies along Malaysia – Thailand Common Border (JTC)  
• ความร#วมมือระหว#างประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร2 และประเทศบรูไน : Frequency Assignment 

Committee of Singapore, Malaysia and Brunei (FACSMAB) 
• ความร#วมมือระหว#างประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย : Joint Committee on 

Communications (JCC) 

คล่ืนความถ่ีท่ีไดFจากการเปล่ียนผ*านไปสู*ระบบดิจิตอลในย*าน 700 MHz  
(Digital Dividend Spectrum in the 700 MHz Band) 

ย#านความถ่ี 470 MHz – 790 MHz เป�นย#านความถ่ีท่ีใช�งานในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศน2จนกว#าจะมีการยุติการออกอากาศโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยการดําเนินการ
เปลี่ยนคลื่นความถ่ีใช�งานของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (Frequency Restacking) คาดว#าจะแล�ว
เสร็จภายใน 1 ปkหลังการยุติการออกอากาศโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก โดยคลื่นความถ่ีในย#าน 
700 MHz ซ่ึงเป�นย#านความถ่ีสําหรับใช�งานร#วมกัน (Spectrum Harmonization) จะต�องถูกนํามาใช�งาน
อย#างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการรบกวนโดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดน ท้ังนี้ การหาข�อตกลงร#วมกัน
เพ่ือใช�งานคลื่นความถ่ีท่ีได�จากการเปลี่ยนผ#านไปสู#ระบบดิจิตอลกับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือใช�งานความถ่ีในย#าน
เดียวกันนั้นอยู#ระหว#างการดําเนินการ 
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การอภิปราย 

1. การสนับสนุนและการกระตุF น ใหF เ กิ ดการ เป ล่ียนผ* าน ไป สู* ร ะบบดิ จิ ตอลดF าน
วิทยุกระจายเสียงมีความแตกต*างไปจากบริบทของโทรทัศน; ดังนั้น หน*วยงานกํากับดูแลของแต*ละประเทศ
ควรจะมีบทบาทอย*างไรเก่ียวกับการเปล่ียนผ*านไปสู*วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล 

ประเทศออสเตรเลียได�พิจารณาแล�วว#าจะไม#มีการสนับสนุนหรือกระตุ�นให�เกิดการเปลี่ยน
ผ#านไปสู#กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ซ่ึงแตกต#างไปจากกรณีของกิจการโทรทัศน2 ในขณะท่ีในส#วน
ของประเทศมาเลเซียให�ความสําคัญกับการเปลี่ยนผ#านของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ซ่ึงอยู#ระหว#าง
ดําเนินการ) จึงมีความต�องการให�การดําเนินการเปลี่ยนผ#านนี้แล�วเสร็จเสียก#อน จึงจะเริ่มพิจารณาการใช�งาน
วิทยุในระบบดิจิตอล อย#างไรก็ตาม ทางหน#วยงานกํากับดูแลจะต�องมีการหารือกับผู�ประกอบการเพ่ือรับฟ�ง
ความคิดเห็นก#อนจะมีการดําเนินการเก่ียวกับวิทยุในระบบดิจิตอล 

สําหรับประเทศไทยนั้น มีบริบทของวิทยุท่ีแตกต#างโดยสิ้นเชิงจากประเทศเพ่ือนบ�าน 
เนื่องจากมีความต�องการใช�งานคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุกระจายเสียงอย#างมาก  ดังนั้น เพ่ือให�เกิดทางเลือก
ใหม#แก#ผู�ประกอบกิจการ จึงเห็นว#า ควรมีนโยบายสนับสนุนให�มีการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอล โดยมีการใช�เทคโนโลยีท่ีมีการใช�งานคลื่นความถ่ีอย#างมีประสิทธิภาพ ได�แก# เทคโนโลยี DAB+ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได�จัดทําแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลอง และได�มีการจัด
ให�รับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะไปแล�วเม่ือเดือนมิถุนายนของปkนี้ 

2. การเริ่มตFนใชFงานคล่ืนความถ่ีย*าน 700 MHz สําหรับ LTE ของประเทศออสเตรเลียนั้น  
มีปcญหาการรบกวนเกิดข้ึนหรือไม* และมีแนวทางอย*างไรเพ่ือแกFไขปcญหาดังกล*าว 

ประเทศออสเตรเลียยังอยู#ในช#วงเริ่มต�นการดําเนินการ ดังนั้น ผู�ประกอบการจึงต�องมีการ
เตรียมการให�พร�อมเพ่ือรองรับป�ญหา นอกจากนี้ ยังจําเป�นต�องศึกษาและวิเคราะห2เก่ียวกับป�ญหาการรบกวนนี้
เพ่ือนําผลท่ีได�มาใช�ในการลดผลกระทบ ซ่ึงเป�นการดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการเกิดข้ึนของ
ปรากฏการณ2 Ducting ท่ีเกิดข้ึนบริเวณ Apollo Bay  

3. หน*วยงานกํากับดูแลมีแนวทางปฏิบัติอย*างไรเก่ียวกับการใชFคล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน;ในอนาคต 

ประเทศออสเตรเลียเคยดําเนินการทดลองระบบโทรทัศน2 3D ในช#วงกีฬาโอลิมป�กซ่ึงพบว#า
ไม#ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ประเทศออสเตรเลียจึงไม#มุ#งเป�าหมายไปท่ีเทคโนโลยีใหม#ๆ แต#จะมุ#งเน�นการใช�งาน
และปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณภาพของโทรทัศน2ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจากช#องมาตรฐานความคมชัด
ปกติ (SD) ไปสู#ช#องมาตรฐานความคมชัดสูง (HD) มากกว#า อย#างไรก็ตาม การตัดสินใจใช�งานคลื่นความถ่ี
จะต�องมีพ้ืนฐานอยู#บนความต�องการของผู�บริโภค (Audiences)  

สําหรับประเทศมาเลเซียจําเป�นต�องหาจุดสมดุลระหว#างความต�องการของกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน2เพ่ือจัดแบ#งคลื่นความถ่ีให�สอดคล�องกับความ
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ต�องการของผู�บริโภค นอกจากนี้ การตัดสินใจใช�งานคลื่นความถ่ียังต�องคํานึงถึงย#านความถ่ีสําหรับใช�งาน
ร#วมกัน (Spectrum Harmonization) ตลอดจนการประสานงานการใช�คลื่นความถ่ี (Frequency 
Coordination) บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ�านด�วย 

ในส#วนของประเทศไทยมีแนวนโยบายสองด�านด�วยกัน ได�แก# 1) การใช�คลื่นความถ่ีในย#าน
ความถ่ีสําหรับใช�งานร#วมกัน (Harmonization) และ 2) การหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence) โดย
นโยบายแรกจะช#วยให�เกิดการใช�คลื่นความถ่ีเดียวกันสําหรับกิจการเดียวกันในวงกว�าง ทําให�อุปกรณ2สื่อสาร 
ท่ีใช�งานในย#านความถ่ีดังกล#าวมีราคาถูกลง ส#วนนโยบายท่ีสองเป�นการพิจารณาสื่อกลางสําหรับการส#งข�อมูล
ข#าวสารสู#สาธารณะท่ีเหมาะสม ไม#ว#าจะเป�นประเภท Over the Top (OTT) หรือประเภทใช�คลื่นความถ่ีท่ีมี
การใช�งานอยู#เดิม เป�นต�น 

 


