รายงานการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรกากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเทศไต้หวัน
(National Communications Commission of Taiwan)
และการเข้าร่วมประชุม The 2017 World Telecom Smart City Conference of The 2017
Smart CITY Summit & Expo

๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดย
สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)
สานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปสาระสําคัญของการประชุมโดยอ้างอิงเนื้อหาจากการประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ รายงานนี้อาจมีการแสดงข้อมูลบางส่วนที่ได้รับจากการประชุมด้วย
ดังนั้น ผู้จัดทํารายงานนี้จงึ ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลได้ และขอสงวนความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดมาจากการนํารายงานนี้ไปใช้ทุกกรณี

รายงานการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรกากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเทศไต้หวัน
(National Communications Commission of Taiwan) และการเข้าร่วมประชุม The 2017 World
Telecom Smart City Conference of The 2017 Smart CITY Summit & Expo
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
__________________________________________
๑. การดาเนินงาน
ประธาน กสท. และบุคลากรจากสํานักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเทศไต้หวัน (The National Communications Commission) และ
เข้าร่วมประชุม The 2017 World Telecom Smart City Conference of The 2017 Smart City
Summit and Expo ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ประเทศไต้หวัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ความสามารถ ให้ ก้ า วทั นต่ อแนวโน้ ม และการเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวนโยบายในการกํากับดูแล OTT ซึ่งเป็นบริการ
ด้านการหลอมรวมของกิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การโทรทั ศน์ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําข้อมู ล มา
ประกอบการพิจารณาออกนโยบาย
๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
๓.๑ พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
๓.๒ น.ส. นงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
๓.๓ นางปริตา วงศ์ชุตินาท
๓.๔ นายพสุ ศรีหิรญ
ั

ประธาน กสท และรองประธาน กสทช.
เลขานุการประจํา ประธาน กสท.
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)

๔. สาระสาคัญของการประชุม
๔.๑ การประชุ ม ร่วมกับองค์กรกากับดูแ ลกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศน์ประเทศ
ไต้หวัน (National Communications Commission of Taiwan)
องค์ ก รกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ป ระเทศไต้ ห วั น (National
Communication Commission: NCC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ มีรูปแบบเป็นองค์กรอิสระ
ที่ไม่ ได้อยู่ภายใต้รัฐบาล โดยมีห น้าที่ หลัก ในการกํ ากั บดูกิ จการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การ
โทรคมนาคม รวมถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และการคุ้มครองผู้บริโภค

NCC ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจํานวน ๗ ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งมีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสํานักงานฯ ไป
ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผล

ภาพที่ ๑: ประธาน กสท. กับ Chan, Ting-I ประธาน NCC

ในการประชุมระหว่างประธาน กสท. กับ NCC ในครั้งนี้ Chan, Ting-I ประธาน NCC ได้
มอบหมายให้ Chen-Ling Hung และ Wen-Chung Guo คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทนในการหารือร่วม
ทั้งนี้ การประชุมหารือในครั้งนี้ มีประเด็นหลักเรื่องแนวทางการกํากับดูแลกิจการ Over the
top (OTT) หรือ การให้ บ ริก ารโทรทั ศน์ผ่านอินเทอร์เ น็ต ซึ่ง เป็นบริก ารที่ เ พิ่ง เกิ ดมาไม่ นาน แต่มี ก าร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทั้งในเชิงธุร กิจและเชิงสังคม ซึ่งเป็น
ประเด็นที่หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกยังไม่สามารถหาแนวทางกํากับดูแลที่เหมาะสมได้ เนื่องจากเป็นบริการที่
มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างบริการโทรคมนาคมกับบริการโทรทัศน์
หากพิจารณาจากบริบทการให้บริการโทรคมนาคมแล้ว OTT ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภท
หนึ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารมหาศาลอื่นๆ ที่ไหลเวียนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับ ความคุ้มครองเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ดังนั้นการกํากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต จึงอาจจะ
เข้าข่ายของการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของการสื่อสารของประชาชนได้

หากพิจารณาจากบริบทการให้บริการโทรทัศน์แล้ว OTT ที่เน้นการให้บริการภาพและเสีย งไปสู่
ผู้คนในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนมากกว่าตัวบุคคล ถือได้ว่าเป็นการให้บริการโทรทัศน์
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องกํากับดูแลเพื่อป้องกันมิให้กระทบกับผู้คนและสังคมในวงกว้าง
การเกิ ด ขึ้ น ของบริ ก าร OTT ยั ง กระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ โ ดยตรง เพราะ
กลุ่มเป้าหมายของบริการ OTT คือกลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะทําให้
เม็ดเงินถูกถ่ายโอนจากผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ไปสู่ผู้ให้บริการ OTT นอกจากนี้ ผู้ประกอบการกิจการ
โทรทัศน์ในทุกประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายและต้องอยู่ภายใต้
ข้อจํากั ดของการรับใบอนุญาต แต่ในขณะที่บริการ OTT กลับไม่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านใบอนุญาตและไม่ มี
ข้อจํากัดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเวลาโฆษณา ผังรายการ และความเหมาะสมของเนื้อหารายการ เป็นต้น
ในแง่นี้ จึงอาจมองได้ว่า เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างบริการโทรทัศน์ทั่วไป กับบริการ OTT ที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และมีแหล่งรายได้แหล่งเดียวกัน แต่บริการโทรทัศน์กลับมีภาระ
และอยู่ภายใต้กรอบการกํากับดูแลมากมาย แต่บริการ OTT กลับไม่ต้องแบกรับภาระใดๆ
การเกิดขึ้นของบริการ OTT นอกจากจะกระทบต่อบริการโทรทัศน์แล้ว บริการ OTT ยังกระทบ
ต่อบริก ารโทรคมนาคมด้วย เนื่อ งจากเนื้อ หาหลัก ของบริก าร OTT คือการให้บ ริก ารภาพและเสียงผ่าน
อินเทอร์เ น็ต ซึ่ง ต้อ งใช้ ท รั พ ยากรโครงข่ายโทรคมนาคม (Bandwidth) เป็น จํา นวนมาก ซึ่ง จะส่ ง ผลให้
ประสิท ธิภาพในการเข้าถึงบริก ารอินเทอร์เ น็ตประเภทอื่นๆ ลดลง นั่นหมายความว่า หากผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมต้องการจะรักษาประสิทธิภาพการเข้าบริการอินเทอร์เน็ตเท่าเดิม ก็จําเป็นที่จะต้องลงทุนขยาย
โครงข่ายเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของบริการ OTT แต่อย่างไรก็ดี รายได้ที่เกิดจากบริการ OTT กลับไม่ใช่รายได้
ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพราะผู้บริโภคจ่ายค่าบริการเพื่อใช้บริการ OTT ให้กับผู้ให้บริการ OTT ไม่ใช่
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้รับเพียงค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้บริโภคจ่าย
ต่อเดือนเท่าเดิม ในแง่นี้ การลงทุ นของผู้ประกอบการโทรคมนาคมจึง เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อให้คนอื่นมี
รายได้
ปัจจุบันหน่วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทั่ว
โลก ต่างรับรู้ถึงประเด็นปัญหาและผลกระทบของบริการ OTT ดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีหน่วยงานใด
สามารถหาแนวทางในการกํากับดูแลได้ ซึ่งความท้าทายหลักของหน่วยงานกํากับดูแล คือ ข้อจํากัดและความ
เป็นไปได้ในการกําหนดขอบเขตนิยามของบริการ OTT และถึงแม้ว่าบริการ OTT อาจจะตีความว่าเป็นบริการ
โทรทั ศน์อย่างหนึ่ง แต่บริการ OTT บางประเภทก็ไม่ อาจจะตีความให้เ ข้าข่ายว่ าเป็นบริก ารโทรทั ศน์ได้
เนื่องจากเป็นเพียงบริการโทรคมนาคมที่เน้นสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก

ภาพที่ ๒: ประธาน กสท. หารือกับ Chen-Ling Hung และ Wen-Chung Guo

ในประเด็นนี้ NCC ให้ความเห็นไว้ว่า ก่อนที่จะมีการกํากับดูแลบริการ OTT หน่วยงานกํากับดูแล
จําเป็นที่จะต้องขีดเส้นแบ่งระหว่างการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ที่ ห น่วยงานกํ ากั บ ดูแลไม่ ส ามารถเข้าไปตรวจสอบเนื้อ หาได้ กั บ บริก ารโทรทั ศน์ที่ ห น่ว ยงานกํ ากั บ ดูแ ล
จําเป็นต้องเข้าไปมีบ ทบาทในการกํากับดูแลให้เนื้อหาสอดคล้ องกับความเหมาะสมของสังคมนั้นๆ ซึ่งหาก
หน่วยงานกํากับดูแลยังไม่สามารถกําหนดเส้นแบ่งดังกล่าวได้ชัดเจน การกํากับดูแลบริการ OTT จะเกิดขึ้นได้
ยากเพราะจะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชน ทั้งนี้ NCC ได้หยิบยกประเด็นปัญหาต่อมาว่าบริการ OTT ส่วน
ใหญ่ เป็นการให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ แต่เป็นการให้บริการผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยที่บริษัทที่ให้บริการไม่ได้อยู่ในประเทศ ซึ่งทําให้หน่วยงานกํากับดูแลไม่มีอํานาจทางกฎหมายที่
เข้าไปกํากับดูแล นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลของประเทศที่บริษัทเหล่านี้เข้าไปให้บริการก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษี
รายได้ที่เกิดจากประชาชนของประเทศนั้นๆ จ่ายให้กับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ ซึ่งทาง NCC ก็ได้พยายามศึกษา
กรณีศึกษาของประเทศอื่นๆ ว่ามีแนวทางอย่างไรในประเด็นนี้ ซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีแนวทางใดที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไต้หวันได้
ประธาน กสท. ได้นําเสนอว่า สําหรับประเทศไทยแล้วปริมาณการใช้บริการ OTT มีปริมาณมาก
และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง ซึ่งผู้ให้บริการ OTT ย่อมจะเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะสร้างรายได้ในอนาคต
นอกจากนั้นแล้ว หลักการพื้นฐานของบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเคารพกฎระเบียบของประเทศที่
บริษัทตนเองเข้าไปลงทุน หากกฎระเบียบดังกล่าวมีความชัดเจน แน่นอน และไม่ได้สร้างภาระเกินควร บริษัท
เหล่านั้นยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่างแน่นอน ดังนั้น หากหน่วยงานกํากับดูแลสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ให้บริษัท
ข้ามชาติเหล่านั้นมาจดทะเบียนในประเทศ ก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นจะปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นแล้ว ประธาน กสท.ยังได้เสนอแนวทางดําเนินการต่อไปว่า ควรจะมีการหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันในการออก

หลักปฏิบัติในการกํากับดูแลบริการ OTT ซึ่งผู้แทน NCC มีความสนใจและหวังว่าจะสามารถนําแนวทาง
ดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไต้หวันได้ในอนาคต
๔.๒ การประชุม The 2017 World Telecom Smart City Conference of The 2017
Smart City Summit and Expo มีสาระสําคัญของการประชุม ดังนี้
 Smart City and Big Data
เป็นการนําเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง อาทิ ด้านการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการ
เข้าถึงการศึกษาแบบเคลื่อนที่หรือ Mobile Education โดยนักเรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
การศึกษาที่มีข้อมูลจํานวนมากในลักษณะเคลื่อนที่ จากทุกที่ที่มีโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ซึ่งจะช่วย
ลดข้อจํากัดและอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน Application
นอกจากนี้ ยังมีการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ Sensor มาช่วยด้านการวิเคราะห์ สภาพ
ร่างกายขณะที่มี การออกกํ า ลัง กาย เพื่อ ให้มีก ารออกกําลังที่ เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ ง นํามาใช้
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้
อาศัยในการสั่งเปิด ปิด อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ในขณะที่ไม่อยู่บ้าน และยังสามารถดู
กล้องวงจรปิดได้ในขณะที่ไม่อยู่บ้าน

ภาพที่ ๓-๗ : บรรยากาศการแสดงเทคโนโลยี Smart City และ Big data

ในงานประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการนําเสนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชีวิตคน
เมือง เช่น Smart Glasses – Touring Guide ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีแว่นตาสามมิติ ร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ภาพเสมือนจริง และ GPS เพื่อเป็นไกด์ทัวร์นําเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวก
และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไต้หวัน
และเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับ Smart City รัฐบาลไต้หวันได้จัดการ
ประกวดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับ Smart City โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) Smart Commerce
(๒) Smart Industry
(๓) Smart Agriculture
(๔) Smart Health Care
ตัวอย่างของ Smart Industry คือ บริษัท SAS Sunrise Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตั้ง Solar Cell
ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งเข้าสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยระบบที่
มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ Power Plant ดังกล่าวประกอบด้วยแผง Solar Cell จํานวน 188,000
PV Modules โดยใช้ SACDA Monitoring System ในการตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพของระบบและ
การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Real Time
 Wireless IoT
Wireless IoT หรือ Wireless Internet of Thing ถือเป็นหัวข้อที่รับความสนใจอย่างสูงใน
ปัจจุบัน โดยหลักการ Wireless IoT คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการสื่อสารไร้สายผ่าน Internet
Protocol โดยมีหลายๆ บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี LoRa หรือ Long Range ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สายแบบ Low Power Wide Area Networks for IoT

โครงข่าย LoRa จะประกอบด้วยองค์ป ระกอบสําคัญ ๓ สิ่ง ได้แก่ (๑) End-Devices (๒)
Gateways และ (๓) Network Server ซึ่งคุณลักษณะเด่นของ LoRa คือ อุปกรณ์ปลายทาง หรือ EndDevices จะใช้พลังงานต่ําแต่สามารถส่งข้อมูลได้ระยะไกล และสามารถมีอุปกรณ์ปลายทางได้หลายตัวต่อ ๑
โครงข่าย บางระบบรองรับได้มากกว่า ๕๐๐ จุด ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ระบบตรวจสอบมลภาวะของอากาศ
โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับ คุณภาพอากาศ ต่อเข้ากับ LoRa Chipset ติดตั้งตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองใหญ่ เช่น ฝุ่น
ควัน ก๊าซ แล้วส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้ไปยัง Gateways แล้วส่งเข้า Server เพื่อประมวลผลแล้วแสดงผลใน
รูปแบบรายงานเรื่อง คุณภาพอากาศ

ภาพที่ ๘ : กระบวนการทางานของโครงข่าย LoRa

ทั้งนี้ Chipset ของ LoRa จะส่งสัญญาณข้อมูล ไปยัง Gateway โดยใช้ความถี่วิทยุย่าน UHF
เช่น ย่าน ๗๐๐ MHz ย่าน ๘๐๐ MHz และย่าน ๙๐๐ MHz และเป็นการใช้งานคลื่นความถี่ ในลักษณะ
Unlicensed ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เนื่องจากมีกําลังส่งต่ํา แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองการรบกวน
จากการใช้งาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน
๕.๑ การประชุมร่วมกับ องค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเทศไต้หวัน
(National Communications Commission of Taiwan) เป็นการหารือแนวทางการกํากับดูแลกิจการ Over
the Top (OTT) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสําคัญที่ไทยจะได้ศึกษาประสบการณ์ตรงจากประเทศไต้หวัน ซึ่งกิจการ
OTT ถือเป็นประเด็นท้าทายหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลก ซึ่งยังไม่ประเทศใดสามารถหาแนวทางกํากับดูแลที่
เหมาะสมได้
๕.๒ การเข้าร่วมประชุมงาน The 2017 World Telecom Smart City Conference of The 2017
Smart City Summit and Expo ของฝ่ายบริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. เป็นโอกาสสําคัญในการ
พัฒ นาทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถ ให้ก้ าวทันต่อแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้าน
โทรคมนาคมและด้านกระจายเสียงและโทรทั ศน์ ซึ่ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายของ
ประเทศไทยในอนาคตได้

