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๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดย
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.)
สวนงานเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

รายงานฉบับนี้เปนการสรุปสาระสําคัญของการประชุมโดยอางอิงเนื้อหาจากการประชุมเทานั้น ทั้งนี้ รายงานนี้อาจมีการแสดงขอมูลบางสวนที่ไดรับจากการประชุมดวย
ดังนั้น ผูจัดทํารายงานนี้จึงไมสามารถยืนยันความถูกตองของเนื้อหาหรือขอมูลไดและขอสงวนความรับผิดทีอ่ าจเกิดขึ้น
ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเกิดมาจากการนํารายงานนี้ไปใชทุกกรณี
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พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน กสทช. และบุคลากรจากสํานักงาน กสทช. เขารวมการประชุม
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๔. สาระสําคัญของการประชุม
การประชุม 2018 International Broadcasting Co-Production Conference จัดโดย Korea
Communications Commission (KCC) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมของประเทศเกาหลีใต กับ Korea Information Society Development Institute
(KISDI) ซึ่งเปนหนวยงานดานการวิจัยการพัฒนาทางสังคมของประเทศเกาหลีใต

การประชุมในครั้งนี้ผูจัดงานไดเชิญผูแทนของประเทศตางๆ ที่เปนเปาหมายของรัฐบาลเกาหลีใตที่
ตองการจะสงเสริมความสัมพันธในการรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) ไดแก ประเทศไทย
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย เขารวมประชุม
และแลกเปลี่ยนประสบการณ
การประชุมครั้งนี้แบงออกเปน ๔ ชวง ชวงแรก โดยเริ่มจากพิธีเปดการประชุมที่ไดมีการมอบรางวัลกับ
ผูผ ลิต ที่ ประสบความสํ าเร็ จจากโครงการสรางความรว มมือผลิตเนื้อหากับ ประเทศตางๆ ตอจากนั้น เขาสู
ชวงที่สอง คือ การกลาวสุนทรพจนจากประเทศที่เขารวม โดยประเทศไทย รองประธาน กสทช. พันเอก ดร.
นที ศุกลรัตน ไดกลาวถึงความสําคัญของการผลิตเนื้อหารายการที่สรางสรรคและนาสนใจในยุคที่มีการแขงขัน
รุนแรงในอุตสาหกรรมโทรทัศน และมองวาสําหรับประเทศไทยแลวเนื้อหารายการของประเทศเกาหลีใตมี
ความนาสนใจ และที่ผานมารายการจากประเทศเกาหลีใตไดรับการตอบรับอยางดีจากคนไทย ดังนั้น โครงการ
ความร ว มมื อ ผลิ ต รายการระหว า งประเทศไทยและประเทศเกาหลี ใ ต ก็ น า จะเป น โครงการที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จอยางดี
กลาวคือ กิจ การโทรทัศนของประเทศไทย ภายหลังจากการเปลี่ยนผานจากระบบแอนะล็อกไปสู
ระบบดิจิตอล สภาพตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการแพรภาพออกอากาศโทรทัศนผานระบบ Terrestrial มี
มูลคาอยูที่ ๒ พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา จากการใชจายในการโฆษณาในโทรทัศนในแตละป ซึ่งสะทอนให
เห็นวามีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของอีกมากมายในแพลตฟอรมอื่น นอกจากนี้ รายการโทรทัศนของไทยไดนํารายการ
โทรทัศนมาจากประเทศเกาหลีใต ในหลายรูปแบบ อาทิเชน Korea Drama, Korea Variety Show และ
Korea Reality Show ซึ่งเปนทั้งในรูปแบบ Original Content มาใส subtitle หรือเสียง และ ในรูปแบบ
Format Program ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากผูชมชาวไทย ทางสํานักงาน กสทช. เล็งเห็นความตั้งใจ
ของทางประเทศเกาหลีใต ตลอดจนความสามารถของผูผลิตรายการเกาหลีและมุงหวังที่จะไดมีความรวมมือใน
การผลิต Content รวมกัน
หลังจากการกลาวสุนทรพจนจากประเทศตางๆ แลวเสร็จ จึงไดเขาสูชวงที่สาม ของการนําเสนอขอมูล
และแลกเปลี่ยนประสบการณของผูแทนจากประเทศตางๆ ที่เขารวมในการประชุมครั้งนี้ โดยแบงออกเปนสอง
ชวง ชวงแรกจะเปนชวงที่เนนเรื่องการนําเสนอความเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และแนวโนมการรับชมเนื้อหารายการของประเทศตางๆ และชวงที่สองจะเนนเรื่องของเทคโนโลยีใหม ตลาด
และการรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ ซึ่งเนื้อหาของการประชุมทั้งหมดสามารถสรุปไดดังนี้
ในยุคปจจุบันชองทางในการรับขอมูลขาวสารและความบันเทิงของประชาชนมีหลากหลายมากขึ้น
จากเดิมที่มีเพียงวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนที่เปนชองทางหลัก แตปจจุบันชองทางในการรับขอมูลขาวสาร
และความบันเทิงกําลังจะเคลื่อนไปสูการรับผานทางโครงขายอินเทอรเน็ต โดยแนวโนมการเจริญเติบโตของ
การรับชมเนื้อหารายการผานทางอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
Yu-Chuang Kuek ผูแทนของ Netflix ซึ่งเปนผูใหบริการดูหนังผานทางอินเทอรเน็ตอันดับหนึ่งของ
โลก นําเสนอวาปจจุบัน Netflix เขาไปใหบริการแลวมากกวารอยประเทศทั่วโลก และในทุกประเทศที่เขาไป

ใหบริการ ทิศทางการเจริญเติบโตก็อยูในทิศทางที่ดี ซึ่งกลยุทธของ Netflix เอง พยายามที่จะเขาไปใหบริการ
โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมถึงมุงเนนที่จะใหผูใชงานสามารถเขาถึงเนื้อหาทั้งในเชิง
คาบริการที่เหมาะสม และเนื้อหารายการที่งายในการเขาถึง อาทิ มีตัวอักษรคําแปลใหเปนภาษาถิ่น เปนตน
นอกจากนั้นแลว Netflix ยังใหความสําคัญตอการรวมผลิตกับผูประกอบการของประเทศตางๆ และเมื่อผลิต
เสร็จแลว Netflix ยังนําเนื้อหารายการดังกลาว นําเสนอผาน Netflix ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกอีกดวย
ดังนั้น การรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) จึงถือไดวาเปนทิศทางของการพัฒนา
เนื้อหารายการในปจจุบัน ในมุมของผูประกอบการโทรทัศนรายเดิมจึงจําเปนที่ตองลงทุนหรือผลิตเนื้อหาที่
แปลกใหมเพื่อแขงขันกับผูประกอบการที่อยูภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผูประกอบการที่เขามาใหมเชน
Netflix การรวมมือการผลิตเนื้อหารายการ (Co-Production) ระหวางประเทศ จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งใน
การไดมาซึ่งเนื้อหารายการที่แปลกใหมและสรางสรรค
อัน เนื่ อ งมาจากนโยบายในการใช ก ารสง ออกรายการโทรทั ศน เ ป น นโยบายหลัก ในการเผยแพร
วัฒนธรรม ทําใหประเทศเกาหลีใตถือไดวาเปนหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการทาง
โทรทัศนที่เขมแข็ง “Hallyu” หรือวัฒนธรรมเกาหลี เขาไปแทรกซึมในประเทศตางๆ ทั่วโลกตั้งแตชวง 1990s
ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป หรือแมแตไทยเองก็ตาม
ที่ผานมาประเทศไทยนําเขาเนื้อหารายการจากประเทศเกาหลีใตในสองรูปแบบ ๑) การซื้อลิขสิทธิ์
รายการเขามาเผยแพร ซึ่งสวนใหญจะเปนละครหรือซีรีส เชน Oh My Venus, Descendent of the Sun ที่
ประสบความสําเร็จในการออกอากาศที่ชอง ๗ หรือ แดจังกึม, จองฮี ที่ประสบความสําเร็จในชอง ๓ เปนตน
๒) การซื้อลิขสิทธิ์รายการ (Format) เพื่อมาสรางรายการที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสวนใหญจะเปน
รายการเกมสโชว อาทิ The Mask Singer ที่ซื้อโครงตนฉบับมาจาก The King of Mask Singer ที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมากของชอง Workpoint เปนตน
สําหรับรายการที่รวมผลิตระหวางประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใตในปจจุบันยังมีจํานวนไมมากนัก
และยังไมคอยไดรับการตอบรับจากตลาดมากเทากับการซื้อลิขสิทธิ์ หรือซื้อรายการมาผลิตใหม แตอยางไร
ก็ ต าม มี โ ครงการความร ว มมื อ เพื่ อ การผลิ ต รายการที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต ทํ า กั บ หลายประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จมาแลว หลายโครงการโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และประเทศจีน
ความร ว มมื อระหว า งรั ฐ บาลในการสงเสริมโครงการสรางความรว มมือในการผลิตรายการ (CoProduction) นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงกับผูประกอบการในการสรางเนื้อหารายการที่สรางสรรคและ
แปลกใหมแลว ยังถือวาเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางกันอีกดวย หากพิจารณาวาปจจุบันวัฒนธรรม
เกาหลีเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยมากเชนไร โอกาสที่วัฒนธรรมไทยจะเขาไปสูสังคมเกาหลีผานโครงการสราง
ความรวมมือในการผลิตรายการ (Co-Production) นาจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในอนาคตเชนกัน

รูปที่ ๑ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ฯ กลาว Keynote Speech ในงาน
ชวงที่สี่ การประชุมหารือ Bilateral Meeting กับ Chairman Lee Hyo Seong : ประธาน Korea
Communications Commission (KCC) พรอมดวย Mr. Han Yeol Yang : Director – General of
Broadcasting Infrastructure Bureau และ Mrs. Myung – Jin PARK : Director Broadcasting
Contents Cooperation Team เพื่อหาแนวทางรวมมือและตอยอดความสําเร็จในการผลิต Content
รวมกัน ซึ่ง ประธาน KCC มีความสนใจและอยากทราบแนวทางที่ไทยสามารถพัฒนา Content ใหเปนที่นิยม
ในตลาด South East Asia โดยพันเอก ดร. นที ฯ ไดอธิบายวา โทรทัศนในระบบ Terrestrial ของไทยมีกฎ
Must Carry rules ที่ เ ป น ตั ว ผลั กดั น ทํ า ให Content ในชองรายการของโทรทัศน ที่แพรภ าพผานระบบ
Terrestrial จะตองไดรับการแพรภาพไปใน platforms อื่นๆ ดวย อาทิเชน Pay TV, Cable TV จึงเปนผลให
Content ของไทยไดรับการนิยมอยางมาก นอกจากนี้ ทางประธาน KCC มีความสนใจที่จะรวมทํารายการ
Reality Show, Drama และ Documentary รวมกัน

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

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

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

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

๕. สรุปผลการดําเนินงาน
การประชุมในครั้งนี้ ทําใหไดเรียนรูแนวทางที่ประเทศเกาหลีใต ดําเนินการเพื่อใหวัฒนธรรมของตน
แทรกซึมและเขาถึงประชากรในทุกมุมโลก ผานกระบวนการผลิตเนื้อหารายการรวมกันกับประเทศตางๆ และ
ผา นช องทางการแพรภ าพที่ ห ลากหลาย ซึ่งสงผลตอการดําเนิน ธุร กิจ อื่น ๆ ของประเทศเกาหลีใต การมี
แนวทางรวมกันระหวางไทยและเกาหลีใตในการสรางและผลิตเนื้อหารายการรวมกันในลักษณะตางๆ จะทําให
เปนอีกวิธีการที่วัฒนธรรมไทยจะไดเผยแพรไปสูประเทศตางๆ และยังสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวมอีกดวย การที่สํานักงาน กสทช. ไดมี MOU รวมกันกับ KCC เมื่อป ๒๐๑๗ แลวนั้น ในป ๒๐๑๘
สํานักงาน กสทช. ควรผลักดันใหมีความรวมมืออยางเปนรูปธรรม อาทิเชน การจัด Business matching
ระหวางบริษัทผลิตรายการ ชองรายการของทั้งสองประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ หรือผลักดัน
การลดอัตราภาษี ตลอดจนการชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตอการผลิตเนื้อหารายการรวมกันของทั้ง
สองประเทศ

