
การประชุมเผยแพร่ผลการศกึษา 
“โครงการศกึษาวเิคราะห์เชิงลึกแนวทางก ากับดแูลในยุคเทคโนโลยีใหม่”

9 กรกฎาคม 2564

ประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom



สภาพอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และเปรียบเทียบการ
ก ากับดูแล OTT ของต่างประเทศ

สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาโครงการและผลลัพธ์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

หัวข้อ

ระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของไทย

แนวทางการก าหนดนโยบายและ
การปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริม
การแข่งขันในอนาคต
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1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

ศึกษากฎหมายนโยบาย เสนอแนวทางก ากับดูแล

01 02

 แนวทางในการก ากับดแูลในยุค
เทคโนโลยีใหม่

 เปรียบเทียบกฎหมาย นโยบายและแนว
ปฏิบัติของต่างประเทศในการก ากบั
ดูแล OTT

 การก าหนดนโยบายและการก ากับดแูล
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องที่สง่เสรมิ
การแข่งขันในอนาคต
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2. สรุปผลการศึกษา

สภาพอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นโยบายและกฎหมาย
รูปแบบและแนวทางการประเมนิ

ตัวชี้วัด

 สภาพอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุค
เทคโนโลยีใหม่

 ในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

 เปรียบเทียบนโยบายและ
กฎหมายของ
ต่างประเทศที่สะท้อน
สภาพการก ากับดแูลใน
หลายระดับ

 ระดับความสามารถใน
การแข่งขันในกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมของไทย

01 02 03 04
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2. สรุปผลการศึกษา: สภาพอุตสาหกรรม
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2. สรุปผลการศึกษา: สภาพอุตสาหกรรม
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2. สรุปผลการศึกษา: สภาพอุตสาหกรรม

Advertising-Based VDO on Demand Subscription-Based VDO on Demand



8

2. สรุปผลการศึกษา: สภาพอุตสาหกรรม
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2. สรุปผลการศึกษา: สภาพอุตสาหกรรม
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์

ขอบเขตการศกึษา 

แนวคดิการพฒันาเทคโนโลยีในกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน ์ตั้งแตย่คุแอนะลอ็ก ไปสูย่คุดจิทิลั

สรุปผลการศกึษา และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน ์ประกอบดว้ย 

• รูปแบบการใหบ้ริการ

• โครงสร้างพืน้ฐาน

• เทคโนโลยใีนการประกอบกจิการ และอปุกรณ์

สรุปผลการเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน ์ที่เกีย่วขอ้งในประเทศไทย และตา่งประเทศ

การศึกษา และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยใีนกจิการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเลือกศึกษาประเทศที่

สะท้อนสภาพการก ากบัดแูลการให้บริการ OTT ในหลายระดับ ดังนี้

1. การก ากบัดแูลการให้บริการ OTT แบบเข้มขน้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 

2. การก ากบัดแูลการให้บริการ OTT แบบบางสว่น ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก ยุคดิจทัิล

1. การส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายภาคพื้นดนิ 1. คุณภาพสัญญาณ เพื่อขจัดปญัหาสัญญาณรบกวน 

และเพิ่มความคมชดั

2. การส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายดาวเทียม เพื่อ

ครอบคลุมพื้นที่ที่ระบบภาคพ้ืนดินเข้าไม่ถึง

2. ความรวดเร็วในการสง่และรบัสญัญาณ

3. การส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายเคเบลิ เพื่อขยาย

โอกาสเข้าถึงการบรกิาร

3. การเข้าถึงบรกิารทุกที่และทุกเวลา

4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้คา่

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร เป็นแบบไม่มีค่าใช้จา่ยในการใชบ้รกิาร (Free to Air Service) โดยมีการ

ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม (AM) และระบบเอฟเอ็ม (FM)

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ ห้องส่งวิทยุ เครื่องส่ง และเสาอากาศ

ห้องส่งวิทยุ

ที่มา : htpp://edu.prd.go.th/nakhonsawan

เครื่องส่ง เสาอากาศ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียง ต้ังแตยุ่คแอนะล็อกจนถึงปัจจุบัน (ยุคดิจิทัล)
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก

3. เทคโนโลยี (Technology)
ใช้ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 

- ระบบ AM (Amplitude Modulation) โดยมีช่วงคลื่นความถ่ีที่ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ย่านความถ่ี ได้แก่ ย่านความถ่ีกลาง (Medium 

Frequency: MF) ตั้งแต่ 526.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) ถึง 1,606.5 กิโลเฮิรตซ์ (KHz) โดยมีความกว้างของช่องสัญญาณที ่9 กิโลเฮิรตซ์ และ

ย่านความถ่ีสูง (Shot Wave: SW) ตั้งแต่ 3.95 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 26.1 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยมีความกว้างของช่องสัญญาณที ่5 

กิโลเฮิรตซ์ (KHz) และสามารถซึ่งสามารถกระจายคลื่นสัญญาณไปไดไ้กลกว่า

- ระบบ FM (Frequency Modulation) โดยมีช่วงคลื่นความถ่ีที่ให้บริการอยู่ในย่านความถ่ีสูงมากแบนด์สอง (Very High Frequency: 

VHF Band II) ตั้งแต่ 87 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ด้วยความกว้างของช่องสัญญาณที ่0.25 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

ส่งผลให้สัญญาณที่ออกอากาศถูกรบกวนจากธรรมชาตนิ้อยกว่าระบบ AM

4. อุปกรณ์และเครือ่งรบั

สัญญาณวิทยุแอนะล็อก

ประเภทต่างๆ

1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบตั้งโตะ๊ 2. เครื่องรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ 3. โทรศัพท์มือถือ (รับฟังผ่านสายอากาศ)
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร
เป็นลักษณะของกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Radio) และจัดให้มีบริการเพ่ิมเติมในรูปแบบของวิทยุ

ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เนต็ หรือที่เรียกว่า วิทยุออนไลน์ (Online Radio) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความหลากหลาย 

จ านวนช่องรายการที่เพิ่มมากข้ึน และมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าระบบแอนะล็อก

โปรแกรม Thailand Radio และ Radio Online ติดตั้งบน Smartphone

ที่มา : ลมหายใจวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล (พ.ศ. 2562) โดย ครรชิต สิงหเสมานนท์

การถ่ายทอดสดในโปรแกรม Facebook ของ จันทิมา ประสมแก้ว
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทลั โดยที่โครงข่ายและความถ่ีเดียวกันสามารถรองรบัรายการวิทยุได้มากกว่า

หนึ่งรายการ

ที่มา : กสทช.
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

3. เทคโนโลยี (Technology)
การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลมีหลายมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ITU-R การรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล โดยประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) ใช้ระบบ DAB+ ส่วน

สหราชอาณาจักร ใช้ระบบ DAB โดยก าหนดให้ใช้ย่านความถ่ีสูงมากแบนด์สาม (Very High Frequency: VHF Band III) ตั้งแต่ย่าน

ความถ่ีวิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และระบบ DAB+ มีการเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ MPEG-4 HE AAC v2) ท าให้มีคุณภาพ

การบีบอัดสัญญาณเพ่ิมข้ึนจากระบบ DAB ใช้งานบิตเรตต า่ และสามารถรองรับรายการวิทยุไดจ้ านวนมาก รวมถึงการรับสัญญาณ

บนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Reception)

เทคโนโลยี/มาตรฐาน วิทยุ วิดีโอ/รูปภาพ วิทยุบนยานพาหนะ วิทยุบนมือถือ ย่านความถ่ีสัญญาณ

DMB (DAB, DAB+) รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ VHF III

DRN (DRM30, DRM+) รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ LF, MF, Shortwave, FM, VHF

T-DMB รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ รองรับได้ VHF III

ISDB-TSB รองรับได้ - รองรับได้ รองรับได้ TV bands

ISDB-TMM รองรับได้ Yes รองรับได้ รองรับได้ VHF III, etc.

HD-Radio (IBOC) รองรับได้ - รองรับได้ - MF, FM

ที่มา : Roadmap for the introduction of Digital Terrestrial Radio Service in Thailand โดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

4. อุปกรณ์และเครือ่งรบัสญัญาณวทิยุแอนะล็อกประเภทต่างๆ เช่น เครื่องรับวิทยุระบบดจิิทัลแสดงรายการสถานี สัญลักษณ์ และชื่อรายการ

รายการสถานี สัญลักษณ์ และ

ช่ือรายการ

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลแบบมี

หน้อจอแสดงตวัเลข และตัวอักษรทั่วไป

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลแบบมี

หน้อจอสี และแสดงรูปภาพได้ (จอเล็ก)

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลแบบมี

หน้อจอสี และแสดงรูปภาพได้ (จอใหญ่

และรองรับมัลติมเีดยี)

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลส าหรับ

ติดตั้งในรถยนต์ (Digital Radio 

Adaptor)

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลใน

รถยนต์ทีส่ามารถแสดงข้อความได้

เครื่องรับสัญญาณวิทยดุจิิทัลใน

รถยนต์ (จอขนาดใหญ่ และรองรับ

บริการมัลติมีเดยี)

สมาร์ทโฟน (รับฟังผ่านอินเตอรเ์นต็) สมาร์ททีวี (รับฟังผ่านอินเตอร์เน็ต) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก/แท็บ

เล็ต (รับฟังผ่านอินเตอรเ์นต็)

ที่มา : กสทช.



18

2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก 1. Analog Terrestrial TV

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร
ระบบการส่งสัญญาณโทรทศันผ์า่นโครงข่ายภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial TV)

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ที่มา : เพ็ญพรรณ ชัยวัฒนาโรจน์ (พ.ศ. 2552 : 220)

3. เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยี (Technology) การส่งสัญญาณโทรทัศนผ์า่นโครงข่ายภาคพื้นดิน แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบเอ็น

ทีเอสซี (NTSC) (2) ระบบพาล (PAL) และ (3) ระบบซีแคม (SECAM) โดยใช้สัญญาณคลื่นวิทยุความถ่ี VHF (Very 

High Frequency) ในช่วงความถ่ี 30 – 300 MHz และ UHF (Ultra High Frequency) ในช่วงความถ่ี 300 – 3000 

MHz 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ ต้ังแต่ยุคแอนะล็อกจนถึงปัจจุบัน (ยุคดิจิทัล)
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก 1. Analog Terrestrial TV

3. เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยี (Technology) การส่งสัญญาณโทรทัศนผ์า่นโครงข่ายภาคพื้นดิน แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 

(1) ระบบเอ็นทีเอสซี (NTSC) 

(2) ระบบพาล (PAL) และ 

(3) ระบบซีแคม (SECAM) 

โดยใช้สัญญาณคลื่นวิทยุความถ่ี VHF (Very High Frequency) ในช่วงความถ่ี 30 – 300 MHz และ UHF (Ultra 

High Frequency) ในช่วงความถ่ี 300 – 3000 MHz 

ช่องสัญญาณโทรทศัน์ ย่านความถ่ี ช่วงความถ่ีใช้งาน แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์แอนะล็อก

โทรทัศน์ช่อง 2 – 6 VHF 41 – 68 MHz 7 MHz ช่อง 3 และ 5

กระจายเสียง FM VHF 88 – 108 MHz 200 KHz -

โทรทัศน์ช่อง 7 - 13 VHF 130 – 174 MHz 7 MHz ช่อง 7, 9(MCOT), 11(NBT)

โทรทัศน์ช่อง 14 - 69 UHF 470 – 790 MHz 8 MHz ช่อง TPBS

ที่มา : กสทช. 
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก 2. Satellite TV

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร
ระบบการส่งสัญญาณโทรทศันผ์า่นโครงข่ายดาวเทียม (Satellite TV) ส าหรับย่านความถ่ีที่ส่งสัญญาณโทรทศันผ์า่น

ระบบดาวเทียม แบ่งออกเป็น 2 แบนด์ ได้แก่ 

ย่านความถ่ี C Band ที่ความถ่ี 3.4 – 6.425 GHz โดยใช้ความถ่ีส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียม (Uplink) ในช่วง

ความถ่ี 5.925 – 6.425 GHz และจะถูกส่งกลับมา (Downlink) ในช่วงความถ่ี 3.4 – 4.8 GHz หรือมักนิยมเขียน

ความถ่ีที่ใช้งานด้วย 6 GHz/4 GHz 

ย่านความถ่ี KU Band ที่ความถ่ี 10.95 – 14.50 GHz โดยใช้ความถ่ีส่งสัญญาณข้ึนไปยังดาวเทยีม (Uplink) ในช่วง

ความถ่ี 14 – 14.5 GHz และจะถูกส่งกลับมา (Downlink) ในช่วงความถ่ี 11.7 – 12.3 GHz หรือมักนิยมเขียนความถ่ีที่

ใช้งานด้วย 14 GHz/12 GHz

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
การส่งและรับสัญญาณโทรทัศนผ์า่นดาวเทียมในระบบแอนนะล็อก

ที่มา : นายหัสนัย ริยาพันธ์ (พ.ศ. 2256 : 7)
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก 3. Cable TV

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร
ระบบการส่งสัญญาณโทรทศันผ์า่นโครงข่ายเคเบิล (Cable TV) โดยใช้สายสัญญาณ Fiber Optic ร่วมกับ Coaxial 

และสามารถเผยแพร่สัญญาณภาพได้เพียง 60-80 ช่องรายการ

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ที่มา : http://kusumapm.blogspot.com/2018/07/catv.html
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคแอนะล็อก ท้ัง 3 ระบบ

4. อุปกรณ์และเครือ่งรบัสญัญาณวทิยุแอนะล็อกประเภทต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องรับโทรทัศน์แอนะล็อก (Analogue Television)

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณ

โทรทัศน์แอนะล็อกระบบภาคพื้นดิน

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณ

โทรทัศน์แอนะล็อกระบบภาคพื้นดิน

อุปกรณืและเครื่องรบัสัญญาณ

โทรทัศน์แอนะล็อกระบบดาวเทยีม

อุปกรณืและเครื่องรบัสัญญาณ

โทรทัศน์แอนะล็อกระบบดาวเทยีม

อุปกรณืและเครื่องรบัสัญญาณ

โทรทัศน์แอนะล็อกระบบเคเบิล

เสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์

ชนิดก้างปลา

โทรทัศน์ขาวด า และโทรทัศน์สี จานรับสัญญาณดาวเทยีม C band จานรับสัญญาณดาวเทยีม KU band อุปกรณ์เช่ือมสัญญาณเคเบิลทีวี

ที่มา : กสทช.
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

1. รูปแบบการใหบ้รกิาร
โดยรูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ดังนี้

รูปแบบการใหบ้ริการโทรทศันด์จิทิลัแบบอาศยัคลืน่ความถี่

1. ระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial TV)

2. ระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นโครงข่ายดาวเทยีมในระบบดิจิทัล หรือทีวีดาวเทียม (Satellite TV หรือ Direct to home : DTH) 

3. ระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นโครงข่ายเคเบิลในระบบดิจิทลั (Cable TV) 

รูปแบบการใหบ้ริการโทรทศันด์จิทิลัแบบไมใ่ชค้ลืน่ความถี่

4. ระบบการส่งสัญญาณโทรทศัน์ผา่นโครงข่ายอินเทอร์เนต็ หรือ IPTV (Internet Protocol Television) 

5. บริการ OTT (Over the Top) โดยผู้ให้บริการแพร่ภาพ เสียง และข้อมูล โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของผูใ้ห้บริการโครงข่ายทีม่ีอยู่เดิม เช่น 
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

ที่มา : http://www.timeconsulting.co.th/ott-tv-อนาคตแห่งการชมโทรทัศน์
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการประกอบกิจการ และอุปกรณ์ (device) ของกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

ที่มา : กสทช.
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

3. เทคโนโลยี (Technology)
ตารางเทคโนโลยี Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB) ตามมาตรฐาน ITU 

Standart ITU-Recommendation Technology
Playoad in a 8 MHz 

Channel

1st Generation ATSC Rec. BT.1306-6 System A Single carrier 6.0-27.5 Mbit/s

DVB-T Rec. BT.1306-6 System B Multi-carrier (OFDM) 5.0-31.7 Mbit/s

ISDB-T Rec. BT.1306-6 System C Multi-carrier (segmented OFDM) 4.9-31.0 Mbit/s

DTMB Rec. BT.1306-6 System D Single carrier or Multi-carrier (OFDM) 4.8-32.5 Mbit/s

2nd Generation DVB-T2 Rec. BT.1877 Multi-carrier (OFDM) 5.4-50.4 Mbit/s

ท่ีมา : โครงการศึกษาวิจัยการปฎิรูปสื่อ เล่มท่ี 1 (2559) โดย TDRI



26

2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

3. เทคโนโลยี (Technology)
ตารางแสดงการเปรยีบเทียบคุณสมบัติของมาตรฐานตา่งๆ ตามเทคโนโลยีระบบ DTTB 

ATSC DVB-T DVB-T2 ISDB-T

Maintained by
Advance television
System committee

Digital Video Broadcasting Project
Association of Radio

Industries and Business

compression

Video MPEG-2 Video MPEG-2 Video or H.264/ MPEG-4 AVC

Audio Dolby AC-3 MPEG-2 Audio or AAC or HE-AAC or Dolby AC-3
AAC 

(Advanced Audio Coding)

System transport stream MPEG-2 System MPEG-2 System MPEG-2 System MPEG-2 System

Modulation

Modulation 
schemes

8-VSB
COFDM

(QPSK, 16QAM, 64QAM)
COFDM

(QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM)
BST-COFDM

(QPSK, DQPSK, 16QAM, 64QAM)

No. Of 
subcarriers

Single-carrier (1)
Multi-carrier

(FFT Size) 2k, 8k
Multi-carrier

(FFT Size) 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Multi-carrier
(1) Mode 1 (1,406)
(2) Mode 2 (2,809)
(3) Mode 3 (5,617)

Channel Bandwidth
6 MHz

(7, 8 MHz possible)
7 or 8 MHz

(6 MHz possible)
6 MHz

(7, 8 MHz possible)

ที่มา : Spectrum and Standard for Digital TV โดย Parita Wongchutinai จาก NBTC
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจิทัล

3. เทคโนโลยี (Technology)
มาตรฐานต่างๆ ของ DTTB ที่ต่างประเทศเลือกใช้

ประเทศ มาตรฐานที่เลือกใช้ ช่วงเวลาเร่ิมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทศันด์ิจิตอล
(DSO : Digital Switch On)

ก าหนดช่วงเวลายุตริะบบโทรทศัน์อนาล็อก 
(ASO : Analogue Switch Off)

อังกฤษ DVB-T 2541 2555

อิตาลี DVB-T 2546 2555

ฝร่ังเศส DVB-T 2547 2554

เยอรมัน DVB-T 2544 25 พฤศจิกายน 2551

ญี่ปุ่น ISDB-T 2546 24 กรกฎาคม 2554

สหรัฐอเมริกา ATSC 2542 12 มิถุนายน 2552

ออสเตรเลีย DVB-T 2544 2556

นิวซีแลนด์ DVB-T 2550 2556 – 2558

จีน DMB-T/H 2547 2555 – 2558

เกาหลีใต้ ATSC 2544 31 ธันวาคม 2555

ไต้หวัน DVB-T 2547 2556

ที่มา: ศิริวรรณ มนอัตระผดงุ (พ.ศ. 2556 : 8) 
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการส่งสัญญาณโทรทศันผ์า่นอินเทอรเ์นต็ในระบบดิจิทัล 

ที่มา: http://www.streamingthailand.com/streaming/iptv.html
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุคดิจทัิล

4. อุปกรณ์และเครือ่งรบัสญัญาณวทิยุแอนะล็อกประเภทต่างๆ
อุปกรณ์และเครื่องรบัโทรทศัน์ดิจิทลั (Digital Television) 

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั

ระบบภาคพ้ืนดิน (เสาอากาศรับสัญญาณ

โทรทัศน์ดิจิทัล)

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั

ระบบภาคพ้ืนดิน (สมาร์ททีวี Smart TV)

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั

ระบบภาคพ้ืนดิน (อุปกรณ์ Set Top Box

ส าหรับโทรทัศน์แอนะล็อก)

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์

ดิจิทัลระบบดาวเทียม

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั

ระบบเคเบิล

อุปกรณ์และเครื่องรบัสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั

ผ่านอินเทอรเ์นต็ (IPTV)

อุปกรณ์ส าหรับใช้รับบริการ OTT
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียง ต้ังแตยุ่คแอนะล็อกจนถึงปัจจุบัน (ยุคดิจิทัล)

รูปแบบการให้บริการ เทคโนโลยีที่ใช้ ย่านความถ่ี เทคนิคการส่งสัญญาณ

ย
ุค
แอ
น
ะล
็อ
ก

ประเทศไทย โครงข่ายภาคพื้นดิน

ระบบเอเอม็ (AM) MF 55-1605  KHz, SW 3-30 MHz Amplitude Modulation

ระบบเอฟเอม็ (FM) VHF 88-108 MHz Frequency Modulation

อังกฤษ โครงข่ายภาคพื้นดิน

ระบบเอเอม็ (AM) MF 55-1605  KHz, SW 3-30 MHz Amplitude Modulation

ระบบเอฟเอม็ (FM) VHF 88-108 MHz Frequency Modulation

ออสเตรเลีย โครงข่ายภาคพื้นดิน

ระบบเอเอม็ (AM) MF 55-1605  KHz, SW 3-30 MHz Amplitude Modulation

ระบบเอฟเอม็ (FM) VHF 88-108 MHz Frequency Modulation

เกาหลีใต้ โครงข่ายภาคพื้นดิน

ระบบเอเอม็ (AM) MF 55-1605  KHz, SW 3-30 MHz Amplitude Modulation

ระบบเอฟเอ็ม (FM) VHF 88-108 MHz Frequency Modulation
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

รูปแบบการ
ให้บริการ

เทคโนโลยีที่ใช้ ย่านความถ่ี
เทคนิคการส่ง

สัญญาณ

การเข้ารหัสและการ
ส่งสัญญาณ

ความกว้างของ
ช่องสัญญาณ

ความกว้างของ
ช่องสัญญาณย่อย

อุปกรณ์
เคลื่อที่

ช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน

ย
ุค
ด
ิจิท
ัล

ประเทศไทย
โครงข่าย
ภาคพ้ืนดิน,
วิทยุออนไลน์

DAB+
VHF Band III 
174-230 MHz

OFDM
MPEG-4 HE AAC 

v2
7 MHz 1.536 MHz รองรับ 2562

อังกฤษ
โครงข่าย
ภาคพ้ืนดิน,
วิทยุออนไลน์

DAB
VHF Band III 
174-230 MHz

OFDM MPRG Layer II 7 MHz 1.536 MHz รองรับ 2541

ออสเตรเลีย
โครงข่าย
ภาคพ้ืนดิน,
วิทยุออนไลน์

DAB+
VHF Band III 
174-230 MHz

OFDM
MPEG-4 HE AAC 

v2
7 MHz 1.536 MHz รองรับ 2548

เกาหลีใต้
โครงข่าย
ภาคพ้ืนดิน,
วิทยุออนไลน์

DAB+, T-
DMB

VHF Band III 
174-230 MHz

OFDM
MPEG-4 HE AAC 

v2
7 MHz (DAB+)
6 MHz (T-DMB)

1.536 MHz รองรับ 2555
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ ตั้งแตยุ่คแอนะล็อกจนถึงปัจจุบัน (ยุคดิจิทัล)

รูปแบบการให้บริการ เทคโนโลยีที่ใช้ ย่านความถ่ี เทคนิคการส่งสัญญาณ
ความกว้างของ
ช่องสัญญาณ

อุปกรณ์
เคลื่อที่

ย
ุค
แอ
น
ะล
็อ
ก

ประเทศไทย
โครงข่ายภาคพื้นดิน

โครงข่ายดาวเทียม

โครงข่ายเคเบิลทีวี

ระบบ PAL
VHF 30-300 MHz

UHF 300-3000 MHz

AM (สัญญาณภาพ)
FM (สัญญาณเสียง)

7 MHz (VHF)
8 MHz (VHF)

ไม่รองรับ

อังกฤษ
โครงข่ายภาคพื้นดิน

โครงข่ายดาวเทียม

โครงข่ายเคเบิลทีวี

ระบบ PAL
VHF 30-300 MHz

UHF 300-3000 MHz

AM (สัญญาณภาพ)
FM (สัญญาณเสียง)

7 MHz (VHF)
8 MHz (VHF)

ไม่รองรับ

ออสเตรเลีย
โครงข่ายภาคพื้นดิน

โครงข่ายดาวเทียม

โครงข่ายเคเบิลทีวี

ระบบ PAL-B
VHF 30-300 MHz

UHF 300-3000 MHz

AM (สัญญาณภาพ)
FM (สัญญาณเสียง)

7 MHz (VHF)
8 MHz (VHF)

ไม่รองรับ

เกาหลีใต้
โครงข่ายภาคพื้นดิน

โครงข่ายดาวเทียม

โครงข่ายเคเบิลทีวี

ระบบ NTSC
VHF 30-300 MHz

UHF 300-3000 MHz

AM (สัญญาณภาพ)
FM (สัญญาณเสียง)

7 MHz (VHF)
8 MHz (VHF)

ไม่รองรับ
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

รูปแบบการให้บริการ
เทคโนโล
ยีที่ใช้

ย่านความถี่
เทคนิคการส่ง

สัญญาณ

การเข้ารหัสและการ
ส่งสัญญาณ

ความกว้างของ
ช่องสัญญาณ

ความกว้างของ
ช่องสัญญาณ

ย่อย

อุปกรณ์
เคลื่อที่

ช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน

ช่วงเวลายุติ
ระบบโทรทัศน์
แอนะล็อก

ย
ุค
ด
ิจิท
ัล

ประเทศไทย

โครงข่ายภาคพืน้ดิน

โครงข่ายดาวเทยีม

โครงข่ายเคเบลิทีวี

โครงข่ายอนิเทอร์เนต็

DVB-T2
VHF Band III

174-230 MHz

COFDM (QPSK,
160AM, 64QAM, 

256QAM)

H.264/MPEG-4 
AVC.

7 or 8 MHz 1.536 MHz รองรับ 2555 2561

อังกฤษ

โครงข่ายภาคพืน้ดิน

โครงข่ายดาวเทยีม

โครงข่ายเคเบลิทีวี

โครงข่ายอนิเทอร์เนต็

DVB-T
VHF Band III

174-230 MHz

COFDM (QPSK,
160AM, 64QAM, 

256QAM)
MPEG 2 Video 7 or 8 MHz 1.536 MHz รองรับ 2541 2555

ออสเตรเลีย

โครงข่ายภาคพืน้ดิน

โครงข่ายดาวเทยีม

โครงข่ายเคเบลิทีวี

โครงข่ายอนิเทอร์เนต็

DVB-T
VHF Band III

174-230 MHz

COFDM (QPSK,
160AM, 64QAM, 

256QAM)
MPEG 2 Video 7 or 8 MHz 1.536 MHz รองรับ 2544 2556

เกาหลีใต้

โครงข่ายภาคพืน้ดิน

โครงข่ายดาวเทยีม

โครงข่ายเคเบลิทีวี

โครงข่ายอนิเทอร์เนต็

ATSC, T-

DMB

VHF Band III

174-230 MHz

8-VSB ส าหรับ 
ATSC

CFDM-DQPSK
ส าหรับT-DMB

MPEG 2 Video 
ส าหรับ ATSC

H.264/MPEG-4 

AVC. ส าหรับT-DMB

6 MHz 1.536 MHz รองรับ 2544 2555
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2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของประเทศไทย

กิจการกระจายเสียง ประเทศไทยเลอืกใชเ้ทคโนโลยีการออกอากาศวิทยกุระจายเสียงในระบบดจิิทัลแบบ DAB+ 

เช่นเดียวกับ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ แทนที่จะเลือกใช้ระบบการกระจายเสียงดจิิทัลแบบ 

DAB เหมือนกับอังกฤษ เนื่องจากระบบการกระจายเสียงดจิิทัลแบบ DAB+ เป็นเทคโนโลยี

ที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก ITU-R และถูกพัฒนามาจากระบบ DAB โดยอาศัย

เทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ MPEG-4 HE AAC v2 ท าให้การบบีอัดเสียงมี

ขนาดเล็กลง ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรพัยากรคลื่นความถี่ที่มีประสิทธภิาพสูงกวา่ และ

คุณภาพเสียงดกีว่าระบบการกระจายเสยีงดจิทิัลแบบ DAB ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ MPEG-2 

Layer 2 



35

2. สรุปผลการศึกษา: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของประเทศไทย

กิจการโทรทศัน์ รูปแบบการให้บริการโทรทศันด์จิทิลัแบบอาศัยคลืน่ความถี่ ซึ่งประเทศไทยเลือกใช้เทคโนโลยีระบบ DVB-T2 เนื่องจากเปน็เทคโนโลยีที่

ทันสมยักว่ารุ่นที ่1 และได้พัฒนามาจากระบบ DVB-T ที่มีการใช้อังกฤษ และออสเตรเลีย โดยอาศัยเทคโนโลยีการเข้ารหัสสัญญาณภาพแบบ 

MPEG-4 HE AVC/H.264 ท าให้มีประสิทธภิาพการใช้งานคลืน่ความถี่ และคุณภาพของสัญญาณภาพดกีว่า โดยเฉพาะการให้บริการดว้ย

ระบบ HDTV (High Definition Television) และในอนาคตระบบ HEVC/MPEG-H/H.265 ซึ่งเป็นระบบบบีอัดสัญญาณรุ่นใหม่ทีม่ี

ประสิทธิภาพมากกว่า MPEG4 ถึง 2 เท่า จะถูกนามาใช้มากขึน้ในมาตรฐาน DTTB ส าหรับเกาหลีใต้เลอืกใช้เทคโนโลยีระบบ T-DMB ที่เป็น

เทคโนโลยีทีพ่ฒันาขึ้นเอง อาจมีข้อจ ากดัในการใช้งานอยา่งแพร่หลาย

 รูปแบบการให้บริการโทรทศันด์จิทิลัแบบไมใ่ช้คลื่นความถี่ ได้แก่ การให้บริการโทรทศันด์จิทิลัผ่านโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ (IPTV) และการ

ให้บริการ OTT (Over the Top) โดยที่การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการให้บริการรูปแบบนีข้องประเทศไทย และต่างประเทศ (อังกฤษ 

ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเทคโนโลยีสว่นใหญ่จะอยูท่ีผู่้ผลิตเนือ้หารายการ โดยจะมุ่งเนน้ทีพ่ฒันาคุณภาพของภาพ 

(Picture Quality) เป็นหลัก เพื่อให้มีความคมชัดในระดบัสงูขึน้ (High-Definition Television หรือ HDTV) เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 

4K Ultra HD ที่ให้ภาพมีความคมชดัละเอียดกว่า Full HD 4 เท่า ไปสู่ระบบ 8K Ultra HD ที่ให้ภาพมีความคมชดัละเอียดกว่า Full HD 16 

เท่า นอกจากนีย้งัมกีารพัฒนาเทคโนโลยรีะบบการบบีอัดสญัญาณภาพ (Video Compression Systems) แบบ MPEG-4 HE AVC/H.264 

ไปสู่ HEVC/MPEG-H/H.265

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดงักล่าวส าหรับการให้บริการทั้ง IPTV หรือ OTT ซึ่งจะส่งผลให้โครงข่ายอนิเทอร์เนต็บรอดแบนดต์อ้ง

เพิ่มความเร็วในการส่งสญัญาณภาพมากขึน้
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หัวข้อการก ากับดูแล วิธีการก ากับดูแล OTT ค าอธิบาย

ระบบการอนญุาต ขึ้นทะเบียน (Notification) กับผู้ก ากับดแูล

• ก ากับดูแล OTT ที่เป็น On-Demand Service ได้แก่บริการที่ผูป้ระกอบการมีหน้าทีค่วบคุม
เนื้อหา (Editorial Decisions) เช่น Catch Up TV, Online Film, Library of Archive 
Content 

• ก ากับดูแล OTT ที่เป็น VDO Sharing Platform ได้แก่บริการที่ผูป้ระกอบการไม่มีหน้าที่
ควบคุมเนื้อหา เช่น Platform วิดีโอ และ Platform ที่ให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง (User-
Generated Content) เช่น.YouTube, Instagram

ขอบเขตเชิงพื้นที่ในการก ากบั
ดูแล (Jurisdiction)

ก ากับดูแลผูป้ระกอบการ OTT ที่มีส านักงานใหญ่ใน
ประเทศ และผู้ประกอบการ OTT ที่มีการควบคมุ
เนื้อหา (Editorial Decision) เกิดขึ้นที่ประเทศตน
(ไม่สามารถก ากบัดแูลขา้มพรมแดนได้)

• ผู้ประกอบการ OTT รายใหญ่ของโลกส่วนมากมีส านักงานใหญอ่ยู่ที่ยุโรป (ส่วนใหญ่ใน 
Ireland) เช่น YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion and Twitter จึงท าให้ EU 
มีขอบเขตในการก ากับดูแล

• ส าหรับ OTT ที่ไม่อยู่ใน EU ได้มีข้อเสนอให้มีการร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ
เพื่อประสานให้ประเทศต้นทางก ากับดูแล OTT ที่มีการให้บริการที่ขัดกับกฎหมายและส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคใน EU

ประเด็นการก ากบัดแูล

• เนื้อหา (Content)
• ส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ (ให้คงสัดสว่น
เนื้อหาของ EU ไว้ไม่น้อยกว่า 30%)

• โฆษณา (Advertisement)
• การบังคบัใช้กฎหมาย (Enforcement)

• มีการก ากับดูแลเนื้อหาของ OTT รวมถึงเรื่องการโฆษณาหรบับริการ OTT ทั้งสองรูปแบบ 
(On Demand และ VSP) 

• ผู้ประกอบการ OTT ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีการตักเตือน มีค าสั่งให้ปฏิบัติตาม เพิกถอน
ใบอนุญาต หรือปรับทางปกครอง แล้วแต่พฤติการณ์ 

• ผู้ประกอบการ OTT รายเล็ก หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ หรือมีลักษณะบริการเฉพาะ อาจไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องสัดส่วนการมีเนือ้หารายการยุโรป 30% ได้

การเก็บคา่ธรรมเนยีม
• เก็บค่าธรรมเนยีม OTT จากการจดทะเบียน
• ฝรั่งเศส: เก็บค่าธรรมเนียม OTT ในฐานะ VSP 
เข้ากองทนุพัฒนาอตุสาหกรรมสือ่

• ผู้ให้บริการ Video-Sharing Platforms (ไม่ว่ามาจากประเทศไหน) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 2 จากรายรับที่ได้ในสาธารณรฐัฝรัง่เศสเข้ากองทุนภาพยนตรฝ์รัง่เศส (French 
National Film Fund หรือ CNC) นอกจากนี้ กฎหมาย AVMSD ก าหนดให้เนื้อหาที่
ออกอากาศในบริการสื่อใหม่ เช่น บริการ OTT ให้มีเนื้อหาจากภาคพื้นยุโรปไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
30 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านสื่อของยุโรป 

2. สรุปผลการศึกษา: EU, UK, France
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2. สรุปผลการศึกษา: Singapore

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante

2. ระบบใบอนญุาต มีใบอนุญาตดงันี้
- ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน ์
(Broadcasting Licenses)
- ใบอนุญาตส าหรับอปุกรณท์ีใ่ช้ในกิจการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์ (Broadcasting Apparatus License)
- ใบอนุญาตให้บริการโทรทศันด์าวเทยีม (TVRO)

มีใบอนุญาตดงันี้
- ใบอนุญาตกระจายเสียง
- ใบอนุญาตอุปกรณ์กระจายเสยีง

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา - ใช้แนวปฏิบัตเินือ้หาส าหรับบริการโทรทัศนท์ีม่กีารจัดการทัว่ประเทศ 
(Content Code For Nationwide Managed Transmission 
Linear Television Services)
- มีการจัดประเภทเนือ้หารายการตามหลกัเกณฑก์ารจดัประเภท
ภาพยนตร์
ห้ามออกอากาศส าหรับเนือ้หาบางประเภท เช่น การท าลายเชื้อชาต ิ
ความเชื่อ มุมมองทางศาสนา การพนัน อาชญากรรมและพฤตกิรรม
ที่มีการต่อตา้นสังคม

- ใช้แนวปฏิบัตเินือ้หาส าหรับบริการแบบ OTT วิดีโอตามความ
ต้องการและเฉพาะกลุ่ม (Content Code For Over-The-
Top, Video-On-Demand And Niche Services)
- มีการจัดประเภทเนือ้หารายการตามหลกัเกณฑก์ารจดั
ประเภทภาพยนตร์
- มีการจ ากดัเนือ้หาบางประการ ส าหรับผู้บริโภคบางประเภท
มีการจัดหมวดหมูข่องเนือ้หารายการอย่างชัดเจน
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2. สรุปผลการศึกษา: Singapore

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

4. การก ากบัดแูลโฆษณา - มีการจ ากดัเวลาการโฆษณา เช่น จ ากัดเวลาการโฆษณาไมเ่กนิ 
14 นาทีต่อชัว่โมงส าหรับช่องรายการทีม่โีปรแกรมตารางเวลา 
จ ากัดช่วงเวลาทีห่า้มท าการโฆษณา และห้ามรายการโฆษณา
ออกอากาศกอ่นหลังหรือระหว่างรายการเดก็
- หลีกเลี่ยงการเพิ่มความนยิมอยา่งไมถ่กูตอ้งบนโฆษณาบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมเีดยี
- หลีกเลี่ยงการโปรโมทโฆษณาทีม่คีวามคิดเห็นเกีย่วกบัการ
ลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาต ิเหยียดเพศ และความรุนแรง 
โดยเฉพาะกรณทีีต่อ้งโฆษณากบัเดก็

- ต้องปฏบิตัติามหลักปฏบิตัดิา้นเนือ้หาและแนวปฏบิตัอิืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
ห้ามแสดงสื่อโฆษณาตวัอยา่งเนือ้หารายการประเภท M18 
หรือสูงกว่าในเนื้อหารายการทีมุ่ง่น าเสนอตอ่เดก็

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

- ส่งเสริมนวัตกรรมให้แก่ผู้มีความสามารถในภาคส่วน
- สนับสนนุภาคสือ่ในสาธารณรัฐสงิคโปร์
- ท างานร่วมกบัพนัธมติรสื่อเพื่อพฒันาเนือ้หา
สร้างโอกาสให้บริษทัสัญชาตสิาธารณรัฐสิงคโปร์และมือ
สมัครเล่นในการพฒันาโครงการและเสริมสร้างระบบนเิวศของ
สื่อทุกประเภท

- มีการจัดตัง้กองทนุร่วมระหว่างสื่อมวลชนของสิงคโปร์กบั
บรรษัทสือ่ข้ามชาต ิ(The Public Service Media Digital 
Partnership Fund (PDPF) เพื่อส่งเสริมผู้ผลติเนือ้หาจาก
บริษัทสงิคโปร์ผ่านการจัดสรรทนุในรูปแบบของการผลิต
ร่วม (Co-produced) 

- IMDA ให้เงินทุนสนบัสนนุให้แพลตฟอร์ม OTT ของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ไปลงทนุนอกประเทศ

6. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม - มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต - ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
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2. สรุปผลการศึกษา: Rep. of Korea

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante
• ก าหนดคุณสมบตัขิองบคุคลทีป่ระสงค์จะด าเนนิธุรกจิ
• ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือภาษใีนระบบ OTT
• ไม่จ าเป็นตอ้งจดทะเบยีนใบอนญุาต

• เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex post
• 12 มกราคม พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มในการน า
กฎหมาย Broadcasting Act และกฎหมาย The 
Internet Multimedia Broadcast Services Act มา
ใช้บังคับกบั OTT

2. ระบบใบอนญุาต ต้องได้รับใบอนญุาตจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KCC) ลงทะเบียนกบั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MSICT)

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา ก าหนดให้ KCC ท าการประเมนิเนือ้หา โปรแกรม การด าเนินการและอื่นๆ ของ
หน่วยงานธรุกจิการกระจายภาพและกระจายเสียง
Self-rating ตามลักษณะความรุนรแง  อายุ ความลามก ความสี่ยงต่อการ
เลียนแบบ ภาษา และอื่นๆ

OTT ระดับโลกไมค่วรกระท าการใดๆ ที่เป็นการบอ่น
ท าลายผลประโยชนข์องผู้บริโภค โดยตามมาตรา 50 
ของ Telecommunication Business Act KCC 
สามารถมีค าสั่งแกไ้ขเงื่อนไขการใช้งาน (term and 
condition) ระงับการให้บริการ หรือหยุดการบอกรับ
สมาชิก

4. การก ากบัดแูลโฆษณา มาตรา 24 ถึง มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญตักิารขายโฆษณาในกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์Act on Broadcast Advertising Sales 
Agencies ก าหนดให้ท าการจัดตัง้ บริษัทการกระจายภาพและกระจายเสยีง
โฆษณาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลจะเปน็ผู้ถือหุน้แต่ผู้เดยีว เพื่อท าการ
ขายโฆษณา

ไม่มีการก ากบั

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

รัฐบาลเน้นการสนบัสนนุโครงการตา่งๆ เพื่อพัฒนาอตุสาหกรรมโทรทศันแ์ละ
การผลิตเนือ้หาของสาธารณรัฐเกาหลี

OTT (support group for local over-the-top 
media services) โดยการจัดตัง้กลุม่สนบัสนนุส าหรบั 
OTT ประกอบดว้ยตวัแทนจากภาคส่วนตา่งๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบอตุสาหกรรมเนือ้หาและแพลตฟอร์ม

6. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
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2. สรุปผลการศึกษา: Australia 

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex post
- หน่วยงานก ากบัดแูล (ACMA) มีอ านาจตามBroadcasting Services 
(Australian Content) Standard 2016 ซึ่งใช้ก ากบัดแูลเฉพาะดา้นเนือ้หา
ออนไลน์ (online content)
- eSafety Commissioner ท าหน้าที่ดแูลสื่อดจิิทลัผ่านกลไกการร้องเรียน

2. ระบบใบอนญุาต - มีใบอนุญาตระดบัชาต ิภูมิภาค และท้องถิ่น และ
ประเภทของการให้บริการ

- ไม่มีระบบใบอนญุาต

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา The Broadcasting Services (Australian Content) 
Standard 2016 ก าหนดกฎเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรับ
ผู้ประกอบการในการก าหนดระยะเวลาออกอากาศ
ส าหรับรายการแต่ละประเภท รวมถึงการก าหนด
สัดส่วนของรายการเดก็

- มีการก ากบัดแูลดา้นเนือ้หาออนไลน ์โดยระบุการจ ากดัการเข้าถงึของ
เนื้อหาแต่ละประเภทและเนื้อหาทีไ่มส่ามารถขายไดห้รือโฆษณาไดใ้นประเทศ

4. การก ากบัดแูลโฆษณา -ผู้ที่จะท าการโฆษณาจะตอ้งไดรั้บอนญุาตกอ่น และ
ห้ามเผยแพร่โฆษณาทีเ่กีย่วข้องกบับหุรี่ หากมีโฆษณา
ที่เกี่ยวข้องกบับหุร่ี ผู้เผยแพร่ต้องขึ้นท าเตอืนและ
เซนเซอร์

ห้ามเผยแพร่โฆษณาทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการพนนัในการถ่ายทอดสดการแข่งขนั
กีฬาออนไลน์

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

สนับสนนุการเปลี่ยนผ่านมาเปน็ทวีีระบบดจิทิลัของผู้
รับชมโทรทศันท์ัว่ประเทศ

ไม่มีการอุดหนนุ OTT TV

6. การเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียม

มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต - ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
- มี the News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining 

Code’ ส าหรับเนื้อหาประเภทข่าว
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2. สรุปผลการศึกษา: Malaysia 

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante การก ากบัดแูลเนื้อหาของผู้ให้บริการโทรทศันแ์บบ OTT อยู่บนพืน้ฐานความ
สมัครใจในการที่จะต้องปฏบิตัติาม the Malaysian Communications and 
Multimedia Content Code จะต้องไม่มเีนือ้หาทีเ่กีย่วกบัความรุนแรง การ
ล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ

2. ระบบใบอนญุาต มีใบอนุญาตระดบัชาต ิภูมิภาค และท้องถิ่น และ
ประเภทของการให้บริการ

ยังไม่มีออกใบอนญุาตในการการก ากบัดแูล ดังนั้น การก ากบัดแูลอยู่บนพืน้
ฐานของความสมคัรใจ

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา ก ากับดแูลผ่านใบอนญุาตโดย MCMC ยังไม่มีกรอบทีช่ดัเจนในการก ากบัดแูล แต่มีกฎหมายหลายฉบบัทีก่ ากบัดแูล
บางส่วน

4. การก ากบัดแูลโฆษณา กฎหมายว่าดว้ยการก ากบัดแูลโฆษณาทีไ่มเ่หมาะสม
ก าหนดขอบเขตและความครอบคลมุแนวทางทีใ่ช้กบั
โฆษณาทีส่ื่อสารทางอเิล็กทรอนกิส์และรวมถึงโทรทศัน์
วิทยุบริการออนไลน์

มีหน่วยงานทีป่รึกษามาตรฐานการโฆษณา (ASA) เพื่อให้การตรวจสอบ
เกี่ยวกับระบบการก ากบัดแูลตนเองทีส่ร้างขึน้ใหมโ่ดยการส่งเสริมและบังคับใช้
มาตรฐานทางจริยธรรมระดบัสูงในการโฆษณา ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนระบแุละ
แก้ไขปัญหาเพือ่ให้แน่ใจว่าระบบท างานเพือ่ประโยชนส์าธารณะและท าหนา้ทีเ่ปน็
ช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ทีม่สีว่นไดเ้สียในมาตรฐานการโฆษณา

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

สนับสนนุการเปลี่ยนผ่านมาเปน็ทวีีระบบดจิทิลัของผู้
รับชมโทรทศันท์ัว่ประเทศ

- แผนปรับปรุงบรอดแบนดเ์พิม่ความเร็วบรอดแบนดส์ าหรับทีอ่ยู่อาศัยเปน็
สองเท่า
- โครงการพัฒนาระบบเคเบิล้ใตน้ า้เพิม่ขีดความสามารถของบรอดแบนด์
ความเร็วสูงในการให้บริการอนิเทอร์เนต็แกป่ระชากรมาเลเซยี 

6. การเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียม

มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต
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2. สรุปผลการศึกษา: Japan 

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล - เน้นก ากบัดแูล Ex ante - ไม่มีการก ากบัดแูล OTT

2. ระบบใบอนญุาต - มีใบอนุญาต แบ่งเป็นใบอนญุาต1) ผู้ประกอบกจิการ
โทรทัศนภ์าคพืน้ดนิแบบไมเ่รียกเกบ็คา่บริการ  2) 
ผู้ประกอบการโทรทศันเ์คเบลิทวีี (cable TV)
3) กิจการโทรทัศนแ์บบบอกรับสมาชิก (Subscription TV) 

- ไม่มีระบบใบอนญุาต

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา - ห้ามออกอากาศรายการทีม่เีนือ้หาอนัเปน็ภยัตอ่ความ
ปลอดภยัสาธารณะ ไม่ขัดตอ่ศีลธรรมและมารยาททีด่ ีมีความ
เป็นกลางทางการเมอืง 
- การออกอากาศตอ้งครอบคลมุถึงเนือ้หารายการเกีย่วกบั
วัฒนธรรม การศึกษา ข่าวสาร และความบันเทงิ

- ไม่มีการก ากบัดแูล อย่างไรก็ดี อาจมีข้อจ ากดับางอย่าง
ภายใต้กฎหมายทีก่ ากบัดแูลเนื้อหาทางอนิเทอร์เนต็ ได้แก่ 
กฎหมายทีป่กปอ้งกลุม่เยาวชนในการเข้าถึงเนือ้หาทีรุ่นแรง 
รวมถึงกฎหมายอาญาและกฎหมายลิขสิทธิ์

4. การก ากบัดแูลโฆษณา - ผู้ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสยีงตอ้งมมีาตรการทีท่ าใหผู้ช้ม
สามารถระบุโฆษณาทีเ่สียค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างชัดเจน
- จ ากัดระยะเวลาในการออกอากาศโฆษณาเพื่อไมใ่ห้เอาเปรียบ
ผู้บริโภค

- มีลักษณะของการก ากบัดแูลตนเอง โดยกลุ่มJapan 
Interactive Advertising Association (JIAA) ได้ออกคู่มอื
แนะน า (Guidelines) เพื่อสมาชิกส าหรับการโฆษณาในสื่อ
ออนไลนป์ระเภทตา่งๆ รวมถึงในกิจการโทรทศันแ์บบ OTT ด้วย

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

- สนับสนนุทางการเงินแกป่ระชาชนในการซือ้เคร่ืองรับสญัญา
โทรทัศน์ดจิทิลั และเสาอากาศโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายและส่งไปตาม
ครัวเรือนที่มีรายไดน้อ้ย

- ไม่มีการสนบัสนนุจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการโทรทัศน์
แบบดั้งเดมิรายใหญ่ ประกอบดว้ย TBS, NTV, FujiTV, TV 
Asahi และช่องของรัฐบาล NHK มีแนวคิดทีจ่ะรวมตวักนัเพือ่
ผลิตแพลตฟอร์มเพือ่ให้บริการ OTT (TVer) ซึ่งได้เริ่มให้บริการ
ในปี 2015 และได้รับความนิยมเปน็อยา่งดี

6. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม - มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต - ไม่มีการเรียบเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต



43

2. สรุปผลการศึกษา: USA 

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล - เน้นก ากบัดแูล Ex ante และ Ex post - ไม่ก ากบัดแูล OTT

2. ระบบใบอนญุาต - มีใบอนุญาต ที่ออกให้แก่ 1) ใบอนุญาตทีอ่อกให้แก่
สถานีโทรทศันเ์พือ่การพาณชิย์ (commercial stations) 
และ 2) ใบอนุญาตทีอ่อกให้แก่สถานโีทรทศันท์ีต่ัง้ขึน้
ประเภททีไ่มใ่ช่เพื่อการพาณชิย์

- ไม่มีระบบใบอนญุาต

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา - เน้นหลกัการตาม The First Amendment และ The 
Communication Act โดยห้ามแพร่ภาพกระจายเสียงใน
เรื่อง 
1) การหลอกลวง
2) การบิดเบอืนข่าวสาร

- ไม่มีการก ากบัดแูล อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ OTT ถูก
คาดหมายว่าจะตอ้งด าเนนิการในการให้บริการ Closed 
Captioning ในการให้บริการของตนและด าเนนิการตามมาตรฐาน
ในเรื่องของการโฆษณาผ่านการให้บริการของตน

4. การก ากบัดแูลโฆษณา - ห้ามการออกอากาศโฆษณาบหุรี่ ซิการ์ บุหรี่ที่ไมม่คีวัน 
และบุหรี่หมากฝร่ัง 
- จ ากัดเวลาโฆษณาเพือ่ไมใ่ห้เอาเปรียบผู้บริโภค 

- กลุ่มผู้บริโภคสามารถเสนอข้อเรียกร้องไปยงั Federal Trade 
Commission (FTC) เพื่อที่จะตรวจสอบผู้ให้บริการ OTT ส าหรับ
การออกอากาศเนือ้หาโฆษณาทีเ่หมาะสมแก่เยาวชน

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

- รัฐบาลสนบุสนนุการเปลี่ยนผ่านระบบเปน็ Digital TV 
ผ่านการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการ

- ยกเลิกหลักการเร่ือง net neutrality เพื่อให้นักลงทนุใน
อุตสาหกรรมเพิม่มากขึ้น

6. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม - มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต - ปัจจุบนัไมม่กีารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต อย่างไรก็ดี
การยกเลิกหลกัเรื่อง net neutrality เป็นประเดน็ถกเถียงอย่าง
มากในเรื่องการเกบ็ค่าบริการของผู้ให้บริการว่าไม่มคีวามเหมาะสม
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

การระบุต าแหน่งการแขง่ขันในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทย และ 

การค านวณดชันีชีว้ัดการแขง่ขนัส าหรบักิจการกระจายเสยีง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมของประเทศไทย โดยใช้วิธีการสรา้งดชันีผสม (Composite Index)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: แนวทางการวิเคราะห์

แนวทางการวเิคราะห์

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

Project Prioritization

1. Project Prioritization

ระบุต าแหน่งการแข่งขันของประเทศไทยในกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

การค านวณ 

Composite Index

2. Composite Index

Normalization ข้อมูล และการค านวณดัชนีผสมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 

เช่นเดียวกับดัชนี Human Development Index (HDI)

การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 

Five – Force

3. Five – Force Model

(1) อ านาจการต่อรองของลูกค้า 

(2) อ านาจการต่อรองจากผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิต

(3) การคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่

(4) การคุกคามจากสินค้าทดแทน และ 

(5) การแข่งขันของผู้เล่นท่ีอยู่ในตลาดเดิม
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

Project Prioritization กิจการโทรคมนาคม

• ก าหนดเกณฑ์ และช่วงระดับคะแนนในช่วง ( -10, -8, …, 0, …, +8, +10) จ านวนท้ังสิ้น 11 อัตราภาคชั้น (ช่วงละ 2

คะแนน) คิดเป็นจ านวนอัตราภาคชั้น ท้ังสิ้น 11 อัตรภาคชั้น

ช่วงข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้น = 
ค่าสูงสุด − ค่าต ่าสุด

จ่านวนชั้น

• คะแนน + แสดงถึงจุดแข็ง, คะแนน – แสดงถึงจุดอ่อน และ คะแนน 0 คือไม่เป็นท้ังจุดแข็ง และจุดอ่อน

• ข้อมูลของดัชนีย่อยท่ีน ามาจัดล าดับ จะใช้ข้อมูลปีล่าสุดของดัชนีย่อยนั้นท่ีคณะผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมได้

• ก าหนดให้น ้าหนักของตัวชี้วัดมีขนาดเท่ากันในการค านวณค่าคะแนนรวมในแต่ละด้าน

• การน าคะแนนของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับคะแนนของประเทศเป้าหมาย โดยน าเสนอในรูปของแผนภูมิใยแมงมุม 

เพื่อความชัดเจนในการพิจารณา 
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด : Project Prioritization

ดัชนีย่อยที่น ามาใช้ในการประเมินต าแหน่งการแข่งขันของประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคมแบ่งออกเป็น 7 มิติย่อย

1. ด้านการเข้าถึง ICT (ICT Access) ท่ีมา

• การสมัครใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed-telephone Subscriptions)

• การสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-cellular Subscriptions)

• แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ (International Bandwidth)

• ครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์ (Households with a Computer)

• ครัวเรือนท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Households with Internet Access)

ITU

2. การใช้งาน ICTs (Use of ICTs)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับบุคคล (Individuals Using the Internet)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตประจ าท่ี (Fixed-broadband Subscriptions)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Active Mobile-broadband Subscriptions)

• ความหนาแน่นการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile-broadband Internet Traffic)

ITU
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด : Project Prioritization

ดัชนีย่อยท่ีน ามาใช้ในการประเมินต าแหน่งการแข่งขันของประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคมแบ่งออกเป็น 7 มิติย่อย

3. การถูกแบ่งแยกโดยดิจิทัล (Digital Divide) ท่ีมา

• ด้านราคา ICT

• ราคาอินเทอร์เน็ตประจ าท่ี (Fixed Broadband Price)

• ความครอบคลุมของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Network Coverage)

ITU

4. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ท่ีมา

• Global Cyber Security Index (GCI) ITU

5. อีคอมเมิร์ชแบบ B2C (B2C E-Commerce) ท่ีมา

• ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet Users)

• การจ่ายเงิน (Payment)

• การมีเว็บ B2C (B2C Web Presence)

• การจัดส่งสินค้า (Delivery)

nesdc
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด : Project Prioritization

ดัชนีย่อยท่ีน ามาใช้ในการประเมินต าแหน่งการแข่งขันของประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคมแบ่งออกเป็น 7 มิติย่อย

6. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ท่ีมา

• ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure Index: TII)

• การให้บริการออนไลน์ (Online Service Index: OSI)

• ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index: HCI)

• ดัชนีการมีส่วนร่วมด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-participation Index)

nesdc, UN

7. ทักษะด้าน ICT (ICT Skill) ท่ีมา

• จ านวนปีในระบบโรงเรียนเฉลี่ย (Mean Years of Schooling)

• อัตราการลงทะเบียนรวมระดับมัธยมศึกษา (Gross Enrolment Ratio (Secondary Level)

• อัตราการลงทะเบียนรวมระดับอุดมศึกษา (Gross Enrolment Ratio (Tertiary Level)

nesdc
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

1. ด้านการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ ท่ีมา

• จ านวนครัวเรือนท่ีมีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์

• จ านวนครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

• จ านวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ต่อครัวเรือน

• จ านวนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (STB) ต่อ

ครัวเรือน

• ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัล

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบออนไลน์

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบเคเบิลแบบ

แอนนะล็อก

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียม

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

• จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบเคเบิล

• จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบดาวเทียม

• จ านวนการบอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบ

อินเทอร์เน็ต

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีใช้บริการแบบบอกรับสมาชิก

สสช., FCC, 

Ofcom, 

ACMA
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

2. การพฤติกรรมการใช้บริการโทรทัศน์ ท่ีมา

• ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์

• ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีรับชมโทรทัศน์ทุกสัปดาห์

• จ านวนนาทีของการรับชมโทรทัศน์โดยเฉล่ียต่อวัน

• จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีแพร่ภาพในเวลาตามผังรายการ (รายการสด) โดยเฉล่ียต่อวัน

• จ านวนนาทีของการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังโดยเฉล่ียต่อวัน

• จ านวนนาทีโดยเฉล่ียในการรับชมโทรทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา

• สัดส่วนของการรับชมโทรทัศน์ช่องท่ีออกอากาศในระบบดิจิทัลเท่าน้ันต่อการรับชมโทรทัศน์ท้ังหมด

สสช., FCC, 

Ofcom, ACMA
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

3. ด้านการใช้บริการโทรทัศน์อ่ืนท่ีมีความเกี่ยวข้อง

• ร้อยละของประชากรท่ีรับรู้ว่ามีการเปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล

• จ านวนและสัดส่วนข่องท่ีออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะล็อก และระบบดิจิทัล

• จ านวนและสัดส่วนข่องท่ีออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบดิจิทัลเท่าน้ัน

• ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

• ร้อยละของครัวเรือนที่อยู่ในโครงข่ายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล

Ofcom, ACMA

4. ด้านการเข้าถึงบริการวิทยุกระจายเสียง

• จ านวนครัวเรือนท่ีมีเคร่ืองรับสัญญานวิทยุ

• จ านวนเครื่องรับสัญญานวิทยุต่อครัวเรือน

• ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเครื่องรับสัญญานวิทยุ

Ofcom, ACMA, 

Dept. Comms & 

Arts
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

5. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการวิทยุกระจายเสียง

• ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุ

• ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีฟังวิทยุทุกสัปดาห์

• จ านวนนาทีของการรับฟังวิทยุโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์จ าแนกตาม

ประเภทอุปกรณ์

• จ านวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียง

ในแต่ละช่วงเวลา

• จ านวนนาทีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียง

ผ่านคล่ืน FM/AM

• จ านวนนาทีโดยเฉล่ียของการรับฟัง

วิทยุกระจายเสียงผ่านระบบออนไลน์

• ร้อยละของการรับฟังวิทยุจ าแนกตามช่องทาง 

(แพลตฟอร์ม)

• ร้อยละของการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามสถานท่ีรับ

ฟัง

• ร้อยละของการรับฟังวิทยุ จ าแนกตามประเภท

บริการ (สาธารณะ ธุรกิจ และชุมชน)

สสช., Ofcom, 

ACMA

6. ด้านการใช้บริการวิทยุกระจายเสียงอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวข้อง

• อัตราการครอบคลุมครัวเรือนของสัญญานวิทยุกระจายเสียง

• อัตราการครอบคลุมพื้นท่ีถนนของสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
Ofcom
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Project Prioritization

7. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ท่ีมา

• สัดส่วนผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียง จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)

• สัดส่วนผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียง จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) และ

ประเภทส่ือ (วิทยุ และโทรทัศน์)

• สัดส่วนช่องทางการแพร่ภาพกระจายเสียง จ าแนกตามประเภทส่ือ (วิทยุ และโทรทัศน์) ในแต่ละประเภทผู้ประกอบการ 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)

• สัดส่วนช่องทางจ าแนกตามประเภทส่ือ (วิทยุ และโทรทัศน์) ในแต่ละประเภทรูปแบบการส่งสัญญาณ (ระบบแอนนะล็อก 

และดิจิทัล) 

• สัดส่วนช่องทางจ าแนกตามประเภทส่ือ (วิทยุ และโทรทัศน์) ในแต่ละประเภทของ Technical Transmission Platform 

(Terrestrial; Cable; Satellite; หรือผสม)

• สัดส่วนช่องดิจิทัล จ าแนกตามประเภทส่ือ (วิทยุ และโทรทัศน์) ในในแต่ละประเภทของ Technical Transmission 

Platform (Terrestrial; Cable; Satellite; หรือผสม)

• ดัชนีการกระจุกตัวของตลาด (HHI)

UNESCO
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

Composite Index

ค านวณดัชนีผสมแยกกันระหว่าง (1) กิจการโทรคมนาคม และ (2) กิจการกระจายเสียง และ

โทรทัศน์ โดยอาศัยวิธีการในลักษณะเดียวกับการสร้างดัชนี HDI (Human Development 

Index) ของ United Nation Development Program (UNDP) ซึ่งมี 2 ขั้นตอน

• การค านวณดัชนสี าหรับแตล่ะมิตขิองการช้ีวดั (Dimension Index)

• การสร้างดัชนี Composite Index
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

Dimension Index

• Normalization

• Unit Free

การก าหนดมูลค่าสูงสุด และต ่าสุดของดัชนีย่อยในแต่ละมิติ 

จากนั้นใช้มูลค่าดังกล่าวในการแปลงดัชนีย่อยให้อยู่ในช่วง 0 –

1 ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

𝐷𝑖 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

ดัชนี Composite Index

ดัชนี Composite Index
CI ↑→ ความสามารถในการ

แข่งขัน ↑

การน าเอา Dimension Index มาท าการค านวณคา่เฉลีย่เรขาคณิต (Arithmetic 

Mean)

𝐶𝐼 = 𝐷1 × 𝐷2…𝐷𝑛
 1 𝑛

• ไม่จ าเป็นต้องก าหนดน ้าหนักของดัชนีย่อย 

• ไม่จ าเป็นต้องค านวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีย่อย

• ดัชนี CI ที่ค านวณได้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยของดัชนี

ย่อย
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

ดัชนีย่อยของประเทศไทย
ACTUAL VALUE 

(2561)
มูลค่าสูงสุด 

(MAX)
มูลค่าต ่าสุด 

(MIN)
DIMENSION INDEX

(DI)

การสมัครใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 
คน (Fixed-telephone Subscriptions per 100 
Inhabitants, %)

8.727 112.130 0.000 0.078

การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากร 100 คน 
(Mobile-cellular Subscriptions per 100 
Inhabitants, %)

180.183 345.325 17.459 0.496

แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ (International 
Bandwidth, Mbit)

4,492,119 71,838,750 232 0.063

การใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับบุคคล (Individuals 
Using the Internet, % ต่อจ านวนประชากร)

56.817 99.653 5.250 0.546
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

ดัชนีย่อยของประเทศไทย
ACTUAL VALUE 

(2561)
มูลค่าสูงสุด 

(MAX)
มูลค่าต ่าสุด 

(MIN)
DIMENSION INDEX

(DI)

การใช้งานอินเทอร์เน็ตประจ าท่ีต่อประชากร 100 
คน (Fixed-broadband Subscriptions per 100 
Inhabitants, %)

13.235 56.287 0.002 0.235

การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อ
ประชากร 100 คน  (Active Mobile-broadband 
Subscriptions per 100 Inhabitants, %)

180.183 345.325 17.459 0.496

สัดส่วนจ านวนเว็บ B2C ที่ปลอดภัยต่อประชากร 
1 ล้านคน (Secure Internet servers) และ

953.859 330,716.059 0.290 0.003

จ านวนปีในระบบโรงเรียนเฉล่ีย (Mean Years of 
Schooling, ปี)

7.73 14.2 1.4 0.496
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

Dimension Index ปี 2561

𝐷1 =
8.727−0.000

112.130−0.000
= 0.078

𝐷2 =
180.183−17.459

345.325−17.459
= 0.496

𝐷3 =
4,492,119−232

71,838,750−232
= 0.063

𝐷4 =
56.817−5.250

99.653−5.250
= 0.546

𝐷5 =
13.235−0.002

56.287−0.002
= 0.235

𝐷6 =
180.183−17.459

345.325−17.459
= 0.496

𝐷7 =
953.859−0.290

330,716.059−0.290
= 0.003

และ 𝐷8 =
7.73−1.4

14.2−1.4
= 0.496
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index

Dimension Index ปี 2561

𝐶𝐼2561 = 𝐷1 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐷3∗ 𝐷4 ∗ 𝐷5 ∗ 𝐷6 ∗ 𝐷7 ∗ 𝐷8
 1 8

=
0.078 ∗ 0.496 ∗ 0.063 ∗ 0.546
∗ 0.235 ∗ 0.496 ∗ 0.003 ∗ 0.496

 1 8

= 0.147
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

Five – Force Model

การวิเคราะห์สภาวะการแขง่ขันในมิติ 5 ด้าน ได้แก่ 

• อ านาจการต่อรองของลูกคา้ 

• อ านาจการต่อรองจากผูจ้ดัจ าหน่ายปจัจยัการผลติ 

• การคุกคามจากผูป้ระกอบการรายใหม่ 

• การคุกคามจากสินค้าทดแทน และ 

• การแข่งขันของผูเ้ลน่ที่อยู่ในตลาดเดมิ
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

ด้านอ านาจการตอ่รองของลกูคา้ (Bargaining Power of Customers)

(1) ลูกค้ามีจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนของผู้ผลิต หรือไม่

(2) ธุรกิจมีลูกค้าจ านวนมาก แต่ลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้าในปริมาณท่ีน้อย หรือไม่

(3) ลูกค้ามีต้นทุนสูงในการเปล่ียนไปใช้บริการจากธุรกิจรายอ่ืน หรือไม่

(4) ลูกค้าต้องมีข้อมูล หรือทักษะเฉพาะในการใช้บริการจากธุรกิจ หรือไม่

(5) ลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้า หรือไม่

(6) สินค้า หรือบริการที่ลูกค้าเลือกใช้มีความเป็นเอกลักษณ์ และการเลือกใช้สินค้าขึ้นอยู่กับตรา

สินค้า หรือไม่

(7) ธุรกิจมีการให้แรงจูงใจกับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือบริการจากธุรกิจ หรือไม่ 

ถ้าค าตอบส่วนใหญ่ คือ “ใช่” → ลูกค้ามี

อ านาจการต่อรองในระดับต ่า
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

ด้านอ านาจการต่อรองจากผูจ้ดัจ าหน่ายปจัจยัการผลติ (Power of Suppliers) 

(1) ปัจจัยการผลิตท่ีธุรกิจเลือกใช้ในกิจการมีลักษณะเฉพาะ หรือไม่

(2) ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิตได้อย่างรวดเร็ว และง่าย 

หรือไม่

(3) ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก หรือไม่

(4) ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิตมีจ านวนมาก หรือไม่

(5) ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิตให้ความส าคัญกับธุรกิจที่เป็นลูกค้าในระดับมาก หรือไม่  

ถ้าค าตอบส่วนใหญ่ คือ “ใช่” → ผู้

จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิตมีอ านาจ

การต่อรองในระดับต ่า



65

3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

ด้านการคกุคามจากผูป้ระกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)

(1) ธุรกิจในอุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

หรือไม่

(2) ธุรกิจต้องได้รับอนุญาต หรือต้องได้รับกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรในการผลิตสินค้า และบริการ 

หรือไม่

(3) ธุรกิจมีตราสินค้าซึ่งเป็นท่ีนิยมในตลาด หรือไม่

(4) ลูกค้ามีต้นทุนสูงในการเปล่ียนไปใช้บริการจากธุรกิจรายอ่ืน หรือไม่

(5) ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม ธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนสูง หรือไม่

(6) ธุรกิจรายใหม่ยากที่จะเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือไม่

(7) ประสบการณ์ของผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือปรับปรุง

คุณภาพการผลิต หรือไม่

(8) ธุรกิจมีเงื่อนไข หรือคุณสมบัติเฉพาะในการประกอบกิจการ หรือไม่

(9) ธุรกิจรายใหม่ถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากผู้ผลิตรายเดิม หรือไม่  

ถ้าค าตอบส่วนใหญ่ คือ “ใช”่ → การ

คุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ใน

ระดับต ่า
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

ด้านการคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) 

(1) สินค้า หรือบริการของธุรกิจมีสินค้า หรือบริการอื่นๆที่สามารถใช้ทดแทนกัน

ได้มาก หรือไม่

(2) ลูกค้ามีต้นทุนสูงในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทน หรือไม่

(3) โดยท่ัวไป ลูกค้าไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่นๆ ใช่ หรือไม่ 

ถ้าค าตอบส่วนใหญ่ คือ “ใช่” → การ

คุกคามจากจากสินค้าทดแทน อยู่ใน

ระดับต ่า
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model

ด้านการแข่งขันของผู้เล่นท่ีอยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry) 

(1) อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือไม่

(2) ณ เวลาปัจจุบันธุรกิจไม่มีก าลังการผลิตส่วนเกิน ใช่หรือไม่

(3) ขนาดของต้นทุนคงท่ีของธุรกิจมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนรวม 

หรือไม่

(4) สินค้า และบริการของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกันอย่างมาก หรือไม่

(5) การล้มเลิกกิจการสามารถท าได้ง่าย หรือไม่

(6) ลูกค้ามีต้นทุนสูงในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืน หรือไม่

(7) สินค้า หรือบริการท่ีน าเสนอมีความซับซ้อน และจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผู้ผลิต – ผู้ขาย อยู่ตลอดเวลา ใช่หรือไม่

(8) ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายมีขนาดโดยเฉลี่ยเท่ากัน หรือไม่ 

ถ้าค าตอบส่วนใหญ่ คือ “ใช ่” →

การแข่งขันของผู้เล่นที่อยู่ในตลาด

เดิมอยู่ในระดับต ่า
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: ผลการศึกษา (1)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: ผลการศึกษา
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 1. ด้านการเข้าถึง ICT (ICT Access)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 2. การใช้งาน ICTs (Use of ICTs)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 3. การถูกแบ่งแยกโดยดิจิทัล (Digital Divide)

ราคา ICT
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 3. การถูกแบ่งแยกโดยดิจิทัล (Digital Divide)

ราคาอินเทอร์เน็ตประจ าที่ 
(Fixed – Broadband Price)



74

3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 4. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 5. อีคอมเมิร์ชแบบ B2C (B2C E-Commerce)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 6. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: 7. ทักษะด้าน ICT (ICT Skill)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index กิจการโทรคมนาคม

Composite Index กิจการโทรคมนาคม ปี 2556 – 2562 อาศัยดัชนีย่อยท้ังหมดจ านวน 8 ดัชนี ได้แก่

• การสมัครใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน (Fixed-telephone Subscriptions per 100 Inhabitants, %)

• การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากร 100 คน (Mobile-cellular Subscriptions per 100 Inhabitants, %)

• แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ (International Bandwidth, Mbit)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับบุคคล (Individuals Using the Internet, % ต่อจ านวนประชากร)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตประจ าท่ีต่อประชากร 100 คน (Fixed-broadband Subscriptions per 100 Inhabitants, %)

• การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่อประชากร 100 คน (%)

• สัดส่วนจ านวนเว็บ B2C ท่ีปลอดภัยต่อประชากร 1 ล้านคน (Secure Internet servers) และ

• จ านวนปีในระบบโรงเรียนเฉลี่ย (Mean Years of Schooling, ปี)
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Composite Index กิจการโทรคมนาคม
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: การวิเคราะห์ต าแหน่งการแข่งขันของ
ประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคม

 ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการใหบ้รกิาร ICT ในราคาท่ีถกูโดยเปรยีบเทียบ ท้ังในด้านราคาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการอินเตอร์เน็ต

ผ่านโทรศัพท์มือถือ และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าเคลื่อนท่ี (Fixed Broadband) ตลอดจนความครอบคลุมของสัญญาณ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Coverage) ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ICT

 ในการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยได้คะแนนผลการประเมินท่ีโดดเด่นในด้านทุนมนุษย์ การมส่ีวนรว่ม และ

การบรกิารออนไลน์ ซึ่งนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีส่งเสริมการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านระบบออนไลน์

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา E-Commerce โดยเฉพาะ B2C E-Commerce เน่ืองจากมีจุดแข็งด้านความน่าเช่ือถอืของการจัดสง่

สินค้า (UPU Postal Reliability Score) และยังพบว่า อัตราส่วนผู้ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีบัญชีการจ่ายเงินออนไลน์อยู่ในสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 80 จึงเป็นพ้ืนฐานท่ีดีส าหรับการพัฒนาด้าน E-Commerce ในอนาคต

 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าดา้น Cyber Security โดยมีผลคะแนนการจัดอันดับของ ITU ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง

จุดแข็งของประเทศไทย
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: การวิเคราะห์ต าแหน่งการแข่งขันของ
ประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคม

ประเดน็ท้าทายของประเทศไทย

 ประเทศไทยยังคงมีอัตราส่วนครวัเรอืนท่ีเขา้ถงึอินเทอรเ์น็ตท่ีบ้าน (Households with Internet Access) และอัตราส่วน  

ครัวเรอืนท่ีมคีอมพวิเตอร ์(Households with Computer) ในระดับต า่ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศ

เพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย

 ประเทศไทยจ าเป็นต้องเพิ่มอัตราส่วนการใชง้านอินเตอรเ์น็ตประจ าท่ี (Fixed-broadband Subscriptions) ของประชาชน

เน่ืองจากยังคงมีสัดส่วนผู้สมัครใช้งานในระดับท่ีต ่า เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย

 ประเทศไทยคงมีปัญหาส าคัญด้านความเหล่ือมล า้ในการแขง่ขนัของภาคธรุกจิอุตสาหกรรม อันเน่ืองมาจากความแตกตา่งใน

การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 
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3. รูปแบบและแนวทางการประเมินตัวชี้วัด: Five – Force Model กิจการโทรคมนาคม
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3. สรุปผลการศึกษา: Composite Index กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Composite Index กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2562 อาศัยดัชนีย่อยท้ังหมดจ านวน 9 ดัชนี ได้แก่

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีมีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ (Share of Households Equipped with a TV) (%)

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดิน (Share of TV Households with Terrestrial TV) (%)

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายระบบเคเบิล (Share of TV Households with Cable TV) (%)

• ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการฟังวิทยุต่อวัน (Average Daily Time Spent on Listening to the Radio) (นาที)

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีมีวิทยุ (Share of Households Equipped with a Radio) (%)

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Share of TV Households with Satellite TV) (%)

• สัดส่วนจ านวนครัวเรือนท่ีรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) (Share of TV Households with IPTV) (%)

• ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรับชมโทรทัศน์ต่อวันต่อคน (Average Daily Time Spent Watching TV per capita) (นาที)

• ดัชนีการกระจุกตัวของตลาด (Herfindahl-Hirschman Index: HHI)
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3. สรุปผลการศึกษา: Composite Index กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดัชนีการกระจกุตัวของตลาด (Herfindahl-Hirschman Index: HHI)

ประเทศ ไทย ฝรั่งเศส
สหราช

อาณาจักร
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด

ดัชนี HHI 0.0631 0.0474 0.0457 0.1379 0.1811 0.0693 0.0583 0.0930 0.0817 0.7408 0.0321

Score 10 10 10 8 6 10 10 10 10

 ผลการวิเคราะห์คะแนนของดัชนี HHI ของประเทศไทยอยู่ระดับดีท่ีสุดท่ี 10 
คะแนน เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฝรั่งเศส 
และสหราชอาณาจักร โดยประเทศท่ีมีคะแนนต ่าสุดในด้านน้ี คือ ออสเตรเลีย

 ด้านการกระจุกตัวของตลาดดังกล่าวนับว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทย 

ที่มา: World Integrated Trade Solution
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3. สรุปผลการศึกษา: การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในตลาดการรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล: Five Forces Analysis 

การแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการในกจิการ
บริการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิ
ในระบบดิจติอล: ระดับสูง

การวิเคราะห์อ านาจต่อรองของซพัพลาย
เออร์ (Bargaining Power of Suppliers):

ระดับปานกลาง

ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่
(Threat of New Entrants):

ระดับปานกลาง

ภัยคุกคามจากสินคา้และบริการทดแทน 
(Threat of Substitutes): ระดับสูง

อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้/ผู้บริโภค
(Bargaining Power of Buyers):

ระดับสูง

Bargaining Power of Buyers
 ผู้บริโภคมี Switching Cost ที่ต ่า และมีทางเลือกในการรับชม

รายการที่หลากหลาย
 กฎระเบียบ/กฎหมายในปัจจุบัน อาทิ การประมูลคลื่นความถ่ีและ

การออกใบอนุญาต การควบคุมคุณภาพและความหลากหลาย
ของเนื้อหารายการ และการประกาศ Must Carry และประกาศ 
Must Have ส่งผลให้ผู้บรโิภคมีทางเลือกในการรบัชมเนื้อหา
รายการที่มากข้ึน และสามารถเข้าถึงบริการข้อมูล ข่าวสาร และ
เนื้อหารายการที่มีประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

Bargaining Power of Suppliers
 ปัจจุบัน ช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง

รวมถึงช่องทางอินเตอรเ์นต็และออนไลน์ 
 ผลกระทบจาก Digital Disruption ได้ส่งผลให้การบรโิภคสื่อของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการที่ผูป้ระกอบธุรกิจลดการใช้
จ่ายในสื่อลงจากการที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อัน
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

Threat of Substitutes:
 อุตสาหกรรมที่เป็นคู่แข่งขันของผูป้ระกอบการทีวีดจิิตอล                   

มีอยู่เป็นจ านวนมาก ที่ส าคัญได้แก่ ผู้ให้บริการผา่น
อินเตอร์เน็ต (OTT) และผู้ให้บริการผา่นกิจการเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียม ตลอดจนคู่แข่งอื่น ๆ โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทัง้
ทางด้านราคา
และด้านที่มิใช่ราคา 

Threat of New Entrants
 มีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องมีประมูล และมีการ

จ ากัดใบอนุญาตเพื่อให้เกิดการจัดสรรและใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุดจากคลื่นความถ่ี และต้นทุน
อื่น ๆ 

 ผู้บริโภคมี Switching Cost ที่ต ่า และมี
ทางเลือกในการรับชมรายการทีห่ลากหลาย

 การประมูลคลื่นความถ่ีและการออกใบอนุญาต
ช่วยลดการผูกขาดและลดอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดของผู้เล่นรายใหม่
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3. สรุปผลการศึกษา: การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในตลาดบริการ 
Over The Top (OTT): Five Forces Analysis

การแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการในกจิการ
บริการ OTT: ระดับสูง

การวิเคราะห์อ านาจต่อรองของซพัพลาย
เออร์ (Bargaining Power of Suppliers):

ระดับปานกลาง

ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่
(Threat of New Entrants):

ระดับสูง

ภัยคุกคามจากสินคา้และบริการทดแทน 
(Threat of Substitutes): ระดับปาน

กลาง

อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้/ผู้บริโภค
(Bargaining Power of Buyers):

ระดับสูง

Bargaining Power of Buyers
 การเข้ามาของแพลตฟอร์ม OTT ส่งผลให้ผู้บรโิภคมีอ านาจ

ต่อรองเพ่ิมข้ึนและสามารถตัดสินใจเลือกเนื้อหาด้วยตนเองได้มาก
ขึ้นจากหลายช่องทาง

 ผู้บริโภคมีตัวเลือกบริการและราคามากข้ึน
 แนวโน้มต้นทุนการเข้าถึง Internet ที่ลดลงและสามารถเข้าถึงได ้

ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง OTT ได้เพิ่มขึ้น

Bargaining Power of Suppliers
 ปัจจุบัน ช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งรวมถึง

ช่องทางอินเตอรเ์นต็และออนไลน์ 
 ผลกระทบจาก Digital Disruption ได้ส่งผลให้การบรโิภคสื่อของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการที่ผูป้ระกอบธุรกิจลดการใช้จ่ายใน
สื่อลงจากการ
ที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

 เนื่องจากบริการ OTT มีข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ 
จึงสามารถน าเสนอและผลิตเนือ้หาได้ตอบโจทย์ผูบ้รโิภค และนับเป็นจุด
แข็ง
ในการดึงดดูเม็ดเงนิโฆษณา

Threat of New Entrants
 OTT มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่ต ่ากว่ากิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ในรปูแบบดั้งเดมิ กอปรกับกฎหมายและการ
ก ากับดูแลยังขาดความชัดเจนต่อบริการ OTT จากต่างประเทศ 
จึงเกิด
การขยายตัวของบริการ OTT ในประเทศไทย

 ผู้เล่นในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทศัน์ และภาพยนตร์ใน
ประเทศไทยผันตวัเองเป็นผูใ้ห้บรกิารเนื้อหา และสร้างแพลตฟอร์ม 
OTT ของตนเอง เพื่อปรับตัวและรองรับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ที่เปลี่ยนไป

Threat of Substitutes:
 อุตสาหกรรมที่เป็นคู่แข่งขันของ OTT มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

ที่ส าคัญได้แก่ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการ
ผ่านกิจการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทยีม ตลอดจนคู่แข่งอื่น ๆ 
โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันทัง้ทางดา้นราคาและด้านที่มิใช่ราคา 

 ผู้ผลิตเนือ้หาส าหรับช่องทาง OTT จะมีความได้เปรียบกว่า
ช่องทางอื่น ทั้งในด้านค่าใช้จ่าย และการไม่ต้องเผชิญกับการ
ก ากับดูแลผ่านระบบผงัรายการของโทรทศัน์ การขออนุญาต 
และระบบเรตติ้ง
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4. สถานะปัจจุบันในการก ากับดูแลของประเทศไทย

ประเด็น Traditional TV OTT TV 

1. แนวทางการก ากบัดแูล - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex ante - เน้นก ากบัดแูลแบบ Ex post

2. ระบบใบอนญุาต - มีใบอนุญาตระดบัชาต ิภูมิภาค และท้องถิ่น - ไม่มีระบบใบอนญุาต

3. การก ากบัดแูลเนื้อหา - ห้ามออกอากาศรายการทีม่เีนือ้หารายการไมเ่หมาะสมตาม ม. 
37 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551
- มีการจัดผังรายการ และจัดเรตรายการให้เหมาะสมกบัเวลา
ออกอากาศเพือ่คุ้มครองเดก็และเยาวชน 
- ก าหนดสดัส่วนของรายการเดก็และเยาวชน 

- เนื้อหารายการตอ้งไมข่ัดตอ่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- รัฐมนตรีกระทรวงดจิทิลัฯ ขอให้ศาลสั่งระงับการเผยแพร่
เนื้อหาได้
- OTT มีหน้าทีต่อ้งน าเนือ้หาทีผ่ิดกฎหมายออก หากได้รับการ
แจ้งเตือนจากผู้ถกูละเมดิ (Notice and takedown)

4. การก ากบัดแูลโฆษณา - ห้ามเผยแพร่โฆษณาทีไ่มเ่ปน็ธรรม เช่น โฆษณาเกนิจริง
- จ ากัดเวลาโฆษณาเพือ่ไมใ่ห้เอาเปรียบผู้บริโภค

- ห้ามเผยแพร่โฆษณาทีไ่มเ่ปน็ธรรม เช่น โฆษณาเกนิจริง

5. การอุดหนนุหรือให้ความ
ช่วยเหลือโดยภาครัฐ

- อุดหนนุ Digital TV เช่น ออกกฎ Must carry, ออกคูปอง 
Digital TV, เปิดโอกาสให้คืนใบอนญุาต Digital TV, สนับสนนุ
ค่าใช้จ่าย MUX

- ไม่มีการอุดหนนุ OTT TV

6. การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม - มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต - ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต 
- แต่มีการก าหนดหนา้ทีใ่ห้ Platform ต้องน าส่ง VAT (พรบ. 
E-Service Tax) และไทยได้ลงนามในความตกลงพหภุาคว่า
ด้วยการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารภาษี
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4. ข้อเสนอแนะ: วิเคราะห์แนวนโยบายและกฎหมายของต่างประเทศ

ระดับการ
ก ากับดูแล

ประเทศ
ใบอนุญาต 

OTT  
ก ากับดูแล
เน้ือหา OTT 

ค่าธรรมเนียม จุดเดน่

ระดับเข้มขน้
EU 

Notification

หน่วยงานก ากับดูแล (Media Regulator) มีอ านาจในการก ากับดูแลโดยการก าหนดเงือ่นไข
ให้ OTT (ทั้ง VDO on-demands และ VDO Sharing Platform) ที่มีส านักงานใหญ่ใน EU 
(YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion, Twitter) ต้องปฏิบัติตาม

UK
Notification

เก็บค่าธรรมเนียม OTT แบบขั้นบันได (ตามรายรับผลประกอบการ)
BBC และ ITV ร่วมทุนสร้าง OTT ที่ช่ือ Britbox ที่เน้นไปที่ภาพยนตรแ์ละ series ที่ได้รับ
ความนิยมของสหราชอาณาจักร ให้แข่งขันในระดบันานาชาติ

Singapore
License

ก าหนดแนวปฏิบัติ (Codes of Practice) เกี่ยวกับการจัดผังรายการในการออกอากาศ ที่
เรียกว่าแนวปฏิบัติเนื้อหาส าหรับบรกิารแบบ OTT วิดีโอตามความต้องการและเฉพาะกลุ่ม 
(Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services)

ก ากับดูแล
บางส่วน Korea

Notification
บางส่วน

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านการสรา้งคอนเทนต ์ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ OTT ระดับโลก
เข้ามาซื้อคอนเทนต์ ของผู้ให้บริการ OTT ในประเทศ

Australia บางส่วน
Broadcasting Act ห้ามแพร่ภาพเนื้อหาออนไลน์ (online content) ที่ผู้ให้บริการอยู่
ต่างประเทศถ้าหากเนื้อหานั้นทีข่ัดกับกฎหมายด้านสื่อของออสเตรเลีย

Malaysia บางส่วน
หน่วยงาน ASA เป็นสภาของผู้ประกอบการโฆษณาที่ก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) 
ในการวางมาตรฐานจรยิธรรม และรับเรื่องร้องเรยีนจากผูบ้ริโภค

ก ากับดูแล
น้อย

Japan บางส่วน ออกคู่มือ (Guideline) ในการก ากับดูแลตนเองส าหรบัผูใ้ห้บริการ OTT

USA มีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนส าหรบัเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน
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4. ข้อเสนอแนะ: วิเคราะห์แนวนโยบายและกฎหมายของต่างประเทศ

 ก ากับ OTT ที่มีส านักงานใหญ่ในประเทศ
ตนเอง (UK, EU) 

 YouTube, Facebook, Instagram, 
Dailymotion and Twitter มีส านักงาน
ใหญ่ใน EU

 ผู้ประกอบการมีภาระน้อยด้านการก ากบั
ดูแล (เช่น OTT ที่ต้นก าเนิดจาก USA) 
ได้เปรียบเชงิแข่งขันมากกว่า OTT จาก
ประเทศที่ถูกก ากับดแูลเข้มข้น 

 บริการ OTT ได้รับการก ากับดแูลดา้น
เน้ือหา ด้านโฆษณา ฯลฯ มาจากประเทศ
ต้นทาง

 บริการ OTT ไม่มีการก ากับดแูลดา้น
เน้ือหา ด้านโฆษณา ฯลฯ ดังน้ัน ขึ้นอยู่
กับประเทศต้นทางว่าจะก ากบัดแูล OTT 
หรือไม่

ประเทศก ากับดูแลเข้มข้น ประเทศที่ก ากับดูแลน้อย

ผลกระทบต่อประเทศที่รับบริการ ผลกระทบต่อประเทศที่รับบริการ

Audiovisual Media 
Services Directive 
(AVMSD) แก้ไขล่าสุดปี 
2020 ก ากับดูแอล OTT ใน
ระดับเข้มข้น

ไม่มีการก ากับดูแล หรือ
ก ากับดูแลน้อยจาก
ประเทศต้นทาง
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

Terrestrial TV
Satellite TV
Cable TV

Telecom

เนื้อหา

บริการ

โครงข่าย

อุปกรณ์
ลูกข่าย

แนวนโยบาย กฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมาย
- การบังคับใช้กฎหมายกับ OTT ในประเทศไทย

- การบังคับใช้กฎหมายกับ OTT ที่ไม่มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย แต่เข้ามา
ให้บริการในประเทศไทย
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ผลกระทบของ OTT ในเชิงนโยบายการก ากับดูแล ความท้าทาย/โอกาส

1
บริการ OTT ยังไม่มีการก ากับดแูลโดยเฉพาะในประเทศไทย ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่าง 
Traditional TV และ OTT รวมถึงเรื่องการบงัคับใช้กฎหมาย

ความท้าทาย

2 อ านาจในการก ากบัดแูลของ กสทช. ไม่ครอบคลุมการก ากับดแูลบริการ OTT
ความท้าทาย

3
OTT รายใหญ่เป็นบรษิัทต่างประเทศที่ไม่มีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายไทยกับ 
OTT เหล่านั้น (Jurisdictional Restriction)

ความท้าทาย

4
OTT ที่มีส านักงานใหญ่ใน EU ที่เข้ามาใหบ้ริการในประเทศไทยจะถูกก ากับดแูลโดย AVMSD ของ EU แต่ OTT ที่มาจาก
ประเทศอื่นที่ไม่ก ากบัดแูล OTT (เช่น USA) ก็อาจไม่มีการก ากับดแูลการให้บริการมาจากประเทศต้นทาง

ความท้าทาย

5
การให้บริการ OTT ไม่ได้มีมิติของการใหบ้ริการสือ่เพียงอย่างเดยีว แต่มีมิติ Cross-Cutting Issues เชน่ เรื่องความ
ปลอดภัยออนไลน์ การใช้ข้อมูลผูบ้รโิภคเพือ่ให้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขัน ซ่ึงเพยีง กสทช. องค์กรเดยีวไม่สามารถก ากับดแูล
ได้ทุกมิติ ต้องอาศัยความรว่มมือของหลายหน่วยงาน

โอกาส

6
การเข้าสู่ตลาดของ OTT ท าให้เกิดโอกาสในการปรบันโยบายและกฎเกณฑ์ให้เกิดความเท่าเทียมในการก ากับดแูล (Level 
Playing Field) ระหว่าง Traditional TV และ OTT

โอกาส

7 โอกาสในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ OTT ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในประเทศและระหว่างประเทศ โอกาส
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ระดบัการก ากบัดแูล/ประเทศ ลักษณะของตลาด จุดประสงคใ์นการก ากบัดแูล

เป็นตลาดใหญ่ มีผู้เล่นจ านวนมาก โดยเฉพาะ EU 
ที่เป็นถ่ินส านักงานใหญข่อง OTT ที่เป็น Major 
Players เช่น YouTube, Facebook, 
Instagram, Dailymotion, Twitter

• การก ากับดแูล เน้น Ex Ante และมี Ex Post ในบาง
เรื่อง

• จุดประสงค์หลกั: เน้นการคุ้มครองผูบ้ริโภค

เป็นตลาดที่รบับรกิาร OTT ที่มาจากต่างประเทศ 
และอยู่ในขั้นตอนส่งเสริมผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้

• การก ากับดแูล เน้น Ex Post

• จุดประสงค์หลกั: เน้นการตั้งรบัการแข่งขนัแนวใหม่ 
และส่งเสรมิผูป้ระกอบการภายในประเทศ

เป็นตลาดใหญ่ โดยเฉพาะ USA ที่มีผู้ให้บริการ 
OTT รายใหญ่จ านวนมากที่สง่ออกไปแข่งขันใน
ระดับโลก

• การก ากับดแูล เน้นการก ากับดแูลน้อยหรือไม่ก ากบั
ดูแลเลยในบางเรือ่ง

• จุดประสงค์หลกั: เพื่อให้ได้เปรยีบในการแขง่ขนัมาก
ที่สุด ไม่ให้เกิดต้นทุนต่อผูป้ระกอบการในการรบัภาระ
ในการถูกก ากับดแูล

ก ากับดูแลเข้มขน้

ก ากับดูแลน้อย

ก ากับดูแลเข้มขน้

ก ากับดูแลปานกลาง

ก ากับดูแลน้อย

EU

UK

Singapore

Australia

Rep. of Korea

Malaysia

Japan

USA

Thailand
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4. ข้อเสนอแนะ:แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

Level Playing Field

สร้างความเท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่าง Traditional TV และ OTT

Promote Competition

ส่งเสริมการแข่งขันให้ผูป้ระกอบการไทยแข่งขันได้ท้ังในและนอกประเทศ

Protect Consumer

คุ้มครองผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยีใหม่

แนวทางหลักในการก ากับดูแล (Key Themes) ทิศทางของนโยบายในการก ากับดูแล 

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และสร้างความตระหนัก

01

 สร้างความตระหนักให้กับ
สังคมและประชาชนในเรื่อง
การรู้เท่าทนัสื่อ (Media 
Literacy)

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้
แข่งขันได้ในยุคเทคโนโลยี
ใหม่

ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัยุคเทคโนโลยีใหม่

02

 ขยายขอบเขตอ านาจตามกฎหมายในการก ากับ 
OTT ด้านเนื้อหารายการ ด้านโฆษณา และการ
บังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 สร้างช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค
ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการยุคใหม่ เช่น 
OTT ซึ่งรวมถึง On-Demand Service และ VDO 
Sharing Platform (VSP) เช่น YouTube, 
TickTok, Instagran, etc.

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล
ต่างประเทศเพ่ือประสานให้ประเทศต้นทางก ากับ
ดูแล OTT ที่มีการให้บริการที่ขัดกับกฎหมายและ
ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคในประเทศไทย
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ประเดน็ ค าอธิบาย/เหตผุล กฎหมายทีต่อ้งแกไ้ข Ex-Ante/ Ex-Post

1. การแจ้งการให้บริการ 
(Declaration)

ผู้ให้บริการ OTT แจ้งการประกอบกจิการกบั กสทช.
เพื่อให้ กสทช. ทราบถึงรายละเอียดของบริการว่า
เป็นรูปแบบ On-Demand Service หรือ VSP และ
พร้อมให้ช่องทางการตดิตอ่ เพื่อประโยชนใ์นการ
ประสานงานและแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค 
(ไม่ได้ก าหนดภาระให้ผู้ให้บริการ OTT ต้องมาขึน้
ทะเบียน)

• ขอบเขตการใช้บังคบั: เฉพาะ OTT ที่มีสถาน
ประกอบการในไทย

• ผู้ให้บริการที่ไมม่ตีวัแทน/สาขาในประเทศไทย
อาจไม่ต้องแจ้งการให้บริการกไ็ด้

ออกประกาศ กสทช. ว่าด้วยการแจ้งการ
ให้บริการ OTT (อาศัยอ านาจจาก พรบ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ม.27 (6) และ 
(24))

• Ex-Ante

• น าแนวทางมาจาก
เกาหลีใต้
(Telecommunications 
Business Act)

2. การรับเรื่องรอ้งเรยีน จัดตั้งกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของผูบ้ริโภคที่
ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการยุคใหม่ เช่น OTT

ไม่มีกฎหมายทีต่อ้งแก้ไข แต่อาจต้องยกระดบั
กลไกทีม่อียูแ่ล้ว เช่น ช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกจิการ
โทรคมนาคม ให้ครอบคลุมถึงการรับเรื่อง
ร้องเรียนในบริการ OTT หรือสร้างกลไกใหมใ่น
การรับเรื่องร้องเรียนในบริการ OTT 
โดยเฉพาะ

• Ex-Post

• น าแนวทางมาจาก
ออสเตรเลีย (Online 
Safety Act)

ประเทศไต้หวันมีการร่าง "Internet 
Audiovisual Service Management 
Act” ในปี 2020 ที่ก ากับดูแล OTT 
อย่างเข้มงวด ที่ก าหนดให้ OTT 
ต่างประเทศต้องถูกก ากับดูแล ซึ่ง
ได้รับแรงต้านจากผู้ประกอบการ

EU และ UK บังคับกฎหมายกับ OTT ที่มีส านักงาน
ใหญ่ในประเทศเช่นเดียวกัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการ
หารือถึงเรื่องการต้ังข้อก าหนดให้ OTT ต่างประเทศมา
ต้ังตัวแทนในประเทศ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ประเด็น ค าอธิบาย/เหตุผล กฎหมายท่ีต้องแก้ไข Ex-Ante/ Ex-Post

3. การก ากับดูแล
เนื้อหาและโฆษณา

จัดให้มีการรวมกลุ่มของผู้ให้บริการ OTT เพื่อจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและก ากับ
ดูแลกันเอง (Self-Regulation) ซึ่งเป็นหลักการท่ีก าหนดตาม พรบ. องค์กรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ ม. 27 (18) และ พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ม. 39 ซึ่งควรมีประเด็นในการก ากับดูแล เช่น

• ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ (Harm) การ
กล่าวหา (Offence) ต้องด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลาง (Impartiality)

• ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน

• ให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ เช่น การท า
Caption ส าหรับผู้พิการทางการได้ยินและการส่ือสาร รวมถึงให้มีระบบในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ค าปรึกษาส าหรับกลุ่มผู้พิการ

• ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของ Influencer เช่น YouTuber (และในอนาคตอาจ
พัฒนาเป็นการรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ)

• มีข้อก าหนดด้านการวางผลิตภัณฑ์ประกอบฉากและการตลาดแบบแฝง 
(Product placement) เช่น การห้าม Product Placement ในรายการข่าว และ
รายการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Sensitive เช่น รายการเด็ก

• มีข้อก าหนดด้านสินค้าท่ีห้าม Product Placement เช่น ยารักษาโรค บุหรี่ หรือ
ยาสูบ

• ห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหาในเชิงอคติและเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา

• มีข้อก าหนดเรื่อเวลาในการโฆษณาที่ยืดหยุ่น แต่ต้องก าหนดไม่ให้ระยะเวลาในการ
โฆษณาไปกระจุกตัวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากเกินไป

• จัดตั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค รวมถึงการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ หรือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

กสทช. ควรอ านวยการ (Facilitate)
ให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
OTT เพื่อจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมและก ากับดูแลกันเอง (Self-
Regulation) ตาม พรบ. องค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่ฯ ม. 27 (18) และ 
พรบ. การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ม. 39 

• Ex-Post

• น าแนวทางมา
จากญ่ีปุ่น (OTT 
Guideline)
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ประเดน็ ค าอธิบาย/เหตผุล กฎหมายทีต่อ้งแกไ้ข Ex-Ante/ Ex-Post

4. การบังคับใช้กฎหมาย
กับ OTT ที่ไม่มีส านักงาน
หรือตัวแทนในประเทศไทย

อาศัยกลไกความร่วมมอืกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล
ต่างประเทศเพือ่ประสานให้ประเทศตน้ทางก ากบัดแูล 
OTT ที่มีการให้บริการทีข่ัดกบักฎหมายหรือสง่ผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคในประเทศไทย

กสทช. สามารถอาศัยอ านาจตาม พรบ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ม. 27
(22) ในการเจรจาหรือท าความตกลง
กับหนว่ยงานตา่งประเทศ

• Ex-Post

• น าแนวทางมาจากสหภาพ
ยุโรปและ UK

5. ลดทอนการก ากับดแูล
เรื่องการรวมธุรกิจ 
(Ease Up M&A 
Regulation) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการรวม
ธุรกิจเพือ่ให้บรกิาร OTT 
ที่จะส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ไทยในภาพรวม และ
แข่งขันได้ในระดบัสากล

• จากแนวโน้มและสภาพธรุกจิในปจัจบุนัที ่Disney 
ควบรวมกิจการ Fox and Hulu/ AT&T ควบรวม
กิจการ Time Warner ซึ่งเปน็ Trend ของการควบ
รวมบริษัท Media รายใหญ่ เพื่อสร้างศักยภาพใน
ตลาดใหม่ ซึ่งคือตลาด OTT และ Streaming

• ผู้ประกอบการ Free TV, Cable TV, IPTV อาจะได้
ประโยชน์จากการลดทอนการกบักบัดแูลภายใต้กฎ
รวมธุรกิจ (M&A) ที่จะอนุญาตให้สามารถรวมธรุกจิ
ได้เพื่อประโยชนข์องการแข่งขันพฒันา OTT ที่เป็น
ตลาดใหม่ทีจ่ะเพิ่มศกัยภาพให้กบัอุตสาหกรรมไทย

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากบั
ดูแลการรวมธุรกจิในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2561

• Ex-Post

• น าแนวทางมาจากเกาหลี
ใต้

*ในบางกรณี เพื่อประโยชน์ใน
การติดต่อกับผู้ก ากับดูแลและ
ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ OTT 
จากต่างประเทศบางรายจะมา
ต้ังส านักงานสาขา/ ตัวแทน ใน
ประเทศไทย โดยสมัครใจ

ตัวอย่าง: รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศลดทอนการก ากับดูแลการรวมธุรกิจ (M&A) เพื่อให้
เกิดการรวมธุรกิจของผู้เล่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม OTT
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ประเดน็ ค าอธิบาย/เหตผุล กฎหมายทีต่อ้งแกไ้ข Ex-Ante/ Ex-Post

6. มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อให้ OTT ไทย
สามารถแข่งขันได้ในระดบั
สากล

มาตรการให้เงินทนุสนบัสนนุดา้นการลงทนุในลกัษณะ 
“Investment Package” เพื่อส่งเสริมผูป้ระกอบการผลิต 
content หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการให้บริการ OTT 

• อาจจัดสรรเงินจากกองทนุวิจัยและพัฒนากจิการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หรือจากแหล่งอื่น

• ก าหนด Criteria ของ กทปส. 
ในการให้ทุนสนบัสนนุนในดา้น
ต่างๆ เช่น การผลิตเนือ้หา 
หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในการให้บริการ OTT ฯลฯ 

• Ex-Post

• น าแนวทางมาจาก UK 
และเกาหลีใต้

7. มาตรการส่งเสริมดา้น
ภาษี

มาตรการ เช่น การลดหย่อนภาษ ี/ให้เงินทุนสนบัสนนุ หรือ
สนับสนนุดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบการเพือ่
ส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น

• ผู้ผลิตเนื้อหารายการรายเลก็ หรือระดับ start-up

• ผู้ประกอบการ OTT รายเล็ก หรือระดับ start-up 

• ผู้ผลิตเนื้อหารายการ หรือผู้ประกอบการ OTT ที่ต้องการ
แข่งขันในระดับโลก

เร่ืองการเป็นธุรกจิทีไ่ดรั้บการส่งเส
รอม และสิทธิพิเศษลดหยอ่นภาษ ี
จะต้องประสานกบั BOI ในการ
ก าหนดกลุม่ธุรกจิ OTT ให้เป็น
กลุ่มธุรกจิทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน

• Ex-Post

• น าแนวทางมาจากสหภาพ
ยุโรปและเกาหลีใต้

ตัวอย่าง: รัฐบาล UK ส่งเสริมให้ BBC และ ITV ร่วมทุนสร้าง OTT ที่ชื่อ Britbox ที่เน้น
ไปที่ภาพยนตร์และ series ที่ได้รับความนิยมของสหราชอาณาจักร ให้แข่งขันในระดับ
นานาชาติ

ตัวอย่าง: รัฐบาลเกาหลีใต้ออก Investment Package กว่าหน่ึงล้านล้านวอน จาก 
cultural content promotion funds เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต content เน้นแข่งขันใน 
OTT ระดับโลก
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4. ข้อเสนอแนะ: แนวทางของประเทศไทยในการก ากับดูแล OTT

ประเดน็ ค าอธิบาย/เหตผุล กฎหมายทีต่อ้งแกไ้ข Ex-Ante/ Ex-Post

8. มาตรการส่งเสริมดา้น
แรงจูงใจ

มาตรการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ให้บริการ OTT ที่ให้บริการที่
มีคุณภาพและเปน็ประโยชนก์บัสังคม เช่น

• ผู้ประกอบการ OTT หรือผู้ผลิตเนื้อหารายการทีม่ี
คุณภาพ

• ผู้ประกอบการ OTT หรือผู้ผลิตเนื้อหารายการทีเ่หมาะสม
ส าหรับเด็กและเยาวชน

ไม่มีกฎหมายทีต่อ้งแก้ไข • Ex-Post

• น าแนวทางมาจากสหภาพ
ยุโรปและ UK

9. ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการ OTT ในประเทศ
ไทย

• เมื่อผู้ให้บริการ OTT ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรทศัน ์จึงไม่ต้องมภีาระในการจ่ายค่าธรรมเนยีม
ในส่วนของใบอนญุาต 

• ในส่วนของภาระภาษมีลูค่าเพิม่ ปัจจุบนัประเทศไทยได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที ่53) พ.ศ. 2564 (พรบ. e-Service) เพื่อจัดเกบ็
ภาษีมลูค่าเพิม่ (VAT) จากผู้ให้บริการตา่งประเทศที่
ให้บริการทางอิเล็กทรอนกิสท์ีม่รีายไดใ้นประเทศไทย 
กฎหมายก าหนดให้ต้องจดทะเบยีนเปน็ผู้ประกอบการ
ภาษีมลูค่าเพิม่ มีหน้าทีต่อ้งยืน่แบบและเสียภาษมีลูค่าเพิม่
เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการในประเทศ

ในส่วนของการเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ 
ได้มีการประกาศใช้ พรบ. e-
Service แล้ว

• Ex-Ante

• น าแนวทางมาจากสหภาพ
ยุโรป (ฝร่ังเศสและสเปน)

ฝรั่งเศสเก็บรายรับจาก OTT 
ต่างประเทศร้อยละ 2 เข้า
กองทุนภาพยนตร์ฝร่ังเศส 
(French National Film Fund 
หรือ CNC)
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Thank you


