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กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา 

กสทช. ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา 

 เป็นอีกครัง้หนึง่ ท่ี กสทช . ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการเสวนาสาธารณะ โดยเชิญผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริโภค รวมถึง นกัวิชาการทัง้หลาย  มาร่วม แลกเปล่ียนใน

ประเดน็ท่ีเป็นปัญหาท้าทายของการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง่ในวนันี ้เป็นหวัข้อเร่ือง “เพย์ทีวี (Pay TV)” 

 หากย้อน กลบัไป 20-30 ปีก่อน จะพบวา่ เพย์ทีวี ยคุเร่ิมต้นในประเทศไทย ใช้ระบบ  MMDS 1 

ประกอบด้วยไทยสกาย 1

2  ไอบีซี 2

3 และแบบท่ีเป็นเคเบลิ  ในเวลาตอ่มา มีบางเจ้าล้มหายตายจาก หรือควบ

รวมกิจการกนั  ซึง่ก็เกิดปัญหาให้ถกเถียงกนั วา่จะเกิดปัญหาอํานาจผกูขาดในตลาด และสง่ผลตอ่การเอา

เปรียบผู้บริโภคหรือเปลา่ เพียงแตก่ฎหมายไทย (ขณะนัน้) และอํานาจการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไมเ่ข้มแข็ง

พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาการผกูขาด หรือการมีอําน าจเหนือตลาดได้  อยา่งไรก็ตาม เพย์ทีวีก็มีพฒันาการ

เร่ือยมา  จนกลายเป็นระบบที วีบอกรับสมาชิกในปัจจบุนั  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เป็นปัญหาท่ีเกิดจาก สญัญา 

เพราะเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ และมีสญัญาท่ีเขียนไว้  มีข้อตกลงท่ีมีการเสนอและสนองถกูต้อง

ตรงกนั  การเปล่ียนแปลงสาระสําคญัทางสญัญา จําเป็นต้องดผูลกระทบตอ่คูส่ญัญ า ดคูวามรับผิดชอบ

ของผู้ให้สญัญา  เนือ้หาสําคญัท่ีนําเสนอในวีดทิศัน์นัน้ บอกวา่ จําเป็นต้องมีกระบวนการซึง่สามารถชดเชย

                                                           
1  MMDS (Multichannel multipoint distribution service) แปลวา่ บริการกระจายสญัญาณแบบหลายจดุหลาย

ช่อง  หรือรู้จกักนัในอีกช่ือหนึง่วา่  Wireless Cable (เคเบิลไร้สาย ) เป็นวิธีการรับสญัญาณ โทรทศัน์เคเบิลทางเลอืกหนึง่ 

โดยสว่นใหญ่แล้วมีการใช้บริการในบริเวณชนบทท่ีมีประชากรเบาบาง ซึง่ธุรกิจเคเบิลตอ่สายไมส่ามารถเติบโตได้  ระบบ  

MMDS จะใช้คลืน่ความถ่ีของไมโครเวฟ ระยะตัง้แต ่ 2-3 กิกะเฮิร์ตซ์   การรับสญัญาณคลืน่โทรทศัน์ จะทําได้โดยใช้เสา

ไมโครเวฟแบบพิเศษ ติดอยูบ่นหลงัคา แล้ว จึงโยงเข้ากบักลอ่งรับสญัญาณ สาํหรับเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองรับโทรทศัน์  ซึง่มี

รูปแบบคล้ายกบักลอ่งรับสญัญาณเคเบิลระบบอนาลอ็ก ให้บริการเช่นเดียวกบัโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิก – ผู้ ทํารายงาน 
2  หรือ สถานีโทรทศัน์ไทยสกาย (Thai Sky Television : TST) ดําเนินการโดย บริษัท สยาม บรอดแคสติง้ จํากดั ในเครือธ

นายง ภายใต้สมัปทานกบัองค์การสือ่สารม วลชนแหง่ประเทศไทย  ออกอากาศกนัยายน 2534  โดยผู้บริโภคท่ีต้องการ

รับชมช่องรายการจากไทยสกายทีวี จะต้อง สมคัรสมาชิกไทยสกายทีวี   โดยสามารถเลอืกรับชมได้ 2 ระบบ คือระบบจาน

ดาวเทียม (ใช้จานดาวเทียม DTH) และระบบ MMDS  และหากต้องการรับชมช่องรายการจาก ไอบีซี ก็จําเป็นต้องสมคัร

เป็นสมาชิกของไอบีซีอีก แตไ่มต้่องติดตัง้อปุกรณ์ใหม ่ เน่ืองจากทัง้ไอบีซีและไทยสกายทีวีสามารถรับชม โดยใช้ระบบ

เดียวกนัได้ – ผู้ ทํารายงาน 
3 หรือ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติง้ คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทเคเบิลทีวีรายแรกๆ ในประเทศไทย  

ใช้ระบบการสง่สญัญาณ DStv ท่ีสง่ผา่นดาวเทียมระบบดิจิตอล (ใช้จานดาวเทียม DTH – Direct To Home) โดยผู้

ต้องการรับชมต้องติดจานดาวเทียมเพ่ือรับสญัญาณท่ีบ้าน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/MMDS
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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เยียวยาได้เลย โดยไมต้่องมีอีกฝ่ายร้องขอ  ยกตวัอยา่ง กรณีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม  มี

กตกิาวา่ หากบริการใช้งานไมไ่ด้ ด้วยเหตขุองผู้ให้บริการ เชน่สายไฟเบอร์ขาด สถานี ลม่ บริษัทห้ามคดิ

คา่บริการเพิ่มเตมิจากสิ่งเหลา่นี ้ ไมใ่ชผู่้บริโภคต้องไปร้องขอให้มีการลดราคาคา่บริการ  แตปั่ญหาของการ

ประกอบกิจการให้บริการของนกัธุรกิจไทย ยงัทําเป็น “ทองไมรู้่ร้อน ” คือเพิกเฉยตอ่ความรับผิดชอบตอ่

ปัญหา แตถ้่ามีผู้บริโภคร้องขอก็ยินดีดําเนินการ ให้  ทัง้ๆ ท่ีควรจะเป็นสิ่งท่ี “ต้องดําเนินการโดยอตัโนมตัิ ” 

เพราะกฎหมายเขียนไว้ชดัเจน  ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการกระจายเสียง จําเป็นต้องมีแนวคดิเดียวกนั

ในลกัษณะนี ้วา่หากเนือ้หารายการมนัหายไป สว่นไหนก็ตามแต ่ต้องมีการคํานวณมลูคา่รายการ (ตาม

การถ่วงนํา้หนกัของแตล่ะชอ่งด้วย – ไมใ่ชมี่ 100 ชอ่ง  หายไป 3 ชอ่ง ก็คดิแค ่ 3 เปอร์เซ็น ) เพราะมลูคา่

ราคาของแตล่ะรายการมีไมเ่ทา่กนั ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลดคา่บริการ จงึจะแก้ไขปัญหาในปัจจบุนัได้   

นอกจากนี ้ ประชาชนหลายคนก็ยงัรับรู้สิทธิในวงท่ีไมก่ว้างขวางนกั ยกตวัอยา่ง เพ่ือนผมท่ีเป็น

ผู้บริหารธนาคาร ถามวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้เค้าจะได้เงินคืนบ้างไหม ? เค้าไมอ่ยากดแู ล้ว เพราะรายการท่ีเค้า

ต้องการดตูอนสมคัรสมาชิกมนัหายไปหมดแล้ว แตเ่ค้าจา่ยเงินลว่งหน้าเป็นรายปีไปแล้ว  พอตอบวา่ ได้ ถ้า

ไปแจ้งยกเลิก ก็จะได้รับเงินสว่นท่ีเหลือคืน  ผู้บริหารธนาคารก็บอกวา่ดี  ไมอ่ยา่งนัน้ ก็จะเป็นเสมือนวา่ 

เม่ือจา่ยเงินลว่งหน้าแล้ว ไมต้่องมีใครรับผิดชอบตอ่ใครอีกเลย   

จริงๆ แล้ว เพย์ทีวี ระบบ บรอดแคส ติง้ดัง้เดมิ ควรจะตกผลึกเร่ืองสิทธิและความ

รับผิดชอบต่อกันไปตัง้นานแล้ว ไม่ควรจะมีประเดน็ปัญหาเกิดขึน้อีก เพราะในอนาคตเพย์ทีวีจะ

มีความซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยีมากขึน้  ยกตวัอยา่ง ในตา่งประเทศคา่ยมือถือมีความร่วมมือทางธุรกิจ

เนือ้หา (content) ชอ่งรายการไหน ? ก็ตามแตท่ี่หายไปจากเคเบลิ กลบัไปปรากฏในมือถือ  หรือแม้แต่

เนือ้หาระดบัโลกหลายๆ รายการ เร่ิมเจรจาทําข้อตกลงกบัคา่ยมือถือทัว่โลก เพ่ือทําการ ออกอากาศรายการ

ผา่นมือถือ น่ีคือรูปแบบธุรกิจท่ีกําลงัเกิดขึน้ในอนาคต อนัใกล้นี ้ อยา่งไรก็ตาม อาจกลา่วได้วา่ ยงัอยูใ่น

ความรับผิดชอบของ กสทช . เพราะตอ่ให้มีการเปล่ียนสญัญามาทํากบัคา่ยมือถือ ก็ยงัเป็นผู้ รับใบอนญุาต

จาก กสทช . ด้านโทรคมนาคม  ซึง่ยงัต้องรับผิดชอบและอยูใ่นอํานาจท่ีจะกํากบัดแูล  สิ่งท่ีน่ากังวลคือ 

หากธุรกิจเนือ้หา ไปร่ วมมือกับช่องทางออนไลน์อ่ืน ซึ่งไม่ใช่ผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ใช่ผู้ให้บริการ

มือถือ ผู้บริโภคไปสมัครสมาชิกกับทีวีออนไลน์ ซึ่งไม่มีการกาํกับดูแล  เช่น การสมัครบริการดู

หนังต่างประเทศ จ่ายเงนิเพ่ือได้สิทธิการเข้าถงึหนังผ่านทางออนไลน์  คาํถามคือ  เม่ือมีปัญหา

เกิดขึน้  “ใคร? จะเป็นผู้ดูแล- คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ”  ซึง่มีข้อจํากดัในการกํากบัดแูลในระดบัหนึง่  

เพราะวา่อํานาจตามกฎหมาย มีการกํากบัดแูลท่ีแตกตา่งกนับน แตล่ะเทคโนโลยีอยู ่ซึง่อาจก่อให้เกิดความ
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เสียเปรียบของผู้บริโภค และก่อให้เกิด ความแตกตา่ง ระหวา่งผู้ให้บริการด้วยกนัเอง ด้วย ศพัท์ทางเทคนิค

เรียกวา่ leveled playing field (หมายความวา่ พืน้ท่ีการแขง่ขนัท่ีถกูแบง่ระดบั )  การให้บริการบนโครงขา่ย

ของผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาต จากเรา  จะถกูกํากบัดแูล แบบหนึง่ แต่การให้บริการบนระบบออนไลน์ ซึง่ไมมี่การ

กํากบัดแูล จะเป็นอีกแบบหนึง่ และสามารถทําอะไรได้หลายอยา่ง เชน่  มีความรับผิดชอบ (ตอ่ผู้บริโภค ) 

น้อยลงได้ จะเป็นปัญหาในอนาคตท่ีต้องบริหารจดัการกนัตอ่ไป  

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ถือเป็นโอกาสอนัดี เพ่ือทดสอบวา่ ระบบปัจจบุนัท่ีมีอยู ่สามารถรับมือ

กบัปัญหาปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ได้ดีแคไ่หน  ซึ่ งก็แสดงให้เห็นแล้ววา่ รับมือได้ไมค่อ่ยดีนกั  แตปั่ญหาในอนาคต

ท่ีจะซบัซ้อนและยุง่ยากมากขึน้ จงึต้องหามาตรการรับมือกบัปัญหาในอนาคต  อยา่งไรก็ตามแต ่ ต้อง

ยืนยันว่า โดยหลักการพืน้ฐาน “สิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครอง ” ไม่ว่าบนเทคโนโลยีใด ไม่

ว่าบนโครงข่ายใด ไม่ว่าเป็นโมเดลธุรกิจแบบใด   สิทธิผู้บริโภคโดยพืน้ฐานไมมี่ความแตกตา่งกนั คือมี

สิทธิในการรับรู้ข้อมลู สิทธิในการทําสญัญา สิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยเยียวยา ฯลฯ โดยท่ีไมส่ามารถถกู

บดิเบือนเป็นประการอ่ืนไปได้ สิ่งนีเ้ป็นบทเรียนท่ีเราต้องเรียนรู้ร่วมกนัและสงัเคราะห์ออกมาให้ได้วา่ อะไร ? 

คือสิทธิพืน้ฐาน ซึง่เราจะใช้รับมือกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ในสว่นของผู้ประกอบการ ท่ีแก้ตวัวา่ เพราะการเจรจากบัผู้ให้บริการเนือ้หาในตา่งประเทศ และเพิ่ง

รู้ผลการเจรจาแบบฉกุละหกุ สง่ผลให้ เกิดสภาพปัญหา ดงักลา่ว   จริงๆ แล้ว ต้องมองกร ะบวนการทาง

กฎหมาย  ถ้ากระบวนการทางกฎหมายมีบญัญตัวิา่ ต้องแจ้งลว่งหน้า 30 วนั ต้องมีแผนเยียวยาผู้บริโภค  

และต้องขออนญุาต กสทช.  แปลวา่ ผู้ประกอบการต้องกลบัไปย้อนหลงัการวางแผนกระบวนการธุรกิจของ

ตวัเอง ให้เสร็จก่อน 30 วนันัน้ เพ่ือป้องกนัความไมแ่นน่อน  การอ้างว่ าการเจรจายงัไมสํ่าเร็จ จงึทําไมไ่ด้ 

ตามตารางเวลาเรานบัถอยหลงัได้ วา่มนัควรจะจบ ได้เม่ือไหร่    ดงันัน้ กระบวนกา รตรงนี ้ถ้าเราเอาสิทธิ

ตามสญัญาเป็นตวัตัง้ ก็ต้องปรับกระบวนการให้สอดรับกบัความรับผิดชอบท่ีตา่งคนตา่งไปตา่งมี   สิ่งท่ีเรา

จะเรียนรู้ร่วมกนั ทัง้ในสว่นของฝ่ายกํากบัดแูล ในสว่นของการคุ้มครองผู้บริโภค และในสว่น ตวัผู้บริโภคเอง  

เข้าใจวา่จะมีกระบวนการฟ้องร้องโดยใช้ class action 4 เอง ก็เป็นการทดลองปฏิบตักิาร เพ่ือหาความเป็น

ธรรมให้กบัสงัคม   

                                                           
4  หรือ การดําเนินคดีแบบกลุม่  หมายถึง การดําเนินคดีท่ีมีผู้ เสยีหายจํานวนมาก โดยผู้ เสยีหายเหลา่นัน้ต้องได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําท่ีมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกนั  ในการดําเนินคดีแบบกลุม่ โจทก์จะเป็นผู้ดําเนินการแทน 

ผู้ เสยีหายคนอ่ืนๆ ไมต้่องเข้ามาเป็นคูค่วามในคดีและไมต้่องมอบอํานาจให้โจทก์ดําเนินคดีแทน  โดยศาลอนญุาตให้เสนอ
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ในวนันี ้คงมีการแลกเปล่ียน พดูคยุกนั ทัง้ในชว่งเช้าและชว่งบา่ย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สามารถ

แก้ปัญหาในปัจจบุนั และมีมาตรการรองรับเพ่ือแก้ปัญหาในอนาคตได้ 

  

                                                                                                                                                                                     
คําฟ้องตอ่ศาล เพ่ือให้ศาลมีคําพิพากษาแสดงสทิธิของโจทก์และสมาชิกกลุม่  การดําเนินคดีแบบกลุม่ ต้องเป็นกรณีท่ีมี

สมาชิกกลุม่จํานวนมากท่ีได้รับความเสยีหายอนัสบืเน่ืองมาจาก  (1) คดีละเมิด  (2) คดีผิดสญัญา (3) คดีเรียกร้องสทิธิ

ตามกฎหมายตา่งๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค แรงงาน หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การ

แขง่ขนัทางการค้า (ม. 222/8)   ได้มีการแก้ไขกฎหมายและได้บญัญตัิหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดําเนินคดีแบบกลุม่ไว้โดย

ชดัเจนยิ่งขึน้ กลา่วคือ ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง่ (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ.2558 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2558 ซึง่มีผลใช้บงัคบัหลงัจากประกาศในราชกิจจานเุบกษา 240 

วนัถดัไปคือ 4 ธนัวาคม 2558 
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กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์ 

 ขอต้อนรับผู้ เข้าร่วมทกุทา่น ทัง้จากกลุม่ผู้ประกอบการ เครือขา่ยผู้บริโภค นกัวิชาการ และ

ส่ือมวลชนทกุทา่น 

 ตามท่ีทราบกนัวา่ งาน NBTC Public Forum เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งงานการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ในวนันี ้จะเน้นประเดน็

โทรทศัน์ เพย์ทีวี อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัมีความเช่ือมโยง- หลอมรวม เทคโนโลยีระหวา่งกนัมากขึน้ และ

ปัญหาก็จะซบัซ้อนมากขึน้เชน่กนั  

 ประเทศไทย 4.0 หรือ 0.4  สําหรับมมุของการกํากบัดแูล นัน้  ตามแนวคดิของ ITU หรือสหภาพ

โทรคมนาคมสากล ได้ให้ความหมายการกํากบัดแูลในยคุ 4.0 ไว้ ซึง่เป็นสาระ ท่ี กสทช . และผู้บริโภคเอง

ควรให้ความสําคญั  ITU ได้อธิบายความหมายในมิตขิองการกํากบัดแูลด้านกิจการส่ือสาร ไว้ดงันี ้ 

ยุคแรก (ยุค 1.0) เน้นไปท่ีเร่ืองของการสนบัสนนุให้มีการพฒันา ประสิทธิภาพการบริการและ การแขง่ขนั

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   ในประเทศไทยเราเพิ่งปรับเปล่ียน เม่ือก่อน กิจการส่ือสาร จะผกูขาดโดยรัฐ 

โครงสร้างพืน้ฐานยงัไมพ่ร้อม เม่ือมี กสทช . จงึได้ประมลูคล่ืนในด้านโทรคมนาคม และใช้ระบบใบอนญุาต

ในด้านโทรทศัน์ใน 3 – 4 ปีท่ีผา่นมา ซึง่ในหลายประเทศ อยูใ่นยคุแรก สว่นของไทยการบริการ เกิดขึน้ก่อน 

แตก่ฎหมายตามทีหลงั  ทําให้การดําเนินงานท่ีผา่นมา มีความสบัสนพอสมควร  สิทธิผู้บริโภคจงึไมไ่ด้รับ

การคุ้มครองดแูล   

ยุคท่ีสอง (ยุค 2.0) เป็นยคุของการแปรรูปกิจการส่ือสารมาสูก่ารดําเนินงานโดย เอกชน และให้ใบอนญุาต

ให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรีเป็นธรรมมากขึน้  หลงัจากเร่ืองของการวางโครงสร้างพืน้ฐาน (infrastructure)  

ก็มาถึงเร่ืองใบอนญุาต (licensing) และการสง่เสริมการแขง่ขนั (competition) ซึง่ กสทช. เองก็เพิ่งทํา   

ยุคท่ีสาม (ยุค 3.0) เป็นยคุท่ีขยบัสูก่ารแขง่ขนัด้านบริการมากกวา่โครงสร้างพืน้ฐาน การกํากบัดแูลจงึเน้น

การคุ้มครองให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยืนในบริการตา่งๆ จนถึงเร่ืองความเป็นกลางในการใช้เครือขา่ย (net 

neutrality) ซึง่ประเทศไทยยงัไมค่อ่ยมีการคยุในประเดน็ของยคุท่ีสามนีอ้ยา่งจริงจงัแตอ่ยา่งใด   

สําหรับ ยุคท่ี 4 (ยุค 4.0) มีความหลากหลายมากขึน้  เกิดขึน้ทา่มกลางสภาพแวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงใน

มิตเิทคโนโลยี เครือขา่ย ซบัพลายเออร์การบริการในรูปแบบตา่งๆ ผู้บริโภค ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสียในระบบ

นิเวศน์ดจิิตอล (digital eco-system) ซึ่งเกิดขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ และข้ามพรมแดน ข้ามภมูิภาค  การ
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กํากบัดแูลในยคุ 4.0 จงึจําเป็นต้องมีความหลากหลายมิติ  และหนึง่ในนัน้ คือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง่

หมายถึงการเอาผู้บริโภค หรือผู้ใช้งาน (users) เป็นศนูย์กลางมากขึน้ 

 มองย้อนกลบัไป ท่ีผา่นมา เราเน้นเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน เน้นเร่ืองใบอนญุาต เน้นเร่ืองกฎ กตกิา

การกํากบัดแูล เน้น เร่ืองให้มีการแขง่ขนั และต้องมาถึงยคุท่ี เอาผู้บริโภคเป็นศนูย์กลาง  ในประเทศไทย 

พฒันาการไมเ่ป็นไปตามแนวคดิดั งกลา่วนกั   อยา่งไรก็ ตาม วนันี ้ตอนเช้า  จะเน้นประเดน็สิทธิผู้บริโภค 

และตอนบา่ย จะได้ฟังภาคอตุสาหกรรมบ้าง ทัง้รายเก่าและรายใหม ่ วา่คดิอยา่งไร  โดยมีเป้าหมายว่า 

เราจะทาํอย่างไรให้เกิดการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ( ผู้บริโภค ) ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  

ผู้ประกอบการเองจะเคารพกตกิาและมีธรรมา ภบิาลมากขึน้  ในการกาํกับดูแล ก็จะถงึยุคท่ี

โปร่งใสมากขึน้ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้อีกต่อไปแล้ว  ทุกอย่างต้องได้รับการเปิดเผย-

วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง   เพราะฉะนัน้เอง ความโปร่งใสจงึควรเป็นหวัใจสําคญัในการให้บริการ และ

การกํากบัดแูล  ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความมีธรรมาภิบาล ควรเป็นคําสําคญั (key word) ในการ

ดําเนินการยคุตอ่จากนี ้

 ปัญหาเร่ืองเพย์ทีวี เป็นปัญหาท่ีมีให้แก้ไขตลอดเวลาท่ีเป็น กสทช . นี ้ หวงัวา่ การ แลกเปล่ียน-

พดูคยุในวนันี ้จะทําให้เรา สามารถมองเห็นหนทางในการก้าวสูอ่นาคตท่ีเป็นธรรมกวา่เดมิ  ผลสรุปการ

เสวนาสาธารณะในวนันี ้จะนําเสนอตอ่บอร์ดกสท . กสทช . และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการ

กํากบัดแูลตอ่ไป  
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การเสวนา หัวข้อ “สิทธิผู้บริโภคส่ือเพย์ทีวี” 

ผศ.ดร. เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์  คณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงฯ 

 ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  อนกุรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นอนกุรรมการเดียว ท่ี ระบอํุานาจหน้าท่ีไว้ตามมาตรา 31 ใน พรบ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ 

พ.ศ.2553 วา่ให้มีคณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจํานวน 2 ชดุ ด้านกิจการโทรคมนาคม 1 ชดุ และด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 1 ชดุ 

 กระบวน การทํางานของอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ นัน้ 

เป็นไปต ามกฎหมายกําห นด นัน่คือ มีสํานกั คุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทศัน์ (บส.) 

เป็นหนว่ยเลขานกุาร  และสํานกั บส . ก็ทํางานอยา่งใกล้ชิดกบัสํานกักฎหมายกระจายเสียงและโทรทศัน์  

จะเห็นวา่ มีเจ้าหน้าท่ี ซึง่เป็นผู้ รู้  – ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายอยูใ่นท่ีประชมุของอนกุรรมการ ฯ ตลอด  ไม่

เคยคดิมาก่อนวา่ ในเนือ้งานคุ้มครองผู้บริโภคนัน้ ท่ีสดุแล้ว มิตกิฎหมายจะเข้ามาเป็นตวัวิเคราะห์และตวั

ตดัสินมากอยา่งท่ีเป็น  ซึง่พบวา่ ในแง่มมุกฎหมาย บางครัง้อาจจะคุ้มครองดแูลสิทธิได้ไมท่ัว่ถึง  

ยกตวัอยา่งเชน่ ความรู้สกึเสียรู้ เสียอารมณ์ เสียความรู้สกึ ตวักฎหมายไมส่ามารถเข้าไปชว่ยดแูลได้  

 กลไกการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคของสํานกั  บส. และอนกุรรมการ ฯ  เป็นกลไกท่ีเป็นระบบ เป็น

กระบวนการขัน้ตอน  ท่ีสําคญัท่ีสดุ คือการเปิดชอ่ งทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีหลากหลาย แม้แต ่กสทช . สุ

ภิญญาเอง ก็ยงัเป็นชอ่งทางหนึง่ในการรับเร่ืองร้องเรียนด้วยตวัเองทางออนไลน์ เป็นต้น  

 ปัญหาในการทํางานของสํานกั บส. และคณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทศัน์นี ้ มีอยู ่2-3 ประเดน็ 

ประเดน็แรก ปัญหาภายใต้ กระบวนการ ขัน้ตอน ของกลไก  เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน ไมว่า่จะเป็น

ประเดน็ใดก็แล้วแต ่เจ้าหน้าท่ีต้องสืบค้นข้อมลู (สืบสวนข้อเท็จจริง) ศกึษาข้อกฎหมาย สอบถามผู้ ร้องเรียน 

และแจ้งผู้ถกูร้องเรียน  ในชว่งของการแจ้งผู้ถกูร้ องเรียนนี ้หลายกรณีพบวา่ผู้ถกูร้องเรียน หรือผู้ให้บริการ  ก็

จะตดิตอ่กลบัไปยงัผู้ ร้อง เพ่ือขอเจรจาไกลเ่กล่ียกนัโดยตรง   หลายครัง้ต้อง “ยตุข้ิอร้องเรียน ” แม้จะเข้าขา่ย

การกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคก็ตาม   พบวา่ กรณีมีมาตรการท่ีไมเ่หมาะสม เม่ือผู้ ร้องต้องการยตุิ

เร่ืองร้องเรียน มต ิกสท . มีออกมาเป็นแบบฟอร์มวา่ ให้ยตุเิร่ืองร้ องเรียน   อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีผู้ถกูร้อง 

และผู้ ร้องยตุกิารร้อง  อนกุรรมการฯ เสนอให้มีการบนัทกึพฤตกิรรมท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเอาไว้ด้วย 
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แม้กรณีนัน้ๆ จะยตุกิารร้องเรียนไปแล้วก็ตาม  ขอเสนอวา่ ก่อนท่ี กสทช . สภิุญญาจะหมดเทอม อาจต้อง

ลองกลบัไปทบทวนพฤตกิรรม ผู้ ให้บริการ ท่ีถกูบนัทกึการกระทําท่ีเ ข้าขา่ย เอาเปรียบผู้บริโภคไว้ ว่ ามีมาก

น้อยแคไ่หน  เพราะเม่ือมีการยตุกิารร้องเรียน ไมไ่ด้แปลวา่การเอาเปรียบไมเ่กิดขึน้ 

อีกประการหนึง่ของปัญหาเร่ืองกระบวนการขัน้ตอนก็คือ ชว่งระยะเวลาท่ีถกูยืดออกไป จากทัง้ทาง

ผู้ ร้อง และผู้ถกูร้อง  บอ่ยครัง้ ท่ีสํานกังานนําเร่ื องเข้าท่ีประชมุอนกุรรมการฯ แล้วอนกุรรมการฯ ถามวา่

ทําไมเร่ืองร้องตัง้แตต่อนนัน้ มาถึงตอนนีย้งัไมเ่รียบร้อย  สํานกังานแจ้งวา่ รอข้อมู ล รอการชีแ้จง รอการ

ตดิตอ่ ทําให้การดําเนินการลาช้ากวา่กําหนด 

เม่ือนําเร่ืองถึงอนกุรรมการฯ อนกุรรมการ ฯ ไมไ่ด้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากเอกสารแตเ่พียงอยา่ง

เดียวเทา่นัน้  แตจ่ะใช้การสมัมนา การเรียกพบ การทําแบบสํารวจ ฯลฯ เพ่ือรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ ร้อง และ

ผู้ถกูร้องโดยตรง 

ประเดน็ต่อมา คือองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ อนกุรรมการฯ จะถกูเสนอช่ือมาโดย กสทช . แตล่ะ

ทา่น จงึทําให้ต้องปรับตวัในการทํางานร่วมกนั อนกุรรมการฯ ชดุนี ้มีนกักฎหมายประกอบอยูเ่ป็นจํานวน

มาก  การอ้างอิงระเบียบ กสทช . ท่ีดีและมีอยู ่หลายครัง้ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ไ ด้ เพราะต้องเก่ียวข้องกบั

กฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ด้วย เชน่ กรณีมีพฤตกิ รรมละเมิดแล้ว ทางอนกุรรมการฯ เส นอให้ยตุกิาร

ให้บริการ  ผู้ให้บริการยตุกิารให้บริการจริง แตก็่ดําเนินการขอใบอนญุ าตใหมไ่ปพร้อมกนัด้วย โดยสํานกั

การอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส1) ก็ออกใบอนญุาตให้ เป็นต้น สะท้อนถึงความไมส่อดคล้อง

ต้องกนัของระเบียบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  

ประเดน็ต่อไป  อนุกรรมการฯ ไม่ใช่ผู้ตัดสินชีข้าด  อนกุรรมการฯ ทํางานร่วมกบัสํานกั คุ้มครอง

ผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ (บส.) ทําหน้าท่ีเป็นคณะผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาข้อมลู

เบือ้งต้น แล้วมีมตเิพ่ือเสนอตอ่ กสท . มตท่ีิเสนอตอ่ กสท . ทาง กสท. อาจจะรับ หรือไมรั่บ หรือมีมตติา่งไป

เลย หรือตีกลบัมา ให้พิจารณาใหม่ ก็ได้  หลายครัง้ เร่ืองต้องจบ แต ่กสท . ตีกลบัมา  ระบบการทํางาน

ระหวา่งคณะผู้ เช่ียวชาญพิจารณาข้อมลู (อนกุรรมการฯ) และคณะผู้ วินิจฉยัและตดัสิน (บอร์ด กสท.) ต้อง

มีกระบวนการท่ีเท่ียงตรง และ เท่ียงธรรม  และมีความสม่ําเสมอระดบัหนึง่  ไมใ่ชเ่ป็นเร่ืองแตล่ะกรณี  อนุ

กรรมการฯ จะทําหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้   
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ถ้า กสท. โดย กสท . องค์คณะ หรือสํานั กงาน ตดัสินตามกระบวนการขัน้ตอนไปจนถึงท่ีสดุแล้ว ผู้

ให้บริการยงัไมส่ามารถทําให้ผู้บริโภคพอใจ อนกุรรมการฯ ทําหน้าท่ีตอ่ได้เพียง แนะนําวา่ให้ผู้บริโภค

ฟ้องร้องตอ่สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เอง  ลา่สดุ มีการพดูคยุถึงวิธีการท่ีจะสง่ตอ่ผู้

ร้อง ไปยงั สคบ. แบบมีความรับผิดชอบและการดแูล (ความหวงั) มากขึน้  

จดุเปล่ียนสําคญัเพ่ือจดัสมัพนัธภาพใหมใ่ห้สมดลุระหวา่งองค์กรกํากบัดแูลอยา่ง กสทช . ผู้

ให้บริการ และผู้บริโภ ค  นัน่คือ เราจะทําอยา่งไร ? ท่ี ทาํให้กลไกการกาํกับดูแลนัน้ เป็นไปอย่าง

เท่ียงตรง- เท่ียงธรรม  เข้าใจ การประกอบการทางธุรกิจ พอๆ กบัเข้าใจสิทธิ และความคาดหวงัของ

ผู้บริโภคในทกุระดบั  จะทําอยา่งไร ? ท่ีจะให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาสมดุลอันเหมาะสม  ระหวา่ง

การส่ือสารท่ีเรียกร้องเชิญชวนให้สมคัรสมาชิก กบัการส่ือสารท่ีสร้างความเข้าใจอยา่งชดัเจนวา่การเป็น

สมาชิกอยูภ่ายใ ต้เง่ือนไขใด  นัน่คือ ให้ความสาํคัญกับการส่ือสารแจ้งสิทธิ พอๆ กับการส่ือสาร

การตลาด  และมีแผนเก่ียวกับ “มาตรการเยียวยา ” ท่ีเหมาะสม  ไว้ตามระเบียบวา่ด้วยการประกอบ

กิจการของ กสท.    

ท่ีสําคญั ทาํอย่างไร? ท่ีจะให้ผู้ประกอบการทาํ consumer literacy ด้วย เพ่ือสร้างความ

เข้าใจ และลดความคาดหวังระหว่างกัน  และมีธรรมาภบิาล    ขณะเดียวกนั ภายใต้การหลอมรวมส่ือ

และเทคโนโลยีอยา่งในปัจจบุนั  กสทช. (โดยสํานกัคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทศัน์ – 

บส.) จําเป็นต้องทํางานกบัผู้บริโภคในเชิงรุก โดยให้ความสําคญักบัการทํา  consumer literacy และมี  

ธรรมาภิบาลด้วย  พร้อมๆ กบัผู้บริโภค ซึง่นอกจากจะต้องมีความกระตือรือร้นในเร่ืองสิทธิของตนเองแล้ว 

ยงัจําเป็นต้องรวมกนัเป็นเครือขา่ยเพ่ือสร้างอํานาจตอ่รองให้มากขึน้ด้วยเชน่กนั 

 ปัญหาสําคญัตอ่กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสท . คืออํานาจของอนกุ รรมการ ฯ เป็นเพียง

อํานาจสอบสวนและเสนอมต ิและมีบอร์ด กสท . ใช้อํานาจวินิจฉยัอีกครัง้ ซึง่ต้องใช้ อํานาจอยา่งเท่ียงตรง 

เท่ียงธรรม ในทกุกรณี  แต่ หลายครัง้ พบวา่  ผู้ใช้อาํนาจวินิจฉัย ใช้อาํนาจ การอนุมัตโิดยขัดกับ

ระเบียบท่ีตัวเองประกาศกาํหนด น่ันคือความไม่เท่ียงตรง  เน่ืองจากระบบการทํางาน “ใช้ระบบ

วินิจฉยั” ดังนัน้ ผู้วินิจฉัยต้อง “รับผิดชอบ ” ในกรณีท่ีตนวินิจฉยัไปแล้ว เพราะเส่ียงต่อ “การละเว้น ” 

การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 องค์กรกํากบัดแูล กสท. โดย กสทช. นี ้ มีภาระท่ีท้าทายมาก  ต้อง “สร้างสมดลุ” ในการกํากบัดแูล

ผู้ประกอบการอยา่งเสรีและเท่ียงตรง และการคุ้มครองผู้บริโภคอยา่งเท่ียงธรรมในการกํากบัดแูลให้ได้  ซึง่ 
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“การวินิจฉยั ” จะมีผลตอ่ความรู้สกึของสงัคม โดยหลายๆ ครัง้เป็นมตจิากคนเ พียง 2 คนก็สามารถตดัสิน

กรณีท่ีสง่ผลตอ่คนจํานวนมากด้วย  

 

คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

 ขอนําเสนอรูปธรรม 2 เร่ืองจากกรณีเพย์ทีวี   เร่ืองแรก เป็นเร่ือง CTH  และอีกเร่ืองคือ TRUE 

Vision จากทัง้ 2 กรณี ผู้ประกอบการทัง้ 2 ราย มาเหนือเมฆมาก คือ ยงัไม่ มีใครทําอะไรได้เลย และ

ขณะเดียวกนัก็ดเูหมือนจะอยูใ่นภาวะ เข้าขา่ย  “ล้มบนฟกู ” ด้วย ทําให้ขัน้ตอนของผู้ เสียหายท่ีฟ้องคดีนัน้ 

หยดุชะงกัลง  อาจเรียกวา่ ผู้ประกอบการรู้ชอ่งทางกฎหมายทัง้หมด ท่ีจะไมรั่บผิดชอบผู้บริโภค   

ในสว่นกรณี TRUE Vision นัน้ ชดัเจนวา่ กสท. (กสทช.) เป็นเคร่ืองมือของ TRUE หรือเปลา่? ทัง้นี ้

โดยเหตผุลท่ีสําคญัคือ 1. TRUE Vision ไม่ได้ทาํตามขัน้ตอนในฐานะผู้ประกอบการ  เน่ืองจากวา่ การ

ให้บริการเหลา่นี ้ไมใ่ชใ่คร ? ก็สามารถให้บริการได้ ต้องขออนญุาตเร่ิมประกอบกิจการ และขออนญุาตยตุิ

การประกอบกิจการ เม่ือ พบวา่ ไมส่ามารถให้บริการ / ประกอบกิจการตอ่ไปได้  ซึง่เราพบวา่ การขอ

อนุญาตยุตกิารให้บริการของ TRUE นัน้  ไม่ได้ย่ืนเสนอ “แผนเยียวยาผู้บริโภค” จึงผิดเง่ือนไขการ

ประกอบกิจการท่ี กสท . ประกาศกาํหนด  แต่ กสท. เอง กลับอนุญาตให้ยุตกิารให้บริการ  ทัง้ๆ ท่ี

ผู้ประกอบการ ไมไ่ด้เสนอแผนเยียวยา ตามระเบียบ และวิธีปฏิบตัิ   จึงกล่าวได้ว่า กสท . ไม่บังคับใช้

ระเบียบ เข้าข่ายเป็นเคร่ืองมือให้กับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่หรือไม่  

นอกจากนี ้2. ประเดน็การแจ้งตอ่ผู้บริโภค / ผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 30 วนัก่อนยตุกิารให้บริการ 

ผู้ประกอบการก็ไมไ่ด้ดําเนินการตามระเบียบ เป็นท่ีนา่แปลกใจวา่ เม่ือผู้ประกอบการต้องการโฆษณาสินค้า 

และบริการ มกัใช้ “ทกุชอ่งทาง ” ในการประชาสมัพนัธ์กบัผู้บริโภค  ทวา่ เม่ือต้องยตุิ การให้บริการตาม

สญัญา กลบัใช้ “บางชอ่งทาง” “บางเวลา (โดยเฉพาะชว่งกลางวนัซึง่ผู้ ใช้บริการน้อย)”  

สําหรับกลุม่ผู้บริโภคนัน้ มีผู้บริโภคกลุม่หนึง่ร้องเรียน และเตรียมฟ้องคดีกรณี CTH แตก็่พบวา่ 

ฟ้องคดีลําบาก เพราะผู้ประกอบการรู้ชอ่งทางกฎหมายเป็นอยา่งดี และอ้างวา่ เลิกกิจการเพราะขาดทนุ 

เป็นการปิดชอ่งทาง มิให้ผู้บริโภคฟ้องคดีด้วย  
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กสท. สามารถคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากการยตุกิารให้บริการ ผา่นทางการอนมุตัแิผน

เยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ  การนําเสนอแผนเยียวยาของผู้ประกอบกิจการ ตอ่ กสท. นัน้ กสท. จงึไมค่วร “รีบ

ร้อน” พิจารณา-อนมุตัแิผนเยียวยาจนเกินไป เพราะอาจทําให้สิทธิผู้บริโภคไมไ่ด้รับการคุ้มครองอยา่งเตม็ท่ี  

ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสญัญา รวมถึงการได้รับการปฏิบตัติามสญัญา

ด้วย และการคุ้มครองเยียวยาเม่ือบอกเลิกสญัญาด้วยเชน่กนั  อยา่งไรก็ตาม สิทธิผู้ บริโภคนี ้ถกูระบใุน

ระเบียบและวิธีปฏิบตัขิอง กสท. ผา่นการแจ้งผู้บริโภคลว่งหน้า 30 วนัและการเสนอแผนเยียวยา  ในกรณีท่ี

เกิดขึน้ จงึดเูหมือนวา่ องค์กรกํากบัดแูลอยา่ง กสทช. ละเว้นปฏิบตัหิน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีบกพร่อง   

ข้อเสนอตอ่ กสทช .  1. แยกหนว่ยรับเร่ืองร้อ งเรียนให้เป็นอิสระจาก กสทช . เพ่ือลดปัญหาคอขวด 

ขณะนี ้ไมว่า่จะพิจารณาเร่ืองร้องเรียน สอบสวนเร่ืองราวแล้ว ไมส่ามารถมีมตเิพ่ือปฏิบตัไิด้โดย

คณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เลย แตต้่องนําเร่ืองดงักลา่ว เสนอตอ่บอร์ด กสท . ซึง่ใช้ระบบวินิจฉยั 

และเสียงข้างมากในการตัดสินใจมีมต ิ ซึง่เสียงข้างมากดงักลา่ว เป็นกรรมการผู้ ทําหน้าท่ี ในการกํากบัการ

ประกอบกิจการ ไมไ่ ด้ทําหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภคเลย  จงึขอให้แก้ไข พรบ . กสทช . ฉบบัใหม ่ให้แยก

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ ออกจา ก กสทช . เพ่ือลดปัญหา

ดงักลา่ว   

2. นอกจากนี ้การแก้ปัญหากรณีผู้ประกอบการละเมิดสญัญาการให้บริการ ต้องไมใ่ช้การ

แก้ปัญหากรณี “ราย” แม้วา่คณะอนกุรรมการคุ้มครองฯ จะมีความพยายามท่ีจะเสนอให้มีการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นการทัว่ไปเพียงใดก็ตาม แตก่ารตดัสินใจของ กสท . และ กสทช . จะไมใ่ช้อํานาจในลกัษณะ นัน้  

และท่ีสดุ เม่ือไมส่ามารถเรียกร้องตามสิทธิท่ีพงึได้ ผู้บริโภคต้อง “เร่ิมต้น ” ดําเนินเร่ืองร้องเรียนกบั

สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ .) ใหมอี่กครัง้หนึง่  การใช้สิทธิเรียกร้องให้ เกิดผลการ

เยียวยาเป็นการทัว่ไป  จะทําให้ผู้บริโภคท่ีกระตือรือร้นมีกําลงัใจจะเข้าสูก่ระบวนการฟ้องคดีให้ถึงท่ีสดุ

ตอ่ไป  และเม่ือการฟ้องร้องคดีสิน้สดุ ผู้ประกอบ กิจการจําต้องเยียวยาผู้บริโภคเป็นการทัว่ไป คา่ใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จํานวนมาก จะทําให้ผู้ประกอบการระมดัระวงัในการเอาเปรียบผู้บริโภคมากขึน้อีกด้วย   

3. ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยคุ้มครองผู้บริโภค (คณะอนกุรรมการคุ้มครองฯ ) กบัองค์กรคุ้มครอง

ผู้บริโภค (มลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค เครือขา่ยผู้บริโภค ฯลฯ ) เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ทัง้ในเชิงการรับ-สง่กรณี การสง่เสริมสนบัสนนุ รวมไปถึงการทํางานประเดน็ consumer literacy ด้วย  
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4. กลไกระดบัชาตท่ีิมีอยู ่ไมว่า่จะเป็น ปปช . ศาลปกครอง ท่ีรับเร่ืองตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีมิชอบของ กสทช . ดําเนินการอยา่งลา่ช้า ยาวนาน ไมท่นักาลกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  

ทําอยา่งไร ? ท่ีจะให้มีกลไกในกา รตดิตาม- ตรวจสอบการทํางาน กสทช . ในประเดน็ละเว้นปฏิบตัหิน้าท่ี 

ปฏิบตัหิน้าท่ีบกพร่อง ฯลฯ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สาธารณะอยา่งเตม็ท่ี   

5. ขยายเวลาการแจ้งยตุกิารให้บริการของผู้ประกอบการให้มากกวา่ 30 วนั (เพราะอาจไม่

ครอบคลมุสมาชิกจํานวนมาก)  นอกจากนี ้คา่ปรับทางปกครองท่ีน้อย และไมม่ัน่ใจวา่มีการปรับจริง ยงัทํา

ให้ผู้บริโภค  - พรบ. กสทช. ฉบบัใหม ่ ควรเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาการทํางานของ กสทช . ในปัจจบุนั ทัง้ใน

แง่การกํากบัการประกอบกิจการ (ใบอนญุาต) อยา่งเท่ียงตรง และการคุ้มครองผู้บริโภคอยา่งเท่ียงธรรม  มิ

เชน่นัน้ การแก้ไขกฎหมายในครัง้นี ้จะไมมี่ความหมายใดๆ เลย   

ประเดน็สิทธิผู้บริโภค นอกจากจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ได้ความเป็นธรรมจากการรับบริการ

แล้ว ยงัรวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัอีกด้วย ซึง่เป็นกระแสการคุ้มครองผู้บริโภคใน

ยคุ 4.0 ท่ีกําลงัจะมาถึง 
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ประกาศระเบียบของ กสทช. ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีเพย์ทีวีท่ีเกิดขึน้ 

ประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทาํที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ พ.ศ.2555   

ข้อ 5 การดําเนินการในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศยัการใช้เครือขา่ย หรือการ

โฆษณาอนัมีลกัษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

       (7)  กระทําการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขในการให้บริการ หรือระงบั หรือหยดุการให้บริการโดยไมแ่จ้ง 

ให้ผู้บริโภคทราบเป็นการลว่งหน้า โดยปราศจากเหตผุลอนัสมควร 

ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556          

ข้อ 12 สญัญาอยา่งน้อยจะต้องมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสทิธิหน้าท่ีระหวา่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้   

(๑) ข้อกําหนดเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของการให้บริการ เช่น การบริการช่องรายการปกติ การบริการ

ช่องรายการตามคําสัง่ซือ้นอกเหนือจากรายการปกติ การบริการวีดิทศัน์ตามคําขอ หรือบริการสง่เสริม

การขายอ่ืนๆ  

(7)  ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเลกิสญัญาการให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิก 

(8)  ข้อกําหนดรับรองการให้บริการตามท่ีกําหนดในสญัญา หรือตามท่ีโฆษณา หรือตามท่ีแจ้งให้ผู้ใช้บริการ

ทราบ 

ข้อ 15 กรณีท่ีผู้ให้บริการประสงค์จะเปลีย่นแปลงลกัษณะ ประเภท เง่ือนไข มาตรฐาน และคณุภาพในการ

ให้บริการท่ีตกลงในสญัญา หรือท่ีได้โฆษณา หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ

อ่ืนๆ อนัมีลกัษณะเป็นสาระสาํคญัของการให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ก่อนมีการเปลีย่นแปลง 

ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555   

ข้อ 21  ผู้ รับใบอนญุาตมีหน้าท่ีในการจดัให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่ผู้ใช้บริการภายหลงัการ

สิน้สดุให้ประกอบกิจการตามประกาศนี ้และให้รวมถึงกรณีท่ีมีการพกั หรือหยดุการให้บริการไมว่า่ทัง้หมด หรือ

บางสว่น 
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คุณพีรภัทร ฝอยทอง เจ้าของเพจ Fongdi 

 เพจตัง้ใจทําธุรกิจ start up ขึน้เม่ือต้นเดือนธนัวาคม 2559 ในจงัหวะท่ีเกิดกรณีบริษัท TRUE 

Vision บอกเลิกสญัญาชอ่งรายการในชว่งปลายเดือนธนัวาคม 2559 ซึง่ผมเองก็เป็นสมาชิกตดิอยู ่ 6 จดุ  

platinum แบบเสียคา่สมาชิกรายปี  จงึลองเร่ิมต้นโพสต์กรณีนี ้ทางส่ือสงัคมออนไลน์ และพบวา่มีผู้ ได้รับ

ผลกระทบเป็นจํานวนมาก  

 สว่นตวัคดิวา่ เม่ือผู้ประกอบการเพย์ทีวียตุกิารให้บ ริการลกัษณะนี ้ไมค่วรจะเป็นหน้าท่ีของ

ผู้บริโภคโดยตรง  แต ่กสทช . จําเป็นต้องทบทวน “อํานาจ-หน้าท่ี” ขององค์กรกํากบัดแูลด้วย เพราะมีข้อ

กฎหมายกําหนดไว้ “คอ่นข้างชดัเจน ” (โดยเฉพาะกรณี TRUE Vision มีข้อกฎหมายชดัเจนกวา่กรณีอ่ืน

ด้วย)  จงึตัง้คําถามวา่ กสทช. ทําอะไร? ไมไ่ด้จริงๆ หรือ 

 ยกตวัอยา่งเป็นรูปธรรมในกรณี TRUE Vision คือ ข้อกําหนดวา่ ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ประกาศ  กสทช. เร่ืองมาตรฐานของสญัญาการให้บริการโทรทศัน์

แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ.2556 ข้อ 15 – ดใูนล้อมกรอบ ก่อนหน้า) ไมน้่อยกวา่  30 วนั  ในตวัสญัญา  ถ้า

ผู้ประกอบการ อยา่ง TRUE Vision จะออกสญัญาใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  ยกเว้นต้ องการ

เปล่ียนแปลงสญัญาเพิ่มเตมิ ต้องเสนอให้ กสทช . อนมุตั ิ ปรากฏวา่ สิ่งท่ี TRUE Vision สง่ให้ กสทช . 

อนมุตั ิ เขียนด้านหน้าไว้ตามระเบียบ 30 วนั แตด้่านหลงัสญัญาเ ขียนเพิ่มเตมิวา่ การแจ้งผ่านโทรทศัน์ 

(แบบเป็นตวัว่ิงหนา้จอ ) ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย  จงึตัง้ข้อสงสยัวา่ กสทช . เขียน

ด้านหน้าไว้ทําไม? วา่ให้แจ้งเป็นรายลกัษณ์อกัษร เพราะตามกฎหมาย “การแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ” คือ

การแจ้งเป็นจดหมาย หรือสง่เป็นไปรษณีย์ตอบรับ หรืออ่ืนๆ แตด้่านหลงั กสทช . กลบัไปอนมุตัใิห้กบัการ

แจ้งผา่นรายการโทรทศัน์เป็นการแจ้งแบบลาย ลกัษณ์อกัษร  ทําให้เราเกิดข้อสงสยัในการทํางานของ 

กสทช. วา่ อนมุตัไิด้อยา่งไร?  

 จากประสบการณ์ทํางานมาหลายแหง่ โดยเฉพาะในองค์กรประกอบธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นธุรกิจ

ประกนัภยั หรือธนาคาร   พบวา่ หนว่ยงานกํากบักิจการอ่ืนๆ มีบทบาทสําคญัตอ่การประกอบกิจการธุรกิจ

นัน้  เม่ือมีการแจ้งวา่ หนว่ยงานกํากบัจะขอตรวจสอบ ผู้ประกอบการก็กลวัจนตวัสัน่แล้ว  มี ก็แต ่กสทช . ท่ี

ดเูหมือนวา่ผู้อยูภ่ายใต้กํากบัจะไมก่ลวัเลย 
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 กรณีดงักลา่วนี ้ทําไม ? ต้องใช้การฟ้องคดีแบบ class action การดําเนินคดีแบบนี ้หมายถึง  การ

รวมกลุม่ของผู้ ได้รับผลกระทบจากการให้บริการเพ่ือฟ้องคดี ทําไม ? ต้องรวมตวักนั  กรณี TRUE Vision ถ้า

เป็นคา่เสียหายของผมคนเดียว เตม็ท่ี 1 หม่ืนบาท และถ้าต้องฟ้องคดี คา่ทนายความก็เกิน 1 หม่ืนบาทแล้ว 

ความคุ้มคา่ในการฟ้องร้องจงึมีไมเ่พียงพอ มนัจงึเป็นชอ่งวา่งเล็กๆ ในการทําให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบ

ผู้บริโภค แตห่ากรวมกลุม่กนัในฐานะผู้บริโภค แล้วฟ้องร้องขึน้มา  แตล่ะรายคา่เสียหายอาจจะ 500 บาท 

1,000  บาท  แตส่มาชิกทัง้หมด 600,000  ราย  รวมมลูคา่ความเสียหายทัง้หมดแล้ว มนัเยอะมาก  

ทนายความท่ีรับทําคดี ก็ จะได้รับสว่นแบง่จากคดีท่ีมีมลูคา่สงูลกัษณะนี ้ รู้สกึวา่มีความคุ้ มคา่ และจะทํา

หน้าท่ีแทนทกุคนได้    

มีกรณีศกึษาท่ีนา่สนใจ ในประเทศอเมริกา ก็คือ กรณี Cable Vision ในปีท่ีแล้ว  ผู้ รับบริการไป

ร้องเรียน วา่ ทําไม ? การรับชมผา่นกลอ่งจงึต้องใช้กลอ่งย่ีห้อเค้าย่ีห้อเดีย ว แล้วบริษัทก็เก็บคา่เชา่กลอ่ง 

เชน่เดียวกบัในประเทศไทย ท่ีรวมคา่เชา่กลอ่งไว้ในคา่บริการด้วย  ผู้ใช้บริการอ้างวา่ เค้ามีกลอ่งอ่ืนอยูแ่ล้ว 

ซึง่รองรับการเช่ือมตอ่สญัญาณของบริษัทนีไ้ด้ด้วย ทําไม? ต้องซือ้กลอ่งใหม ่เพ่ือเช่ือมตอ่กบัเค้าเจ้าเดียว

เทา่นัน้ (กรณีประเทศไทย จะพบวา่ แตล่ะบ้านจะมีกลอ่งรับสญัญาณมากมายสบัสนไปหมด ทัง้ๆ ท่ี โดย

เทคโนโลยีสามารถใช้กลอ่งร่วมกนัได้ )  ผู้บริโภครวมตวักนัฟ้องวา่ เค้าโดนผกูขาดโดยบริษัทนี ้ เม่ือศาลรับ

ฟ้องเป็น class action สดุท้ายบริษัทก็ยินยอมรับผิดชอบ โดยไมต่อ่สู้  ยอมชดเชยให้สมาชิกดฟูรีตอ่ได้อีก 4 

เดือนเป็นคา่ชดใช้  สว่นคนท่ีไมต้่องการรับบริการแล้ว จะรับเป็นเงินคืนก็สามารถทําได้ เป็นต้น   

กรณี TRUE Vision “สญัญาต้องเป็นสญัญา” ชัดเจนว่า 1. ผิดกฎหมาย กสทช . แล้ว และ 2. 

สัญญาต้องเป็นสัญญาระหว่าง TRUE Vision กับผู้บริโภค   ตอนเราทําสญัญาสมคัรใช้บริการ มีการ

ระบอุยา่งชดัเจนวา่ ชอ่งไหน ? เป็นรายการไหน? เม่ือคณุจะเอาออกหนึง่ชอ่ง- เอาเข้าหนึง่ชอ่ง  คณุก็ทําเลย 

แล้วบอกวา่จบ ความจริงคือไมจ่บ เพราะคณุภาพของรายการในชอ่งใหมท่ี่นําเข้าไปแ ทนท่ี ไมเ่หมือนกนั  

เป็นการกระทาํท่ี “ผิดสัญญา”   นอกจากนี ้ช่องรายการดังกล่าว คือชอ่ง HBO และอีก 5 ชอ่ง ท่ีถูกเอา

ออกไปนัน้  เป็นช่องรายการท่ีบริษัทใช้ในการโฆษณา  เป็นช่องรายการหลักท่ีคุณโฆษณาว่า “คุณ

เป็นท่ีเดียวในประเทศไทย ท่ีมีช่องนีอ้ยู่  ถ้าต้องการดูช่องเหล่านี ้มาใช้บริการกับบริษัทคุณ ” เป็น 

exclusive content ซึง่การเจรจาเก่ียวกบั exclusive content นัน้ เป็นธรรมาภิบาลในเชิงธุรกิจ ทําไม ? 

กรณีอ่ืนแจ้งลว่งหน้าได้ 30 วนั กรณีนีแ้จ้งไมไ่ด้  แล้วอ้างเอากบัองค์กรกํากบัดแูล (และสาธารณะ ) วา่ ได้

พยายามเจรจาจนถึงวนัสดุท้ายเลย ฟังไมข่ึน้  เพราะบริษัทนี ้รวมทัง้ ชอ่งใหมท่ี่เอาเข้ามาแทน ไมว่า่จะเป็น 
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Sony, FOX ไมใ่ชบ่ริษัทท้องถ่ินเจ้าเล็ก ท่ีจะเจรจาสําเร็จภายในวนั-สองวนั  จงึมีข้อสงสยัให้เช่ือได้วา่ ความ

จริงบริษัทรู้ก่อน 30 วนัแนน่อน  แตทํ่าไม ? ถึงยงัใช้ชอ่งรายการดงักลา่วโฆษณา รวมถึงสมคัรสมาชิกตอ่  

จนถึงวนันี ้ก็ยงัมีการโฆษณาวา่ รายการ HBO เป็นของ TRUE Vision อยูใ่นเว็ปไซท์ของบริษัทอยูเ่ลย   

  ตลอดเวลาท่ีผา่นมา เม่ือผู้บริโภคไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ก็จะโพสต์บนส่ือออนไลน์ 

กรณีนี ้จงึอยากให้เป็นกรณีตวัอยา่งสําหรับผู้บริโภคในยคุ 4.0 จริง  และจะแตกตา่งไปจากเดมิ โดยใช้

ชอ่งทางศาล ถ้าศาลรับฟ้อง และเรามีหลกัฐานชดัเจน  บริษัทก็จะต้ องชดเชยเยียวยา ซึง่เราคอ่นข้างมี

ความมัน่ใจวา่ จะชนะ  และเกิดการดําเนินการตอ่จากนี ้ แตจ่ะได้คา่ชดเชยจํานวนเทา่ไร ? ก็ต้องไปนําสืบ

ให้เห็นมลูคา่ความเสียหายท่ีแท้จริงตอ่ไป   

 จากการออกแบบคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจประกนัภยั ซึง่ใช้ระบบ “อนญุาโตตลุาการ ” ทําหน้าท่ี

วินิจฉยัอยา่งรวดเร็ว เพ่ือลดความลา่ช้าในกระบวนการศาล  เสนอวา่ กสทช . ซึง่ไมมี่ผู้ เช่ียวชาญในบาง

กรณี และมีอปุสรรคในกลไกคุ้มครองผู้บริโภคฯ สามารถใช้ระบบ “อนญุาโตตลุาการ ” ท่ีประกอบด้วยผู้ มี

สว่นได้เสียทกุฝ่าย และผู้ เช่ียวชาญ โดยผู้ประกอบกิจการลงนามท่ีจะเข้าสูก่ระ บวนการนี ้เม่ือเกิดกรณี

ร้องเรียนขึน้ ไมต้่องเข้าสูก่ระบวนการศาล เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมอยา่งทนัทว่งทีได้  

 บทเรียนจากกรณีการฟ้อง TRUE Vision แบบ class action ก็คือ คนไทยต่ืนตวัในเร่ืองสิทธิ

ผู้บริโภคน้อย เม่ือเร่ิมแรกเปิดให้ลงทะเบียน แจ้งช่ือ แพกเกจท่ีรับบริการ มีมาลงทะเบียน 3-4 ร้อยราย

ภายในระยะเวลา 1 เดือน  กรณีนี ้แจ้งผู้ลงทะเบียนวา่ ต้องการ action ด้วยนะ เพราะต้องดําเนินการ

ฟ้องร้องทางศาล มีการขอเอกสารตวัจริง เ ข้าใจวา่สญัญาอาจจะหายากแล้ว มีผู้ ร่วมดําเนินการตอ่เกือบๆ 

100 ราย เป็นท่ีนา่ดีใจวา่ มีคนเข้าร่วมมาพอสมควร  ท่ีสําคญั มีชาวตา่งชาตต้ิองการเข้าร่วมเยอะ แจ้งขอ

แบบฟอร์มเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือขอร่วมฟ้องด้วย  สปัดาห์หน้าจะย่ืนฟ้อง 

 ขัน้ตอนตอ่ไปหลงัจากย่ืนฟ้อง และเน่ือ งจากเป็นการฟ้องแบบ class action กฎหมายบอกวา่ เม่ือ

ย่ืนฟ้องแล้วต้องย่ืนคําร้องด้วย โดยย่ืนคําร้อง “ขอดําเนินการพิจารณาคดีแบบกลุม่ ” ด้วย  กฎหมายนี ้ใน

ประเทศไทยแตกตา่งจากในอเมริกา ตรงท่ีในอเมริกาใช้ระบบ off in คือถ้ามีคนร่วมฟ้อง 10 ราย จะมีเพียง 

10 รายนีท่ี้ได้รับการเยียวยา คนอ่ืนถ้าต้องการการเยียวยาต้องมาเข้าร่วมพิจารณา (submit) ในภายหลงัได้   

สว่นประเทศไทยใช้ระบบ off out หมายความวา่ ถ้าเราร่วมฟ้อง ผู้ ร่วมฟ้องถือเป็นตวัแทนของกลุม่สมาชิก

ทัง้หมด ตอนนี ้แม้ผมจะมีกลุม่ฟ้องร้องเพียงแค ่100 ราย แตถ้่ามีสมาชิกจากกรณีจํานวน 600,000 ราย ถ้า
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ศาลตดัสินก็จะตดัสินสําหรับสมาชิกทัง้ 600,000 ราย  ผลเรียกร้องเป็นธรรมมาก  วา่ ใคร? ท่ีต้องการเรียก

คืนคา่สมาชิก ให้คืนคา่สมาชิก  ใคร ? ท่ีต้องการเป็นสมาชิกตอ่ ให้ลดคา่บริการลงมา  เราไมไ่ด้เรียกร้อง

นอกเหนือจากสญัญาเลย  ดงันัน้ ถ้าฟ้องครัง้นีช้ นะ ทกุคนท่ีเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธินีท้นัที จงึเป็นมิตใิหม่

ในการฟ้องร้องเพ่ือสิทธิผู้ เสียประโยชน์จากสญัญาให้บริการ  

 นอกจากนี ้กฎหมายนี ้ยงัมีการกําหนด “คา่เสียหายเชิงลงโทษ  (punitive damage)”  ปัจจบุนั 

หากเราเสียหาย 500 บาท เราก็จะได้รับเงินคืนจํานวน 500 บาท แตถ้่ามีการกําหนดคา่เสียหายเชิงลงโทษ 

เค้าอาจจะต้องชดใช้เพิ่มอีก 2 เทา่ คือถ้าคา่เสียหาย 500 บาท เค้าอาจจะต้องชดใช้อีก 1,000 บาท รวม

เป็น 1,500 บาท เป็นคา่ชดใช้สงูสดุท่ีเค้าอาจต้องให้ เป็นต้น  ดงันัน้ บริษัทต้องตดัสินใจแล้ววา่ ถ้ายือ้ ..

ดําเนินคดีจนถึงท่ีสดุ จะ ต้องชดใช้คา่เสียหายเชิงลงโทษด้วย  ในตา่งประเทศ โดยทัว่ไป บริษัทท่ีมีธรรมาภิ

บาล ถ้าศาลรับพิจารณาคดีแบบกลุม่ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะ “ยอม” ไมดํ่าเนินคดีตอ่ เพราะไมอ่ยาก

เสียหายเชิงภาพลกัษณ์ จะเจรจายอมความภายใน 45 วนั  มีคําถามวา่ ถ้าบริษัทแอบมาเจรจาลบัหลงักบั

บางคน และบางคนรับข้อเสนอนัน้ ตามกระบวนการ ผู้ รับข้อเสนอต้องนําขอเสนอจากบริษัท ขึน้เรียนตอ่

ศาล เพ่ือให้ศาลพิจารณาวา่ ข้อเสนอชดใช้นัน้ เป็นประโยชน์ตอ่กลุม่หรือไม ่ 

 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งนี ้หากบริษัทตดิตอ่เพ่ือขอเจรจาตามข้อเสนอของกลุม่ผู้ ฟ้องก็ยงัสามารถ

ทําได้ เพ ราะกระบวนการยงัไมถึ่งศาล และทางเพจท่ีเป็นต้นเร่ือง ก็ยินดีท่ีจะเจรจา   ท่ีสําคญัท่ีสดุ ทาง

บริษัทมีการเจรจาชดเชย case by case แล้วหลายราย และเป็นการเสนอการชดใช้ท่ี “ไมเ่ทา่กนั”  ดงันัน้ 

หากบริษัทจะเจรจาขอให้ดําเนินการแบบโปร่งใส เสมอภาค เทา่เทียมด้วย   

 

คุณสุวรรณา สมบัตรัิกษาสุข  ผู้จดัการสถานีวิทยแุหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ขอเร่ิมต้นด้วยการทบทวนวา่ เรามี กสทช . เอาไว้ทําอะไร ? กสทช.ทําหน้าท่ีครบถ้วนแล้วหรือยงั ? 

และเหตกุารณ์ครัง้นี ้ทําให้ กสทช . กํากบักิจการได้อยา่งมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ ?  ในฐานะท่ีเป็นนกั

กฎหมาย เราดปูระสิทธิภาพการกํากบักิจการจาก “การบงัคบัใช้กฎหมาย ” โดยดจูากบทบั ญญตัท่ีิมีการ

กําหนดโทษ แล้วดสูภาพบงัคบั  รวมถึงกระบวนการบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือสภาพบงัคบั 

 กสทช. ทราบดีวา่ ธุรกิจเพย์ทีวีในปัจจบุนั เป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสมบรูณ์ หรือแขง่จนัก่ึงสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้กสทช . เป็นองค์กรอิสระทางปกครองทําหน้าท่ีกํากบัเศรษฐกิจเฉพาะสาขา ซึง่ต้องใช้ “ผู้ เช่ียวชาญท่ี
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หลากหลายด้านเพ่ือการกํากบั ” เพ่ือแก้ปัญหาความชอบธรรมทางเศรษฐกิจ ให้กบัเรา  แก้ปัญหา การใช้

อํานาจเหนือตลาดขอ งผู้ประกอบการดัง้เดมิ ไปสูต่ลาดเกิดใหมท่ี่มีการแขง่ขนั  เดมิเราเคยชินกบัระบบ

สมัปทาน แตปั่จจบุนัเป็นตลาดแขง่ขนั  กสทช. ทําหน้าท่ีตอ่ปัจจยัภายในเหลา่นีแ้ล้วหรือยงั  นอกจากนี ้ยงั

มีปัจจยัภายนอก ท่ี กสทช . และเราตา่งยอมรับ ไมว่า่จะเป็นประเดน็โลกาภิวตัรหรือภมูิภา คนิยมของระบบ

เศรษฐกิจ  แนวโน้มการยกระดบัเศรษฐกิจจากตลาดภายในรัฐเป็นตลาดร่วม  ความจําเป็นต้องสร้างความ

นา่เช่ือถือไว้วางใจในทางระหวา่งประเทศ  ดงันัน้ กสทช . จําเป็นต้องกําหนดกตกิาการแขง่ขนั การควบคมุ

กํากบั และมาตรฐานสินค้า-บริการราคาไปพร้อมๆ กนัด้วย  

 กสทช. ควรจะมีแนวคดิท่ีจะชว่ยสร้างการกํากบัดแูล ซึง่กําหนดกระบวนการท่ีรัฐจะยงัคงแทรกแซง

ทางเศรษฐกิจได้โดยชอบธรรม และเป็นท่ียอมรับมากขึน้   รวมทัง้องค์กรกํากบัองค์กรนี ้จะต้องชว่ยป้องกนั

แทรกแซงอยา่งไร้ขอบเขตอํานาจของรัฐ  และขณะเดียวกนัต้องปกป้องตลาดจากลทัธิเสรีนิยมไร้สํานกึ   

ทัง้นี ้กสทช . ต้องสร้างความม่ันใจให้กับทุกฝ่ายในตลาด ว่าการแข่งขันเป็นธรรม และไม่เลือก

ปฏิบัต ิ โดยต้องควบคุม-กาํกับพฤตกิรรมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในตลาด  ต้องแก้ไขความผิดพลาด

บกพร่อง อนัเกิดจากมาตรการของหนว่ยงานราชการดัง้เดมิท่ีเคยมีอํานาจควบคมุกิจการนัน้ๆ มาก่ อน  

เหลา่นี ้จงึเป็นหวัใจสําคญัท่ีทําให้เรามี กสทช. แทนกรมประชาสมัพนัธ์  ถ้าเรายดึหลกัการทํางานตามแบบ

ราชการ ผลท่ีเกิดกบัผู้บริโภค ก็จะเป็นอยา่งท่ีเห็นทกุวนันี ้ 

 ตวัอยา่งองค์กรอิสระทางปกครองท่ีกํากบักิจการทางเศรษฐกิจรายสาขา  นอกเหนือจาก กสทช . ก็

ยงัมี คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการพลงังาน  (กกพ.) ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลงังาน พ .ศ.2550  

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (กลต.) ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535  และคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  (คปภ .) ตาม พ .ร.บ.

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั พ .ศ.2550 เป็นต้น  ท่ีเป็นหนว่ยงานใน

ลกัษณะเดียวกนั  แตท่า่นจะไมพ่บวา่ กกพ . มีปัญหาการกํากบัดแูลแบบท่ี กสทช . มี เพราะหนว่ยงาน

เหลา่นี ้กํากบักิจการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะหนว่ยงานภายใต้กํากบัน้อยกวา่ หนว่ยงานใต้ กํากบัของ 

กสทช. มากนกั 

 การกํากบัด้วยกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ กสทช. ต้องทําอยา่งไร?   กสทช. ขาดมาตรการป้องกัน

การทาํสัญญาแบบผูกขาดของตลาดเพย์ทีวี ท่ีทาํให้ไม่เกิดการแข่งขันตัง้แต่ต้น   ข้อควรตระหนกัคือ 

เพย์ทีวีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะมีการกํากบักิจการแบบ กสทช .  ดงันัน้ ทา่นต้องให้ความสําคญักบั “มาตรการ
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ป้องกนัการทําสญัญาแบบผกูขาดตัง้แตต้่นนํา้ ” เม่ือทา่นไมไ่ด้ดแูล ปัญหาจงึเกิดขึน้แบบวนันี ้  ตอ่มา 

กสทช. ขาดการกาํกับดูแลตลาดเชิงรุก ทา่นวิเคราะห์ตลาดหรือเปลา่ ในความเป็นจริงแล้ว มีผู้ เช่ียวชาญ

ท่ีเป็นท่ีปรึกษามากมาย และทา่นก็ได้แนะนําไว้แล้ววา่ กิจการเพย์ทีวีรายใด “เป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาด ” 

แต ่กสทช . ไมไ่ด้นําข้อมลูท่ีสําคญัเหลา่นัน้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เม่ือพดูถึงเร่ืองกฎหมายและเร่ืองตลาด 

ทกุวนันี ้ต้องมองกฎหมายและเร่ืองอ่ืนๆ อยา่งหลอมรวมแล้ว  

ความล้มเหลวของตลาดเพย์ทีวี เม่ือเกิดกรณี CTH กสทช. มีทา่ทีอยา่งไร? เฉยๆ และมองวา่ ดีแล้ว 

ท่ี TRUE Vision จะได้มีคูแ่ขง่หรือไม่ ?  ขณะเดียวกนั  สง่เสริมดจิิตอลทีวี ด้วยการให้ประมลูใบอนญุาต

จํานวน 24 ชอ่ง  สง่ผลให้ เกิดความล้ มเหลวของทัง้ดจิิตอลทีวี และเพย์ทีวี    นอกจากนี ้ การขาด

หลักประกันท่ีมีผลให้ผู้ใ ห้บริการต้องปฏิบัตติามกฎหมาย (ไม่เกรงกลัวการบังคับคดี )  ทัง้นีเ้พราะ

การบงัคบัคดีทางปกครอง ไมมี่เจ้าพนกังานบงัคบัคดี  นัน่หมายความวา่ การเรียกปรับทางปกครองนัน้ จะ

ได้เงินเข้ารัฐจริงหรือไม่ ? ยงัเป็นท่ีสงสยั  กระบวนการใช้อํานาจทางปกครองด้วยมาตรการเบาไปหาหนกั  

และจํานวนคา่ปรับไมส่งูนกั  เป็นจดุออ่นของ กระบวนการใช้อํานาจทางปกครอง  และทําให้ผู้ประกอบ

กิจการท่ีมีรายได้จํานวนมาก ไมเ่กรงกลวั  การออกคาํส่ังต่างๆ ต้องเล็งเหน็ถงึผลของส ภาพบังคับท่ีมี

ประสิทธิภาพด้วย การออกกฎหมายจําเป็นต้อง ให้ผู้อยูใ่ต้กํากบัตระหนกัถึงโทษ และผลของสภาพบงัคบั

ด้วย  นอกจากนี ้กสทช . ยงั ไม่มีอาํนาจในการ บังคับใช้มาตรการทางปกครอง (การบังคับคดี ) อีก

ด้วย 

 ประเดน็คําถามตอ่ กสทช . คือ ทา่นเรียกดสูญัญาลิขสิทธ์ิตอนเสนอผงัรา ยการเสมอ  ยกตวัอยา่ง

การเสนอผงัรายการรายปีของวิทยจุฬุาฯ ทา่นเรียกดสูญัญาลิขสิทธ์ิเสมอ  แตไ่มมี่เพราะวิทยจุฬุาฯ ผลิต

รายการเอง ถามวา่ หน้านี ้ไมมี่ในผงัรายการ รายปีของ TRUE Vision หรือ? ทา่นไมรู้่หรือ? วา่ HBO ทํา

สญัญาลิขสิทธ์ิอยา่งไร ? กบั TRUE Vision หรือทา่นยอมจํานนกบัเหตผุลวา่ “เป็นความลบัทางการค้า – ดู

ไมไ่ด้”  ทา่นต้องชัง่นํา้หนกัระหวา่ง ประโยชน์ของเอกชน VS ประโยชน์สาธารณะ  ถ้าทา่นต้องทะเลาะกบั

เอกชน เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยฟ้องให้ผู้ประกอบการสง่สญัญาลิขสิทธ์ิ ทา่นก็จําเป็นต้องทํา เพราะ

เป็นการทําให้เพย์ทีวี “บางราย” มีอํานาจเหนือตลาดและผกูขาดเนือ้หาเอาไว้  นอกจากนี ้ การใช้อํานาจให้

ผู้ประกอบกิจการเสนอแผน เยียวยา ผู้บริโภคนัน้ ไมค่วรเป็นแคเ่ลิกสญัญา หรือคืนเงิน   ความรับผิดของ

บริษัทผู้ให้บริการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้น กสทช . เคยใช้เหตดุงักลา่วแจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้ นไหม? เพ่ือให้
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ผู้ประกอบการท่ีเอาเปรียบผู้บริโภคตกอยูภ่ายใต้สภาพบงัคบัทางกฎหมายหรือเปลา่ และทา่นไมทํ่าเพราะ

อะไร   

 ผลกระทบในอนาคต  ถ้าทา่นต้องการ เห็นผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากๆ ทา่นต้องมี พฤตกิรรม

การลอกเลียนแบบ  (คือทําตามแบบรายใหญ่ท่ีเอาเปรียบผู้บริโภคกนัมา กๆ เม่ือมีผู้ ได้รับความเสียหาย

มากๆ ก็จะเกิดการแก้ไขในท่ีสดุ )  การกํากบัดแูลเพย์ทีวีสว่นท่ียงัเหลืออยู ่ให้สามารถแขง่ขนัหรือดําเนิน

ธุรกิจได้ตอ่ไป เป็นเร่ืองท่ีสําคญั  ถ้ากลุม่รายเล็กต้องออกจากตลาดไปอีก อาจเป็นผลงานท่ีไมดี่นกัของ 

กสทช . ชดุนี ้ท่ีกํากบักิจการเพย์ที วีจนล้มเลิกไปตามๆ กนั แถมมีรายใหญ่ท่ีกําลงัไลซื่อ้กิจการรายเล็ก 

เพ่ือให้เหลือรายเดียวอีกแล้ว   นอกจากนี ้ ตวัอยา่งการเยียวยา ชดเชยผู้บริโภค ต้อง คํานงึถึงประโยชน์ของ

ผู้บริโภคสงูสดุเป็นสําคญั  

 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 คุณวิชิต เอือ้อารีวรกุล  เจริญเคเบลิทีวี 

 มีความสงสยัวา่ ปัจจบุนันี ้กสทช .ทราบหรือไมว่า่ ใครเป็นเพย์ทีวี  เพราะ กสทช . กําหนดใน

กฎหมาย กสทช. เป็นกิจการใช้คล่ืนความถ่ี กบักิจการไมใ่ช้คล่ืนความถ่ี แตใ่นวนันี ้มีการบญัญตัศิพัท์ใหม ่

เป็น “เพย์ทีวี ” หรือไม ่ ทีวีดาวเทียมเป็นเพย์ทีวี หรือฟรีทีวี  เพย์ทีวี  กบัฟรีทีวีแบบบอกรับสมาชิกตา่งกนั

อยา่งไร?  หากมีการบญัญตัศิพัท์ตามประเภทการประกอบกิจการเป็นเพย์ทีวี กบัฟรีทีวีไว้ตัง้แต่ ต้น ปัญหา

ในวนันีอ้าจจะไมเ่กิด   

 เพย์ทีวี  ตามความเข้าใจของผม  คือ ดูทีวีแล้ว “ต้องจ่ายเงนิรายเดือน ”  ฟรีทีวีคือ ดทีูวีแล้วไม่

ต้องจา่ยรายเดือน วนันี ้คนเป็นเพย์ทีวีใน TRUE Vision มีประมาณ 3 แสนราย นอกนัน้ไมน่า่จะใชเ่พย์ทีวี 

อีกกลุม่หนึง่ท่ีเป็นเพย์ทีวีคือ เคเบลิท้องถ่ิน ท่ีเก็บคา่บริการรายเดือนๆ ละ 2-300 บาท จํานวน 2 ล้านราย  

นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมีเพย์ทีวีอี กประเภทหนึง่ ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แต่

เก่ียวข้องกบักิจการโทรคมนาคม คือ  IPTV 5 ซึง่ยงัไมมี่กฎหมายใดๆ ในการกํากบัดแูล IPTV เถ่ือนท่ี

ประกอบกิจการอยู ่ 

                                                           
5  Internet Protocol Television คือการนําเอาเทคโนโลยีโทรทศัน์มาประยกุต์ใช้เข้ากบัเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทความเร็วสงู

ผา่นเครือขา่ยบรอดแบนด์ท่ีครอบคลมุทัง้ประเทศ  (http://www.totiptv.com/iptv.html) 
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 ปัญหาเร่ืองนี ้จะไมเ่กิดขึน้ ถ้าประเทศไทยให้มีการแขง่ขนัเพย์ทีวีอยา่งสมบรูณ์   เป็นท่ีสงัเกตวา่ 

กรณีการยกเลิกชอ่ง HBO ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่เพราะ TRUE Vision เคยยกเลิกชอ่งรายการพรีเมียร์ลีกมาแล้ว 

เม่ือเกิดกรณี CTH ได้รับลิขสิทธ์ิพรีเมียร์ลีกในปี พ.ศ.2555 แตเ่หตผุลการยกเลิกชอ่งรายการพรีเมียร์ลีกคือ 

TRUE Vision ประมลูไมไ่ด้ และประชาชน (ผู้บริโภค) ยงัมีทางเลือกใหมคื่อ ดผูา่นการเป็นสมาชิก CTH ได้ 

นัน่คือ เกิดการแขง่ขนั  ผู้บริโภคจงึไมรู้่สกึวา่ ถกูเอาเปรียบเลย   ปัญหาการยกเลิก HBO กระทบ

ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคไม่มีทางเลือกทางอ่ืนในการดู HBO  สรุปแล้ว ประเทศไทยมี “ผู้ มีอํานาจ

เหนือตลาด” หรือไม?่ ถ้ามี – เป็น TRUE Vision หรือไม?่  ถ้าใช ่– ถึงเวลาท่ี กสทช . ต้องกําหนดระเบียบตอ่

ผู้ประกอบการท่ีมีอํานาจเหนือตลาด “ไมใ่ห้เอาเปรียบผู้บริโภค ” และ “ไมใ่ห้เอาเปรียบผู้ประกอบกิจการ

รายอ่ืน” ได้แล้ว 

 กสทช . จําเป็นต้องใช้อํานาจบงัคบัให้บริษัทชดเชยเยียวยาผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิกทัง้หมด ไมใ่ช่

เฉพาะราย  เพราะหากบริษัทท่ีเอาเปรียบผู้บริโภคต้องรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภคจํานวนมาก จะตดัสินใจในการ

ยกเลิกชอ่งบริการอยา่งรอบคอบมากขึน้ 

 

 ดร. วาริน ชลหาร  บริษัทเครือดจิิตอลเคเบลิ จ.เพชรบรูณ์ 

 ปัญหาท่ีเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากปัญหาในเชิงโครงสร้าง หากปรับแก้ได้ ปัญหาท่ีเราเผชิญอยูก็่จะไม่

เกิดขึน้ นัน่คือ 1. ดลุยภาพของอตุสาหกรรมท่ีถกูทําลายโดยสิน้เชิง และ 2. เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและ

หลอมรวมกนัเป็นเร่ืองเดียว แตอ่งค์กรกํากบัยงัคงทํางานแยกสว่น สง่ผลให้การ กํากบัดแูลไมมี่

ประสิทธิภาพ  ตลอดเวลาท่ีต้องประสานงาน- ตดิตอ่กบั กสทช . ทําให้ไมแ่นใ่จวา่ กฎหมายล้าหลงั หรือ

องค์กรกํากบัล้าหลงั  

 ปัจจบุนัตลาดเพย์ทีวี โดยเฉพาะผู้ประกอบการเคเบลิรายยอ่ยท้องถ่ิน  มีปัญหา คือเราไมมี่ชอ่ง

ลิขสิทธ์ิให้บริการลกูค้า สาเหตสํุาคญัคือ มีการ ละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งมโหฬาร ซึง่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน และ

ไมไ่ด้รับการแก้ไขเลยในโครงขา่ยโทรคมนาคม มีผู้ให้บริการรายการละเมิดลิขสิทธ์ิบนอินเตอร์เน็ท 

ผู้ใช้บริการสามารถดรูายการลิขสิทธ์ิด้วยการจา่ยเงินเพียง 1-200 บาท และไมไ่ด้รับการกํากบัดแูลใดๆ เลย

จากองค์กรกํากบั  สง่ผลให้ดลุยภาพของตลาดเพย์ทีวีสญูเสียไป โดยเฉพาะรายยอ่ยในท้องถ่ิน  นอกจากนี ้
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การเกิดขึน้ของดจิิตอลทีวี 24 ชอ่ง ก็ทําให้เพย์ทีวีเคเบลิท้องถ่ินล้มละลายไปด้วย  สดุท้ายคือ การขยายตวั

ของโทรทศัน์บนโครงขา่ยโทรคมนาคม ไมมี่การควบคมุใดๆ เลย และไมอ่ยูใ่นกํากบัของ กสท. แตอ่ยา่งใด   

 ประเดน็สดุท้าย ธุรกิจเคเบลิทีวีท้องถ่ินมีภาระคา่ใช้จา่ยจํานวนมาก ไมว่า่จะเป็นคา่พาดสาย การ

นําสายลงดนิ การบงัคบั must carry ทัง้หมดคือคา่ใช้จา่ยท่ีทาง กสท . ไมไ่ด้คํานงึถึง และสนบัสนนุเคเบลิ

ทีวีเลย ซึง่สดุท้ายแล้ว ผู้ประกอบการก็จะนําไปรวมในคา่บริการ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภคในท้ายท่ีสดุ 

 

 คุณชโลม เกตุจินดา เครือขา่ยผู้บริโภค จ.สงขลา 

เร่ืองอนาคตเพย์ทีวี จริงๆ แล้วเราจา่ยประจําอยูแ่ล้วสําหรับผู้บริโภคในเพย์ทีวี ในอนาคตก็จะมี

เร่ือง On Demand 6 หรือการจา่ยเฉพาะ  เม่ือเวลาเราไปพกัท่ีโรงแรม ปรากฏวา่เราโดนบงัคบัให้ดชูอ่งท่ี

เป็นนกัทอ่งเท่ียว บางชอ่งก็เป็นภาษาตา่งด้าวไมว่า่จะเป็นพมา่ หรือลาว ฯลฯ คดิวา่อนาคตเพย์ทีวียงัมีอยู ่

เพราะกลุม่บริโภคท่ีเป็นกลุม่เฉพาะ ยงัคงใช้บริการอยู ่ไมว่า่จะเป็นนกัทอ่งเท่ียว หรือแรงงาน ฯลฯ 

ในสว่นของสิทธิผู้บริโภค สนใจใ นประเดน็ท่ีอาจารย์เอือ้จิตพดูถึง คือ Consumer Literacy คือ

ความเข้าใจในระบบทัง้หมด คือพวกเราซือ้โทรศพัท์มือถือท่ีดทีูวีได้เรียบร้อยแล้ว อาจจะเห็นตา่งกบั

อาจารย์ท่ีพดูถึงดจิิตลัทีวีท่ีวา่ทําให้ธุรกิจทีวีหลายสว่นลม่สลาย แตต่วัเองท่ีไมใ่ชผู่้บริโภคระดบั High End 

เราสามารถท่ีจะเลือกดทีูวี ท่ีเม่ือก่อนนีมี้ชอ่ง 3, 5, 7, 9 เราดไูด้แคน่ัน้ ตอนนีส้ามารถดไูด้ 24 ชอ่ง มี

ความสขุมากเลย ได้ดสูารคดี เน็กซ์สเตป ฯลฯ ได้รับความรู้มากมาย 

ผู้บริโภคสว่นหนึง่เลือกเนือ้หา แล้วก็เลือกท่ีจะด ูเลือกท่ีจะจา่ยได้ อนันีเ้ป็นสิทธิท่ีเราคว รจะเลือก 

แตก่ารท่ีมีผู้บริโภคกลุม่หนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากการยกเลิก HBO ท่ีเขาจา่ยไปแล้ว 1,600 บาทตอ่เดือน 

เขาควรจะได้รับการเยียวยา อยา่งเชน่การลดราคา  

ตวัเองเคยใช้บริการ TRUE Vision แตก็่มีปัญหาตัง้แตเ่อียงจาน ก็ต้องจา่ย 500 บาท เพราะวา่ชา่ง

ต้องมา เป็นคา่ ท่ีเขาเดนิทางมาให้บริการ เป็นสิ่งท่ีตนเองโดนมาตลอด ก็คดิวา่มนันา่จะมีการจดัการ 

เพียงแตว่า่การท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเข้าใจในเร่ืองนี ้และพร้อมท่ีจะรวมกลุม่กนัฟ้อง มนัจะต้องทําให้ชอ่งทาง

                                                           
6  เป็นบริการท่ีเราสามารถเลอืกชมรายการโทรทศัน์ในแบบท่ีเราต้องการได้และเลอืกชมในเวลาท่ีสะดวก 
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ในการฟ้องร้องเทา่เทียมกนั ถึงแม้การบงัคบัใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการปรับมนัจะออ่น แตก่ารทําให้

ผู้บริโภคมีอํานาจในการฟ้องได้จริง อนันีเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยผู้บริโภคได้อีกทางหนึง่ 

สว่นผู้ประกอบการรายยอ่ย อนาคตข้างหน้าต้องมีการปรับตวัอยา่งรุนแรงมาก ขณะท่ี

ผู้ประกอบการบางรายปรับตวัไมท่นั ผู้บริโภคก็ปรับตวัไมท่นัเหมือนกนั มาตราท่ีจะสง่เสริมใ น พรบ.กสทช. 

ฉบบัใหม ่ถ้ามีได้ อยากให้มีตวัสถาบนัคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ผู้แทนจากเพจยามเฝ้าจอ  

ขอตัง้ข้อสงัเกตกบั TRUE Vision ทําไม ? หน้าจอถึงมืดบอ่ย การนําเสนอขา่ว โดยเฉพาะขา่ว

ตา่งประเทศ TRUE Vision ควรปลอ่ยให้นําเสนอได้ ไมเ่ข้าใจวา่เกิด อะไร? ขึน้ อาจจะเป็น Self-Regulation 

หรือ Self-Censorship หรือไม?่ 

กรณีท่ีผมพบมาได้เขียนไว้บนเพจด้วย คือ มีประมาณ 6 กรณี ทัง้คนไทยและตา่งประเทศ เร่ืองนี ้

TRUE Vision กลายเป็นเจ้าตลาดหลกั เพราะ  CTH หายไปแล้ว จงึไมรู้่วา่ TRUE vision กําลงักงัวล

เก่ียวกบัเร่ืองการดําเนินธุรกิจหรือ เปลา่ ถึงทําให้เกิดการ  Self-Censorship ขนาดนี ้การเป็นชอ่งทางหลกัก็

ควรคํานงึถึงการนําเสนอข้อมลูด้วย ก็ต้องคดิและฝากพิจารณาด้วย  ซึง่การทําแบบนี ้ ก็อาจจะตอ่ยอดไป

ฟ้องร้องได้ และการทําแบบนี ้อยา่งน้อยก็ต้องมีการแจ้งลว่งหน้า ตามข้อกําหนดหรือประกาศ ซึง่ กสทช . ได้

กําหนดไว้แล้ววา่การเปล่ียนแปลงต้องมีการแจ้งลว่งหน้าก่อน 

 

ผู้แทนจากเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา  

ผู้บริโภค ไมว่า่จะด้านโทรคมนาคมหรือโทรทศัน์ จะโดนเอาเปรียบอยูต่ลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นการ

ชําระคา่บริการหรือการให้บริการ ถ้าเกิดเราเสียสิทธ์ิหรือโดนเอาเปรียบ เวลาเราเรียกร้องกลบัมา ได้กลบัมา

น้อยมาก เราจะพึง่ผู้ กํากบัดแูลอยา่ง กสทช . ท่ีผา่นมา 5 ปี ก็พิสจูน์แล้ววา่พึง่ไมไ่ด้เลย ถ้าเราจะคดิแก้ไข

ปัญหา ก็ต้องคดิถึงวา่ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะคุ้มครองตนเองได้ และรู้ดีกวา่หนว่ยกํากบั 

ก่อนหน้านี ้ย้อนไปเม่ือ 5 ปีก่อน เรามีหน่ วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู ่อยา่งเชน่ สบท . ตรงนีช้ว่ย

แก้ปัญหาตรงกบัผู้บริโภคทกุชนชัน้ได้ แตว่า่เม่ือมาใช้ พรบ . นี ้ทําให้ผู้บริโภคถกูรอนสิทธ์ิและไมแ่ก้ปัญหา 

ถ้าจะแก้ให้ตรงจดุ ต้องมีเครือขา่ยผู้บริโภคท่ีรักษาสิทธ์ิผู้บริโภคได้ 
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กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์ 

ขออธิบายประเดน็ “ผู้ มีอํานาจเหนือตลาด” หรือ Significant Market Power (SMP) 6

7  การกําหนด

วา่ใคร ? เป็น SMP บ้าง ได้ สอบถาม กสทช . ดร .ธวชัชยั  เพราะทา่นดแูลเร่ืองนีอ้ยู ่ ได้คําตอบวา่

คณะอนุ กรรมการ ท่ีดแูลเร่ืองการแขง่ขนัได้พิจารณาเร่ืองนีแ้ล้ว และ กําลงัสง่เข้า บอร์ด  กสท . มีการ

กําหนดให้ผู้บริการโครงขา่ยดาวเทียม 2 รายท่ีอาจจะเข้าขา่ยเป็น SMP   หากมองในแง่ดีวา่  เม่ือบอร์ด 

กสท. กําหนดให้ใครเป็น SMP บ้าง  จะทําการกํากบัดแูลมีความชดัเจนขึน้มาก  จริงๆ แล้ว เขากําหนดเพ่ือ

ความเป็นธรรมในตลาด  ซึง่ในท้ายท่ีสดุแล้ว ความเป็นธรรมในการตลาดก็จะเป็นผลดีตอ่ผู้บริโภค 

สว่นเร่ืองของการบงัคบักฎหมายเร่ืองคา่ปรับ เม่ือทํางานมา 5 ปี และดกูฎหมายปกครอง ก็เครียด

มาก เพราะคา่ปรับนัน้ปรับได้น้อยมาก และฝ่ายกฎหมายก็บอกวา่เป็นเร่ืองของการปกครองท่ีต้องแจ้งเตือน

ก่อน เพราะฉะนัน้ทา่นจะเห็นวา่มนัมีการบอกคา่ปรับแ ตไ่มไ่ด้ปรับทนัที และบอกวา่ขอให้คณุระงบัการ

กระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบ ถ้าคณุไมร่ะงบัภายในก่ีวนั เราจะปรับวนัละ 20,000 บาท อนันีคื้อขัน้ต้น และ

ถ้าสว่นใหญ่เขามีการแก้ไข สมมตเิร่ืองแผน ให้สง่แผนภายใน 15 วนั ถ้าคณุไมส่ง่แผน คณุจะถกูปรับวนัละ 

20,000  บาท เขาอาจจะส่ งแผนเข้ามา แตแ่ผนนัน้มีการเปล่ียนนิดหนอ่ย ก็ถือวา่เป็นการสง่แล้ว 

เพราะฉะนัน้การปรับ 20,000 บาทเป็นเร่ืองการฝ่าฝืนคําสัง่ทางการปกครอง แตโ่ทษเอาเปรียบผู้บริโภค

สามารถปรับได้สงูสดุถึง 5 ล้านบาท ซึง่กรณีลา่สดุของกรณี TRUE Vision 6 ชอ่ง ทางคณะอนฯุ ผู้บริโภคก็

เสนอให้แจ้งเตือนคา่ปรับสงูสดุ 5 ล้านบาท แตว่า่ กสท. ก็ลดลงเหลือ 2 ล้านบาท เทา่กบั GMM ซึง่คณะอนุ

ฯผู้บริโภคเสนอ 2 ล้านบาท มีฐานะสมาชิก 40,000 คนท่ีได้รับผลกระทบ แตข่อง TRUE Vision มีสมาชิก

เกิน 500,000 คน ควรจะปรับ 5 ล้านบาท แตท่า่นก็บอกวา่เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกนั ทา่นให้ปรับ 2 

ล้านบาทเทา่กบั GMM อนันีเ้ราก็ไมเ่ห็นด้วย 

                                                           
7  ตามมาตรา 3 ภายใต้ พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ.2542  หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีมีสว่นแบง่ตลาด  ยอดการ

ขายเป็นรายเดียวหรือหลายราย  โดยพิจารณาถึงสภาพการแขง่ขนั ซึง่จะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเป็นอานาจเหนือตลาดหรือไม ่

ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดรายหนึง่ในตลาดสนิค้าใดสนิค้าหนึง่ หรือบริการใดบริการหนึง่ ท่ีมีสว่นแบง่

ตลาดในปีท่ีผา่นมาตัง้แตร้่อยละ  50  ขึน้ไป  และมียอดเงินขายในปีท่ีผา่นมาตัง้แต ่ 1,000 ล้านบาทขึน้ไป 2. ผู้ประกอบ

ธุรกิจ 3 รายแรก ในตลาดสนิค้าใดสนิค้าหนึง่ หรือบริการใดบริการหนึง่ท่ีมีสว่นแบง่ตลาดในปีท่ีผา่นมารวมกนัตัง้แตร้่อยละ 

75 ขึน้ไป และมียอดเงินขายใดรายหนึง่ในปีท่ีผา่นมาตัง้แต ่1,000 ล้านบาท  ขึน้ไป "ยกเว้น" รายท่ีมีสว่นแบง่ตลาดในปีท่ี

ผา่นมาตํ่ากวา่ร้อยละ 10 หรือรายท่ีมียอดเงินขายในปีท่ีผา่นมาตํ่ากวา่ 1,000 ล้านบาท   อา่นตอ่ได้ท่ี 

: http://www.ryt9.com/s/ryt9/111975 

http://www.ryt9.com/s/ryt9/111975
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ฐานการปรับการเอาเปรียบผู้บริโภคสงูกวา่การปรับเร่ืองเนือ้หา การปรับเร่ืองเนือ้หาปรับได้สงูสดุ 

500,000 บาท แตก่ารเอาเปรียบผู้บริโภค ปรับได้สงูสดุ 5 ล้านบาท เพียงแตว่า่ในเร่ืองของเนือ้หานัน้ปรับได้

เลย ถ้าทําผิดวนันี ้วนัรุ่งขึน้ บอร์ดประชมุเสร็จ ก็ปรับได้เลย แตค่วามผิดด้านการเอาเปรียบผู้บริโภค เม่ือทํา

ผิดก็ยกประโยชน์ให้ 1 ครัง้เสมอ ก็คือวา่เราต้องออกคําสัง่เตือนก่อน เขาต้องได้รับคําเตือนก่อนเขาถึงจะรู้

วา่เขาทําผิด นัน่หมายความวา่ อยา่งกรณี 6 ชอ่ง คณะอนุฯ ผู้บริโภคเสนอให้ปรับเลย เพราะจนถึงวนันีก็้มี

หลกัฐานวา่เขายงัไมไ่ด้แจ้งสมาชิก แตฝ่่ายกฎหมายและ กสท . บอกวา่ยงัไมไ่ด้ ต้องออกคําเตือนทาง

ปกครองก่อน แตคํ่าเตือนทางปกครองมีผลย้อนหลงัไมไ่ด้ ก็เป็นการยกประโยชน์ไป ครัง้นีก็้อาจไมไ่ด้ปรับ

จริง แตมี่การคาดโทษทางการปกค รอง และมีการออกคําสัง่วา่ให้  TRUE Vision ระงบัการกระทําท่ีไมแ่จ้ง

ผู้บริโภคลว่งหน้า 30 วนั แตว่า่ TRUE Vision ไมแ่จ้งไปแล้ว มนัก็เลยหมายถึงครัง้ถดัไปหรือไม ่ก็ยงัเถียง

กนัอยู ่ในขณะท่ีเราเห็นวา่ควรจะปรับเลย เพราะละเมิดไปแล้ว แตเ่ขาบอกวา่ถ้าไมมี่จดหมายแจ้งลว่งห น้า

วา่จะปรับ เราปรับไมไ่ด้ อนันีเ้ลา่ให้ทา่นฟังถึงกระบวนการพิจารณา 

แตอ่ยา่งน้อยก็มีมตขิัน้ต้น ท่ีคดิวา่จะดีตอ่ “กลุม่ฟ้องได้ “ ของคณุพีรภทัร อยา่งน้อยในกรณี HBO 

กสท. มีคําสัง่วา่ TRUE Vision ผิด อาจจะยงัไมถึ่งขัน้ปรับได้จริง แตก็่เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้ในการฟ้อ งศาลแพง่

ได้ เพราะวา่เม่ือมาดคํูาวินิจฉยัทางการปกครอง เราได้สิทธ์ิวินิจฉยัแล้ววา่คณุผิดในเบือ้งต้น แตก็่ใช้

เวลานานมากพอสมควรท่ีจะให้ กสท . มีมตวิา่เป็นการกระทําท่ีผิดและให้ลงโทษ ก็มีมตแิล้ววา่เป็นการ

กระทําผิดท่ีเข้าขา่ยเอาเปรียบผู้บริโภค สัง่ให้ระงบัการกระทํา ถ้าไมร่ะงบัการกระทํา จะถกูปรับ 2 ล้านบาท

หรือวนัละก่ีแสนก็วา่กนัไป ซึง่หมายความวา่ครัง้หน้า ถ้าไมมี่การแจ้งลว่งหน้าให้สมาชิก 30 วนั แนน่อนวา่

จะต้องถกูปรับทนัที 

แตอ่นันัน้ยงัไมสํ่าคญัเทา่กบัประชาชนจะใช้สิทธ์ิไปฟ้องร้องศาล สามารถอิงคําวินิจฉยัขององค์กร

ทางปกครอง ว่ าเขาฟันธงแล้ววา่ผิด เพียงแตอ่าจจะเป็นประเดน็ท่ีคดิวา่ กสท . ก็รู้วา่ถ้าเร่ืองนีไ้ปฟ้องศาล 

แล้วตวัเองไมมี่มาตรการเยียวยาท่ีเป็นธรรม ก็คงจะลําบาก ในตอนแรก True ยืนยนัวา่แผนเยียวยานัน้

พอแล้ว สดุท้าย กสท . ก็เจรจาเพิ่มอีก ให้คืนคา่สมาชิกท่ียกเลิก 30 วนัหลงัจากท่ีชอ่งหายไป อนันัน้เข้าใจ

วา่ กสท. ก็พยายามอดุจดุออ่นท่ีตวัเองไมถ่กูมองวา่ละเว้น 

ตรงนีอ้าจจะเป็นประเดน็ท่ีกลุม่ฟ้องได้จะนําไปพิจารณาวา่เม่ือ กสท . มีมต ิและ True คืนเงินให้

สมาชิกท่ียกเลิกย้อนหลงั 30 วนัวา่จะมีผลอะไรไหม ในความเห็นสว่นตวั มองวา่มตขิอง กสท . ยงัไมเ่ป็น

ธรรมมากพอ ก็คือวา่ให้สิทธ์ิคือเงินเฉพาะคนยกเลิกในชว่งเวลาหนึง่ๆ แทนท่ีจะคืนเงินให้ทัง้หมด เพราะวา่
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หลายคนยงัไมย่กเลิกภายใน 30 วนัหลงัจากชอ่งหาย เพราะเขาร อแผนเยียวยา เพราะจริงๆ แล้วควรจะให้

สิทธ์ิคนยกเลิกหลงัจาก 15 วนัหลงัจาก กสท. มีมต ิอนันีถึ้งจะเรียกวา่ยตุธิรรม 

สว่นเร่ืองของการลดราคาให้กบัคนท่ียงัอยู ่เป็นการเถียงกนัในหลกัการ มีการมองวา่เป็นทางเลือก

ของผู้บริโภคแล้ว ซึง่ กสท . เห็นตรงกนัวา่ TRUE Vision ต้องคืนเงินให้สมาชิกท่ียกเลิกย้อนหลงั 30 วนัท่ี

คณุไมแ่จ้งเขาลว่งหน้า แตสํ่าหรับสมาชิกท่ียงัอยูโ่ดยท่ีรู้วา่ไมมี่ HBO ก็ถือวา่เป็นการเลือกของผู้บริโภค แต่

เรามองวา่ไมไ่ด้ ควรจะต้องลดราคา แตอ่นันีเ้ขามองวา่เป็นกลไกตลาด ซึง่อนันี ้ “กลุม่ฟ้องได้ ” คงจะ

ดําเนินการตอ่ไป และคงขึน้อยูท่ี่ศาลวา่ทา่นจะพิจารณาอยา่งไร 

ในทกุกรณี ตัง้แต ่GMM, CTH จนถึง TRUE Vision สิ่งท่ีเราทําได้ดีท่ีสดุ ก็คือ การผลกัดนัให้ กสท . 

มีคําสัง่ชีว้า่เป็นการกระทําท่ีผิดทางปกครอง และการปรับได้จริงก็ปรับได้น้อยมาก เพราะวา่จะต้องมีการ

แจ้งเตือนก่อน คนท่ี ถกูปรับจริงๆ คือ ชอ่งดาวเทียมท่ีละเมิดกฎหมายอาหารและยา คือ โฆษณาโดยไมข่อ 

อย. ก็ถกูปรับจริง แตพ่อถกูปรับ เขาก็ไปฟ้องท่ีศาล สดุท้ายก็อาจจะยกเลิกชอ่งรายการไป และมีการเปล่ียน

บริษัทแล้วมาขอใบอนญุาตใหมก็่มี มีรายท่ีมาเสียคา่ปรับแล้ว คือ GMM และผู้ประกอบการหลายรา ยก็มี

ความพยายามท่ีจะแก้ปัญหา ยกตวัอยา่ง อาร์เอส พอเกิดปัญหาก็พยายามเจรจาเพ่ือคืนเงินให้คนท่ีซือ้

กลอ่งดบูอลโลก เพราะรัฐบาลเอาเงินไปสนบัสนนุ อนันีเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี อยา่ง GMM ก็เหน่ือยมากกวา่จะ

เจรจากนัจบ ซึง่ก็ไมส่วยเทา่ไร แตอ่ยา่งน้อย เขาก็มาเสียคา่ปรับ ตอน แรกเขาก็ไมย่อมเสียคา่ปรับเพราะสง่

แผนเยียวยาช้า เขาก็อทุธรณ์มา แตก่รรมการไมใ่ห้อทุธรณ์ ลา่สดุก็ทราบวา่เขามาเสียคา่ปรับแล้ว 

กรณี TRUE Vision 6 ชอ่ง เหมือนจะจบแล้ว แตก่รณียงัค้างอยู ่เพราะกรณี 11 ชอ่งยงัไมจ่บ บอร์ด

ก็มตใิห้ไปเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเตมิ ซึง่บอร์ดบ อกวา่ให้ใช้แนวเดียวกบักรณีของ HBO ซึง่ถ้าให้ตีความก็

คืออาจจะให้ True คืนเงินสมาชิก แตก่รณีนีอ้าจจะซบัซ้อน เพราะวา่ 11 ชอ่ง ทยอยเลิกมาตัง้นานแล้ว 

เอกสารจะยงัอยูค่รบไหม ก็คงดรูายละเอียดกนัอีกที แตส่ิ่งท่ียงัพอทําให้พดูได้ คือ ทกุกิจกรรมท่ีดเูหมือนวา่

เอาเปรียบผู้บริโภค กสท . ก็ได้ระบไุว้วา่ผิด และดีใจท่ีมีกลุม่ท่ีจะไปดําเนินการทางศาลแพง่ตอ่ สิ่งนีจ้ะเป็น

บรรทดัฐานท่ีเอกชนจะกลวัมากกวา่ ทกุท้ายนีก็้มองวา่ กสทช. ควรจะใช้ดาบของตวัเองมากกวา่นี ้
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ผศ.ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์  

ได้พดูกบัคณุพีรภทัรวา่จะทําอยา่งไร ? ให้กระบวนการยตุธิรรม หรือวา่กระบวนการทางศาล การ

ตีความทางกฎหมาย ฯลฯ เข้าใจธรรมชาตขิองส่ือ ส่ือเป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สกึมากเลย เราตดัสินใจ

จะดทีูวีชอ่งไหน วนันีเ้ราไมไ่ด้ดู ทีวีเพ่ือเสริมปัญญา มนัมาจากอารมณ์ความรู้สกึก่อน เพราะฉะนัน้วิธีการ

ส่ือสารระหวา่งผู้ให้บริการกบัประชาชน มนัเป็นวิธีการส่ือสารแบบโน้มน้าวเชิญชวน เป็นเร่ืองอารมณ์

ความรู้สกึ เราเคยดฟูรีทีวีมานาน พอมาดเูพย์ทีวีก็เสียเงินและมีการตกลงกนัวา่จะได้ดอูะไรบ้าง พอหายไป

จะเยียวยาอยา่งไร 

ตอนทํางานในคณะอนุ กรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค  พยายามหาทางเยียวยาท่ีดีท่ีสดุ แตพ่อมีวิธีคดิ

แบบเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นหลกัเหตผุล ทา่นเช่ือไหมวา่ชอ่ง “แน็ทจีโอ ” กบัชอ่ง “ฟ็อกไทย ” ท่ีหายไปจาก

กลอ่ง GMMz เอาจํานวนไปคณูหารกนัแล้ว สรุปวา่จํานวนท่ีหายไปคดิเป็นมลูคา่ 118 บาท ก็ยากจะถาม

วา่ในกระบวนการยตุธิรร มสามารถตีคา่ความรู้สกึท่ีเสียรู้ เสียอารมณ์ เสียโอกาส โอกาสทางความรู้สกึตี

มลูคา่ได้ไหม 

ก็อยากให้กําลงัใจ “กลุม่ฟ้องได้” และอยากให้ลองเปิดมิตใิหมด่วูา่พอถึงเวลาชดเชย แล้วทดแทน

กนัไมไ่ด้ แล้วจะอธิบายความรู้สกึนัน้อยา่งไรดี เม่ือหายไป 11 ชอ่ง ก็ทดแทนกนั 11 ชอ่ง หายไป 6 ชอ่ง  ก็

ทดแทนกนั 6 ชอ่ง และมีการแถมกนัด้วยตา่งหาก ยงัไมพ่อกนัอีกหรือ อนันีคื้อประเดน็ เพราะฉะนัน้ในเร่ือง

ของการคุ้มครองผู้บริโภค คดิวา่การอ้างเอกสาร หลกัฐาน และเทคนิคทัง้หมด เป็นวิธีท่ีทําให้มนัถกูต้องตาม

กฎหมาย แตจ่ริงๆ แล้ว การคุ้มครองผู้บริโภคเป็ นเร่ืองของทศันคต ิเป็นเร่ืองของการเห็นความสําคญัของ

คณุคา่ โดยเฉพาะมิตขิองกลไกกํากบัดแูล  

ถ้าเราบอกวา่แจ้งก่อน 30 วนั เขาแจ้งก่อน 30 วนั วนัละครัง้ตอนเท่ียงคืน ซึง่ในทางกฎระเบียบก็

ถกู และเหมือนกระทัง่ตีความเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท่ีคณุพีรภทัรจะพดู คณะอนกุรรมก ารฯ เคยหยิบ

ยกมาแล้ว แล้วได้รับคําอธิบายในมิตขิองกฎหมายวา่การเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมไ่ด้หมายความวา่ต้องเป็น

จดหมาย หรือ SMS เป็นอกัษรท่ีว่ิงผา่นจอก็ได้แล้ว บางทีหลกัฐาน เอกสาร และเทคนิคตา่งๆ ต้องดใูห้ดี

ด้วย วา่ทําบนฐานคดิอะไร  

สดุท้ายดฉินัเป็นอนกุรรมการฯ แตไ่มไ่ด้ เป็นบคุลากรของ กสทช . เข้ามาเป็นคณะอนกุรรมการใน

ฐานะนกัวิชาการอิสระด้านส่ือ ดฉินัมีความรู้สกึวา่ทํางานเทา่ท่ีคณุสภิุญญามอบหมายให้ทําตัง้แตต้่น คดิ
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วา่งานของ กสทช . ยงัทําเป็นแทง่ๆ และมตขิอง กสทช . ท่ีเป็นผู้ วินิจฉยัชีข้าดนัน้ มิตทิางด้านธุรกิจและมิติ

ทางด้านอตุสาห กรรมจะสําคญักวา่มิตทิางด้านการดแูลคนจํานวนมาก จงึทําให้กสทช . ด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเสียงสว่นน้อยตลอด  

นอกจากนี ้ลกัษณะของส่ือหลอมรวม ลกัษณะการตลาดของส่ือ ลกัษณะนิสยัการบริโภคของ

ผู้บริโภค ฯลฯ ไมไ่ด้เป็นแทง่ มนัหลอมรวมไหลเทกนัไปหมด ข้ามจาก Broadcast ไป Telecom ด้วยซํา้ 

เพราะฉะนัน้เราต้องชว่ยกนัจบัตาดวูา่เม่ือกรรมการจาก 11 คนเหลือ 7 คน ปัญหานีก็้ยงัอยูห่รือไม ่และย่ิง

สําคญัท่ีสดุพอเหลือ 7 คนตามกฎหมายใหม ่กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดแูล ทัง้ด้านโทรคมนาคมและ

การกระจายเสียงและโทรทศัน์ด้วย ทา่นมาตามดก็ูแล้วกนั ในด้านข องโทรคมนาคมนัน้ มลูคา่จะชดัเจน 

ขณะท่ีการกระจายเสียงมลูคา่มนัคอ่นข้างจะเป็น Software เป็นเร่ืองของความรู้สกึ เป็นเร่ืองของการ

อธิบายมิตนิามธรรมคอ่นข้างสงู เพราะฉะนัน้เหลือ 7 คน ปัญหาท่ีเกิดวนันี ้ทางด้านเพย์ทีวีและทางด้าน 

Broadcast ในการคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะหนกัมากกวา่เดมิ 

 

คุณสารี อ๋องสมหวัง  

อยากให้ผู้บริโภคปฏิบตักิารให้มากขึน้ และคดิวา่ถ้าเราอยูท่ี่บ้านก็มีแตต่ดิลบ ถ้าเกิดเหตกุารณ์

อะไรขึน้ก็มีแตต่ดิลบ เพราะฉะนัน้การทําให้ผู้บริโภคออกมาปฏิบตักิารมีความสําคญั อยา่งน้อยมีการทําให้

กลไกท่ีชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตักิา รคุ้มครองผู้บริโภคสามารถเกิดขึน้ได้จริง ไมว่า่จะเป็น 1200 ก็ดี หรือ

พวกเราท่ีเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในตา่งจงัหวดัก็ดี ซึง่ในขณะนีก็้มีกลไกในจงัหวดัตา่งๆ และก็อยากจะ

บอกไปถึงผู้ประกอบการด้วยวา่ขณะนีฝ่ั้งผู้บริโภคมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคภาคประชาชน ซึ่ งมีทกุ

จงัหวดัและท่ีเข้มแข็งมี 44 จงัหวดัท่ีมีความกระตือรือร้นในการรับเร่ืองร้องเรียน 

ไมไ่ด้คาดหวงัอะไรมากจากฝ่ังผู้ประกอบการ ประเดน็ก็คือวา่ทกุอยา่งต้องมีกตกิา บางคนก็ไมไ่ด้

ต้องการเงินคืน หรือไมไ่ด้ต้องการไปฟ้องคดี แตรู้่สกึวา่เป็นสมาชิกมานานนบั 10 ปี พอคณุจะเลิกหรือจะ

เอาอะไรออก ส่ือสารกบัเราหนอ่ยได้ไหม เราต้องการธุรกิจท่ีเป็นมิตร ต้องการธุรกิจท่ีตรงไปตรงมา เคารพ

กนัและกนั และขอให้ปฏิบตัติามกตกิา ถ้าไมทํ่าก็ต้องมีการปรับ ต้องตรงไปตรงมา 
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ในภาวะแบบนี ้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเพย์ทีวี เหน่ือยเพราะวา่สู้กบัอะไรเยอะแยะ แตว่า่เม่ือคณุ

ประเมินแล้ววา่คณุจะอยูใ่นสว่นนี ้คณุก็ต้องยอมรับ ไมว่า่จะกําไรหรือขาดทนุ เพราะฉะนัน้คดิวา่สิ่งท่ี

สําคญัก็คือเราก็ต้องการอะไรท่ีเป็นมิตร แล้วก็มาชว่ยสนบัสนนุกนัในแง่ของการทําให้เกิดการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ และเช่ือวา่การคุ้มครองผู้บริ โภคมากขึน้ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคกบัธุรกิจ และย่ิงการ

คุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งขึน้เทา่ไร ย่ิงทําให้ธุรกิจเราไปตอ่สู้หรือแขง่ขนักบัคนอ่ืนได้มากขึน้ ยกตวัอยา่ง ถ้า

ประเทศไทยกล้าหาญท่ีจะพดูวา่ใครซือ้รถในเมืองไทย มีปัญหาภายใน 6 เดือน เราจะคืนรถทกุคนั รถ

เมืองไทยต้องขายดี ก็เหมือนกนั ในธุรกิจเพย์ทีวีหรือธุรกิจอ่ืนๆ ถ้าเราทําให้มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

ดีขึน้ ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่ธุรกิจเลย และคดิวา่ผู้บริโภคก็ย่ิงสนบัสนนุ และแม้กระทัง่ตา่งจงัหวดั ความ

ใกล้ชิด ความเป็นมิตรกนั ชว่ยกนัสนบัสนนุ ก็คดิวา่อนันีเ้ป็นทิศทางท่ีทกุธุ รกิจต้องไปในทิศทางนัน้ 

เพราะฉะนัน้ก็อยากให้เป็นมิตร อยากให้ตรงไปตรงมา เราไมอ่ยากคาดหวงัอะไรมาก และคดิวา่กตกิามีไว้

ให้ทกุคนทําตาม ไมใ่ชเ่รามีกตกิาเพ่ือให้ กสทช. ก็มาเรียกวา่ไมทํ่าตามกตกิาของตวัเอง อยา่งนีก็้ไมไ่ด้ เราก็

อยากเห็นกลุม่ด้านตา่งๆ มากขึน้ เพ่ือท่ีจะมาชว่ยให้การบงัคบัใช้กฎหมายของ กสทช. เป็นจริง 

 

คุณพีรภัทร ฝอยทอง 

รู้สกึเห็นใจ ท่ี กสทช . เชิญคนอ่ืนมาดา่ถึงบ้าน ขอฝาก 3 สว่นด้วยกนั ส่วนแรก ฝากถงึ

ผู้ประกอบการ ไมว่า่จะรายเล็กหรือรายใหญ่ อยากให้มีคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย 

และรู้หน้าท่ีตามกฎหมาย และก็พยายามปฏิบตัติามนัน้ ส่วนท่ีสอง ฝากถงึหน่วยงานกาํกับ  ก็ควรจะทํา

หน้าท่ี ทัง้กํากบัดแูล และสง่เสริม มีรายเล็กรายน้อยท่ีควรจะสง่เสริมด้วย รวมถึง Code of conduct ของผู้

กํากบั จริงๆ เป็นเร่ืองท่ีง่ายๆ มากๆ อยา่งเชน่  ทกุวนันี ้ไมแ่นใ่จวา่ กสทช . มีกฎออกมาหรือเปลา่วา่ห้ามให้

ผู้ประกอบธุรกิจเชิญ กสทช. ไปทานเลีย้ง เชิญไปงานแตง่ หรือปีใหม ่เอาของมาให้ไมไ่ด้ ซึง่อนันีห้นว่ยงาน 

อยา่งเชน่ กลต . เขากําหนดเลยวา่ทกุบริษัทท่ีอยูภ่ายใต้กํากบั ห้ามทําอยา่งนี ้เพ่ือความเป็นธรรม อยา่งท่ี

คณุวิชิตพดูวา่เป็นบริษัทเล็กๆ เม่ือเทียบกบั True Vision การให้ของขวญัไมเ่ทา่กนั อาจเกิดการเลือกปฏิบตัิ

ได้ ถ้าตดัตรงสว่นนีไ้ด้ ก็จะเกิดความเป็นธรรมกบัผู้ประกอบการทัง้หมดด้วย เกิดความเป็นธรรมกบั

ผู้บริโภคด้วย ลองไปดกูารทํางานของหนว่ยงานกํากบัท่ีเข้มแข็งแล้ว อยา่ง ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือ

กลต. เพ่ือเอามาใช้เป็นแนวทาง ซึง่จะชว่ยให้การกํากบัดีมากย่ิงขึน้ ส่วนสุดท้าย ฝากถงึผู้บริโภค  วา่เรา

อยา่สิน้หวงักบักฎหมาย ถ้าทกุคนรู้สิทธ์ิของตนเองวา่กฎหมายให้สิทธ์ิอะไรเราบ้าง และอยา่มองวา่เป็นเร่ือง



31 
 

เล็กน้อย หรือเป็นเร่ืองของคนอ่ืน เ ล็กๆ น้อยๆ หยวนๆ กนัไป ซึง่บางครัง้ก็ดี แตถ้่าทําบอ่ยๆ ก็จะทําให้

ผู้ประกอบการท่ีไมดี่เอาเปรียบเราเล็กๆ น้อยๆ แตพ่อรวมๆ กนั อาจจะมีคา่มหาศาลได้ ฝากทัง้สามสว่น คือ 

ผู้ประกอบการรู้หน้าท่ี ผู้ กํากบัดแูลมีคณุธรรมจริยธรรมในการสง่เสริมและกํากบัดแูล ผู้บริโภคก็รู้สิทธ์ิ ของ

ตนเอง 

 

คุณสุวรรณา สมบัตรัิกษาสุข  

ขอสรุปวา่ มีผู้บอกเลิกสมาชิก TRUE Vision  และยงัต้องการเป็นผู้ประกอบการท่ียงัประกอบการ

ตอ่ไป อยา่ง CTH เช่ือวา่เขาอยากเลิกอยูแ่ล้ว   ดงันัน้ วิธีการทําของเขาในลกัษณะแบบนีไ้มใ่ชเ่ร่ืองแปลก 

แตค่นท่ีอยากทําอยูแ่ละยงัดําเนินกิจการเป็นแบบนีก็้มีผลกระทบตอ่ผู้บริโภค 

อยา่งไรก็ตาม ขอฝาก กสท . ไว้วา่ไมว่า่ทา่นจะวินิจฉยัเร่ืองนีอ้ยา่งไร ก็ขอให้ทา่นระวงั เพราะสิ่งท่ี

ทา่นดําเนินการหรือวินิจฉยัอยู ่จะเป็นบรรทดัฐานในอนาคต นอกจากนี ้สิ่งท่ี กสทช . ควรต้องทํา คือ เร่ือง

สญัญาทางธุรกิจ ซึง่เช่ือวา่ปัญหาของ TRUE Vision เป็นตวัอยา่งวา่สญัญาทางธุรกิจ ไมมี่ใครคยุกนั 3 วนั 

ถ้าจะเชา่บ้านใครอยูเ่ป็นเวลา 30 ปี ต้องคยุกนัเป็นปีลว่งหน้าก่อนนัน้วา่จะย้ายบ้านดีหรือไมย้่ายบ้านดี 

การท่ี TRUE Vision ทําแบบนี ้จะทําให้คนอ่ืนลอกเลียนแบบ ขอตัง้ข้อสงัเกตวา่มีอะไรอยูเ่บือ้งหลงัการทํา

ธุรกิจแบบนี ้ท่ี กสทช. ละเลย ไมไ่ด้คดิตามหรือเปลา่ หรือจงใจ 

สว่นเร่ืององค์กรกํากบัท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ และสภาพบงัคบัไมมี่ผล จะต้องผลกัดนัให้มีผู้ รับผิดชอบ

ในเร่ืองของการบงัคบัคดีท่ีชดัเจนขึน้ ซึง่เช่ือวา่เป็นหน้าท่ีของสํานกังาน กสทช. ท่ีต้องหยิบยกปัญหานีข้ึน้มา

นําเสนอให้เกิดกฎหมายหรื อการมอบหมาย ขอบอกวา่ทา่นใดก็ตามท่ีตกอยูภ่ายใต้การบงัคบั ถ้ายงัมีการ

ตัง้พนกังานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ไมมี่ใครบงัคบัหรือยดึทรัพย์สินของทา่นได้ ทา่นก็ผิดสญัญาไป

เร่ือยๆ 

ทําอยา่งไรท่ีจะสอนเร่ืองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคทัง้หลาย ตัง้แตช่ัน้อนบุาล ให้เขาเคารพสิทธิค น

อ่ืน และให้คนอ่ืนเคารพสิทธิของเรา ถ้าเราทํากนัอยา่งเป็นปกตวิิสยั   การคํานงึถึงคําสัง่การปกครอง

ทัง้หลาย กสทช . ต้องมีหน้าท่ีท่ีคํานงึถึงประโยชน์สาธารณะมากกวา่ประโยชน์ของเอกชน อนันีท่ี้พดูนีเ้พ่ือ

ป้องกนัการฟ้องร้อง ถ้าผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและมีเจตนาท่ียงัจ ะอยูใ่นกิจการวิทยแุละโทรทศัน์
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ตอ่ไป สิ่งสําคญัท่ีทา่นต้องตดิตามด ูคือ วนัพรุ่งนี ้ร่าง พรบ .กสทช. จะผา่นการพิจารณาของ สนช . ถ้าร่างนี ้

ออกมา ผู้ ท่ีพิจารณาเลือกสรร กสทช . จะเปล่ียนไป คณุสมบตัขิอง กสทช . จะเปล่ียนไป จํานวนจะ

เปล่ียนไป และหน้าท่ีของ กสทช. จะเปล่ียนไปบ้าง 

 

กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์  กลา่วปิดการเสวนา 

พยายามเปิดเวทีให้กบัผู้บริโภค และสร้างกลไกตอ่รองกบัผู้ประกอบการหลายอยา่ง มีกลไกท่ีดีขึน้

บางกลไก แตเ่ราก็ยงัไปไมถึ่งเป้าหมายท่ีวางไว้ ในชว่ง 1-2 ปีแรกก็ใช้เวลาในการร่างกตกิา ตอ่มาเป็นเร่ือง

ของการออกใบอนญุาต ในช่ วงนี ้งานของ กสทช . เป็นเร่ืองการกํากบัดแูลล้วนๆ เลย เพราะวา่ออก

ใบอนญุาตไปเกือบหมดแล้ว ถ้าไมมี่งานคุ้มครองผู้บริโภค หรือเร่ืองการกํากบัดแูลการแขง่ขนั มนัก็แทบไม่

มีเร่ืองอะไรเลยเราก็ฟังกนัมาเยอะ และหลายเร่ืองก็เป็นอยา่งท่ีทา่นวา่จริง  

อยา่งไรก็ตาม มีกลไกหลายอยา่งท่ีดีและควรจะรักษาไว้ แล้วทําให้มนัขยายผลไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

ต้องขอบคณุผู้บริโภคท่ียงัไมถ่อดใจ ยงัร้องเรียนเข้ามา หรือรวมตวักนัใช้สิทธ์ิทางศาล ถ้าจะให้ชว่ยอะไรก็

ยินดีท่ีจะไปเป็นพยานในชัน้ศาลในฐานะคณะอนกุรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็รอจบัตาวา่กลุม่ฟ้องได้จะ ทํา

อยา่งไรตอ่ไป และผลการตดัสินของศาลจะเป็นอยา่งไร และฝากถึงผู้ประกอบการด้วย ซึง่เราจะคยุกนัตอ่

ในชว่งบา่ย ก็เข้าใจความหนกัหนาของผู้ประกอบการ เพราะยคุนีมี้การแขง่ขนัมาก และกิจการเคเบลิทีวี

และทีวีดาวเทียม ทา่นจะเกาะกลุม่กนัอยา่งไร หลงัจากท่ีเอไอเอสเปิดตวัมี HBO กําลงัจะทําออนไลน์ และ

มี IPTV  สว่น TRUE Vision ก็กําลงัเปิดตวั TRUE TV  ในเร่ือง IPTV มากขึน้ และหมายความวา่ Platform 

ของเคเบลิกบัดาวเทียมจะเป็นอนัเดียวหรืออยา่งไร และกลุม่ท่ีทําดาวเทียมกบัเคเบลิอยูจ่ะเป็นอยา่งไร มมุ

หนึง่ก็เป็นการผลกัเข้าสูเ่ทคโนโลยีใหม ่ผู้ บริโภคถ้าอยากจะด ูก็ต้องซือ้กลอ่งกนัใหม ่กลอ่งเดมิดไูมไ่ด้ ถ้า

อยากจะเข้าสูอ่อนไลน์ก็ต้องด ูIPTV หรือ App งานก็ไปเพิ่มพนูทางฝ่ังของคณุหมอประวิทย์มากขึน้ ท้ายสดุ

ต้องมาหลอมรวมกนัแล้ว เพราะวา่พอดผูา่น IPTV หรืออินเตอร์เน็ท มนัก็เก่ียวกบังานของ กทค . แตว่า่

กิจการเคเบลิและดาวเทียมจะเป็นอยา่งไรตอ่ไป เราจะคยุกนัในชว่งบา่ย วา่จะมีอนาคตไหม ในอนาคตท่ีจะ

เป็น IPTV เราก็เชิญเอไอเอสมาเลือกเปล่ียนด้วย เราเชิญ TRUE Vision และเจ้าอ่ืนๆ มาทกุราย แตก็่ไม่

ทราบวา่จะมากนัครบไหม เรามีผู้ประกอบการรายใหมอ่ยา่ง Good TV ท่ีจะมาลงทนุใน กิจการดาวเทียม 
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ซึง่หลายคนอาจจะบอกวา่มาตอนตลาดวาย จะไหวไหม ก็คยุกนัตอ่ในชว่งบา่ย ท่ีเราจะคยุกนัเร่ืองอนาคต

เพย์ทีวี 

ในชว่งเช้า ก็ได้สรุปเร่ืองสิทธิผู้บริโภค ต้องขอบคณุผู้ประกอบการหลายท่ีได้ให้ความร่วมมือด้วยดี 

ความสมัพนัธ์ของเราก็ทัง้รักทัง้ชงั ก็ฟ้องร้องกนับ้าง แตว่า่ก็ยงัเข้าใจกนั   พอถึงเร่ืองผู้บริโภค ก็ยินดีจะ

ชว่ยเหลือ แตห่ลายรายท่ียงัมีข้อพิพาทกนัอยู่  ตา่งคนก็ตา่งต้องทําหน้าท่ี ขอ ฝากรายท่ียงัมีเร่ืองค้างอยู ่ก็

ชว่ยเคลียร์ด้วย แล้วก็ชว่ยให้ความสําคญักบัประชาชนด้วย อยา่งกรณีลา่สดุมีผู้ ร้องชาวตา่ งชาต ิท่ีสง่

จดหมายมาและเขาบอกวา่สง่จดหมายไปท่ี TRUE Vision แล้ว แตก็่ไมไ่ด้รับคําตอบ ถ้ามีตวัแทน  TRUE 

Vision ในท่ีน่ี ก็ขอฝากให้ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษกบัสมาชิกท่ีเป็นชาวตา่งชาต ิเพราะวา่เขาถกูหลงลืม 

สว่นเร่ืองท่ีกลุม่ยามเฝ้าจอบอกวา่หน้าจอหาย จอดบัเป็นระยะ ก็ทําบนัทกึของสํานกังานเชิญ TRUE Vision 

มาชีแ้จ้งวา่เกิดอะไรขึน้ อยา่งไร ถ้าได้ผลออกมาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

 

คุณกรรณิการ์ กิตเิวชกุล ผู้ ดําเนินรายการ  

มีหลายเร่ืองหลายราว ทัง้เร่ืองกฎระเบียบท่ีมีไมพ่อในการรองรับ กฎระเบียบไมมี่สภาพการบงัคบั

ใช้  หรือแม้วา่มีกฎระเบียบแล้ว ถ้าผู้บริโภคไมต่ื่นตวั เร่ืองนีก็้อาจจะไมไ่ด้รับการดแูล ย่ิงกฎหมายใหมข่อง 

กสทช . การทําหน้าท่ีสร้างสมดลุระหวา่งการดแูลผู้ประกอบการกบัผู้บริโภค ย่ิงมีความท้าทายมากย่ิงขึน้ 

พลงัผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคญั ธรรมาภิบาลในการประกอบการของผู้ประกอบการก็ย่ิงสําคั ญมากขึน้ด้วย ใน

ยคุประเทศไทย 4.0   
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เปิดประเดน็ หัวข้อ “ข้อท้าทายธุรกิจเพย์ทีวีและพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปในอนาคต” 

คุณจักรกฤษณ์ สังกิตตวิรรณ หวัหน้าโครงการศกึษาแนวทางการกํากบัดแูลการแขง่ขนัใน

กิจการโทรทศัน์แบบ Over The Top  บริษัท TIME Consulting จํากดั 

เราทําโครงการศกึษาวิจยัให้กบั กสทช . ในเร่ือง  OTT 8  โดยมีโจทย์วา่ “เราต้องการทราบวา่จะ

กํากบั OTT ทีวีอยา่งไร” หลายทา่นอาจจะเข้าใจคําวา่ OTT ทีวีแล้ว สําหรับทา่นท่ีไมคุ่้นเคย ขออธิบายสัน้ๆ 

ง่ายๆ วา่คือการให้บริการทีวีบนชอ่งทางท่ีเป็นอินเตอร์เน็ทหรือ infrastructure ใดๆ ก็ได้ เราทกุทา่นคงได้

เคยสมัผสับริการแบบนีอ้ยูแ่ล้ว อยา่งเชน่ Youtube, FacebookLive หรือ  Video แบบ on Demand 

คําถามก็มีวา่บริการเหลา่นีเ้ปล่ียนโลกหรืออตุสาหกรรมแบบเพย์ทีวีเดมิมากน้อยแคไ่หน ? อยา่งไร? 

วนันี ้เราเอาผลการศกึษาบางสว่นมานําเสนอ อาจจะไมไ่ด้ตอบคําถามของหลายทา่นในเร่ืองเก่ียวกบั OTT 

ทีวีหรือการกํากบัดแูลได้ทัง้หมด เพราะเวลาจํากดั เราเลือกเอา 2 สว่นหลกัๆ คือ 1) พฤตกิรรมของผู้บริโภค

ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป และ 2) เร่ืองของข้อท้าทายหรือผลกระทบท่ีเกิดกบัผู้ มีสว่นได้เสียใน “ระบบนิเวศน์ ” 

(Eco System) ผมไมไ่ด้ใช้คําวา่ผู้ประกอบการทีวี ผมใช้คําวา่ “ผู้ มีสว่นได้เสียในระบบนิเวศน์ ”เน่ืองจากการ

ดําเนินธุรกิจในยคุ Thailand 4.0 มนัมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียหลายๆ ภาคสว่น 

มากกวา่รูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบเดมิๆ เพราะฉะนัน้ในทกุๆ ผู้ มีสว่นได้ เสีย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั Video 

Service ไมว่า่จะเป็น Pay TV Operator หรือ Telecom Operator หรือหนว่ยงานกํากบัดแูล จําเป็นท่ี

จะต้องรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

ผมมีตวัอยา่ง 2-3 กรณีท่ีเกิดขึน้ในตา่งประเทศ และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นลกัษณะเดียวกนั  

โดยเฉพาะในประเทศไทย แตก่่อนอ่ืน มาดเูก่ียวกบัเร่ืองของพฤตกิรรมก่อน หลายทา่นคงได้รับทราบข้อมลู

จากส่ือประเภทตา่งๆ อยูแ่ล้ววา่คนเราเลน่อินเตอร์เน็ทมากขึน้ มีอตัราการใช้สมาร์ทโฟนสงูขึน้ คนเรามี

สมาร์ทโฟนมากขึน้  จนสงัคมไทยเป็นสงัคมก้มหน้า ฯลฯ ผลวิจยัชิน้นีก็้สนบัสนนุไปในทิศทางเดียวกั น ใน

อตุสาหกรรมทีวี เราจะเห็นวา่เส้นข้างบนสดุนี ้เราเรียกวา่ “Schedule linear TV” หรือเป็นการให้บริการทีวี

ในชอ่งทางเดมิ เชน่ ผา่นเคเบลิ ผา่นดาวเทียม หรือเป็นทีวีภาคพืน้ดนิ ทัง้แอนาล็อคและดจิิตลัทีวี ผล

ปรากฎวา่คนเราดทีูวีผา่นชอ่งทางเดมิน้อยลง 

                                                           
8  Over The Top คือการผนวกแอปพลเิคชัน่ท่ีหลกาหลายและอินเทอร์เน็ทเข้ากบัโทรทศัน์ท่ีสือ่สารตอบโต้กบัผู้ชมได้  

ปัจจบุนัยงัคงเป็นบริการทีวีผา่นสาย โดยผา่นแพลตฟอร์มทัง้ฟรีทีวี และเพย์ทีวี  OTT สว่นใหญ่จะถกูขบัเคลือ่นด้วยผู้ เลน่

รายเดิมท่ีมีอยูใ่นธุรกิจนีอ้ยูแ่ล้ว 
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 เส้นลา่งสดุ เ รียกวา่ “Recorded Linear TV” ซึง่ประเทศไทยไมค่อ่ยนิยมเทา่ไร คือประเภทท่ี

กลบัมาดไูมท่นั ก็กด record เอาไว้ผา่นอปุกรณ์ แนน่อนท่ีแนวโน้มของมนัก็คอ่นข้างลดลง และท่ีชดัเจน

มากท่ีสดุท่ีเราบริโภค Video Content โดยผา่น Streaming on demand เชน่ Youtubeหรือวา่เป็น Clip 

ตาม Platform ตา่งๆ หรือหนงั หรือซีร่ีย์ตา่งๆ แนวโน้มแบบนีเ้กิดขึน้ทัว่โลก และจะเห็นชดัมากขึน้ในอีก 3 ปี

ข้างหน้า โดยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากขึน้ และInfrastructure ท่ีเข้าถึงมากขึน้ 

 

 3 ปีก่อนหน้านี ้เราพดูถึง Infrastructure Broadband ท่ีพฒันามากขึน้ เน่ืองจากวา่ ในตลาดโลกมี 

Initiative ในเร่ือง National Broadband และมี Initiative ในเร่ืองการท่ีเราขยาย  Fiber Network มากขึน้ 

ประเทศไทยเพิ่งเร่ิมทํา แตใ่นอนาคตอีก 3 ปี Broadband ท่ีเป็นสายก็ถือเป็นสว่นสนบัสนนุเทา่นัน้ แต ่

Broadband ท่ีไร้สายจะเป็นตวัขบัเคล่ือนมากกวา่ 

 ถามวา่ Traffic Video มีมากแคไ่หน เทา่ท่ีเราดพูฤตกิรรม ในอดีต เรามี consumption อยูท่ี่ 2.9 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์สําหรับการดวีูดีโอ ซึง่เราแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ท่ีเป็นปัจจยัสําคญัในเร่ืองของ Stream 

on demand TV, Series หรือ Movies เพราะฉะนัน้เราพดูถึง Video on demand ตวัท่ีจะมาขบัเคล่ือนหรือ

เป็นพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีจะทําให้เข้าถึงวีดีโอมากท่ีสดุ สว่นใหญ่จะประกอบด้วย 2 สว่น คือ Series 

และ Movies 
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Traffic ของ Series มีแนวโน้มท่ีจะสร้าง Traffic ได้มากขึน้ หรือมีแนวโน้มการเตบิโตคอ่นข้างสงู  

เน่ืองจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคสว่นใหญ่ สมมตวิา่เราดหูนงั ปกตเิราจะดแูคร่อบเดียว เราดแูคค่รัง้เดียว 

และหนงัเร่ืองหนึง่ประมาณ 1-2 ชัว่โมง แตถ้่าเราดซีูร่ีย์ เราสว่นใหญ่มกัจะดใูห้จบ ถ้าจะเลิกดก็ูจะเลิกตัง้แต่

ตอนแรกหรือตอนท่ีสอง และหลายทา่นก็ดมูากกวา่ 1 รอบ ตวันีจ้ะก่อให้เกิด Traffic ได้มากท่ีสดุ 

 

  

ถ้าถามวา่ Traffic ท่ีเกิดจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั มนัว่ิงอยูบ่นโครงขา่ยอะไรบ้าง จาก

ผลการวิจยัจะเห็นได้ชดัเจนวา่ Traffic มีแนวโน้มท่ีจะว่ิงผา่น Mobile สงูมากขึน้ มีปัจจยัอยู ่ 2 ประการ คือ 

ในเร่ืองความก้าวหน้ าของโครงขา่ย คือในเร่ืองของ 4G ถ้าใครอยูใ่นวงการส่ีจี ก็จะทราบวา่สามารถสง่

ข้อมลูความเร็วสงู ในอนาคตถ้ามี 4.5G ก็จะมีความเร็วเทียบเทา่ Fix Broadband ซึง่ความเร็ว 30 mbps 

ในการรับสง่ข้อมลูก็จะเป็นเร่ืองธรรมดา ซึง่มนัเกินความต้องการของการสง่วีดีโอผา่นอปุกรณ์ เคล่ือนท่ีอยู่

แล้ว 

ปัจจยัท่ี 2 คือเร่ืองของสมาร์ทโฟน ถ้าเราแบง่ในเร่ืองของการรับชมตามอาย ุแนน่อน คนท่ีอายุ

มากๆ จะคุ้นชินกบัการรับชมผา่นอปุกรณ์การรับชมท่ีมีขนาดใหญ่ อยา่งเชน่ทีวี มากกวา่กลุม่คนท่ีอายุ

น้อยๆ ผลวิจยัครัง้นีอ้อกมา 2 อยา่ง อยา่งแรกคือ แนวโน้มของ การรับชมจะขยายวงกว้างมากกขึน้ใน
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อปุกรณ์เคล่ือนท่ี ลองนกึภาพย้อนกลบัไปวา่เม่ือ 3-5 ปีก่อน คณุพอ่คณุแมเ่รา เราจะไมเ่ห็นวา่พวกเขาดู

วีดีโอผา่นทางสมาร์ทโฟนหรือ “แท็บเล็บ” แตปั่จจบุนัเราจะเห็นภาพแบบนีม้ากขึน้ ซึง่แนวโน้มแบบนีเ้ป็น

ภาพการรับรู้ทัว่ไปในอตุสาหกรรมนี ้ อยูแ่ล้ว ซึง่คนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมนีรู้้ดี แตอี่กแนวโน้มหนึง่ท่ีสําคญั

เชน่กนั คือ เป็นเร่ืองของการดจูอทีวีท่ีบ้าน ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นเร่ืองท่ีตกยคุตกสมยั หรือไมไ่ด้ใช้งานไป พฤตกิรรม

ของผู้บริโภคสว่นใหญ่จะดไูด้ทัง้จอใหญ่และจอเล็ก 

 

ถ้าเราดแูนวโน้มทัง้หมด กราฟนีเ้ป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคท่ีดผูา่นสมาร์ทโฟน จะเห็นวา่การดู

วีดีโอผา่นสมาร์ทโฟน สว่นใหญ่จะเป็นเนือ้หาแบบ UGC (User generated content)หลกัๆ ในตลาดไทย

จะผา่นชอ่งทาง Youtube เป็นแนวโน้มท่ีเรารู้กนัอยูแ่ล้ว เราคุ้นชินกบั Youtube มาเกือบ 10 ปี และ

แนวโน้มท่ีสอง คือ On Demand Content ซึง่จะมีเพิ่มมากขึน้ อยา่งท่ีเราเห็นตวัผู้ประกอบการในประเทศ

ไทยท่ีมีการบริการแบบ On Demand มากขึน้เชน่AIS, True เป็นต้น และอีกแนวโน้มหนึง่ท่ีสําคญั ซึง่เราพดู

กนัมาได้สกั 2 ปีแล้วและปีนีเ้พิ่งเห็นเป็นรูปธรรม คือ Live หรือการออกอากาศสดผา่นชอ่งทางอินเตอร์เน็ท

หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ซึง่จะได้รับความนิยมมากขึน้ซึง่สร้างผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการทีวีรายเดมิคอ่นข้างสงู 

รวมถึงหนว่ยงานกํากบัดแูลด้วยเชน่เดียวกนั เพราะใครสามารถท่ีจะออกอากาศสดอยา่งไรก็ได้ ซึง่ปัจจบุนั

ถกูจํากดัด้วยสมา ร์ทโฟนท่ีมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูอยู ่แตใ่นอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทกุคนก็มีสมาร์ทโฟน อตัราการ

เตบิโตของสมาร์ทโฟนสงูมาก สมาร์ทโฟนราคาต่ํากวา่ 100 ยเูอสดอลลา่ร์จะมีมาแนน่อน แนวโน้มการ
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บริโภควีดีโอในรูปแบบ “ไลน์” เป็นแนวโน้มท่ีจะต้องพดูถึงในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และเป็นความท้ าทายของ

อตุสาหกรรมและหนว่ยงานกํากบัดแูล 

เรามาลองดรููปแบบของการให้บริการแบบ OTT ทีวี ซึง่แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ วนันีเ้ราพดูถึงทีวี

อยา่งเดียว เราไมพ่ดูถึงการบริการโทรคมนาคม เชน่ การให้บริการโทรศพัท์ผา่น Application ตา่งๆ ถ้าเรา

พดูถึง OTT ทีวี คือการให้บริการวีดีโอผา่นชอ่งทางใดๆ ก็ได้ อาจจะเป็น IP ทีวีก็ได้ หรือผา่นอินเตอร์เน็ท ซึง่

เป็น Open Platform  

เราแบง่ออกเป็น 2 สว่นตาม Focus ของตลาดท่ีจะเข้าไปแขง่ขนั คือ   1) Advertising Market คือ

Free Platform บนพืน้ฐานของ Advertising Base หรือ  A form หรือ Advertising on Demand โดยราย

ใหญ่ก็คือ Youtube, และ 2) Consumer Market คือรูปแบบท่ี Focus ท่ีผู้บริโภค คือการเรียกเก็บเงินจาก

ผู้บริโภค ซึง่มีลกัษณะคล้ายๆ เพย์ทีวี โดยรูปแบบแรกมีลกัษณะคล้ายฟรีทีวี ถ้าเราเทียบตวั Linear TV 

แบบเดมิ ก็เหมือนชอ่ง 3, 5, 7, 9, หรือชอ่งดจิิตลัที วี เป็นคูแ่ขง่โดยตรงเน่ืองจากแยง่ชิงเม็ดเงินโฆษณา 

รูปแบบท่ีสองเป็นคูแ่ขง่โดยตรงกบัเพย์ทีวี ซึง่ปัจจบุนัเพย์ทีวีของเราจะเป็นการจา่ยรายเดือน แตรู่ปแบบของ 

OTT ทีวีแบบท่ีสอง มนัสามารถเรียกเก็บเงินได้หลากหลายรูปแบบ เป็นรายเดือนก็ได้ หรือ  per 

Transaction ก็ได้ หรือเหมือนการขายแผน่ดีวีดีก็ได้เชน่เดียวกนั เพราะฉะนัน้ Business Model มีคอ่นข้าง

หลากหลาย แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ก็เป็นรูปแบบการบริการท่ี Focus การทําเงินกบัผู้บริโภคเหมือนกบัธุรกิจเพย์ทีวี

แบบเดมิ อาจจะมีรูปแบบแบบ “ฟรีเม่ียม ” เชน่อยา่ง Youtube มีการให้บริการฟรีและทําเงินจากการ

โฆษณา และทํา Subscription ด้วยเชน่เดียวกนัในกรณีท่ีเราอยากจะ Subscribe ตวัโฆษณานัน้ๆไป 

ถ้าเราดรููปแบบการให้บริการท่ีเกิดขึน้ สิ่งท่ีเราเห็นอยา่งชดัเจนก็คือ การให้บริการในลกัษณะแบบนี ้

มีลกัษณะยืดหยุน่คอ่นข้างสงู มี Innovation คอ่นข้างสงู เม่ือเทียบกบั Linear TV ของเดมิ อาจจะมีรูปแบบ

ในเร่ืองของการทําเงินใหม่ๆ  ขึน้มาในอนาคตอีกก็เชน่ได้เชน่เดียวกนั และสามารถปรับเล่ียนรูปแบบ 

ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีได้ง่าย ซึง่ตา่งกบัรูปแบบทีวีแบบเดมิ อยา่งเชน่ ถ้าเราเป็นเคเบลิทีวี เราก็จะต้องอยู่

เป็นเคเบลิ ไมส่ามรถท่ีจะปรับเปล่ียนไปเป็นอยา่งอ่ืน 
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คําถามก็มีอยูว่า่ การมาของหรือการให้บริการ OTT ทีวี หรือวีดีโอแบบนี ้มนัเกิดผลกระทบ

อะไรบ้าง มนัก่อให้เกิดข้อท้าทายตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียใน Eco System นีอ้ยา่งไรบ้าง ยกตวัอยา่งกรณีของ

ประเทศออสเตรเลีย ท่ีอาจพดูวา่แบบ  “ล้อเลียน ” วา่เป็น “Netflix Country” เน่ืองจาก Netflix เป็นผู้

ให้บริการ OTT ทีวี เหมือน True ท่ีเป็น Subscription ท่ีออสเตรเลีย Netflix บมูมากๆ Traffic ท่ีเกิดขึน้ใน

ออสเตรเลียกวา่คร่ึงเป็นTraffic ท่ีเกิดจาก Netflix และ Traffic สว่นใหญ่มาจากโครงขา่ย “Mobile” 

 



40 
 

ถ้าดจูากตวัสถิต ิจะเห็นวา่พุง่สงูขึน้ไปมาก คําถามก็คือวา่ทําไมถึงเป็นไปในลกัษณะนีไ้ด้ คําตอบก็

คือ 1) ชอ่งทางของเขาพร้อม , โครงสร้างพืน้ฐานของเขาพร้อม , และมีโครงขา่ย NBN และส่ีจีท่ีมีความเร็ว

คอ่นข้างสงู , 2) มีความพร้อมด้าน Content ท่ีสามารถตอบสนองความต้องก ารของผู้บริโภค แตผ่ลกระทบ

ด้านลบก็มีอยู ่คือในเร่ืองของโครงขา่ย ในเร่ืองของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผมอยากจะยก Model นีม้าพดู 

เพราะวา่มนัคล้ายๆ กบัประเทศของเรา โดยในสว่นของโทรคมนามคมหรือกระทรวงก็ผลกัดนัให้เกิด

โครงขา่ย NBNซึง่มีรายละเอียดแตกตา่งจากออสเตรเลียเล็ กน้อย เพราะวา่ออสเตรเลียบงัคบัให้ผู้ให้บริการ

ทกุรายต้องมาใช้บริการผา่นทาง NBN เทา่นัน้ และ NBN เป็นคนกําหนดราคา (ผู้ให้บริการทกุรายเหมือนผู้

มาเชา่ NBN) ตอนแรกกําหนดราคาไว้ท่ี 17.5 เหรียญตอ่ mbps แตถ้่า Traffic มนัสงูมากๆ ก็ทําให้ต้นทนุ

มนัสงูขึน้ตามไปด้วย ก็มีทางออกอยู ่ 2-3 ทาง ซึง่ในประเทศออสเตรเลียก็อาจจะต้องลดราคาลง เพราะ

มิฉะนัน้แล้วผู้ประกอบการก็อาจจะร้องทกุข์ได้ 

ทางออกอีกแบบหนึง่ ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ปกตเิวลาเราตดิ Broadband Internet เรา

ซือ้สิทธ์ิ mbps ซึง่ผู้ประกอบการบ้านเราไมไ่ด้กําหนด “แคป็” เอาไว้วา่คณุใช้ได้เทา่นัน้เทา่นีน้ะ แตปั่ญหา

เกิดจากเวลาเราบริโภควีดีโอผา่นอินเตอร์เน็ทหรือ Broadband มากๆ ก็ทําให้ผู้ประกอบการในอเมริกา

กําหนด “แคป็” เอาไว้ คือ คณุบริโภคได้แค ่ 300 ก๊ิกกะไบท์เทา่นัน้ ถ้าคณุใช้เกินกว่ านี ้คณุต้องจา่ยเพิ่ม นี ้

คือผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการ Take up ของ Video Consumption ด้วยรูปแบบในลกัษณะท่ีเป็น  OTT 

และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ประกอบการเพย์ทีวีอีกอยา่งหนึง่ก็คือเร่ืองของ  Cord Cutting ซึง่ในอเมริกา 

การให้บริการจะผา่นเคเบลิเป็นสว่นใหญ่ เค เบลิจะใช้สง่ผา่นทีวีและอินเตอร์เน็ท พอมีการให้บริการ OTT 

ทีวี อยา่งเชน่ Netflix, Hulu, Amazon ทําให้ผู้บริโภคบางคนอาจจะขอซือ้บริการอินเตอร์เน็ทอยา่งเดียว ไม่

เอาทีวี แบบนีเ้ขาเรียกวา่ Cord Cutting และเขาซือ้ทีวีจากผู้ให้บริการเอง ลกัษณะผลกระทบแบบนีถื้อเป็น

ข้อท้าทาย  

แตใ่นบ้านเรา ยงัไมเ่กิดในลกัษณะนัน้เทา่ไร เน่ืองจากสถานภาพการพฒันาของการให้บริการแบบ

นีย้งัอยูใ่นชว่งเร่ิมต้นอยู ่แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถ้าเราดใูนรายละเอียด คือ ไปดใูนตลาดท่ีมุง่เป้าไปยงัการ

โฆษณาก่อน เราจะเห็นวา่มนัเป็น  Share ของผู้ให้บริการ Platform ของ Advertising ในลกัษณะแบบนี ้

โดย Youtube ครองไปประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มท่ีจะสงูหรือคงตวัในลกัษณะแบบนี ้สว่น 

Platform อ่ืนๆ ท่ีให้บริการในลกัษณะท่ีคล้ายๆ กนั คือ Line TV แตก็่ยงัสู้  Youtube ไมไ่ด้ พวก Agency จะ

รู้ดีวา่เวลาวางแผนจะวางแผนลง Youtube เพราะมีประสิทธิผลมากกวา่ มนัเป็นเร่ืองของ Media Planning 
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และการทํา Target Advertisement เพราะรูปแบบการโฆษณาจะเปล่ียนแปลงไป ถ้าเป็น Platform แบบนี ้

เราสามารถจะทํา Target  Advertisement ได้ แตถ้่าเป็น Platform ทีวีปกตธิรรมดา ทําคอ่นข้างยาก เพราะ

จะเป็นเร่ืองของ Mass Media เสียสว่นใหญ่ 

ข้อสงัเกตก็คือ Digital VDO Advertising ซึง่คาดการณ์วา่ในปี 2563 จะสงูถึง 4.5 พนัล้านบาท 

เตบิโตถึงหนึง่เทา่ตวั แนวโน้มก็จะเตบิโตสงูขึน้อีกเร่ือยๆ อีก เราสามารถท่ีจะดไูด้จาก Benchmark ใน

ตา่งประเทศ ซึง่บ้านเราถือวา่น้อย น้อยกวา่มาเลเซียด้วยซํา้ แตส่ดัสว่น  Digital Advertising เม่ือเทียบกบั  

Advertising ทัง้หมดนัน้ เม็ดเงินจะเข้าสู ่ Digital มากขึน้ ในบ้านเรา จะลงท่ี Youtube เสียเยอะซึง่ก็เป็นผู้

เลน่ตา่งชาต ิ 

 

แตใ่นยโุรป ปัจจบุนันีกํ้าลงัพดูถึงเร่ืองการกํากบัดแูล Platform ในลกัษณะแบบนีอ้ยู ่เน่ืองจากวา่

เขาไมส่ามารถท่ีจะเก็บภาษีได้ และบริการแบบนีเ้ป็นบริการในลกัษณะข้ามชาต ิไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องมี

สํานกังานในประเทศของเขา และ Server ก็อยูท่ี่ตา่งประเทศอยา่งเชน่สิงคโปร์หรือฮอ่งกง เป็น Platform ท่ี 

Focus on Consumer เราจะเห็นสิ่งท่ีเกิดในตลาดวา่ราคาคอ่นข้างลดลง สาเหตท่ีุผู้ประกอบการ OTT ราย

ใหญ่ๆ ท่ีเป็นระดบัโลกหรือระดบัภมูิภาค เขาเข้ามาในตลาด จะเห็นวา่ Netflix ราคาอยูท่ี่ 300 กวา่บาท ซึง่

ถ้าเทียบกบั True ก็ยงัต่ํากวา่ 
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 เม่ือมีการแขง่ขนับริการท่ีมีอยูใ่นตลาด และมีชอ่งวา่งด้านราคาท่ีตา่งกนั  เพราะฉะนัน้แนวโน้ม

ราคาจะลดลง มนัจะดงึผู้ให้บริการเพย์ทีวีรายเดมิๆ ท่ีต้องปรับลดลงราคาลงมา โดยเฉพาะ OTT ท่ีเป็น

ระดบัภมูิภาค เขาตัง้ราคาอยูท่ี่ 100 บาทเทา่นัน้เอง ในมาเลเซียอยูท่ี่ 10 ริงกิต ก็ประมาณ 100 บาท 

เพราะฉะนัน้ในหลายๆ ประเทศ เขาตัง้ราคาไว้ต่ํามาก แล ะมนัทําลาย Eco System ของระบบเดมิใน

ประเทศนัน้ๆ ท่ีจะทําให้ราคาต้องต่ําลงมาอีก สาเหตท่ีุเขาทําราคาต่ําแบบนีไ้ด้ก็เพราะเขาทําในระดบัโลก

หรือระดบัภมูิภาค ซึง่ผู้ ให้บริการในประเทศไทยไมส่ามารถสู้ได้เลย นอกจากจะทําในลกัษณะเดียวกนั 

เพราะวา่การให้บริการในลกัษณะแบบนี ้มนั On Top ไปบนอินเตอร์เน็ท เพราะฉะนัน้ลกูค้าเป็นใครก็ได้ อยู่

ในประเทศไหนก็ได้  

เขามีความได้เปรียบในแง่ของ Economy of Scale เวลาเขาไป Deal กบั Content provider เขาก็ 

Deal ในลกัษณะ Regional เขามีภาษีท่ีดีกวา่เราท่ีมีลกูค้าอยูแ่คใ่นประเทศไทย อนันีเ้ป็นข้อท้าทายอี กข้อ

หนึง่สําหรับผู้ให้บริการเพย์ทีวีวา่เราจะรับมือกบัผู้ให้บริการระดบัโลกอยา่งไร ซึง่จริงๆ ไมใ่ชเ่ฉพาะ

อตุสาหกรรมทีวี แตท่กุอตุสาหกรรม อยา่งอตุสาหกรรมขนสง่ เรามี “อเูบอร์” ท่ีเรากําลงัตามจบัอยู ่ฯลฯ มี

หลายตวัอยา่ง ท่ีไมเ่กิดขึน้เฉพาะในประเทศไทย ในหลายประเทศใ ห้ความสนใจกบั Leveled Playing 

Fieldและในสว่นของรัฐบาลก็จะสนใจในเร่ืองของการเก็บภาษีจากผู้ให้บริการระดบัโลก หรือสนใจใน

ลกัษณะของการคุ้มครองผู้บริโภค ยกตวัอยา่ง “เอ็นโซโค (Ensogo)” ท่ีเพิ่งปิดไป หายไปโดยจบัมือใครดม
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ไมไ่ด้ ผู้บริโภคทําอะไรก็ไมไ่ด้ ในลกัษณะเดียวกนั สมมตเิราซือ้บริการ Subscription TV  วนัดีคืนดี เขาปิด

หายไป เราทําอะไรไมไ่ด้ 

วิธีการกํากบัดแูลของหนว่ยงานกํากบัดแูลในหลายประเทศ เขาคดิถึงเร่ืองการออกใบอนญุาต

ขึน้มา ท่ีสิงคโปร์และเกาหลีออกใบอนญุาตไปแล้วของสหราชอาณ าจกัรยงัใช้วิธีการ Soft tender 

Approach อยู ่คือการให้ลงทะเบียน สามารถเข้าไปดเูว็บไซท์ของ Ofcom ได้ ซึง่เป็นหนว่ยงานกํากบัดแูล 

และมีผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ประการ OTT ทีวีเป็น 100 ราย ในประเทศอ่ืนมีการพดูคยุกนัอยูพ่อสมควร 

 

สําหรับประเทศไทย เราเสนอแนวทางในการกํากบัดแูลให้กบั กสทช . โดยมาตรการในการกํากบั

ดแูลควรจะขึน้อยูก่บัระดบัการพฒันาของตลาด หมายความวา่ ถ้าในตลาดในระดบัแรกๆ ท่ีเราเรียกวา่ 

“Infancy” เราอาจจะไมใ่ช้แนวทางกํากบัดแูลแบบเข้มข้น เราควรสง่เสริมให้เกิดบริการก่อน ยกตวัอยา่ง 

อยา่งเชน่ “อเูบอร์” ท่ีผู้บริโภคนัน้ ไมมี่ใครถกูบงัคบัให้ไปใช้อเูบอร์ ถ้าเราเปรียบเทียบกบัทีวี ผู้บริโภคก็ไมไ่ด้

ถกูบงัคบัให้ไปใช้ Youtube หรือไปใช้บริการทีวีท่ีมีลกัษณะเป็น OTT เขาใช้เพราะเขาเห็นวา่มนัเป็น 

Innovation มนัเป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์พฤตกิรรมของเขา เป็นบริการท่ีตอบ โจทย์ของเขามากกวา่สิ่งท่ีมีอยูใ่น

ปัจจบุนั เพราะฉะนัน้ในมมุมองของหนว่ยงานกํากบัดแูล เราเช่ือวา่จําเป็นท่ีจะต้องสง่เสริมให้เกิดนวตักรรม 

ให้เกิดการให้บริการท่ีดีขึน้ 
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หลงัจากนัน้ มนัจะเร่ิมมีปัญหา พอชว่ง Expansion มนัจะเร่ิมมีปัญหาอยา่งแนน่อน หน้าท่ีของ

หนว่ยงานกํา กบัดแูลก็จะหนกัขึน้ในชว่งของ Expansion และในชว่งของ “Maturity”  ซึง่แนวทางท่ีเรา

นําเสนอในชว่ง “Infancy” ในชว่งเร่ิมแรก เรายงัมองวา่สิ่งท่ีจะสนบัสนนุ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยใน 

Eco system ทัง้หมดของระบบ ให้แข็งแกร่งขึน้ รองรับกบัการเข้ามาของตา่งชาต ิซึง่จริง ๆ ก็เข้ามาแล้ว แต่

จะเข้ามาได้แข็งแกร่งมากขึน้อีก ก็ต้องมีการสนบัสนนุในเร่ืองของการทํา Content Production ในธุรกิจเพย์

ทีวี content ก็ยงัเป็น King อยู ่ผู้บริโภคซือ้เพราะ Content ในไทย Content ของเกาหลีและท้องถ่ินจะได้รับ

การสนใจจากผู้บริโภคมาก ซึง่ Netflix หรือผู้ประกอบการระดบัภมูิภาคและระดบัโลกก็รู้วา่เวลาท่ีเขาเข้าไป

ในตลาด Local แตล่ะท้องถ่ินมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั เขาจะปรับตวั Content ของเขา ซึง่สว่นใหญ่จะ

ร่วมกบั Content Production กบัผู้ให้บริการรายเดมิในตลาดท้องถ่ินท่ีเขาต้องการเข้าไปเจาะ 

ถ้าเรามีความแข็ง แกร่งในเร่ือง Content เราสามารถทําให้ Eco system ระบบทัง้ระบบ ไมใ่ชแ่ค่

เฉพาะ OTT แตเ่ป็นเพย์ทีวีเดมิ แข็งแกร่งด้วย กาสนบัสนนุของ กสทช . ในปัจจบุนัเพ่ือให้เรามาผลิต 

Content ท่ีดีดี ยงัทําได้ไมจ่งูใจพอ เชน่ ถ้าผลิต Content ดี เราจะลดคา่ธรรมเนียมให้ ซึง่คา่ธรรมเนียมมนั

น้อยอยูแ่ล้ว คนผลิต Content รู้อยูแ่ล้ววา่การทํา Content Production ดีดี ต้องใช้เงินลงทนุสงูมากน้อยแค่

ไหน ซึง่ในญ่ีปุ่ นหรือเกาหลีได้วางแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาตเิอาไว้แล้วในเร่ืองการทํา Content นอกจากนัน้

ยงัเป็นการตอ่ ยอดไปสูอ่ตุสาหกรรมอ่ืนด้วย ถ้ามองเป็นโอกาส ก็ถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะเกาะกระแส

การต่ืนตวัของการบริโภควีดีโอ และเอา Content ของเราสอดแทรกเข้าไปให้ได้ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กบั Eco system ของเรา 

ในชว่งแรก เราเสนอให้มีการลงทะเบียน ยงัไมถึ่งขัน้ให้ใบอนุ ญาต ให้ลงทะเบียนไว้ก่อน เพ่ือให้เรา

รู้วา่มีใครให้บริการอยู ่โดยปกตจิะมีมาตรฐานหรือเป็นกฎท่ียอมรับร่วมกนั เป็น Co-regulation ก็ได้ แต่

สว่นใหญ่ก็ไมค่อ่ยประสบผลสําเร็จเทา่ไร หลงัจากนัน้ พอเร่ิมมีการให้บริการเตม็รูปแบบ เราก็จะกํากบัดแูล

ท่ีเข้มงวดมากขึน้ อาจจะเป็ นการให้ใบอนญุาตแบบเตม็รูปแบบ หรือเป็นการกํากบัดแูลในเร่ืองของ 

Content Regulation ซึง่คือ การทํา Online Rating แล้วก็เป็นการกํากบัดแูลในเร่ืองของ Consumer 

Protection เชน่ในเร่ือง Net Neutralityคือ การดแูลทกุ Traffic เหมือนกนัหมด หรือเป็นการกํากบัดแูลใน

เชิงโครงข่ าย แตป่ระเดน็เหลา่นีค้วรจะพดูก็ตอ่เม่ือเรามีการเตบิโตและมีผลกระทบเกิดขึน้ชดัเจนมากขึน้

กวา่นี ้
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ในเชิงปฏิบตัติาม สภาพการณ์ปัจจบุนั มนัข้ามชว่ง Infancy มาระดบัหนึง่ในเชิงของตลาด  แตใ่น

เร่ืองของกฎหมายและการกํากบัดแูล เรามกัตามตลาดอยูเ่สมอ  ในเร่ืองของการให้ใ บอนญุาต ทาง กสทช . 

เองก็มีอยู ่ 4 ประเภท และ 3 สว่นได้ออกไปแล้ว (Service, Network, Facility) และตวัสดุท้ายคือ 

Application ก็เข้าใจวา่ กสทช . ได้เตรียมเอาไว้แล้ว คําถามวา่เราจะทําเตม็รูปแบบเลยหรือจะทดลองทํา

ก่อน 1-2 ปี ก็เป็นเร่ืองของ กสทช . วา่จะเลือกในลําดบัแบบไหน  แตอ่ยา่ลืมวา่ถ้าเราเข้มงวดมากเกินไป ก็

จะมีผลสะท้อนกลบัมาแรง 

คุณวิชิต เอือ้อารีย์วรกุล   

ธุรกิจเพย์ทีวี มนักลายเป็นธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็ก ระดบัโลกกินระดบัภมูิภาค ระดบัภมูิภาคกิน

ระดบัประเทศ ระดบัประเทศกินระดบัท้องถ่ิน ถ้าสู้กนัแบบนี ้คนไทยไมมี่ทางสู้ ได้ เราสู้รายใหญ่ไมไ่ด้ พอ

เขามาในระดบัโลก เขาให้บริการไมใ่ชเ่ฉพาะฝร่ังในเมืองไทย มนัเป็น Regional หรือ Global เราสู้ ไมไ่ด้อยู่

แล้ว ในความรู้สกึสว่นตวัมีเกาหลีและญ่ีปุ่ นท่ีสู้ ได้ ถ้าเป็น  Advertising Platform จะไมใ่ช ่Youtube ท่ีเป็น

รายใหญ่ แตจ่ะเป็น Local platform และเขาก็มี Content ระดบัชาตท่ีิเข้มแข็งพอสมควร คําถามมีอยูว่า่ผู้

กํากบัดแูลควรจะออกมาตรก ารอยา่งไร เพ่ือให้ระดบัท้องถ่ินสามารถแขง่กบัระดบัประเทศและระดบั
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ภมูิภาคได้ มนัมีหลกัเกณฑ์อยา่งไร และในฝร่ังเศสก็มีกองทนุเหมือนกบับ้านเรา คือ กองทนุ กทปส . เป็น

กองทนุท่ีสนบัสนนุ แตว่ตัถปุระสงค์อาจจะแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ในฝร่ังเศสสนบัสนนุ Content ท่ี

ก่อให้เกิดความรักชาตแิละวฒันธรรม ในญ่ีปุ่ นก็จะเป็นคล้ายๆ กนั มีลกัษณะแบบนี ้ถ้ามองญ่ีปุ่ นกบัเกาหลี

แล้ว ผู้ประกอบกิจการเคเบลิมีขนาดท่ีใหญ่พอท่ีจะผลิต Content ได้ แตข่นาดของท้องถ่ินของเรา มนัเทียบ

กนัไมไ่ด้ 

แตใ่นอินเดีย มีเคเบลิท้องถ่ินเป็น 10,000 แหง่ ทกุวนันีเ้ขาก็ ยงัอยูไ่ด้ ผมก็เห็นวา่ใน Platform ของ

คนท่ีจา่ย 100 บาทตอ่เดือน เขาก็มี HBO จงึเกิดคําถามวา่ทําไมอินเดียถึงอยูไ่ด้ หนว่ยงานกํากบัดแูลมีสว่น

ชว่ยไหม หรือเอกชนชว่ยตวัเอง พอจะตอบได้ไหม 

 

คุณจักรกฤษณ์ สังกิตตวิรรณ 

ของอินเดีย ตอบไมไ่ด้ อยา่งท่ีผมแจ้งไปวา่กลไกหนึง่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานกํากบัดแูล ก็คือ  

การสนบัสนนุทนุ (Funding) เพราะวา่รูปแบบการให้บริการแบบนี ้ มีต้นทนุสว่นเกิดจาก Content ท่ีดีๆ 

เพราะฉะนัน้การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั คือ การสร้าง Content ท่ีตอบโจทย์ตรงความต้องการ 

ดงันัน้ การบริหารต้นทนุ Content จึงเป็นสว่นสําคญั  และองค์กรกํากบัสามารถสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการ

รายเล็กๆ ในท้องถ่ินสามารถมี Content คณุภาพ เพ่ือการแขง่ขนัในตลาดได้ 

 

  



47 
 

การเสวนา หัวข้อ “อนาคตเพย์ทีวียุค 4.0” 

 

ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ   นายกสมาคมโทรทศัน์ดาวเทียม (แหง่ประเทศไทย) 

ไมท่ราบวา่ได้รับเชิญถกูกลุม่หรือเปลา่ ถ้าเราไปด ูพรบ . การประกอบกิจการฯ 2551 ทางกฎหมาย

เขียนไว้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีจํากดัคล่ืนความถ่ีและกลุม่ท่ีไมจํ่ากดัคล่ืนความถ่ี กลุม่ท่ีจํากดัคล่ืนความถ่ี คือ 

พวกฟรีทีวี สว่นกลุม่ท่ีไมจํ่ากดัคล่ืนความถ่ี คือ เพย์ทีวี แล้วโท รทศัน์ดาวเทียมของเมืองไทยอยูใ่นกลุม่ท่ี 3 

คือ ไมจํ่ากดัคล่ืนความถ่ีและไมไ่ด้เก็บเงินด้วย มนัก็เป็นฟรีทีวี ตอนแรกผมคดิวา่หลงกลุม่หรือเปลา่ เม่ือมา

ดวูา่ทําไมต้องมาอยูใ่นกลุม่เพย์ทีวี เราก็ดรูะเบียบของ กสทช. 2555 เราอยูใ่นข้อ 5.3  

เม่ือถามวา่ผู้ประกอบการทีวีดาว เทียมคือใคร ขอตอบวา่พวกเรามี 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สว่นใหญ่มาจากเคเบลิ แล้วมาเปิดจานดาวเทียม และ 2) กลุม่ท่ีเคยจดัรายการขา่ว ประเภททอร์กโชว์ พวก

นีอ้กหกัมาจากทีวี ก็มาเปิดโทรทศัน์ดาวเทียม สรุปแล้วก็คือกลุม่นกัจดัรายการท่ีผลิตเอง ถ้าดวูา่พวกนีอ้ ยู่

กนัอยา่งไร เม่ือ 20-30 ปีท่ีผา่นมา เราเห็นจานซีแบนด์ความกว้าง 250 เซนตเิมตร และหดมาเป็นเคยแูบนด์

ความกว้าง 30 เซนตเิมตร น่ีคือความเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ เม่ือเราเดนิเข้าไปตลาดและถามวา่มีทีวี

อะไรบ้าง เขาก็จะบอกวา่คณุจะเอา “แอนดรอย์” หรือคณุจะเอา “สมาร์ท”ทีวี ซึง่ 2 แบบนีมี้แค ่2 เปอร์เซ็นต์

เทา่นัน้ (ประมาณ 4-500, 000 หลงัคาเรือนในประเทศไทย) น่ีคือความเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน 

สมาร์ททีวีหรือแอนดรอยทีวี ถ้าเคร่ืองเล็กๆ ราคาไมถึ่ง 10,000 บาท และเคร่ืองขนาด 45-50 นิว้ 

ราคาไมเ่กิน 30,000 บาท คือเราจะบอกวา่อตุสาหกรรมเปล่ียนไปอยา่งไร มนัไมไ่ด้เปล่ียนท่ีเทคโนโลยี หรือ

นกัทํา Content  แตม่นัเปล่ียนทัง้ตลาด มนัเปล่ียนไปทัง้หมด ในอนาคต ผู้บริโภค เวลาจะซือ้ทีวีเคร่ืองใหม ่

จะซือ้เคร่ืองแบบไหน เวลาต้องการดทีูวีในรถ คณุจะใช้อะไรด ูก็คงเป็นโทรศพัท์ อนันีเ้ป็นคําตอบท่ีชดัเจน  

แล้วตัวผมอยูต่รงไหน เวลาทํารายการโทรทศัน์เม่ือก่อนใช้คนประมาณ 50 คน พอมาทําโทรทศัน์

ดาวเทียมใช้คนไมถึ่ง 5 คน การลดคนทํางานก็เพราะต้องการประหยดัต้นทนุ และปรากฏการณ์ท่ีย่ิงใหญ่

สําหรับเรา คือเม่ือตอนนํา้ทว่ม สปริงส์นิวส์ใช้คนคนเดียวทําขา่ว เอากล้องตดิตวัไป เอาไฟฉายตดิตวั ไป ไป

ทํารูปนํา้ทว่มและรายงานสด ท่ีแสดงให้เห็นวา่ตลาดเปล่ียนไปมาก แตท่ี่ไมเ่ปล่ียนคือความต้องการของ

ผู้บริโภค คนยงัต้องการขา่วสาร สว่นคนทํา Content หรือคนทํารายการก็ต้องเปล่ียนบางอยา่ง เชน่ วนันีเ้รา

คงไมทํ่าขา่วให้ครบถ้วน เพราะเสียเวลาเหลือเกิน แตเ่ราทําขา่วให้เป็ นความจริง ทนัทีท่ีเราทําขา่วให้เป็น
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ความจริง ทนัทีท่ีเราทํารายการให้คนเข้าใจในสาระสําคญั คนก็เช่ือถือ อนัท่ีสอง เราต้องอาศยัความ

แตกตา่งให้มาก อนัท่ีสาม เราต้องมุง่ไปยงั Section ให้มาก จบักลุม่ให้น้อยลง อนัท่ีส่ี เราต้องต่ืนตวั

ตลอดเวลาวา่เราจะเข้าถึงได้อยา่งไร 

 

คุณมานพ โตการค้า ประธานชมรมโครงขา่ยดาวเทียมและเคเบลิทีวีไทยแลนด์ 

 สําหรับพวกเราท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมโทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบลิ เราเห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงไป

เยอะมาก ตัง้แตต้่นท่ีเราทํากนัมาในตอนท่ียงัไมมี่ใครมีใบอนญุาต จนวนัหนึง่เรามีใบอนญุาต พวกเราเอง

สว่นหนึง่มาจากการไปใช้โครงขา่ยของตา่งประเทศกนัก่อนท่ีจะได้รับใบอนญุาต มาถึงปัจจบุนัพวกเราก็

ได้รับใบอนญุาตสมความตัง้ใจ ความปรารถนาของเราครัง้แรก คือ ได้รับใบอนญุาตจาก กสทช . เราเห็นวา่

ทําอยา่งไรก็ได้ ขอเป็นสญัชาตไิทยสกัที มาวนันีเ้ราได้เป็นสญัชาตไิทยแล้ว 

 ผมเองตอนแรกอยูท่ี่ดาวเทียมตา่งประเทศ และพยายามเตม็ท่ีท่ีจะกลบัมาอยูป่ระเทศไทย วนันี ้

กลบัมาอยูป่ระเทศไทยสําเร็จแล้ว การเปล่ียนแปลงของพวกเราหลงัเราอยูภ่ายใต้กรอบของใบอนญุาต การ

แขง่ขนัทางด้านเทคโนโลยีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเลย ผมเป็นคนหนึง่ท่ีจะประ มลูดจิิตลัทีวี แตก็่ไม่

เข้ามาร่วมประมลูด้วย เพราะได้ไปศกึษาข้อมลูตา่งๆ แล้ว เห็นวา่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเร็วมาก 

เราได้ใบอนญุาตประกอบกิจการ ชอ่งรายการโทรทศัน์ โครงขา่ยโทรทศัน์ หลายทา่นมองวา่ กสทช . ท่ีเข้ามา

กํากบัดแูลนัน้เป็นปัญหาในการประกอบอตุสาหกรรม ถ้ามองอีกมมุหนึง่ อตุสาหกรรมของเราอยา่งไรก็ต้อง

มีการเปล่ียนแปลง เพราะวา่โลกมนัเปล่ียนแปลง ตา่งประเทศก้าวไปข้างหน้ามาก ถึงไมมี่คณะกรรมการ 

กสทช. เข้ามาเลย ไมมี่กฎหมายฉบบันีเ้ข้ามา แตเ่ทคโนโลยีก็เปล่ียน โลกเปล่ียนไปอยูแ่ล้ว มนัเข้ามาแล้ว

ดีกวา่หรือไมดี่กวา่ ก็ไมมี่ใครตอบได้ 

 แตส่ิ่งท่ีหนึง่ท่ีผมมองวา่พวกเราท่ีได้ใบอนญุาตของผู้ประกอบการดาวเทียมมา ผมมองวา่เป็น

ใบอนญุาตท่ีถกูต้องสําหรับพวกเรา โครงสร้างท่ีออกแบบมาสมดลุ เพียงแตต้่องมีการปรับเพ่ือเอาไปใช้ให้

มนัเหมาะสมเทา่นัน้เอง อยา่งใบอนญุาตให้บริการโทรทศัน์ หรือใบอนญุา ตชอ่งทีวี ครัง้แรก เราได้

ใบอนญุาตอาย ุ1 ปี ตามนโยบายของ กสทช. เป็นการให้ทดลองดกู่อน ครัง้ท่ีสองได้ 3 ปี ครัง้ท่ีสามได้ 5 ปี 

 แม้หลกัของใบอนญุาตเดมิกําหนดไว้วา่ใบอนญุาตให้ไมเ่กิน 15 ปี แตเ่ม่ือคณะกรรมการให้มาแล้ว 

ความแตกตา่งท่ีอยากเปรียบเทียบวา่ใบอนญุาตนีม้าในจงัหวะท่ีมนัพอดี โดยท่ีใบอนญุาตของชอ่งโทรทศัน์
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ดาวเทียมเป็นใบอนญุาตท่ีไมถ่กูกําหนดด้านเทคโนโลยี ตา่งกบัใบอนญุาตอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมาจากการประมลู 

การประมลูมีการกําหนดเทคโนโลยี ไมว่า่จะเป็นใบอนญุาตของชอ่งทีวีดจิิตลั หรือโครงขา่ย ถกูล็อค

เทคโนโลยีทัง้หมด คือ MUX เองถกูวางเทคโนโลยีแล้ววา่ หนึง่ MUX จะต้องมี SD เทา่ไร, HD เทา่ไร แตโ่ลก

เปล่ียนแปลงเร็วมาก วนันีที้วีดาวเทียมออกอากาศแบบ SD อยู ่เราอยากเปล่ียนแปลงเป็น HD เราก็

สามารถทําได้ เพราะวา่เทคโนโลยีไมไ่ด้ถกูล็อค เราอาจจะเป็น Super HD หรือ Ultra HD หรือ 8K เราก็

สามารถทําได้ 

 ถ้าผู้ประกอบการในยคุนีไ้มมี่การปรับตวั หรือปรับตวัไมท่นักบัสถานการณ์เทคโนโลยี หรือ

สถานการณ์แขง่ขนั ก็คดิวา่จะมีผู้ประกอบการหลายรายท่ีคอ่ยๆ ล้มหายตายจากไป จะเหลือเฉพาะรายท่ี

ปรับตวัได้จริงๆ ผู้ประกอบการท่ีปรับตวัอยา่งพวกเราจะอยูไ่ด้ ไมว่า่จะเป็นทีวีดาว เทียมหรือเคเบลิทีวี สิ่งท่ี

สําคญัก็คือความเป็น Local เพราะถ้าเราไปสู้กบั content ท่ีเป็น International หรือสู้กบั Platform ท่ีเป็น 

International เราสู้ยาก แตค่วามเป็น Local สู้ เราไมไ่ด้ เราต้องใช้จดุได้เปรียบตรงนี ้ยกตวัอยา่ง ผู้

ให้บริการตา่งประเทศ ถ้าจะเข้ ามาแขง่ขนัในประเทศเรา ความลกึซึง้ทางด้านภาษา วฒันธรรม หรือความ

เข้าใจในเร่ืองของวิชาชีพ การดํารงชีพของพวกเรา ซึง่พวกนีเ้ราสามารถเอาไปส่ือสารถึงกนัได้ ระดบัชาตไิม่

สามารถมาทําขา่วท้องถ่ินได้ แตพ่วกเราทําได้ 

 

 คุณวิริยา ธรรมเรืองรอง นายกสมาคมเคเบิล้ทีวีแหง่ประเทศไทย 

 ต้นกําเนิดของเรา คือ เม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว เรารับสญัญาณจากดาวเทียมท่ีสามารถพอจะรับได้ มา

ให้บริการแก่สมาชิก ผา่นมาระยะหนึง่เป็น 20 ปีท่ีแล้ว กฎเกณฑ์ก็เร่ิมมีการเขียนขึน้มา Content ท่ีเคยมี

จํากดัก็มีเพิ่มมากขึน้ คูแ่ขง่มีมากขึน้ ทางเลือกของลกูค้าก็มีมากขึน้ ถ้าเราอยูเ่ฉยๆ ณ วนันัน้ เราก็คงสิน้ชีพ

ไปแล้ว มาถึงวนันี ้เราก็ไมก่ลวัหรอก ถึงแม้จะตายไป เราก็สามารถเลือกได้วา่จะฝังหรือจะเผา เราก็จะตอ่สู้

ตอ่ไปแม้วา่จะมีเงินทนุอยูห่นอ่ยนิด แม้วา่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมใ่สใ่จเทา่ไร ก็ไมเ่ป็นไร เราจะตอ่สู้ ด้วยตวั

เราเอง เดนิโครงขา่ยของเราด้วยทรัพย์สินของเราเอง ตา่งคนตา่งลงทนุด้วยตนเอง  ปัจจบุนัเรายกเลิก

แนวคดิเหลา่นัน้ โครงขา่ยเดมิท่ีมีอยู ่เราก็มาเช่ือมโยงถึงกนั ไมจํ่าเป็นต้องก่อสร้างด้วยตวัเอง 

 ตลอดเวลา 20 ปีของการก่อตัง้สมาคมฯ เรามีการพดูคยุกนัมาตลอดวา่จะชว่ยเหลือสมาชิกอยา่ งไร 

ไมว่า่จะเป็นองค์ความรู้ด้านบริหารจดัการ ด้านเทคโนโลยี หรือด้าน Content จดุแข็งจดุหนึง่ของเพย์ทีวี คือ 
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ถ้าเราเอาของฟรีมาขาย คนก็ไมซื่อ้ เราต้องมีอะไรท่ีตา่งจากของฟรี เพราะฉะนัน้ Content คือหวัใจท่ีสําคญั

ของเพย์ทีวี ต้องบริการจดัการ Content อนัดบัแรกเราไปซือ้ลิขสิทธ์ิท่ีถกูต้องตามกฎหมาย แล้วาจดัเป็น

กลุม่ของ Content ถดัมาต้องมาบริหารจดัการเร่ืองการแปล การทํา Subtitle ให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ก่อนท่ีจะ

ถึงผู้ชม เม่ือผู้ชมเห็นความตา่ง เขาถึงจะซือ้ เราต้องเพิ่มมลูคา่โครงขา่ยเคเบลิทีวีของเราให้ได้ เราถึงจ ะอยู่

ได้ ถึงแม้วา่จะถกูรังแกเล็กๆ จากผู้ มีสว่นได้เสียกบัเรา แตเ่คเบลิทีวีก็ยงัยืนหยดัท่ีจะตอ่สู้  และด้วยบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไป ความต้องการของลกูค้ามีมากขึน้ในสว่นของอินเตอร์เน็ท เราก็ต้องการท่ีจะมีการบริการ

อินเตอร์เน็ทบนเคเบลิทีวีด้วย ด้วยการเพิ่มอปุกรณ์เท่ าท่ีจําเป็น และทําให้ราคาถกูลงโดยการรวมตวักนัซือ้ 

นบัเป็นกลยทุธ์อยา่งหนึง่ของสมาคมฯ 

 จดุเดน่ของเรา คือ ความเป็นท้องถ่ิน เป็นเอกลกัษณ์ของเราเอง ท่ีเป็นเสนห์่ของเคเบลิทีวี ปัจจบุนั

เคเบลิทีวีได้รวมโครงขา่ยกนั มีการถ่ายทอดประเพณีท้องถ่ิน เชน่ งานแหเ่ทียนเข้าพรรษ าท่ีจงัหวดั

อบุลราชธานี งานช้างจงัหวดัสริุนทร์ หรืองานชกัพระท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เรารวมพลงักนัสร้างเครือขา่ย

ถ่ายทอดสญัญาณไปยงัภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ กลยทุธ์อีกอยา่งหนึง่ คือ การผลกัดนัให้มีการรวมกลุม่

กนัของผู้ประกอบการ ในอดีตมี 300 กวา่ราย ปัจจบุนัมีไมถึ่ ง โดยสว่นหนึง่ก็เลิกกิจการไป สว่นหนึง่ก็

รวมกนั มีการแบง่ปันทรัพยากร เชน่ ใช้ห้องสง่สญัญาณเดียวกนั หรือใช้โครงขา่ยร่วมกนั สว่นนีทํ้าให้เรา

สามารถประหยดัคา่ใช้จา่ย 

 

 คุณอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เนกซ์สเตป จํากดั 

 อนาคตเพย์ทีวียคุ 4.0 ยงัสดใสอยู ่จากวนัแรกท่ีเราทํารายการสํารวจโลกเม่ือ 18 ปีท่ีแล้วท่ีชอ่ง 9 

และมนัเกิด Inspiration เม่ือเราเร่ิมทํารายการเล็กๆ ขึน้มา เราค้นพบวา่เราได้รับจดหมายจํานวนมาเป็น 

10,000 ฉบบั และเห็นวา่คนตวัเล็กๆ ในสงัคม อยา่งเชน่ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ท่ีทําให้เน็กซ์สเตปกลบัมา

คดิใหมว่า่เราจะทําทีวีเพ่ือความบนัเทิงอยา่งเดียวหรือเปลา่ หรือวา่เราควรจะทําอะไรกบัมนัได้บ้าง สดุท้าย

เราก็ตดัสินใจวา่เป้าหมายของเราคือทําอยา่งไรให้ทีวี ท่ีมีอยา่งน้อยบ้านละ 2 เคร่ือง ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ย

ให้เขาได้ทําให้คณุภาพชีวิตของเขาดีขึน้  เราเช่ือวา่หนว่ยเล็กๆ  ระดบัครอบครัว ถ้ามีความรู้มากขึน้ ก็จะ

ทําให้สงัคมดีขึน้ 
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 Thailand 4.0 จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ ถ้าคนไทยมีประสบการณ์การเรียนรู้โลกน้อยกวา่คนอ่ืน ถ้าเรามี

ประสบการณ์การเรียนรู้มากขึน้ ก็จะทําให้การพฒันานัน้ไปได้เร็วขึน้ ในท่ีสดุจากการท่ีเราทําเล็กๆ มา ก็มา

ทําชอ่งสํารวจโล กท่ีไทยคมอยู ่7-8 ปี และสิ่งท่ีเราอยากเห็นคือ 1) Platform ท่ีมี Content ท่ีดี, 2) เราอยาก

เห็นสญัญาณท่ีเป็น HD เยอะๆ และ 3) ราคาท่ีเหมาะสมท่ีลกูค้ารับได้ มนัถึงเป็น Good TV เป็นเพย์ทีวีท่ีมี

คณุภาพเหมาะสม และทกุคนสามารถรับชมได้ โดยเราพยายามทําให้เกิดความยตุธิ รรม เพราะวา่ถ้ามีเงิน

น้อย ก็ไมต้่องเป็นเพย์ทีวีก็ได้ มนัมี 2 ขัน้ตอนด้วยกนั โดยขัน้ตอนแรก เม่ือตดิตัง้เสร็จก็สามารถดฟูรีได้เลย 

มีสารคดีพืน้ฐานให้ด ู 4-5 ชอ่ง ขัน้ตอนท่ีสอง คือ สมมตวิา่เขาอยากด ู Content  ดีๆ อยา่ง Fox ก็ต้อง

จา่ยเงิน อาจจะประมาณ 300 บาทตอ่เดือน 

 สิ่งท่ีเราภมูิใจในการเป็นเพย์ทีวีก็คือ  เรามี Baby TV ซึง่เป็นพืน้ฐานของทกุคนท่ีมีลกูอายนุ้อยกวา่ 

5 ขวบ ให้ลกูดเูพ่ือชว่ยให้มีพฒันาการ อนันีคื้อ สิ่งท่ีเราใสเ่ข้าไปเพ่ือให้เขาเข้าถึงมนัได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องมี

อินเตอร์เน็ท หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ 

 ผู้บริโภคมองหาสิ่ งท่ีดีสําหรับเขาและเขาสามารถจา่ยได้ เราต้องพยายามทําของดีท่ีมีราคา

ยตุธิรรม การท่ีเพย์ทีวีจะอยูไ่ด้ก็ต้องมีการบริหารจดัการท่ีดี ซึง่เราก็ใช้เวลาหลายปีในการปรับการบริหาร

จดัการตรงนี ้อยา่ง Fox เราก็คยุกนัมาไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี แตล่ะ Platform ก็คยุกนัอยูห่ลายปีถึงจ ะคยุกนัจบ 

ภาพท่ีเห็นก็คือวา่ตลาดยงัต้องการเพย์ทีวีอยู ่ยงัมีโอกาสในทางธุรกิจอยูม่าก เม่ือ 15ปีก่อนเคยทําวิจยัวา่

คนกรุงเทพฯ สามารถจา่ย 500 บาทตอ่เดือน และคนตา่งจงัหวดัสามารถจา่ย 300 บาทตอ่เดือน เพ่ือดเูพย์

ทีวี ปัจจบุนัอาจจะลดลงเพราะ Netflix เข้ามาและให้บริกา รด้วยราคาท่ีต่ํากวา่ 300 บาท และเขามีข้อ

ได้เปรียบคือเขาไมต้่องขอใบอนญุาต ไมถ่กูต้องควบคมุ และเงินออกไปตา่งประเทศ นบัเป็นโจทย์ท่ีท้าทาย

ในการกํากบัดแูล 

 

 

ม.ร.ว.รุจยารักษ์ อาภากร  (รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริษัท Fox International Channels 

(Thailand) จํากดั) 
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เราเป็น International Content เจ้าเดียวท่ีนัง่อยูต่รงนี ้และผมก็นัง่อยูก่บัลกูค้าของเราด้วยในท่ี

ประชมุนีคื้อ เน็กซ์สเตปกบัเอไอเอส ซึง่เป็นลกูค้าท่ีดีทัง้คู ่ถ้าถามวา่มองอนาคตเพย์ทีวียคุ 4.0 อยา่งไร ใน

มมุมองของผมเห็นวา่ Fox อาจจะได้เปรียบในสว่นของการเป็นกิจ การในตา่งประเทศ ท่ีมีบทเรียนและ

ความรู้ท่ีหลากหลายท่ีอาจจะมีทัง้ผิดและถกู ในฐานะท่ีเราอยูใ่นประเทศไทย เราก็มองดวูา่ Content ท่ีเรามี

อยูป่ระมาณ 25 ชอ่ง ไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์ กีฬา สารคดี ขา่ว ฯลฯ เราคดิวา่ Content เหลา่นีค้วรจะเปิด

กว้างให้กบัผู้ชม การท่ีเราจะอ ยูก่บัเจ้าใดเจ้าหนึง่ เป็นระบบ Exclusive ผมคดิวา่มนัไมใ่ชง่านของ Fox น่ี

เป็นขัน้ตอนแรกท่ีเราทํา คือการเป็น Non-exclusive เราสามารถให้บริการชอ่งให้กบัทกุเจ้าท่ีมี Platform 

ตา่งๆ   

สิ่งท่ีสองท่ีเราได้ปรับขึน้มา นอกจากท่ีจะเป็น Non-exclusive แล้ว คือในเร่ืองขอ งการให้บริการ 

เม่ือธุรกิจเปล่ียนไป บริษัทต้องทําอะไรบ้าง ผมพดูในฐานะ Content ท่ีหลายคนมองวา่ Content คือ King 

แต ่Content จะไมส่ามารถเป็น  King ได้ ถ้าไมมี่ประชากรหรือผู้ประกอบการมาสนบัสนนุ การท่ีจะเป็น 

King ได้ ผมมองวา่มนัยากนิดหนึง่ แล้วมนัเป็นสิ่งท่ีท้าทาย สิ่งแรกท่ีต้องมีการเปล่ียนในด้านของ Content 

Owner หรือผู้ผลิต คือ Content Cost โดย Content cost ของ Fox ท่ีหลายคนมองวา่มี Content แตร่าคา

สงู ก็ขออธิบายวา่ Content ของเมืองนอกเพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพาะ Content ท่ีเป็นท่ีต้องการ อยา่งเชน่กีฬา

และภาพยนตร์ ในแตล่ะปีก็มีการกําหนดไว้วา่จะปรับขึน้มาก่ีเปอร์เซ็นต์  

ถามวา่ในตลาดท่ีเรา Operate ใน 14-15ประเทศในเอเชีย เขาสามารถจา่ยเงินให้เราได้ไหม จริงๆ 

ก็ไมไ่ด้ เพราะตลาดชว่งนีอ้ยูใ่นชว่งท่ีลดลง ไมมี่การเตบิโต มนัก็ยากสําหรั บเราเหมือนกนัในฐานะ Content 

Player คนหนึง่ การท่ีเรามี Content Cost เพิ่มขึน้คา่ผลิตทกุอยา่งก็แพงขึน้ อนัท่ีสอง Content Cost ใน

เร่ือง License Fee ของ Fox เม่ือก่อนเราสง่ผา่นเคเบลิ ตอนนีเ้ราต้องคดิถึง Windows ซึง่ตอนนี ้Digital 

Windows ก็เป็น Windows ท่ีเราต้อง Check List เข้าไปด้วย แตม่นัก็มีราคาแพง เวลาเราซือ้มาก็คํานงึถึง

วา่จะลงชอ่งไหนบ้าง เราลงทัง้เพย์ทีวีและฟรีทีวี เป็นทัง้ Linear และ Non-linear 

ถ้าเรา Check List ออกมาทัง้หมด Cost ของเราเพิ่มมากขึน้ในแตล่ะปี แตต่ลาดไมไ่ด้โตไปด้วย 

เรารู้วา่เรามี Cost ท่ีเพิ่มมากขึน้ เราต้องปรับตวั Product ของเราเพราะผู้บริโภคเปล่ียนไป เขายงัดอูยูท่ี่

บ้านอยู ่แตเ่วลาเขาออกไปข้างนอกก็ใช้ Digital device ไมว่า่จะเป็นมือถือหรือแท็ปแล็บ เพราะเขาต้อง

บริโภคความบนัเทิง หรือขา่ว หรือข้อมลูตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ Fox ก็ต้องมีการปรับ เราเพิ่ง
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เปิดตวัท่ีฟิลิปปินส์เม่ือ 2 วนัก่อนก็คือมีการเปิด Applicationเรามองวา่จดุแข็งของเราท่ีนา่จะแตกตา่งคือ

เร่ืองของ Content และมี Windows ท่ีตา่งกบัเจ้าอ่ืน เราสามารถให้ลกูค้าเปิดชมภาพยนตร์ในมือถือได้เลย 

Fox อยูใ่นเมืองไทยาร่วม 20 ปี เราเห็นความเปล่ียนแปลงของตลาด มีคนท่ีเข้ามาและจากเราไป

แล้วหลายคน เราก็ได้เรียนรู้บางอยา่งวา่จริงๆ แล้วมนัไมไ่ด้อยูท่ี่ Content อยา่งเดียว หรือการลงทนุ จริงๆ 

แล้วคือการเข้าใจตลาด ต้องมี Infrastructure และ Commitment จริง การทําเพย์ทีวีนัน้ ไมใ่ชทํ่าวนันีแ้ล้วปี

หน้าจะรวย เป็นเร่ืองของการทําระยะยาว บางเจ้าท่ีทํางานร่วมกบัเรามีการลงทนุท่ีสงู และเข้าใจตลาด ก็มี

การตอ่รองด้านราคา การมี Commitment วา่น่ีคือธุรกิจท่ีเขาอยากจะเดนิ ก็คอ่นข้างจะลําบาก อนันีก็้คือ

ประสบการณ์ท่ีเราได้เรียนรู้กบัตลาด 

 

คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์ (ผู้ชว่ยกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส สว่นงานบริหารผลิตภณัฑ์ บริษัท

เอไอเอส จํากดั)  

วนันีเ้ตรียมมาพดูถึงอนาคตเพย์ทีวี ก็เลยทําการบ้านวา่ภาพรวจะเป็นอยา่งไร แตเ่ดมิ เม่ือเราพดูถึง

เพย์ทีวี เราพดูถึง Linear เป็นโทรทศัน์ท่ีมีผงัรายการ ปัจจบุนั การดเูป็นการดแูบบวีดีโอ ถ้ามาตอ่เรียงชอ่งก็

เหมือนทีวี แตจ่ะมีอีกแบบหนึง่ คือ แบบไมไ่ด้เรียงชอ่ง เป็นวีดีโอเป็นเร่ืองๆ แล้วเราเลือกด ูเราเรียกวา่เป็น 

VDO on Demand จริงๆ แล้วตอนนีแ้นวโน้มของการใช้เพย์ทีวี มีการเปล่ียนแปลงจาก Linear ท่ีเป็นผงัชอ่ง

รายการ เปล่ียนไปใช้เป็นแบบ  VDO on Demand มากขึน้  ตอนนี  ้คนดลูะครก็ไมร่อดตูอนสองทุม่ เขามาดู

ท่ี Youtube และเลือกตอนท่ีอยากดเูลย น่ีคือการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ VDO Content  

แตก็่เช่ือวา่อยา่งไรก็ไมมี่การเปล่ียนไปหมด ไมใ่ชเ่ปล่ียนไปดู  VDO on Demand หมด แตม่นัมี

ลกัษณะเป็นแบบ Hybrid มีการผสมผสาน ทัง้รูปแบบท่ีเป็น Linear ซึง่อยูใ่นลกัษณะชอ่งรายการท่ีมีผงั

รายการท่ีชดัเจน กบัแบบลกัษณะของ  VDO on Demand ก็คือเลือกชมรายการท่ีตนเองต้องการกบัตวั 

Content ท่ีเราเลือกสรรไว้ให้ 

ในอนาคตก็จะมีการบริการแบบใหม ่อาจจะมีการซือ้บตัรเพ่ือดภูาพยนตร์เป็นเร่ืองๆ ไป และบริการ

อีกแบบหนึง่ก็เป็นการท่ีไมห่ารายได้จากคนด ูแตห่ารายได้จากคนทําโฆษณา เชน่กรณีของ Youtube ท่ีด ู
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Content ไปก็ดโูฆษณาไปด้วย คนดไูมต้่องเสียเงิน แตค่นทําโฆษณาเสียเงิน ในสว่นของ  VDO on 

Demand (VOD) ก็จะมีลกูเลน่ในการหารายได้ท่ีหลากหลายขึน้  

อนาคตของเพย์ทีวีนัน้ Content จะถกูสร้างขึน้มาอยา่งหลากหลายและสามารถนําเสนอใน

เคร่ืองมือตา่งๆ ได้ ปัจจบุนัรูปแบบการรับชมทีวีมีหลากหลาย ไมไ่ด้จํากดัวา่ต้องดท่ีูบ้านอยา่งเดียว มีการดู

จากอปุกรณ์เคล่ือนท่ีเม่ือออกจากบ้านด้วย รูปแบบการดไูมเ่หมือนเดมิ ดงันัน้ Content ต้องถกูสร้างขึน้เพ่ือ

ความต้องการเหลา่นัน้ ยกตวัอยา่ง ถ้าเราอยูบ้่าน เม่ือเราดขูา่ว เราอาจจะมีเวลาดนูานเพราะวา่เรานัง่

สบายๆ เราอาจจะดไูด้นาน ถ้าเราต้องการดขูา่วบนมือถือ เราอาจจะไมมี่เวลานัง่ดนูานๆ เพราะฉะนัน้ 

Content อาจจะไมเ่หมือนกนัทัง้ท่ีเป็นขา่วเดียวกนั อาจจะต้องมีการตัง้สอง Format ท่ีสอดคล้องกบัการใช้

กบัมือถือและทีวีตัง้โต๊ะท่ีบ้าน ดงันัน้ Content ก็ควรมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองวิถีการใช้ชีวิตท่ี

แตกตา่งกนั Content ท่ีเราดผูา่นมือถือหรืออปุกรณ์เคล่ือนท่ีตา่งๆ มีควา มเป็นสว่นตวัมากขึน้ ไมเ่หมือนกบั

ท่ีเราดทีูวีท่ีบ้านท่ีเราดรู่วมกนั เราต้องวิเคราะห์ผู้บริโภคและเข้าใจวา่ลกูค้าของเรามีความต้องการอยา่งไร 

บริโภค Content อยา่งไร เพ่ือท่ีเราจะสามารถปรับการเสนอสินค้าของเราให้กบัลกูค้าให้ดีขึน้ได้ สามารถ

คาดเดาได้วา่ลกูค้าต้องก ารด ู Content แบบไหน เป็นการวิเคราะห์วา่แตล่ะคนชอบอะไร มีการแตก 

Segmentation ถึงตวับคุคลเลย วา่ใครชอบอะไร ไมใ่ชเ่ป็น Segment แบบคร่าวๆ เชน่ ผู้หญิง ผู้ชาย หรือ

เดก็ เป็นต้น 

ถ้าเรามองในสว่นของผู้บริโภคในยคุ 4.0 มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร เรามองวา่ผู้บริโภคมีคว าม

ต้องการมากขึน้ สามารถเลือก Content ท่ีตนเองต้องการรับชมมากขึน้ ดงันัน้ก็ต้องจดัหา Content ท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อนันีก็้จะเป็นอนัหนึง่ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงการให้บริการ VDO 

Service  ซึง่เช่ือวา่ VDO on Demand จะ Dominate การให้บริการวีดีโ อ การให้บริการแบบ Linear ท่ีมีผงั

รายการและลกูค้าไมไ่ด้เลือก อาจจะมีน้อยลง หรือมีความสําคญัน้อยลง ขณะท่ี  VDO on Demand มี

ความสําคญัมากขึน้ 

ผู้ใช้บริการเพย์ทีวีมีแนวโน้มท่ีจะเป็น Multi Stream คือ ไมไ่ด้ดอูะไรโดยใช้จอเดียว เม่ือเคล่ือนท่ีก็

อาจจะใช้มือถือหรือแทป็แล็บเพ่ือด ูContent ขณะเดียวกนัพอกลบับ้านก็สามารถดจูอใหญ่ได้ ผู้ใช้บริการมี

จอหลากหลายเพ่ือเลือกชมสิ่งตา่งๆ และในอนาคตก็มีแนวโน้มใช้บริการในลกัษณะ Service 

Convergence คือ แทนท่ีจะไป subscribe นัน่ทีท่ีโน้นที ท่ี Line อนัหนึง่ ท่ี BB อนัหนึง่ ก็อาจจะ 
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Subscribe แค ่Service อนัเดียว ขณะเดียวกนั ถ้าอยูบ้่านก็ Log in เพ่ือใช้ท่ีบ้าน เม่ือออกไปจากบ้าน ก็

สามารถล็อคโดยใช้ Account เดียวกนับนแท็ปแล็บ หรือมือถือ ก็สามารถดบูริการได้เชน่กนั  

ท้ายท่ีสดุ ผู้บริโภคนา่จะมีทางเลือกในการใช้บริการมากขึน้ มีทางเลือกใน Content มากขึน้ และมี

ทางเลือกของ Offering ท่ีจะได้จากผู้ให้บริการมากขึน้ อาจจะมีบริการประเภท 1 วนั คือซือ้ Content แล้วด ู

1 วนั ไมต้่องมี Commit เป็นเดือนก็ได้ หรือดไูด้แค ่ 1 สปัดาห์ หรือมีการทํา content ท่ีเฉพาะกลุม่ อาจจะ

ทําแฟชัน่อยา่งเดียว หรือทําชมแคกี่ฬาอยา่งเดียว เร่ืองของ Offering ก็จะมีอยา่งหลากหลาย ให้ผู้ใช้บริการ

ได้เลือกมากขึน้ จะไมมี่ลกัษณะการให้บริการแบบรวมๆ อยา่งเชน่ในอดีตท่ีมี น่ีคือสภาพท่ีผมมองวา่จะมี

การเปล่ียนแปลงในการให้บริการเพย์ทีวี 

 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 

คุณโสภติ หวังวิวัฒนา  ผู้ ดําเนินรายการ 

เป็นภาพท่ีสอดคล้องกบัท่ีคณุสภิุญญาท่ีได้พดูไว้แล้วในตอนเช้าวา่ผู้บริโภคคือผู้ ท่ีกําหนด และมี

ความสําคญั ท่ีบอกวา่อยากจะดอูะไร ท่ีผู้ผลิตเนือ้หาจะต้องปรับตาม เห็นภาพท่ีเกิดขึน้คอ่นข้างท่ีจะชดั

ทีเดียว และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หลายคนในท่ีประชมุก็อยูใ่นสภาพการณ์ ดงักลา่วมาแล้ว หลายคนมี

สมาร์ทโฟนมากกวา่ 1 เคร่ือง การตดัสินใจซือ้ทีวีเคร่ืองใหม ่ท่ีตอนนีม้นัเป็นทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ 

และดไูด้หลายๆ จอในจอใหญ่จอเดียว จะเห็นวา่การรับส่ือมีการเปล่ียนแปลงไปมากในรอบท่ีสอง อยากจะ

นําสูห่วัข้อสําคญัท่ีทางคณะผู้จดัก็อยาก จะฟังเหมือนกนัวา่ ในภมูิทศัน์ส่ือท่ีจะเปล่ียนไปในอนาคต จะมี

ข้อเสนอแนะในการกํากบัดแูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการเพย์ทีวี อยา่งไรซึง่ก็เป็นประโยชน์ในฐานะ

ผู้ประกอบการเอง และท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือวา่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้อยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุด้วย  
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ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ  

เราได้มีการพดูคยุกนัในเร่ืองนีม้านานแล้ววา่ต้องมีการลงทะเบียน กสทช . จะต้องคดิให้มากวา่จะ

ลงทะเบียนอยา่งไร และเร่ืองการกํากบัดแูลกนัเอง ก็ขอให้ทําอยา่งจริงจงั ขอให้กํากบัความจริง ไมต้่อง

กํากบัอยา่งอ่ืน ทกุเร่ืองทกุราวท่ีออกมาต้องเป็นความจริง ถ้าไมมี่ความจริงท่ี จดทะเบียนก็ต้องไปท่ีอ่ืน เร่ือง

ท่ีสาม เราก็คยุกนัมานานแสนนานแล้ว ท่ีบอกวา่การเรียงชอ่งนัน้ไมถ่กู แตก่ารจดักลุม่นัน้จําเป็น คนท่ีชอบ

ดขูา่วไมจํ่าเป็นต้องดชูอ่ง 1 แล้วกระโดดไปดท่ีูชอ่ง 50 แล้วกระโดดไปดท่ีูชอ่ง 100 ควรไปท่ีชอ่ง 201, 202, 

203 เพราะคนเดียวนีด้ขู่ าว 3-4 ขา่ว ดลูะคร 3-4 เร่ือง ถ้าเรากํากบัให้เขาอยูร่่วมกนัได้ การดขูา่วก็สามารถ

ดไูด้ในชอ่งใกล้ๆ กนั อนันีมี้ความจําเป็นในการจดัหมวดชอ่ง ไมใ่ชก่ารจดัเรียงชอ่ง 

เร่ืองการปรับรายการ เดมิเขียนไว้ดีอยูแ่ล้ววา่ให้แจ้งก่อน 30 วนัการยกเลิกผงัรายการต้องแจ้งให้

ทกุฝ่ายทราบ ไมว่า่จะเป็น กสทช . ผู้ ร่วมงาน หรือผู้บริโภค ทกุสว่นต้องเห็นไปด้วยกนั ถ้าเราไมส่ามารถซือ้

ลิขสิทธ์ิได้ ไมส่ามมารถจะบอกได้วา่เราจะเลิกหรือไมเ่ลิกอยา่งไร อนันีเ้ป็นเร่ืองของกสทช . ท่ีจะต้องทํา ซึง่ 

“ทีวีพ”ู เคยทําแล้ววา่รายการใดก็ตามท่ีเข้ามาในประเทศ ถ้าไปแข่ งกนัซือ้จะไมอ่อกอากาศให้ เพราะฉะนัน้

ราคาสงูๆ จะไมมี่ ไมเ่หมือนทกุวนันี ้อยากให้ กสทช . ทําอยา่งนี ้ในการซือ้รายการตา่งประเทศท่ีต้องเสนอ

รายการ Last Offer  หยดุได้หรือยงั โดยเฉพาะพวกแขง่ขนั Match ใหญ่ 

 

คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง  

ยินดีกบั Fox, เนกซ์สเตป , และ เอไอเอส ท่ีมี Content ดีๆ เพราะวา่เราต้องพึง่พากนั เคเบลิทีวี

ให้บริการแบบโครงขา่ย แตเ่ราไมไ่ด้ผลิตรายการหลกัๆ นอกจากรายการท่ีเป็นท้องถ่ิน เพราะฉะนัน้เราก็

ยินดีท่ีจะเป็นพนัธมิตรกนั ในราคาท่ีเป็นมิตรภาพ ลิขสิทธ์ิท่ีถกูต้อง ก็สามารถท่ีจะทําให้เร ายืนอยูไ่ด้อยา่ง

มัน่คง พงึพากนัและกนั การบริการตา่งๆ ผมก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องดแูลลกูค้าเราอยูแ่ล้วในแตล่ะท้องถ่ินท่ีเป็น

พืน้ท่ีให้บริการ สว่นประเดน็อ่ืนๆ ก็พยายามเพิ่มมลูคา่ในโครงขา่ยให้เพิ่มมากขึน้จากโครงสร้างพืน้ฐานหรือ

ทรัพยากรท่ีเรามีอยูแ่ล้ว ไมว่า่ให้บริ การในสว่นเคเบลิทีวีหรืออินเตอร์เน็ท ก็ขอฝาก กสทช . ในเร่ืองของการ

ออกใบอนญุาต ในการประกอบกิจการอินเตอร์เน็ทหรือโทรคมนาคม ขอให้อํานวยความสะดวกมีความ

รวดเร็วในการออกใบอนญุาต กระบวนการ ขัน้ตอน หรือวิธีการใดๆ ก็แล้วแต ่สมาคมฯ ก็พยายามส่ือสาร
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ให้สมาชิกได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีปฏิบตัท่ีิถกูต้องตามกฎกตกิา เพราะเราเองก็ต้องมีวินยัอยูแ่ล้วในสว่นนีท่ี้

จะผา่นพ้นวิกฤตไปให้ได้ 

สว่น Platform ของเคเบลิทีวี ก็เห็นด้วยกบัอาจารย์นิพนธ์ ท่ีวา่เราเองคงต้องรักษาความเป็นกลุม่

ของ Content ของรายการ เราต้องบริหารจดัการ Content ของเรา เพราะเราคือเพย์ทีวี เขาต้องจา่ยเงินให้

เรา ถึงจะเป็นสมาชิกของเราได้ ถ้าไมมี่อะไรตา่งจากฟรีทีวี เราวา่เรายาอยู ่เพราะฉะนัน้ประเดน็ของการจดั

กลุม่ก็เป็นสิ่งท่ีจําเป็นอยู ่การบงัคบัเรียงชอ่ง บางครัง้เราก็อยากให้ความร่วมมือ แตว่า่ทําไปแล้วเกิดความ

ยากลําบากและเกิดปัญหา ตดิตามมามากกมาย เราอาจจะต้องเลิกกิจการ แตเ่ราก็ยินดีท่ีจะพดูคยุ 

ปรึกษาหารือกบัทกุภาคสว่นท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง การปฏิสมัพนัธ์เพ่ือบอกกลา่วปัญหาท่ีเกิดขึน้ การแก้ปัญหา

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ไมว่า่ทางผู้ประกอบการ สมาคมเคเบลิทีวี ลกูค้า หรือหนว่ยงานท่ีกํากบัเรา 

ในส่วนของการกํากบั เคยพดูกนัมาได้ 2 ปีแล้ววา่เคเบลิทีวีสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ทบน

โครงขา่ยเคเบลิทีวีได้แล้ว แตก็่ต้องมีใบอนญุาตประกอบกิจการอินเตอร์เน็ทหรือโทรคมนาคม เราก็ขอความ

กรุณาให้ดําเนินการออกใบอนญุาตแบบนีใ้ห้รวดเร็ว และให้ครอบคลมุถึงการให้บริการจริงๆ ปั ญหา

อปุสรรคท่ีเราเจอในชว่งท่ีผา่นมา คือย่ืนเอกสารไป แตก่ารพิจารณาช้า เราพยายามตดิตามอยูเ่หมือนกนั 

แตเ่ราก็ไมไ่ด้ใบอนญุาต 

 

คุณมานพ โตการค้า  

เราอยากได้ความสมดลุในการกํากบัดแูลของ กสทช . อยากให้มีความชดัเจนในการของ กสทช . 

ตอนนีผู้้ประกอบการโครงขา่ยดาวเทียมและเคเ บลิทีวี ต้องทําตามกฎ Must Carry อยู ่เราเองเข้าใจใน

วตัถปุระสงค์ของ Must Carry วา่เพ่ือท่ีจะเปล่ียนผา่นอตุสาหกรรมโทรทศัน์ไปสูด่จิิตลั แตเ่ราอยากได้ความ

ชดัเจนวา่ Must Carry จะอยูต่อ่ไปอีกนานแคไ่หน สมมตวิา่ กสทช . จะอนมุตักิารสนบัสนนุ Must Carry ไป

อีก 3 ปี เป็นไปได้ไหมวา่ กสทช. จะประกาศวา่อีก 3 ปี Must Carry จะสิน้สดุลง 

Must Carry จริงๆ แล้วก็มีประโยชน์ เพราะ Content ดจิิตลัคือ Content ของดาวเทียมและเคเบลิ

เหมือนกนั แตบ่นความมีประโยชน์ มนัคือการแขง่ขนัด้วย แตก่ารแขง่ขนัไมมี่ความสมดลุ มนัมีการ
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ได้เปรียบเสียเปรียบกนั เน่ืองจากดจิิตลัทีวีก็มีโครงขา่ยของตวัเอง ดาวเทียมและเคเบลิตา่งก็มีโครงขา่ยของ

ตวัเอง แล้วดาวเทียมกบัเคเบลิต้องหารายได้เพ่ือเลีย้งโครงขา่ยของตวัเอง  

แตปั่จจบุนัโครงขา่ยดาวเทียมและเคเบลิต้องมาแบกรับการใช้จา่ย /ต้นทนุของดจิิตลัทีวี แม้วา่ 

กสทช . จะอดุหนนุคา่ด าวเทียมในสว่นของตวั Must Carry แตต่วัโครงขา่ยเอง ไมว่า่จะเป็นเคเบลิหรือ

ดาวเทียม ท่ีจะต้องมาจดัเรียงลําดบัชอ่ง 1-36 ท่ีผมเคยยกตวัอยา่งวา่เหมือนกบัร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ของเรา เราลงทนุด้วยเงินของเราเอง เราสร้างห้างฯ จนเจริญเตบิโต และมีคนมาเดนิใน   ห้างฯ จํานวนมาก 

วนัหนึง่หนว่ยงานกํากบัก็มาบอกวา่จะขอพืน้ท่ีชัน้ลา่งสดุ ให้คูแ่ขง่ของเราย้ายมาอยู ่มาขายสินค้า ร้านค้า

ของเราขึน้ไปอยูช่ัน้ 2, ชัน้ 3 หรือชัน้ 4 ตอนนัน้เรายงัเหลือ  10 ชอ่ง คือบธูหน้าห้างเรา 10 บูธยงัคงอยู ่อยู่

มาวนัหนึง่บอกวา่หน้าห้างฯ ก็ไมไ่ด้แล้ว ขอให้ดจิิตลัทีวีมาขาย กลายเป็นวา่ของเราไปอยูข้่างหลงัหมด ซึง่

การแขง่ขนัของดาวเทียมและเคเบลิก็ประสบปัญหา เพราะคนดท่ีูจะเข้าถึงชอ่งตา่งๆ จะต้องผา่นชอ่งท่ี

เป็นดจิิตลัทีวีก่อน คณุภาพการแขง่ขนัในแง่ของดจิิตลัทีวีเอง เขาลงทนุเยอะกวา่ทีวีดาวเทียมหรือเคเบลิทีวี 

ซึ่งเป็นปัญหาของทีวีดาวเทียมและเคเบลิทีวีท่ีไมส่ามารถหารายได้จากโฆษณา ได้รายได้จากการโฆษณา

ลดลงไปเร่ือยๆ จนชอ่งดาวเทียมต้องหนีไปทํารายการท่ีไมถ่กูต้อง เชน่ทําผิดกฎหมาย อย . จนหลายราย

ต้องปิดกิจการไป 

เราอยากได้ความชดัเจนในเร่ือง Must Carry วา่จะหยดุเม่ือไร และการจั ดเรียงชอ่งจะหยดุเม่ือไร 

เพ่ือให้โครงขา่ยตา่งๆ และ Platform ตา่งๆ ท่ีจะมีการลงทนุหรือการพฒันาไปสูย่คุของการเปล่ียนผา่น

ไปสูด่จิิตลัอยา่งสมบรูณ์แบบ จะได้รู้วา่เราจะลงทนุตอ่ไปข้างหน้า จะตอ่ลมหายใจ หรือจะหยดุลมหายใจ

ของเราเสียในวนันี ้อีกประเดน็หนึง่ คือ การสง่ เสริม เน่ืองจากความออ่นแอของ Content ในประเทศไทย 

คณุภาพของการผลิต Content เราสู้ตา่งประเทศไมไ่ด้อยูแ่ล้ว เราขอฝากให้ กสทช . สนบัสนนุ Content ท่ี

เป็นการผลิตจากท้องถ่ินในประเทศไทยได้ ซึง่จะทําให้ท้องถ่ินและประเทศของเราเข้มแข็ง เราจะเปล่ียน

ผา่นเข้าสูย่คุ 4.0 ไม่ได้เลยถ้าส่ือเราไมเ่ข้มแข็ง ถ้ามีการสง่เสริมให้ส่ือบ้านเราเข้มแข็ง สามารถผลิต 

Content หลกัและให้ Content ของตา่งประเทศเป็นตวัเสริม อนันีจ้ะเป็นประโยชน์มาก เราพฒันาประเทศ

ได้ เราต้องใช้ส่ือของพวกเรากนัเอง 
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คุณอมรภัทร ชมรัตน์ 

ผมอยากขอความเทา่เทียมกนัในการทํา งาน อยา่งเชน่  Content ท่ีออกทาง  IPTV  สามารถสมคัร

ได้ 200-300 บาท โดยท่ีไมมี่ลิขสิทธ์ิเลย หรือมีของทกุชอ่งทกุคา่ยอยูบ่นนัน้ จะทําอยา่งไรท่ีจะให้เขาหยดุ

ให้บริการได้ มีชอ่งตา่งประเทศรายใหญ่รายหนึง่เคยถามผมวา่คณุรู้จกัเจ้านีไ้หม เขาขาย 300 บาทตอ่เดือน 

มีสมาชิก อยู ่6 แสนราย มากกวา่ของ  TRUE Vision ท่ีเป็นเพย์ทีวีอีก แล้วโตวนัโตคืน ลา่สดุเพ่ือน

นกัหนงัสือพิมพ์ก็บอกวา่เม่ือเสาร์อาทิตย์ท่ีผา่นมา เขามาเคาะท่ีประตบู้าน ถามวา่จะเป็นสมาชิกไหม จา่ย 

300 บาทตอ่เดือน เขาบอกวา่เขาคุ้มมากถ้าเปล่ียนจาก True มาตรงนี ้อนันีน้า่กลั วมากท่ีจะทําให้

อตุสาหกรรมจะอยูไ่มไ่ด้เลย เพราะวา่ในขณะท่ีเราทําให้ราคาถกูท่ีสดุ เรามีคา่ใช้จา่ยคา่ลิขสิทธ์ิตา่งประเทศ

อยู ่แตเ่ขาออนไลน์ท่ีเป็น IPTV ผี ไมจ่า่ยเลยสกับาท และ Server ของเขาคงไมไ่ด้อยูใ่นเมืองไทย คงย้ายไป

เร่ือยๆ และ IPTV เขาก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ  

ผมก็ไมท่ราบวา่เราจะจดัการท่ีตรงไหน ถ้าสามารถทําตรงนัน้ได้ การแขง่ขนัท่ีเราทํากนัอยู ่ก็เหมือน

เลน่กีฬา คนนัน้ชนะบ้าง คนนัน้แพ้บ้าง เสมอกนับ้าง ก็เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะแขง่ขนัในกตกิาเดียวกนั แต่

คนท่ีแขง่นอกกตกิาไมค่วรอยูไ่ด้ อนันีอ้นัท่ีหนึง่ อนัท่ีสอง เพ่ือให้ เกิดความยตุธิรรม Application ท่ีเป็นวีดีโอ

ท่ีจะมาทําธุรกิจในเมืองไทยควรจะได้ลิขสิทธ์ิท่ีเข้ากบักรอบของเมืองไทยก่อน จะได้มีความยตุธิรรมในการ

แขง่ขนั อยา่ง Fox อยูใ่นเมืองไทย รัฐก็เก็บภาษีได้ ก็มีความยตุธิรรม แตค่นอ่ืนท่ีไมมี่สํานกังานอยูใ่น

เมืองไทย ไมต้่องจา่ยภาษีและคา่ลิขสิทธ์ิในเมืองไทย อนันีไ้มย่ตุธิรรม 

ถ้าใครอยากดชูอ่งดจิิตลัทีวีชดัๆ วนันีบ้น Platform ของ Good TV มีชอ่งHD ท่ีเป็น HD แท้ๆ (เรา

ทํามาได้ 2 ปี) โดยเราให้เงินชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยทัง้หมด และยงัทําตอ่ไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง เป็น

ชอ่ง KU Band ท่ีชอ่ง HD เป็น HD แท้ๆ และดฟูรี 

 

ม.ร.ว.รุจยารักษ์ อาภากร  

ยืนยนัวา่ Fox ยงัเป็นบริษัทเล็กๆ และมีอยู ่ 3 ข้อ คือ 1) ก็คล้ายๆ กบัคณุอมรภทัรท่ีได้กลา่วใน

เบือ้งต้น คือเมืองนอกให้ความสนใจในเร่ือง Privacy แตล่ะประเทศ เขาจะให้ Rating วา่ประเทศนีมี้  

Privacy สงูหรือไม ่ในประเทศไทยก็มีคอ่นข้างสงูอยู ่มนัมีผลกระทบด้านความเช่ือมัน่และการลงทนุของเขา 
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หนว่ยงานท่ีควบคมุของเราอาจจะไมช่ดัเจน สมมตวิา่ Fox เป็นทัง้หนงั , กีฬา ฯลฯ ซึง่เป็น Content ท่ีคนจะ

เป็น Private มากท่ีสดุเร่ืองหนึง่ รวมทัง้ซีรีย์ด้วย คือสามารถท่ีจะเปิดดไูด้ทกุอนั ย้ อนหลงัไปได้หมดเลย 

ทางเราสามารถทําอะไรได้บ้าง เราอยูใ่นฐานะท่ีเป็นบริษัท Inter ทําได้อยา่งเดียว คือ สง่ให้ฝ่ายกฎหมาย

เขียนบอกให้ยกเลิกหรือยตุ ิไมอ่ยา่งนัน้เราจะทําอะไรสกัอยา่งหนึง่ แตถ่ามวา่ในการปฏิบตัจิริงๆ แล้ว เราก็

ทํามากไปกวา่นีไ้มไ่ด้,  

2) ถึงแม้วา่ Fox จะเป็นบริษัทอินเตอร์ แตป่ระเทศไทยมีความสามารถด้านการผลิต มี Creativity 

สงูท่ีสดุประเทศหนึง่ เราไมไ่ด้แพ้เกาหลีเลย เราสามารถทําเกมโชว์ หรือซีรีย์ตา่งๆ มนัคอ่นข้างพร้อม แต่

ประเทศเรา ภาครัฐไมค่อ่ยสนบัสนนุเทา่ไร อยากให้ภาครัฐมาชว่ยในสว่นของการผลิต ไมว่า่จะเป็นทีวี

ผา่นดจิิตลัหรืออะไรก็แล้วแต ่อยากเห็นประเทศไทยเป็น Production Hub หรือ Creative Hub เพราะวา่

ภาพยนตร์โฆษณาของเราได้รางวลั เพราะฉะนัน้เรามี Creative มีคนเก่งๆ เยอะมาก ในมมุมองของ Fox 

คือ ถ้าเราสามารถเข้ามาลงทนุและผลิตร่วมกบับริษัทในเมืองไทย จะมีสว่นในการลดหย่ อนภาษีหรือการ

ชว่ยเหลืออยา่งไรในการท่ีทําให้ตา่งประเทศมองวา่นา่จะมาลงทนุท่ีน่ี ผมวา่มนัมีแตม่นัไมค่อ่ยจะชดัเจนวา่

สิทธิตา่งๆ พวกนีใ้ครใช้ได้ ตรงนีถ้้าเราได้ Content ดีๆ ทางเรายืนยนัวา่จะนําไปให้คนดไูด้ 300 ล้านคน

แนน่อน 

3) นอกจากเราให้บริการทางชอ่งแล้ว ทาง Fox เองก็หารายได้จากการโฆษณา แตไ่มมี่มาตรฐาน

หรือการทํา TV Rating ท่ีเป็นกลางจริงๆ อยากให้หนว่ยงานของรัฐมาควบคมุมาตรฐานหรือวางมาตรฐาน

วา่เป็น Rating ท่ีสามารถใช้กบัทกุคน และเป็น First Window หรือ Second Window หรือ Third Window 

ก็แล้วแต ่ถ้ามีอนันี ้ก็สามารถดไูด้วา่ชอ่งทําดีหรือไมดี่ 

 

คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์  

เราเป็นรายใหมท่ี่เพิ่งเข้ามา ประเดน็ท่ีเรากงัวลนัน้ ทาง Fox ได้บอกไปแล้ว เราเป็นผู้ให้บริการ ท่ี

เวลาเราทําขึน้มา เราทําแบบถกูต้อง ได้ลิขสิทธ์ิมาอยา่งเรียบร้อย ท่ีเรากลวัก็คือ ลกัษณะของ Privacy เรามี

ความกงัวลตรงนีม้ากท่ีสดุ ถ้า กสทช . ทําสว่นนีไ้ด้ก็จะขอบคณุมาก เราเพิ่ง Diversify จาก Telecom 

Service Provider เป็น Digital Service Provider ใน 2-3 ปีท่ีผา่นมา เราถือวา่เรายงัใหมอ่ยู ่เพราะฉะนัน้

เราเองยินดีให้ความร่วมมือกบั กสทช . โดยเฉพาะทางด้านของกระจายเสียงและโทรทศัน์ โทรคมนาคมนัน้
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เราทํามานานแล้ว เราให้ความร่วมมือมาโดยตลอด มาทางด้านนี ้เราอาจจะใหม ่ถ้ามีอะไรแนะนําได้ก็

ขอบคณุมาก ก็ขอยินดีน้อมรับทกุอยา่ง 

 

คุณวิชิต เอือ้อารีวรกุล   เจริญเคเบลิทีวี  กรุงเทพมหานคร 

ได้ฟังข้อมลูจากหลายๆ ทา่น ก็เป็นหว่งตวัเองและเป็นหว่งเพ่ือน เพราะวา่ผู้ประกอบการเคเบลิทีวี 

70 เปอร์เซ็นต์ให้บริการระบบแอนาล็อคอยู ่วนันีเ้ขาไปดวงจนัทร์แล้ว แตเ่รายงัข่ีเกวียนอยู ่พวกเราหลาย

คนก็ยงัเช่ือวา่แอนาล็อคยงัมีชีวิตอยูไ่ด้ ฟังวนันี ้มนัตอบชดัวา่ไมมี่ ทางรอด พวกเราเป็นรายเล็ก เม่ือ Fox 

บอกวา่เป็นรายเล็ก พวกเราก็คงเป็น “นาโน”   

ผมมี 2 ประเดน็ท่ีอยากให้ กสทช. ชว่ย แม้วา่เราพยายามจะชว่ยตวัเองในบางสว่นแล้ว คือ 1) เร่ือง 

Must Carry ซึง่เป็นความไมย่ตุธิรรมสําหรับผู้ประกอบการเคเบลิท้องถ่ิน ซึง่เราเป็นเพย์ทีวี เราเป็น

ทางเลือกของประชาชน ถ้าเราจดัชอ่งรายการไมดี่ ทา่นไมต้่องดเูราก็ได้ แตอ่ยา่มาบงัคบัให้เราเรียงชอ่ง

ตามท่ีทา่นกําหนดเหมือนฟรีทีวี เพราะวา่สิ่งท่ีเราอยูไ่ด้จนถึงทกุวนันี ้คือ ความแตกตา่ง ไมใ่ชค่วามเหมือน 

ถ้าเป็นความเหมือน เราอยูไ่มไ่ด้ เพราะเราเก็บรายเดือ น แตฟ่รีทีวี ไมไ่ด้เก็บรายเดือน ถ้าทา่นจะทํา Must 

Carry เพ่ือให้ทกุคนได้เข้าถึงชอ่งรายการทีวีสาธารณะท่ีทา่นกําหนดไว้ให้ เน่ืองจากสญัญาณคล่ืนยงัไปไม่

ทัว่ถึง ทา่นก็เลยบงัคบัให้ทํา เพ่ือท่ีประชาชนจะได้รับสิทธิเทา่เทียมกนั แตเ่คเบลิท้องถ่ินเราประกอบการใน

เขตอําเภอเ มือง และคล่ืนหรือเสาสญัญาณของ กสทช . ครอบคลมุไปหมดแล้ว ประชาชนมีทางเลือกแล้ว 

ทําไมยงับงัคบัให้เรา Must Carry อยู ่และปัจจบุนันี ้คล่ืนท่ียงัไปไมถึ่ง มนัอยูต่ามเขา ซึง่เคเบลิท้องถ่ินก็ไม่

ไปทําหรอก ถ้าตอบไมไ่ด้วา่จะเลิกเม่ือไร และยงัจะทําตอ่ ผมก็อยากจะไป 

ประเดน็ท่ี 2 ก็คือวา่ วนันีที้วีดจิิตลัท่ีเขาได้ประโยชน์จากกฎ Must Carry ถ้าเขา Must Carry บน

ดาวเทียม ทา่นก็เอาเงิน 2,500 ล้านบาทไปให้เขาแล้ว เพ่ือจะจา่ยคา่ MUX ในฝ่ังเคเบลิก็ใช้ MUX 

เหมือนกนั ทา่นก็ไมไ่ด้ให้เงินผม และ กสทช. ก็แนะนํา คสช. เองวา่ให้ชว่ยเหลือ แตทํ่าไมโทรทศัน์แบบไมใ่ช่

คล่ืนความถ่ี ทกุครัง้ท่ีออกกฎกตกิามา ทา่นบอกวา่มีเคเบลิกบัดาวเทียม แตพ่อจะให้เงิน ทา่นบอกวา่มี

ดาวเทียมอยา่งเดียว เคเบลิไมมี่ ถ้าให้ได้ อยากให้ทา่นอนมุตัใิห้เรา เพ่ือสนบัสนนุคา่ออกอากาศ เพราะเรา

ก็ลงทนุเหมือนกนั แตถ้่าทา่นบอกวา่ให้ไมไ่ด้ ก้ขอให้ทา่นยกเลิกกฎ Must Carry 
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เคเบลิทีวีเป็นธุรกิจเพย์ทีวีท่ี Content is the King วนันีฟั้งดแูล้ว ผมวา่หลายคนท่ีมาในวนันีคื้อคน

ท่ีจะมาขาย Content ให้กบัเรา ก็ขอให้เราแขง่ขนัได้ แตว่นันีท้กุ Content อยูไ่ด้ด้วยเงิน เพราะฉะนัน้เวลา

เขาเสนอขายให้กบัเพย์ทีวี เขาก็เสนอให้รายใหญ่ รายใหญ่บอกวา่โอเคเอาไป 500 ล้านบาท หรือ 300 ล้าน

บาท พอพวกผมไปคยุด้วย ก็บอกวา่คณุต้องจา่ยเทา่กบัเขา มนัก็ไมมี่ทางเพราะเราเป็นราย “นาโน” วนันี ้

อยากให้ทาง กสทช . ออกกฎให้เรา ก็คือกฎ “Hold Sale Must Offer” เชน่ ลิขสิทธ์ิใดก็ตาม ถ้าจะขายใ น

เมืองไทย ถ้าคณุจะขายให้เคเบลิท่ีเป็ นเพย์ทีวี จะต้องมีผู้ ได้รับใบอนญุาตมีสิทธ์ิซือ้ อาจจะมากกวา่ 50 

เปอร์เซ็นต์ ไมใ่ช ่อยากเชน่มีผู้ ถือใบอนญุาตอยู ่ 300 ราย ทา่นให้คนเดียว คนอ่ืนไมไ่ด้ ทา่นต้องกําหนดวา่ 

ถ้าจะขายในประเทศไทย ต้องมีผู้ ซือ้เกินกวา่ 150 ราย ถึงจะ ขายได้ ไมอ่ยา่งนัน้ก็ห้ามขายในประเทศไทย 

เพ่ือให้กระจายไปได้ทัว่ สว่นคณุจะไปเอาคนไหน ในราคาเทา่ไร ก็เป็นสิทธ์ิของคณุ ถ้าคณุทําไมไ่ด้ ก็ไมต้่อง

ขาย อนันีใ้นตา่งประเทศ เขาทํากนั แตใ่นเมืองไทยยงัไมไ่ด้ทํา อนันีเ้หมือน Handy Cab คือจะทําให้ราย

เล็กมีโอกาสได้ซือ้ Content ในราคาท่ีเป็นไปได้ ไมอ่ยา่งนัน้ พวกเราก็ละเมิด ก็ไปตามจบัเอาก็แล้วกนั ก็

อยา่งท่ีคณุสวุรรณาบอกวา่กฎตัง้มาก็ไมทํ่า 

นอกจากนี ้ ทางเน็กซ์สเตปเป็นเพ่ือนท่ีดีของเรา ทา่นขายลิขสิทธ์ิให้เรา รายเล็กเก็บถกู รายใหญ่

เก็บแพง ไมมี่เงินก็คยุกนั ทา่นอลุม่อะหลว่ย ก็ซือ้ข ายกนัมาเป็น 10 ปีแล้ว ทําให้เราสามารถเปิดชอ่งเน็กซ์

สเตปได้ ทําไมคนอ่ืนไมทํ่า ผมก็ไมท่ราบเหมือนกนั ฝาก Fox ด้วย 

 

ดร.วารินทร์ ชลหาญ  ผู้ประกอบการเคเบลิทีวีและโทรคมนาคม จ.เพชรบรูณ์   

ขออนญุาตพดูถึงคณุจกัรกฤษณ์นิดหนึง่ จริงๆ คําวา่ Convergence ท่ีเราพดูถึงกนั ช่ือเตม็ๆ ของ

มนัคือ Convergence of Technology แตใ่นทกุเวทีของ กสทช . ท่ีผมเข้าร่วมในฐานะผู้ ฟัง ลืมนยัท่ีสําคญั

ของการเปล่ียนผา่นเทคโนโลยีไปหมดเลย ตัง้แตเ่ช้ามา เราพดูกนัสิ่งเดียว คือ เราพดูกนัในเร่ืองการบริการ

โทรทศัน์และจะกํากบัอยา่งไร ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว เราจะกํากบัได้หรือไมไ่ด้ สาระสําคญัอยูท่ี่เทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงไป ตรงนีแ้ทบไมมี่การพดูถึงกนั และมีแตคํ่าท่ีสวยงามวา่ “Convergence” แตใ่นแง่ของการ

ปฏิบตัมีิ 3 อยา่ง ซึง่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงเลย ซึง่มนัจะทําให้เราไปไมถึ่ง 4.0  แนน่อน คือ กฎหมายยงัไม่ มีการ

ปฏิรูป หรือเปล่ียนแปลงอะไรเลย ทัง้ในแง่ของ พรบ . และประกาศ กสทช . ในสว่นของโทรคมนาคม และใน

สว่นกระจายเสียงและโทรทศัน์ เทคโนโลยี Convergence ไปแล้ว แตโ่ครงสร้างการกํากบัยงัแยกสว่นอยู ่
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สว่นในเร่ือง Infrastructure ทกุสว่นยงัแยกกนัอยู ่การออกใบอนญุาต ยงัออกใ บอนญุาตแยกกนั เป็น

โทรคมนาคม เป็นกระจายเสียง ผมมีใบอนญุาตเป็นโครงขา่ยโทรทศัน์ ผมจะเอาไปทําโครงขา่ย

โทรคมนาคม ก็ปรากฏวา่ทําไมไ่ด้ ถ้าทํา จะโดนจบัตดิคกุ 5 ปี ปรับ 10 ล้าน แล้วมนัจะ Convergence กนั

อยา่งไร 

ปี 2004 ทาง กสทช . ออกประกาศมามากมายและใช้มาจนถึงปัจจบุนั แล ะไมมี่การปรับแก้ไขให้

สอดคล้องกบั Convergence of Technology เลย และมีมตอิอกมาอนัหนึง่ ท่ีเป็นมตปิระวตัศิาสตร์ของ

ประเทศไทย คือวนัท่ี 11 พ.ค. 2558 บอร์ด กสท , การประชมุครัง้ท่ี 15/2558 ได้อนญุาตให้โครงขา่ย

กระจายเสียงทําโครงขา่ยโทรคมนาคมได้ จงึอยากขอฝากให้ กสท . ไปหารือกบั กทค . เพ่ือทําให้เป็นจริงให้

ได้ ปัจจบุนั แม้วา่ กสท . มีมตอินญุาตแล้ว แตท่าง กทค . บอกวา่ลองทําดซูิ คณุตดิคกุแน ่ก็ขอฝากคณุสุ

ภิญญาด้วย 

เร่ืองท่ีสอง ในสว่นของตวัองค์กรกํากบั ผมไมท่ราบวา่เกิดขึน้ได้จริงหรือเปลา่ เพราะวา่พรบ . 

องค์กรจดัสรรคล่ืนฯ 2553 เขาให้รวมบอร์ดเป็น กสทช . 11 ทา่น แตพ่อคดัสรรแล้ว ทา่นไปออกประกาศกนั

ภายใน แยกองค์กรนีเ้ป็น 2 สว่น เหมือนปี 43 แยกเป็นฝากโทรคมนาคมและกระจายเสียง การปฏิบตัแิยก

สว่นเหมือนเดมิ และอีกอนัหนึง่ท่ีสําคญั เวลาออกประกาศ ทา่นใช้วิธีการมอบอํานาจให้ประธาน กสท . 

ปฏิบตัหิน้าท่ีแ ทนประธาน กสทช . การทําแบบนีค้อ่นข้างจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไปนิดหนึง่ จริงๆ 

แล้วเราอยากให้บอร์ดทัง้ 11 ทา่นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้การตดัสินใจทกุอยา่งหลอมรวมเป็นหนึง่

เดียว ถ้าสิ่งตา่งๆ เหลา่นีย้งัไมแ่ก้ไข การทํา Convergence of Technology ก็จะเป็นไปไม่ ได้เลย ปัจจบุนั

เราต้องแยกโครงขา่ยทางกายภาพออกเป็น 2 โครงขา่ยตามกฎหมาย ไมใ่ชต่ามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ทาง

เทคโนโลยี กลายเป็นต้นทนุท่ีซํา้ซ้อนเป็น 2 เทา่ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

ในวิกฤต ยอ่มจะมีโอกาสอยูเ่สมอ สิ่งท่ีอยากร้องขอและให้ความร่วมมือ คือ พวกเราทกุคนท่ีเป็ นผู้

มีสว่นได้เสียในกิจการตรงนีใ้ห้ความร่วมมือกนั โดยปกตทีิวีดาวเทียมและเคเบลิทีวีก็เป็นคูแ่ขง่กนั แต่

แขง่ขนักนัในภาวะปกต ิซึง่ใช้กฎกตกิาเดียวกนั ก็ไมไ่ด้มีอะไรเกิดขึน้ อยูท่ี่วา่ใครจะดีกวา่สว่นไหนก็จะ

ได้เปรียบกนั แตห่ากการกํากบัท่ีทําให้การแขง่ขนัเสรีนี  ้ผิดเพีย้นไป เชน่ ทําให้ฝ่ายหนึง่ได้เปรียบโดยสิน้เชิง 
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ขณะท่ีอีกฝ่ายหนึง่เสียเปรียบโดยสิน้เชิง ยกตวัอยา่งท่ีคณุวิชิตกลา่วถึงวา่มีเงินสนบัสนนุ ถ้าเกิดวา่เรา

สนบัสนนุให้ทกุฝ่ายท่ีเป็นการแขง่ขนัในตลาดเดียวกนัอยา่งเป็นธรรม มนัก็เป็นไปตามกตกิา แตถ้่า

สนบัสนนุหรือชว่ยเหลือในมิตท่ีิทําให้ไมเ่กิดความธรรม อนันีเ้ราจะแย ่

 

คุณอมรภัทร ชมรัตน์  

VOD Application ของเมืองนอกนา่ตกใจมาก ถ้าเราไปด ูเขาไมถ่กูเซ็นเซอร์เลย เขาจะมีหนงับาง

ประเภทท่ีลอ่แหลมมาก และไมถ่กูเซ็นเซอร์เลย อนันีต้้องฝากไว้นิดหนึง่ ถ้าเดก็ๆ เข้าไปด ูแล้วพอ่แมไ่มไ่ด้ดู

ด้วย อนันีก็้ลําบากมาก คือต้องกํากบั Content ของตา่งประเทศด้วย อยา่งหนงัตา่งประเทศ  อย่ างเรตอาร์ 

เขาไมเ่ซ็นเซอร์เลย แตอ่ยา่งชอ่งของ Fox เขาเซ็นเซอร์มาก่อน แตพ่วก VOD ไมเ่ซ็นเซอร์เลย 

 

คุณวิชิต เอือ้อารีวรกุล 

มีอยู ่2 ประเดน็ อนัท่ี 1 วนันี ้โครงขา่ยเคเบลิเป็นไฟเบอร์โครงขา่ยโทรคมนาคมก็เป็นไฟเบอร์ มนั

ใช้สายแบบเดียวกนัเลย แตว่า่โครงขา่ยเคเบลิ ถ้าจะทํากิจการโทรคมนาคม ต้องไปขออนญุาต แตโ่ครงขา่ย

โทรคมนาคม ถ้าจะทํากิจการโทรทศัน์ ก็ทําได้เลย อยา่งท่ี ดร .วารินทร์พดูวา่มตขิอง กสท . บอกวา่โครงขา่ย

เคเบลิทําโทรคมนาคมได้ แตทํ่าจริงๆ แล้วโดนจบั โครงขา่ยเหมือนกนั อนัหนึง่ทําได้ อีกอนัหนึง่ทําไมไ่ด้ อนั

ท่ี 2 วนันีธุ้รกิจมนั Convergence แล้ว มีการทําอินเตอร์เน็ทแถมเคเบลิ เสียคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 0.215 

เปอร์เซ็นต์ ทํากิจการเคเบลิแถมอินเตอร์เน็ท เสียคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 2 เปอร์เซ็นต์ เกิดอะไรขึน้ ทําไม

ไมเ่ป็นธรรมอยา่งนัน้ คือ กสทช . 11 คน พอแยกฝ่ายแล้ว ทําไมฝ่ายท่ีดแูลกิจการโท รทศัน์ถึงไมรั่กษา

ประโยชน์ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์ แตค่นท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ทกุอยา่งท่ีผู้ประกอบการ

โทรทศัน์ได้ไป 2 เร่ืองนีช้ว่ยแก้ให้ด้วย 
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คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์  

ขออนญุาตตอบเลยวา่ขอครับ ท่ีเราทําบริการ Play Box เราขอโครงขา่ยกิจการโทรทศัน์ด้วย 

ใบอนญุาตโทรคมนาคม เรามีอยูแ่ล้ว พอเรามาทํากิจการทางด้านของกระจายเสียงและโทรทศัน์ เราขอ

ครับ 
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กล่าวสรุปและปิดการประชุม 

กสทช. สุภญิญา กลางณรงค์ 

วนันี ้เห็นขา่วหนึง่บอกวา่เพย์ทีวีใน Region น่ี Impressive Growth มากเลย เราก็ลองไลด่วูา่มี

ประเทศไทยไหม ปรากฏวา่ไมมี่ ตอนนีเ้ราก็สรุปบทเรียนวา่ ตอนแรกมนัเป็นแนวโน้มของทัว่โลกท่ีเพย์ทีวี

อาจจะถดถอยลง แตป่รากฏวา่ในเอเชียแปซิฟิค หลายประเทศก็เตบิโตมากขึน้ หลายทา่นก็สาเหตวุา่เป็น

เพราะอะไร สว่นหนึง่ก็โทษ กสทช . วา่ทําตลาดวายหมดเลย เป็นเพราะ กสทช . ออกมาจดัระเบียบ ออกม า

ประมลูทีวีดจิิตลั ทําให้ตลาดเพย์ทีวีวายลง อนันีก็้เป็นข้อเหตผุลหนึง่หรือไม ่ก็เอาไปคดิด ู

อนัท่ีสอง คือ พฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป อาจจะไปรับสารท่ีอินเตอร์เน็ทมากขึน้ ทําให้

เคเบลิทีวีและทีวีดาวเทียมแบบเดมิมีผู้บริโภคลดลง แตอ่นัท่ีสาม จากประสบการณ์กํากบั ดแูลมา 5 ปี สว่น

หนึง่ก็เป็นพฤตกิรรมของผู้ให้บริการเองด้วย ตรงท่ีวา่การดแูลผู้บริโภคอาจจะไมดี่มากพอ ผู้บริโภคก็บน่

ตลอด การท่ีมี Content ท่ีดงึดดูใจอยา่งเดียว ราคาไมส่อดคล้องกนั ระบบ Call Center ไมท่นัทว่งทีและ

ส่ือสารไมท่ัว่ถึง มนัก็ทําให้ไมเ่กิดความพงึพอใจ เหมือนแท็กซ่ีในเมืองไทยท่ีหลายคนประสบปัญหา ก็คือวา่

แท็กซ่ีไมไ่ป ทีน่ีอเูบอร์ก็เข้ามาเป็นตวัแทน ทัง้ท่ีก็ไมถ่กูกฎหมาย แตม่นัก็สะท้อนให้เห็นวา่พอมีอะไรท่ีถกู

กวา่ ดีกวา่ คนก็จะไป เพราะวา่บริการท่ีมีอยูน่ัน้ ไมส่ร้างความประทบัใจท่ีดี 

ถ้าเป็น Free to Air ก็ไมเ่ป็นไร คนอาจจะบน่วา่ดจิิตลัทีวีดชูดับ้างไมช่ดับ้าง สญัญาณอาจจะไมดี่ 

รายการเหมือนเดมิ แตม่นัถกูทําให้เป็น Free to Air อยา่งไรก็เป็นของตายท่ีเปิดทีวีมาก็อาจจะมีให้ด ูไม่

ต้องเสียเงิน แตกิ่จการเพย์ทีวีท่ีต้องเสียคา่สมาชิก นอกจากจะมี Content ท่ีดงึดดูแล้ว ก็อาจจะ โดยเฉพาะ

ในยคุ 4.0 การดแูลลกูค้าเป็นสิ่งท่ีสําคญัมาก เพราะมนัทําให้คนตดัสินใจวา่จะอยูห่รือไป อนันีก็้คงต้องฝาก

ทกุรายท่ีจะทํากิจการนีต้อ่ไป ทัง้รายเดมิและรายใหม ่โดยเฉพาะรายใหมอ่ยา่งเอไอเอส ต้องเจอรับน้องนิด

หนึง่ เพราะวา่กําลงัจะเข้ามาอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของฝ่ั ง กสท . ก็ต้องมาขออนญุาตโครงขา่ย ขอ

อนญุาตชอ่งรายการเหมือนท่ี True Vision เคยทําก่อนหน้านี ้เชน่ เร่ืองมาตรฐานสญัญาทัง้หลาย ซึง่วนันีมี้

กลุม่ผู้บริโภคได้ชว่ยตรวจสญัญาผู้บริโภคแล้ว ก็ขอให้ชว่ยตรวจรายใหมด้่วยวา่มนัสอดคล้องกบัมาตรฐาน

ไหม อยา่ง Good TV หรือ Play Box ก็ต้องมีสญัญามาตรฐาน และต้องสง่มาให้ กสทช . ตรวจด้วย จะได้

เร่ิมต้นนบัหนึง่ให้เป็นธรรม ตัง้แตแ่รก 
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หวัใจของเพย์ทีวีก็คือ  “สญัญาต้องเป็นสญัญา ” สญัญามีไว้คุ้มครองทัง้สองฝ่าย ถ้าฝ่ังสมาชิกผิด

สญัญา ก็จะต้องชดเชยให้กบัฝ่ังผู้ให้บริการ ถ้าฝ่ังผู้ให้บริการผิดสญัญา ซึง่ กสทช . ก็จะดตูรงนี ้ท่ีผา่นมา

การกํากบัดแูลเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หรือเปลา่ อนันัน้ก็ให้สงัคมตดัสินก็แล้วกนั แตใ่ห้ดีท่ีสดุ ก็ควรจะไมมี่

เร่ืองร้องเรียนเลย นัน่หมายความวา่ทกุอยา่งมนัเบด็เสร็จในตวัของเอกชนเอง อยา่งท่ี ดร.นิพนธ์พดูเร่ืองการ

กํากบัดแูลตนเอง ถ้าบริษัทมีกรอบธรรมาธิบาลท่ีดี ถ้าเกิดปัญหาขึน้ก็สามารถจดัการได้อยา่งเบด็เสร็จด้วย

ตนเอง เร่ืองร้องเรียนก็จะมาถึง กสทช. น้อย ท่ีผา่นมา จากบทรียน ไมส่ามารถทําตรงนัน้ได้ 

ถ้าเราจะเร่ิมต้นศกัราชใหม ่ในยคุ 4.0 ก็ฝากผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกทกุราย ไมว่า่จะผา่น

เคเบลิ ดาวเทียม หรือ IP ฯลฯ อยากให้เอาเร่ืองของลกูค้าเป็นแกนกลาง เรามีโครงสร้างพืน้ฐานแล้ว จะไป 

Ultra HD กนัแล้ว และเราก็อยูใ่นระบบใบอนญุาตแล้ ว มีความโปร่งใส ไมใ่ชร่ะบบสมัปทานแบบเดมิ ท่ี

อาจจะต้องว่ิงเข้าหานกัการเมือง ฯลฯ หรือวา่ยคุนีก็้ต้องว่ิงหาใครกนัหรือเปลา่ ทา่นก็วา่กนัเอาเอง อะไรท่ี

ไมช่อบมาพากล ก็ใช้กลไกการร้องเรียน เพราะฉะนัน้ยคุ 1, 2, 3 ท่ีอยูใ่นยคุของโครงสร้างพืน้ฐาน ยคุของ

การแปรให้เอกชนมีสิทธิโดยสมบรูณ์ในระบบใบอนญุาต โปร่งใสขึน้ เราก็ทํากนัมาเป็นลําดบั เพราะฉะนัน้ก็

นา่จะเข้าสูย่คุท่ีผู้ ใช้บริการเป็นศนูย์กลาง แตก็่เข้าใจกลุม่ท้องถ่ินรายเล็ก ซึง่วนันีเ้รานา่จะมีผู้ เข้าร่วมเป็น

วิทยาเป็นครัง้แรก ตัง้แตผู่้ประกอบการระดบั “นาโน” (ท้องถ่ินรายเล็ก มาก) มาจนถึงผู้ให้บริการรายใหญ่ 

ซึง่เป็นโทรคมนาคมด้วย อยา่งเอไอเอส แล้วก็ตา่งชาต ิอยา่ง Fox อยูใ่นเวทีเดียวกนัได้ สะท้อนให้เห็นถึง

ความหลากหลายของอตุสาหกรรม ก็เข้าใจวา่รายท่ีเป็นแอนาล็อคอยูก็่นา่จะเหน่ือยมากๆ ก็จะพยายาม

ลองดวูา่ กสทช . จะชว่ยเสริมกําลงัได้ในด้ านใดบ้าง ทา่นอาจจะบอกวา่ชว่ยไมไ่ด้ก็อยา่เพิ่งตดัแข้งตดัขา 

เพราะอาจจะโดนสกดัไปหลายเร่ือง 

เร่ือง Privacy เป็นเร่ืองท่ีตอ่สู้กนัมาโดยตลอด ระหวา่งรายเล็กท่ีอยูไ่มไ่ด้ ท่ีอ้างวา่ต้องละเมิด

ลิขสิทธ์ิ กบัรายใหญ่ สดุท้ายแล้ว เราก็ต้องยืนยนั ซึง่จริงๆ แล้ว ผู้บริโภค อาจจะได้ประโยชน์จากการละเมิด

ลิขสิทธ์ิ แตใ่นระยะยาวก็ไมดี่ตอ่ผู้บริโภค จะสง่ผลถึงอตุสาหกรรมท่ีไมเ่กิดการพฒันาและปรับตวั เราก็คง

ต้องเคารพกฎหมาย เพราะการละเมิดลิขสิทธ์ินัน้ผิดกฎหมาย และละเมิดจริยาธรรม ถ้าเอามาใช้แบบ Fair 

Use ก็เป็นอีกอยา่ง แตก่ารท่ีเราเอามาดเูป็นสว่นตวั ก็กระทบสิทธ์ิของเขา เพราะฉะนัน้ก็จะคอ่ยๆ ทําให้มนั

ถกูต้อง กสทช . ก็มีแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาเร่ืองนี ้ก็คือถ้าชอ่งอยา่ง FOX, HBO ฯลฯ พบวา่มีการละเมิด

ลิขสิทธ์ิอยูใ่นชอ่งทางใด ก็ร้องเรียน หรือตอนนีเ้ราวางไว้วา่ให้แจ้งตํารวจก่อน แล้วมาบอกเรา เราจะสัง่

ระงบัชอ่งนัน้ได้เลย แตก็่มีปัญหาวา่เราสัง่ได้เฉพาะผู้ รับใบอนญุาตเรา  
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ทีนีถ้้ามนัไปอยูบ่นออนไลน์ ฯลฯ  มนัก็อาจจะลําบาก เรากําลงัออกประกาศสํานกังานเพ่ือกํากบั

กลอ่ง “แอนดรอย ” ท่ีเพิ่งประชาพิจารณ์ไปเม่ือวาน เพราะวา่ตอนนี ้การขายกลอ่งแอนดรอย ยงัไมข่อ

ใบอนญุาต ยงัไมเ่ข้ามาตรา 70 เหมือนกลอ่งดาวเทียมและเคเบลิ แตว่า่เรามีมตเิป็นแนวทางแล้ววา่เราต้อง

ให้ผู้ประกอบการกลอ่งแอนดรอยมาขอใบอนญุาตตามมาตรา 70 ด้วย เพ่ือท่ีจะกํากบัตรงต้นทาง แตก็่มี

การเถียงกนัวา่นอกจากกลอ่งแอนครอยแล้ว กลอ่งอ่ืนๆ จะเข้ามาในการกํากบัไหม บางคนก็บอกวา่ถ้าเข้าก็

ต้องเข้ากนัหมด มากํากบัดแูลกนัแตจ่ะต้องทําแคไ่หนถึงจะป้องกนัลิขสิทธ์ิได้ ซึง่สํานกังานเพิ่งจดั Focus 

Group ไปเม่ือวาน จะมีการสรุปและเข้าสูก่ารพิจารณาของ กสท . ตอ่ไป อนันีทํ้าเพ่ือคุ้มครองคนทําถกู

กฎหมาย เราพยายามทําให้คนทําไมถ่กูลดลง เพ่ือแก้ปัญหาการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ  

แตว่า่การดแูล Application อยา่ง Line TV, Facebook TV, Youtube ก็คยุกนัมานานวา่บางอนั

เป็น User Generated Content  ทําให้ Model ท่ีกํากบัยงัไมช่ดัวา่จะเป็นแบบไหน คงใช้เวลาสกัพกัหนึง่ 

เพราะวา่ถ้าใช้เง่ือนไขแบบ กสทช . ไปกํากบัจะวุน่วายกนัอีกแบบหนึง่ เด๋ียวมั นก็กบัภาพรวมขอข้อมลู

ขา่วสารของประเทศไทย บางคนก็จะบอกวา่รัฐไปคกุคามสิทธิและเสรีภาพ ก็ต้องด ู Model จาก

ตา่งประเทศ ถ้าจําเป็นก็อาจจะเก็บภาษีก่อน การเข้าไปคมุ Content หรือการเข้าไปจดั Rate ของ Content 

เหมือนทีวี ก็ไมแ่นใ่จ แตเ่ข้าใจวา่มนัมีชอ่งวา่งอยูม่ากในตอนนี ้องค์ความรู้ก็ต้องหากนัตอ่ไปวา่ตา่งประเทศ

ทําอยา่งไร ท่ีไมใ่ชก่ารทําแบบสดุขัว้ท่ีจะไปสกดักัน้เทคโนโลยี ไมอ่ยา่งนัน้ก็ไปกระทบกบัสิทธิของผู้ใช้ใน

ภาพรวมด้วย แตม่นัก็เป็นโจทย์ท่ียากพอสมควร แตก็่จะรับข้อเสนอไว้ ทัง้ฝ่ังรายเล็กท่ียงัเป็นแอนาล็อค 

และฝ่ังท่ีจะ OTT กนัอยูแ่ล้วจะมาหาจดุสมดลุอยา่งไร แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้เพ่ือให้เข้าหวัข้อในวนันี ้ท่ีการกํากบั

ดแูลหรือการให้บริการท่ีต้องมองคนใช้บริการเป็นศนูย์กลาง คอยดแูลตัง้แตค่ณุภาพสญัญาณ สญัญา

บริการ และ Privacy ฯลฯ ท่ีจะต้องคุ้มครองข้อมลูของผู้ใช้บริการ 
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