รายงานการประชุม NBTC Public Forum 2/2560
เรื่อง อนาคตเพย์ ทีวี 4.0 กับสิทธิผ้ ูบริโภค
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 : หอประชุมชัน้ 2 สํานักงาน กสทช. ซ.สายลม กรุงเทพฯ

นําเสนอวีดทิ ัศน์ เรื่ อง “ภาพรวมของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการยกเลิกเพย์ทีวี”
กล่ าวต้ อนรั บและเปิ ดการเสวนา

- นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.
- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

การเสวนา หัวข้ อ “สิทธิผ้ ูบริโภคสื่อเพย์ ทีวี”
- ผศ.ดร. เอื ้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านกิจการกระจายเสียงฯ
- คุณสารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
- คุณพีรภัทร ฝอยทอง
เจ้ าของเพจ Fongdi
- คุณสุวรรณา สมบัตริ ักษาสุข
ผู้จดั การสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดําเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
เปิ ดประเด็น หัวข้ อ “ข้ อท้ าทายธุรกิจเพย์ ทีวีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต”
โดย คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ หัวหน้ าโครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการโทรทัศน์แบบ Over The Top บริษัท TIME Consulting จํากัด
การเสวนา หัวข้ อ “อนาคตเพย์ ทีวียุค 4.0”
- ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ
นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย)
- คุณมานพ โตการค้ า
ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์
- คุณวิริยา ธรรมเรื องรอง
นายกสมาคมเคเบิ ้ลทีวีแห่งประเทศไทย
- คุณอมรภัทร ชมรัตน์
กรรมการผู้จดั การ บริษัท เนกซ์สเตป จํากัด
- ม.ร.ว. รุจยารักษ์ อาภากร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท Fox Internation Channels
(Thailand) จํากัด
- คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท เอไอเอส จํากัด
ดําเนินรายการโดย คุณโสภิต หวังวิวฒ
ั นา
กล่ าวสรุปและปิ ดการประชุม

- กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
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กล่ าวต้ อนรับและเปิ ดการเสวนา
กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
เป็ นอีกครัง้ หนึง่ ที่ กสทช . ได้ มีโอกาสเป็ นเจ้ าภาพจัดการเสวนาสาธารณะ โดยเชิญผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นผู้ประกอบการ ผู้บริโภค รวมถึง นักวิชาการทังหลาย
้
มาร่วม แลกเปลี่ยนใน
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาท้ าทายของการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง่ ในวันนี ้ เป็ นหัวข้ อเรื่ อง “เพย์ทีวี (Pay TV)”
หากย้ อน กลับ ไป 20-30 ปี ก่อน จะพบว่า เพย์ทีวี ยุคเริ่มต้ นในประเทศไทย ใช้ ระบบ MMDS
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ประกอบด้ วยไทยสกาย 2 ไอบีซี 3 และแบบที่เป็ นเคเบิล ในเวลาต่อมา มี บางเจ้ าล้ มหายตายจาก หรื อควบ
1

2

รวมกิจการกัน ซึง่ ก็เกิดปั ญหาให้ ถกเถียงกัน ว่าจะเกิดปั ญหาอํานาจผูกขาดในตลาด และส่งผลต่อการเอา
เปรี ยบผู้บริโภคหรื อเปล่า เพียงแต่กฎหมายไทย (ขณะนัน)
้ และอํานาจการบังคับใช้ กฎหมายยังไม่เข้ มแข็ง
พอที่จะจัดการกับปั ญหาการผูกขาด หรื อการมีอําน าจเหนือตลาดได้ อย่างไรก็ตาม เพย์ทีวีก็ มีพฒ
ั นาการ
เรื่ อยมา จนกลายเป็ นระบบที วีบอกรับสมาชิกในปั จจุบนั ปั ญหาที่เกิดขึ ้น เป็ นปั ญหาที่เกิดจาก สัญญา
เพราะเป็ นการประกอบกิจการทางธุรกิจ และมีสญ
ั ญาที่เขียนไว้ มีข้อตกลงที่มีการเสนอและสนองถูกต้ อง
ตรงกัน การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญทางสัญญา จําเป็ นต้ องดูผลกระทบต่อคูส่ ญ
ั ญ า ดูความรับผิดชอบ
ของผู้ให้ สญ
ั ญา เนื ้อหาสําคัญที่นําเสนอในวีดทิ ศั น์นนั ้ บอกว่า จําเป็ นต้ องมีกระบวนการซึง่ สามารถชดเชย
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MMDS (Multichannel multipoint distribution service) แปลว่า บริ การกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลาย
ช่อง หรื อรู้จกั กันในอีกชื่อหนึง่ ว่า Wireless Cable (เคเบิลไร้ สาย ) เป็ นวิธีการรับสัญญาณ โทรทัศน์ เคเบิลทางเลือกหนึง่
โดยส่วนใหญ่แล้ วมีการใช้ บริ การในบริ เวณชนบทที่มีประชากรเบาบาง ซึง่ ธุรกิจเคเบิลต่อสายไม่สามารถเติบโตได้ ระบบ
MMDS จะใช้ คลืน่ ความถี่ของไมโครเวฟ ระยะตังแต่
้ 2-3 กิกะเฮิร์ตซ์ การรับสัญญาณคลืน่ โทรทัศน์ จะทําได้ โดยใช้ เสา
ไมโครเวฟแบบพิเศษ ติดอยูบ่ นหลังคา แล้ ว จึง โยงเข้ ากับกล่องรับสัญญาณ สําหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องรับโทรทัศน์ ซึง่ มี
รูปแบบคล้ ายกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลระบบอนาล็อก ให้ บริ การเช่นเดียวกับโทรทัศน์บอกรับเป็ นสมาชิก – ผู้ทํารายงาน
2
หรื อ สถานีโทรทัศน์ไทยสกาย (Thai Sky Television : TST) ดําเนินการโดย บริ ษัท สยาม บรอดแคสติ ้ง จํากัด ในเครื อธ
นายง ภายใต้ สมั ปทานกับองค์การสือ่ สารม วลชนแห่งประเทศไทย ออกอากาศกันยายน 2534 โดยผู้บริ โภคที่ต้องการ
รับชมช่องรายการจากไทยสกายทีวี จะต้ องสมัครสมาชิกไทยสกายทีวี โดยสามารถเลือกรับชมได้ 2 ระบบ คือระบบจาน
ดาวเทียม (ใช้ จานดาวเทียม DTH) และระบบ MMDS และหากต้ องการรับชมช่องรายการจาก ไอบีซี ก็จําเป็ นต้ องสมัคร
เป็ นสมาชิกของไอบีซีอีก แต่ไม่ต้องติดตังอุ
้ ปกรณ์ใหม่ เนื่องจากทังไอบี
้ ซีและไทยสกายทีวีสามารถรับชม โดยใช้ ระบบ
เดียวกันได้ – ผู้ทํารายงาน
3
หรื อ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล บรอดคาสติ ้ง คอร์ ปอร์ เรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทเคเบิลทีวีรายแรกๆ ในประเทศไทย
ใช้ ระบบการส่งสัญญาณ DStv ที่สง่ ผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล (ใช้ จานดาวเทียม DTH – Direct To Home) โดยผู้
ต้ องการรับชมต้ องติดจานดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณที่บ้าน
2

เยียวยาได้ เลย โดยไม่ต้องมีอีกฝ่ ายร้ องขอ ยกตัวอย่าง กรณีการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านโทรคมนาคม มี
กติกาว่า หากบริ การใช้ งานไม่ได้ ด้ วยเหตุของผู้ให้ บริการ เช่นสายไฟเบอร์ ขาด สถานี

ล่ม บริ ษัท ห้ ามคิด

ค่าบริการเพิ่มเติมจากสิ่งเหล่านี ้ ไม่ใช่ผ้ บู ริ โภคต้ องไปร้ องขอให้ มีการลดราคาค่าบริการ แต่ปัญหาของการ
ประกอบกิจการให้ บริ การของนักธุรกิจไทย ยังทําเป็ น “ทองไม่ร้ ูร้อน ” คือเพิ กเฉยต่อความรับผิดชอบต่อ
ปั ญหา แต่ถ้ามีผ้ บู ริ โภคร้ องขอก็ยินดีดําเนินการ ให้ ทังๆ
้ ที่ควรจะเป็ นสิ่งที่ “ต้ องดําเนินการโดยอัตโนมัติ ”
เพราะกฎหมายเขียนไว้ ชดั เจน ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านการกระจายเสียง จําเป็ นต้ องมีแนวคิดเดียวกัน
ในลักษณะนี ้ ว่าหากเนื ้อหารายการมันหายไป ส่วนไหนก็ตามแต่ ต้ องมีการคํานวณมูลค่ารายการ

(ตาม

การถ่วงนํ ้าหนักของแต่ละช่องด้ วย – ไม่ใช่มี 100 ช่อง หายไป 3 ช่อง ก็คดิ แค่ 3 เปอร์ เซ็น ) เพราะมูลค่า
ราคาของแต่ละรายการมีไม่เท่ากัน ถ้ าเป็ นไปได้ ก็ต้องลดค่าบริการ จึงจะแก้ ไขปั ญหาในปั จจุบนั ได้
นอกจากนี ้ ประชาชนหลายคนก็ยงั รับรู้สิทธิในวงที่ไม่กว้ างขวางนัก ยกตัวอย่าง เพื่อนผมที่เป็ น
ผู้บริ หารธนาคาร ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้ เค้ าจะได้ เงินคืนบ้ างไหม ? เค้ าไม่อยากดูแ ล้ ว เพราะรายการที่เค้ า
ต้ องการดูตอนสมัครสมาชิกมันหายไปหมดแล้ ว แต่เค้ าจ่ายเงินล่วงหน้ าเป็ นรายปี ไปแล้ ว พอตอบว่า ได้ ถ้ า
ไปแจ้ งยกเลิก ก็จะได้ รับเงินส่วนที่เหลือคืน ผู้บริหารธนาคารก็บอกว่าดี ไม่อย่างนัน้ ก็จะเป็ นเสมือนว่า
เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้ าแล้ ว ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบต่อใครอีกเลย
จริงๆ แล้ ว เพย์ ทีวี ระบบ บรอดแคส ติง้ ดัง้ เดิม ควรจะตกผลึกเรื่ องสิทธิและความ
รั บผิดชอบต่ อกันไปตัง้ นานแล้ ว ไม่ ควรจะมีประเด็นปั ญหาเกิดขึน้ อีก เพราะในอนาคตเพย์ ทีวีจะ
มีความซับซ้ อนในเชิงเทคโนโลยีมากขึน้ ยกตัวอย่าง ในต่างประเทศค่ายมือถือมีความร่วมมือทางธุรกิจ
เนื ้อหา (content) ช่องรายการไหน ? ก็ตามแต่ที่หายไปจากเคเบิล กลับไปปรากฏในมือถือ หรื อแม้ แต่
เนื ้อหาระดับโลกหลายๆ รายการ เริ่ มเจรจาทําข้ อตกลงกับค่ายมือถือทัว่ โลก เพื่อทําการ ออกอากาศรายการ
ผ่านมือถือ นี่คือรูปแบบธุรกิจที่กําลังเกิดขึ ้นในอนาคต อันใกล้ นี ้ อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ วา่ ยังอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ กสทช . เพราะต่อ ให้ มีการเปลี่ยนสัญญามาทํากับค่ายมือถือ ก็ยงั เป็ นผู้รับใบอนุญาต
จาก กสทช . ด้ านโทรคมนาคม ซึง่ ยังต้ องรับผิดชอบและอยูใ่ นอํานาจที่จะกํากับดูแล

สิ่งที่น่ากังวลคือ

หากธุรกิจเนือ้ หา ไปร่ วมมือกับช่ องทางออนไลน์ อ่ ืน ซึ่งไม่ ใช่ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาต ไม่ ใช่ ผ้ ูให้ บริการ
มือถือ ผู้บริโภคไปสมัครสมาชิกกับทีวีออนไลน์ ซึ่งไม่ มีการกํากับดูแล เช่ น การสมัครบริการดู
หนังต่ างประเทศ จ่ ายเงินเพื่อได้ สิทธิการเข้ าถึงหนังผ่ านทางออนไลน์ คําถามคือ เมื่อมีปัญหา
เกิดขึน้ “ใคร? จะเป็ นผู้ดูแล- คุ้มครองสิทธิผ้ ูบริโภค ” ซึง่ มีข้อจํากัดในการกํากับดูแลในระดับหนึง่
เพราะว่าอํานาจตามกฎหมาย มีการกํากับดูแลที่แตกต่างกันบน แต่ละเทคโนโลยี อยู่ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความ
3

เสียเปรี ยบของผู้บริโภค และก่อให้ เกิด ความแตกต่าง ระหว่างผู้ให้ บริการด้ วยกันเอง ด้ วย ศัพท์ทางเทคนิค
เรี ยกว่า leveled playing field (หมายความว่า พื ้นที่การแข่งขันที่ถกู แบ่งระดับ ) การให้ บริการบนโครงข่าย
ของผู้ที่ได้ รับใบอนุญาต จากเรา จะถูกกํากับดูแล แบบหนึง่ แต่การให้ บริการบนระบบออนไลน์ ซึง่ ไม่มีการ
กํากับดูแล จะเป็ นอีกแบบหนึง่ และสามารถทําอะไรได้ หลายอย่าง เช่น มีความรับผิดชอบ (ต่อผู้บริโภค )
น้ อยลงได้ จะเป็ นปั ญหาในอนาคตที่ต้องบริ หารจัดการกันต่อไป
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ถือเป็ นโอกาสอันดี เพื่อทดสอบว่า ระบบปั จจุบนั ที่มีอยู่ สามารถรับมือ
กับปั ญหาปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้นได้ ดีแค่ไหน ซึ่ งก็แสดงให้ เห็นแล้ วว่า รับมือได้ ไม่คอ่ ยดีนกั แต่ปัญหาในอนาคต
ที่จะซับซ้ อนและยุง่ ยากมากขึ ้น จึงต้ องหามาตรการรับมือกับปั ญหาในอนาคต อย่างไรก็ตามแต่

ต้ อง

ยืนยันว่ า โดยหลักการพืน้ ฐาน “สิทธิผ้ ูบริโภคต้ องได้ รับความคุ้มครอง ” ไม่ ว่าบนเทคโนโลยีใด ไม่
ว่ าบนโครงข่ ายใด ไม่ ว่าเป็ นโมเดลธุรกิจแบบใด สิทธิผ้ บู ริโภคโดยพื ้นฐานไม่มีความแตกต่างกัน คือมี
สิทธิในการรับรู้ข้อมูล สิทธิในการทําสัญญา สิทธิที่จะได้ รับการชดเชยเยียวยา ฯลฯ โดยที่ไม่สามารถถูก
บิดเบือนเป็ นประการอื่นไปได้ สิ่งนี ้เป็ นบทเรี ยนที่เราต้ องเรี ยนรู้ร่วมกันและสังเคราะห์ออกมาให้ ได้ วา่ อะไร ?
คือสิทธิพื ้นฐาน ซึง่ เราจะใช้ รับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่แก้ ตวั ว่า เพราะการเจรจากับผู้ให้ บริการเนื ้อหาในต่างประเทศ และเพิ่ง
รู้ผลการเจรจาแบบฉุกละหุก ส่งผลให้ เกิดสภาพปั ญหา ดังกล่าว จริ งๆ แล้ ว ต้ องมองกร ะบวนการทาง
กฎหมาย ถ้ ากระบวนการทางกฎหมายมีบญ
ั ญัตวิ า่ ต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 30 วัน ต้ องมีแผนเยียวยาผู้บริโภค
และต้ องขออนุญาต กสทช. แปลว่า ผู้ประกอบการต้ องกลับไปย้ อนหลังการวางแผนกระบวนการธุรกิจของ
ตัวเอง ให้ เสร็ จก่อน 30 วันนัน้ เพื่อป้องกันความไม่แน่นอน การอ้ างว่ าการเจรจายังไม่สําเร็จ จึงทํา ไม่ได้
ตามตารางเวลาเรานับถอยหลังได้ ว่ามันควรจะจบ ได้ เมื่อไหร่ ดังนัน้ กระบวนกา รตรงนี ้ ถ้ าเราเอาสิทธิ
ตามสัญญาเป็ นตัวตัง้ ก็ต้องปรับกระบวนการให้ สอดรับ กับความรับผิดชอบที่ตา่ งคนต่างไปต่างมี สิ่งที่เรา
จะเรี ยนรู้ร่วมกัน ทังในส่
้ วนของฝ่ ายกํากับดูแล ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค และในส่วน ตัวผู้บริ โภคเอง
เข้ าใจว่าจะมีกระบวนการฟ้องร้ องโดยใช้ class action 4 เอง ก็เป็ นการทดลองปฏิบตั กิ าร เพื่อหาความเป็ น
ธรรมให้ กบั สังคม
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หรื อ การดําเนินคดีแบบกลุม่ หมายถึง การดําเนินคดีที่มีผ้ เู สียหายจํานวนมาก โดยผู้เสียหายเหล่านันต้
้ องได้ รับความ
เสียหายจากการกระทําที่มีข้อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายเดียวกัน ในการดําเนินคดีแบบกลุม่ โจทก์จะเป็ นผู้ดําเนินการแทน
ผู้เสียหายคนอื่นๆ ไม่ต้องเข้ ามาเป็ นคูค่ วามในคดีและไม่ต้องมอบอํานาจให้ โจทก์ดําเนินคดีแทน โดยศาลอนุญาตให้ เสนอ
4

ในวันนี ้ คงมีการแลกเปลี่ยน พูดคุย กัน ทังในช่
้ วงเช้ าและช่วงบ่าย เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สามารถ
แก้ ปัญหาในปั จจุบนั และมีมาตรการรองรับเพื่อแก้ ปัญหาในอนาคตได้

คําฟ้ องต่อศาล เพื่อให้ ศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจทก์และสมาชิกกลุม่ การดําเนินคดีแบบกลุม่ ต้ องเป็ นกรณีที่มี
สมาชิกกลุม่ จํานวนมากที่ได้ รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก (1) คดีละเมิด (2) คดีผิดสัญญา (3) คดีเรี ยกร้ องสิทธิ
ตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม การคุ้มครองผู้บริ โภค แรงงาน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การ
แข่งขันทางการค้ า (ม. 222/8) ได้ มีการแก้ ไขกฎหมายและได้ บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุม่ ไว้ โดย
ชัดเจนยิ่งขึ ้น กล่าวคือ ได้ มีการแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 240
วันถัดไปคือ 4 ธันวาคม 2558
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กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
ขอต้ อนรับผู้เข้ าร่วมทุกท่าน ทังจากกลุ
้
ม่ ผู้ประกอบการ เครื อข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ และ
สื่อมวลชนทุกท่าน
ตามที่ทราบกันว่า งาน NBTC Public Forum เป็ นความร่วมมือกันระหว่างงานการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้ านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และด้ านกิจการโทรคมนาคม ในวันนี ้ จะเน้ นประเด็น
โทรทัศน์ เพย์ทีวี อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีความเชื่อมโยง- หลอมรวม เทคโนโลยีระหว่างกันมากขึ ้น และ
ปั ญหาก็จะซับซ้ อนมากขึ ้นเช่นกัน
ประเทศไทย 4.0 หรื อ 0.4 สําหรับมุมของการกํากับดูแล นัน้ ตามแนวคิดของ ITU หรื อ สหภาพ
โทรคมนาคมสากล ได้ ให้ ความหมายการกํากับดูแลในยุค 4.0 ไว้ ซึง่ เป็ นสาระ ที่ กสทช. และผู้บริโภคเอง
ควรให้ ความสําคัญ ITU ได้ อธิบายความหมายในมิตขิ องการกํากับดูแลด้ านกิจการสื่อสาร ไว้ ดงั นี ้
ยุคแรก (ยุค 1.0) เน้ นไปที่เรื่ องของการสนับสนุนให้ มีการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริการและ การแข่งขัน
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

ในประเทศไทยเราเพิ่งปรับเปลี่ยน เมื่อก่อน

กิจการสื่อสาร จะผูกขาดโดยรัฐ

โครงสร้ างพื ้นฐานยังไม่พร้ อม เมื่อมี กสทช. จึงได้ ประมูลคลื่นในด้ านโทรคมนาคม และใช้ ระบบใบอนุญาต
ในด้ านโทรทัศน์ใน 3 – 4 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ในหลายประเทศ อยูใ่ นยุคแรก ส่วนของไทยการบริการ เกิดขึ ้นก่อน
แต่กฎหมายตามทีหลัง ทําให้ การดําเนินงานที่ผา่ นมา มีความสับสนพอสมควร สิทธิผ้ บู ริ โภคจึงไม่ได้ รับ
การคุ้มครองดูแล
ยุคที่สอง (ยุค 2.0) เป็ นยุคของการแปรรูปกิจการสื่อสารมาสูก่ ารดําเนินงานโดย เอกชน และให้ ใบอนุญาต
ให้ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็ นธรรมมากขึ ้น หลังจากเรื่ องของการวางโครงสร้ างพื ้นฐาน (infrastructure)
ก็มาถึงเรื่ องใบอนุญาต (licensing) และการส่งเสริมการแข่งขัน (competition) ซึง่ กสทช. เองก็เพิ่งทํา
ยุคที่สาม (ยุค 3.0) เป็ นยุคที่ขยับสูก่ ารแข่งขันด้ านบริการมากกว่าโครงสร้ างพื ้นฐาน การกํากับดูแลจึงเน้ น
การคุ้มครองให้ เกิดการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนในบริการต่างๆ จนถึงเรื่ องความเป็ นกลางในการใช้ เครื อข่าย (net
neutrality) ซึง่ ประเทศไทยยังไม่คอ่ ยมีการคุยในประเด็นของยุคที่สามนี ้อย่างจริงจังแต่อย่างใด
สําหรับ ยุคที่ 4 (ยุค 4.0) มีความหลากหลายมากขึ ้น เกิดขึ ้นท่ามกลางสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลงใน
มิตเิ ทคโนโลยี เครื อข่าย ซับพลายเออร์ การบริการในรูปแบบต่างๆ ผู้บริโภค ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียในระบบ
นิเวศน์ดจิ ิตอล (digital eco-system) ซึ่งเกิดขึ ้นทังในระดั
้
บประเทศ และข้ ามพรมแดน ข้ ามภูมิภาค การ
6

กํากับดูแลในยุค 4.0 จึงจําเป็ นต้ องมีความหลากหลายมิติ และหนึง่ ในนัน้ คือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง่
หมายถึงการเอาผู้บริโภค หรื อผู้ใช้ งาน (users) เป็ นศูนย์กลางมากขึ ้น
มองย้ อนกลับไป ที่ผา่ นมา เราเน้ นเรื่ องโครงสร้ างพื ้นฐาน เน้ นเรื่ องใบอนุญาต เน้ นเรื่ องกฎ กติกา
การกํากับดูแล เน้ น เรื่ องให้ มีการแข่งขัน และต้ องมาถึงยุคที่ เอาผู้บริโภคเป็ นศูนย์กลาง ในประเทศไทย
พัฒนาการไม่เป็ นไปตามแนวคิดดั งกล่าวนัก อย่างไรก็ ตาม วันนี ้ตอนเช้ า จะเน้ นประเด็นสิทธิผ้ บู ริโภค
และตอนบ่าย จะได้ ฟังภาคอุตสาหกรรมบ้ าง ทังรายเก่
้
าและรายใหม่ ว่าคิดอย่างไร โดยมีเป้าหมายว่ า
เราจะทําอย่ างไรให้ เกิดการคุ้มครองผู้ใช้ บริการ
(ผู้บริโภค ) ให้ ได้ รับประโยชน์ สูงสุด
ผู้ประกอบการเองจะเคารพกติกาและมีธรรมา ภิบาลมากขึน้ ในการกํากับดูแล ก็จะถึงยุคที่
โปร่ งใสมากขึน้ ไม่ สามารถปกปิ ดข้ อมูลได้ อีกต่ อไปแล้ ว ทุกอย่ างต้ องได้ รับการเปิ ดเผยวิพากษ์ วิจารณ์ ในวงกว้ าง เพราะฉะนันเอง
้ ความโปร่งใสจึงควรเป็ นหัวใจสําคัญในการให้ บริการ และ
การกํากับดูแล ความโปร่งใส ความเป็ นธรรม ความมีธรรมาภิบาล ควรเป็ นคําสําคัญ (key word) ในการ
ดําเนินการยุคต่อจากนี ้
ปั ญหาเรื่ องเพย์ทีวี เป็ นปั ญหาที่มีให้ แก้ ไขตลอดเวลาที่เป็ น กสทช . นี ้ หวังว่า การ แลกเปลี่ยนพูดคุยในวันนี ้ จะทําให้ เรา สามารถมองเห็นหนทางในการก้ าวสูอ่ นาคตที่เป็ นธรรมกว่าเดิม

ผลสรุปการ

เสวนาสาธารณะในวันนี ้ จะนําเสนอต่อบอร์ ดกสท . กสทช. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการ
กํากับดูแลต่อไป
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การเสวนา หัวข้ อ “สิทธิผ้ ูบริโภคสื่อเพย์ ทีวี”
ผศ.ดร. เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรั ตน์ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านกิจการกระจายเสียงฯ
ในการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเป็ นอนุกรรมการเดียว ที่ ระบุอํานาจหน้ าที่ไว้ ตามมาตรา 31 ใน พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ.2553 ว่าให้ มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจํานวน 2 ชุด ด้ านกิจการโทรคมนาคม 1 ชุด และด้ าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 ชุด
กระบวน การทํางานของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ นัน้
เป็ นไปตามกฎหมายกําห นด นัน่ คือ มีสํานัก คุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ (บส.)
เป็ น หน่วยเลขานุการ และสํานัก บส . ก็ทํางานอย่างใกล้ ชิดกับสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
จะเห็นว่า มีเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ เป็ นผู้ร้ ู – ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมายอยูใ่ นที่ประชุมของอนุกรรมการ ฯ ตลอด ไม่
เคยคิดมาก่อนว่า ในเนื ้องานคุ้มครองผู้บริ โภคนัน้ ที่สดุ แล้ ว มิตกิ ฎหมายจะเข้ ามาเป็ นตัววิเคราะห์และตัว
ตัดสินมากอย่างที่เป็ น

ซึง่ พบว่า ในแง่มมุ กฎหมาย บางครัง้ อาจจะคุ้มครองดูแลสิทธิได้ ไม่ทวั่ ถึง

ยกตัวอย่างเช่น ความรู้สกึ เสียรู้ เสียอารมณ์ เสียความรู้สกึ ตัวกฎหมายไม่สามารถเข้ าไปช่วยดูแลได้
กลไกการทํางานคุ้มครองผู้บริ โภคของสํานัก บส. และอนุกรรมการ ฯ เป็ นกลไกที่เป็ นระบบ เป็ น
กระบวนการขันตอน
้
ที่สําคัญที่สดุ คือการเปิ ดช่อ งทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่หลากหลาย แม้ แต่ กสทช . สุ
ภิญญาเอง ก็ยงั เป็ นช่องทางหนึง่ ในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนด้ วยตัวเองทางออนไลน์ เป็ นต้ น
ปั ญหาในการทํางานของสํานัก บส. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์นี ้ มีอยู่ 2-3 ประเด็น
ประเด็นแรก ปั ญหาภายใต้ กระบวนการ ขัน้ ตอน ของกลไก เมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ น
ประเด็นใดก็แล้ วแต่ เจ้ าหน้ าที่ต้องสืบค้ นข้ อมูล (สืบสวนข้ อเท็จจริ ง) ศึกษาข้ อกฎหมาย สอบถามผู้ร้องเรี ยน
และแจ้ งผู้ถกู ร้ องเรี ยน ในช่วงของการแจ้ งผู้ถกู ร้ องเรี ยนนี ้ หลายกรณีพบว่าผู้ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้ให้ บริการ ก็
จะติดต่อกลับไปยังผู้ร้อง เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกันโดยตรง หลายครัง้ ต้ อง “ยุตขิ ้ อร้ องเรี ยน” แม้ จะเข้ าข่าย
การกระทําที่เป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริ โภคก็ตาม พบว่า กรณี มีมาตรการที่ไม่เหมาะสม เมื่อผู้ร้องต้ องการยุติ
เรื่ องร้ องเรี ยน มติ กสท . มีออกมาเป็ นแบบฟอร์ มว่า ให้ ยตุ เิ รื่ องร้ องเรี ยน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผ้ ถู กู ร้ อง
และผู้ร้องยุตกิ ารร้ อง อนุกรรมการฯ เสนอให้ มีการบันทึกพฤติกรรมที่เป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริโภคเอาไว้ ด้วย
8

แม้ กรณีนนๆ
ั ้ จะยุตกิ ารร้ องเรี ยนไปแล้ วก็ตาม ขอเสนอว่า ก่อนที่ กสทช . สุภิญญาจะหมดเทอม อาจต้ อง
ลองกลับไปทบทวนพฤติกรรม ผู้ให้ บริ การ ที่ถกู บันทึกการกระทําที่เ ข้ าข่ายเอาเปรี ยบผู้บริโภคไว้ ว่ ามีมาก
น้ อยแค่ไหน เพราะเมื่อมีการยุตกิ ารร้ องเรี ยน ไม่ได้ แปลว่าการเอาเปรี ยบไม่เกิดขึ ้น
อีกประการหนึง่ ของปั ญหาเรื่ องกระบวนการขันตอนก็
้
คือ ช่วงระยะเวลาที่ถกู ยืดออกไป จากทังทาง
้
ผู้ร้อง และผู้ถกู ร้ อง บ่อยครัง้ ที่สํานักงานนําเรื่ องเข้ าที่ประชุมอนุกรรมการฯ แล้ วอนุกรรมการฯ ถามว่า
ทําไมเรื่ องร้ องตังแต่
้ ตอนนัน้ มาถึงตอนนี ้ยังไม่เรี ยบร้ อย สํานักงานแจ้ งว่า รอข้ อมู ล รอการชี ้แจง รอการ
ติดต่อ ทําให้ การดําเนินการลาช้ ากว่ากําหนด
เมื่อนําเรื่ องถึงอนุกรรมการฯ อนุกรรมการ ฯ ไม่ได้ พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากเอกสารแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่จะใช้ การสัมมนา การเรี ยกพบ การทําแบบสํารวจ ฯลฯ เพื่อรับฟั งข้ อเท็จจริงจากผู้ร้อง และ
ผู้ถกู ร้ องโดยตรง
ประเด็นต่ อมา คือองค์ ประกอบของอนุกรรมการฯ อนุกรรมการฯ จะถูกเสนอชื่อมาโดย กสทช . แต่ละ
ท่าน จึงทําให้ ต้องปรับตัวในการทํางานร่วมกัน อนุกรรมการฯ ชุดนี ้ มีนกั กฎหมายประกอบอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก การอ้ างอิงระเบียบ กสทช . ที่ดีและมีอยู่ หลายครัง้ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ไ ด้ เพราะต้ องเกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ด้ วย เช่น กรณีมีพฤติก

รรมละเมิดแล้ ว ทางอนุกรรมการฯ เส นอให้ ยุตกิ าร

ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การยุตกิ ารให้ บริ การจริ ง แต่ก็ดําเนินการขอใบอนุญ าตใหม่ไปพร้ อมกันด้ วย โดยสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส1) ก็ออกใบอนุญาตให้ เป็ นต้ น สะท้ อนถึงความไม่สอดคล้ อง
ต้ องกันของระเบียบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ประเด็นต่ อไป อนุกรรมการฯ ไม่ ใช่ ผ้ ูตัดสินชีข้ าด

อนุกรรมการฯ ทํางานร่วมกับสํานัก คุ้มครอง

ผู้บริ โภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ทําหน้ าที่เป็ นคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาข้ อมูล
เบื ้องต้ น แล้ วมีมติเพื่อเสนอต่อ กสท . มติที่เสนอต่อ กสท. ทาง กสท. อาจจะรับ หรื อไม่รับ หรื อมีมติตา่ งไป
เลย หรื อตีกลับมา ให้ พิจารณาใหม่ ก็ได้ หลายครัง้ เรื่ องต้ องจบ แต่ กสท . ตีกลับมา ระบบการทํางาน
ระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้ อมูล (อนุกรรมการฯ) และคณะผู้วินิจฉัยและตัดสิน (บอร์ ด กสท.) ต้ อง
มีกระบวนการที่เที่ยงตรง และ เที่ยงธรรม และมีความสมํ่าเสมอระดับหนึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องแต่ละกรณี อนุ
กรรมการฯ จะทําหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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ถ้ า กสท. โดย กสท. องค์คณะ หรื อสํานั กงาน ตัดสินตามกระบวนการขันตอนไปจนถึ
้
งที่สดุ แล้ ว ผู้
ให้ บริการยังไม่สามารถทําให้ ผ้ บู ริ โภคพอใจ อนุกรรมการฯ ทําหน้ าที่ตอ่ ได้ เพียง แนะนําว่าให้ ผ้ บู ริโภค
ฟ้องร้ องต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เอง ล่าสุด มีการพูดคุยถึงวิธีการที่จะส่งต่อผู้
ร้ อง ไปยัง สคบ. แบบมีความรับผิดชอบและการดูแล (ความหวัง) มากขึ ้น
จุดเปลี่ยนสําคัญเพื่อจัดสัมพันธภาพใหม่ให้ สมดุลระหว่างองค์กรกํากับดูแลอย่าง กสทช

. ผู้

ให้ บริ การ และผู้บริโภ ค นัน่ คือ เราจะทําอย่างไร ? ที่ ทํา ให้ กลไกการกํากับดูแลนัน้ เป็ นไปอย่ าง
เที่ยงตรง- เที่ยงธรรม เข้ าใจ การประกอบการทางธุรกิจ พอๆ กับเข้ าใจสิทธิ และความคาดหวังของ
ผู้บริ โภคในทุกระดับ จะทําอย่างไร? ที่จะให้ ผ้ ูประกอบการสามารถรั กษาสมดุลอันเหมาะสม ระหว่าง
การสื่อสารที่เรี ยกร้ องเชิญชวนให้ สมัครสมาชิก กับการสื่อสารที่สร้ างความเข้ าใจอย่างชัดเจนว่าการเป็ น
สมาชิกอยูภ่ ายใ ต้ เงื่อนไขใด นัน่ คือ ให้ ความสําคัญกับการสื่อสารแจ้ งสิทธิ พอๆ กับการสื่อสาร
การตลาด และมีแผนเกี่ยวกับ “มาตรการเยียวยา ” ที่เหมาะสม ไว้ ตามระเบียบว่าด้ วยการประกอบ
กิจการของ กสท.
ที่สําคัญ ทําอย่ างไร ? ที่จะให้ ผ้ ูประกอบการทํา consumer literacy ด้ วย เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจ และลดความคาดหวังระหว่ างกัน และมีธรรมาภิบาล ขณะเดียวกัน ภายใต้ การหลอมรวมสื่อ
และเทคโนโลยีอย่างในปั จจุบนั กสทช. (โดยสํานักคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ –
บส.) จําเป็ นต้ องทํางานกับผู้บริ โภคในเชิงรุก โดยให้ ความสําคัญกับการทํา consumer literacy และมี
ธรรมาภิบาลด้ วย พร้ อมๆ กับผู้บริ โภค ซึง่ นอกจากจะต้ องมีความกระตือรื อร้ นในเรื่ องสิทธิของตนเองแล้ ว
ยังจําเป็ นต้ องรวมกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อสร้ างอํานาจต่อรองให้ มากขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ปั ญหาสําคัญต่อกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสท . คือ อํานาจของอนุก รรมการ ฯ เป็ นเพียง
อํานาจสอบสวนและเสนอมติ และมีบอร์ ด กสท . ใช้ อํานาจวินิจฉัยอีกครัง้ ซึง่ ต้ องใช้ อํานาจอย่างเที่ยงตรง
เที่ยงธรรม ในทุกกรณี แต่ หลายครั ง้ พบว่า ผู้ใช้ อาํ นาจวินิจฉัย ใช้ อาํ นาจ การ อนุมัตโิ ดยขัดกับ
ระเบียบที่ตัวเองประกาศกําหนด นั่นคือความไม่ เที่ยงตรง

เนื่องจากระบบการทํางาน “ใช้ ระบบ

วินิจฉัย ” ดังนัน้ ผู้วินิจฉัยต้ อง “รั บผิดชอบ” ในกรณีที่ตนวินิจฉัยไปแล้ ว เพราะเสี่ยงต่ อ “การละเว้ น ”
การปฏิบัตหิ น้ าที่
องค์กรกํากับดูแล กสท. โดย กสทช. นี ้ มีภาระที่ท้าทายมาก ต้ อง “สร้ างสมดุล ” ในการกํากับดูแล
ผู้ประกอบการอย่างเสรี และเที่ยงตรง และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเที่ยงธรรมในการกํากับดูแลให้ ได้ ซึง่
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“การวินิจฉัย ” จะมีผลต่อความรู้สกึ ของสังคม โดยหลายๆ ครัง้ เป็ นมติจากคนเ พียง 2 คนก็สามารถตัดสิน
กรณีที่สง่ ผลต่อคนจํานวนมากด้ วย

คุณสารี อ๋ องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ขอนําเสนอรูปธรรม 2 เรื่ องจากกรณีเพย์ทีวี

เรื่ องแรก เป็ นเรื่ อง CTH และอีกเรื่ องคือ TRUE

Vision จากทัง้ 2 กรณี ผู้ประกอบการทัง้ 2 ราย มาเหนือเมฆมาก คือ ยังไม่ มีใครทําอะไรได้ เลย และ
ขณะเดียวกันก็ดเู หมือนจะอยูใ่ นภาวะ เข้ าข่าย “ล้ มบนฟูก ” ด้ วย ทําให้ ขนตอนของผู
ั้
้ เสียหายที่ฟ้องคดีนนั ้
หยุดชะงักลง อาจเรี ยกว่า ผู้ประกอบการรู้ชอ่ งทางกฎหมายทังหมด
้
ที่จะไม่รับผิดชอบผู้บริโภค
ในส่วนกรณี TRUE Vision นัน้ ชัดเจนว่า กสท. (กสทช.) เป็ นเครื่ องมือของ TRUE หรื อเปล่า ? ทังนี
้ ้
โดยเหตุผลที่สําคัญคือ 1. TRUE Vision ไม่ ได้ ทาํ ตามขัน้ ตอนในฐานะผู้ประกอบการ เนื่องจากว่า การ
ให้ บริ การเหล่านี ้ ไม่ใช่ใคร ? ก็สามารถให้ บริการได้ ต้ องขออนุญาตเริ่มประกอบกิจการ และขออนุญาตยุติ
การประกอบกิจการ เมื่อ พบว่า ไม่สามารถให้ บริการ / ประกอบกิจการต่อไปได้ ซึง่ เราพบว่า การขอ
อนุญาตยุตกิ ารให้ บริการของ TRUE นัน้ ไม่ ได้ ย่ นื เสนอ “แผนเยียวยาผู้บริโภค” จึงผิดเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการที่ กสท . ประกาศกําหนด แต่ กสท. เอง กลับอนุญาตให้ ยุตกิ ารให้ บริการ ทังๆ
้ ที่
ผู้ประกอบการ ไม่ได้ เสนอแผนเยียวยา ตามระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิ จึงกล่ าวได้ ว่า กสท . ไม่ บังคับใช้
ระเบียบ เข้ าข่ ายเป็ นเครื่องมือให้ กับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ หรือไม่
นอกจากนี ้ 2. ประเด็นการแจ้ งต่อผู้บริโภค / ผู้ใช้ บริการเป็ นระยะเวลา 30 วันก่อนยุตกิ ารให้ บริการ
ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ ดําเนินการตามระเบียบ เป็ นที่นา่ แปลกใจว่า เมื่อผู้ประกอบการต้ องการโฆษณาสินค้ า
และบริการ มักใช้ “ทุกช่องทาง ” ในการประชาสัมพันธ์กบั ผู้บริโภค ทว่า เมื่อต้ องยุติ การให้ บริการตาม
สัญญา กลับใช้ “บางช่องทาง” “บางเวลา (โดยเฉพาะช่วงกลางวันซึง่ ผู้ใช้ บริการน้ อย)”
สําหรับกลุม่ ผู้บริ โภคนัน้ มีผ้ บู ริ โภคกลุม่ หนึง่ ร้ องเรี ยน และเตรี ยมฟ้องคดีกรณี

CTH แต่ก็พบว่า

ฟ้องคดีลําบาก เพราะผู้ประกอบการรู้ชอ่ งทางกฎหมายเป็ นอย่างดี และอ้ างว่า เลิกกิจการเพราะขาดทุน
เป็ นการปิ ดช่องทาง มิให้ ผ้ บู ริ โภคฟ้องคดีด้วย
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กสท. สามารถคุ้มครองผู้บริ โภคที่ได้ รับผลกระทบจากการยุตกิ ารให้ บริการ ผ่านทางการอนุมตั แิ ผน
เยียวยาที่มีประสิทธิภาพ การนําเสนอแผนเยียวยาของผู้ประกอบกิจการ ต่อ กสท. นัน้ กสท. จึงไม่ควร “รี บ
ร้ อน” พิจารณา-อนุมตั แิ ผนเยียวยาจนเกินไป เพราะอาจทําให้ สิทธิผ้ บู ริโภคไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่
ผู้บริ โภคมี สิทธิที่จะได้ รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา รวมถึงการได้ รับการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ด้ วย และการคุ้มครองเยียวยาเมื่อบอกเลิกสัญญาด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิทธิผ้ ู

บริโภคนี ้ ถูกระบุใน

ระเบียบและวิธีปฏิบตั ขิ อง กสท. ผ่านการแจ้ งผู้บริโภคล่วงหน้ า 30 วันและการเสนอแผนเยียวยา ในกรณีที่
เกิดขึ ้น จึงดูเหมือนว่า องค์กรกํากับดูแลอย่าง กสทช. ละเว้ นปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่บกพร่อง
ข้ อเสนอต่อ กสทช . 1. แยกหน่วยรับเรื่ องร้ อ งเรี ยนให้ เป็ นอิสระจาก กสทช . เพื่อลดปั ญหาคอขวด
ขณะนี ้ ไม่วา่ จะพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน สอบสวนเรื่ องราวแล้ ว ไม่สามารถมีมติเพื่อปฏิบตั ไิ ด้ โดย
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคได้ เลย แต่ต้องนําเรื่ องดังกล่าว เสนอต่อบอร์ ด กสท . ซึง่ ใช้ ระบบวินิจฉัย
และเสียงข้ างมากในการตัดสินใจมีมติ ซึง่ เสียงข้ างมากดังกล่าว เป็ นกรรมการผู้ทําหน้ าที่ ในการกํากับการ
ประกอบกิจการ ไม่ไ ด้ ทําหน้ าที่ค้ มุ ครองผู้บริโภคเลย จึงขอให้ แก้ ไข พรบ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

. กสทช . ฉบับใหม่ ให้ แยก

ออกจา ก กสทช . เพื่อลดปั ญหา

ดังกล่าว
2. นอกจากนี ้ การแก้ ปัญหากรณีผ้ ปู ระกอบการละเมิดสัญญาการให้ บริการ ต้ องไม่ใช้ การ
แก้ ปัญหากรณี “ราย” แม้ วา่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ จะมีความพยายามที่จะเสนอให้ มีการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเป็ นการทัว่ ไปเพียงใดก็ตาม แต่การตัดสินใจของ กสท . และ กสทช. จะไม่ใช้ อํานาจในลักษณะ นัน้
และที่สดุ เมื่อไม่สามารถเรี ยกร้ องตามสิทธิที่พงึ ได้ ผู้บริโภคต้ อง

“เริ่มต้ น ” ดําเนินเรื่ องร้ องเรี ยนกับ

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) ใหม่อีกครัง้ หนึง่ การใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ เกิดผลการ
เยียวยาเป็ นการทัว่ ไป จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคที่กระตือรื อร้ นมีกําลังใจจะเข้ าสูก่ ระบวนการฟ้องคดีให้ ถึงที่สดุ
ต่อไป และเมื่อการฟ้องร้ องคดีสิ ้นสุด ผู้ประกอบ กิจการจําต้ องเยียวยาผู้บริโภคเป็ นการทัว่ ไป ค่าใช้ จา่ ยที่
เกิดขึ ้นจํานวนมาก จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการระมัดระวังในการเอาเปรี ยบผู้บริโภคมากขึ ้นอีกด้ วย
3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยคุ้มครองผู้บริโภค (คณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ ) กับองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริ โภค (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครื อข่ายผู้บริโภค ฯลฯ ) เพื่อให้ การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ทังในเชิ
้ งการรับ-ส่งกรณี การส่งเสริ มสนับสนุน รวมไปถึงการทํางานประเด็น consumer literacy ด้ วย
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4. กลไกระดับชาติที่มีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ น ปปช. ศาลปกครอง ที่รับเรื่ องตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนจากการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่มิชอบของ กสทช . ดําเนินการอย่างล่าช้ า ยาวนาน ไม่ทนั กาลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ทําอย่างไร ? ที่จะให้ มีกลไกในกา รติดตาม- ตรวจสอบการทํางาน กสทช . ในประเด็นละเว้ นปฏิบตั หิ น้ าที่
ปฏิบตั หิ น้ าที่บกพร่อง ฯลฯ เพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์สาธารณะอย่างเต็มที่
5. ขยายเวลาการแจ้ งยุตกิ ารให้ บริ การของผู้ประกอบการให้ มากกว่า

30 วัน (เพราะอาจไม่

ครอบคลุมสมาชิกจํานวนมาก) นอกจากนี ้ ค่าปรับทางปกครองที่น้อย และไม่มนั่ ใจว่ามีการปรับจริง ยังทํา
ให้ ผ้ บู ริ โภค - พรบ. กสทช. ฉบับใหม่ ควรเป็ นไปเพื่อแก้ ไขปั ญหาการทํางานของ กสทช . ในปั จจุบนั ทังใน
้
แง่การกํากับการประกอบกิจการ (ใบอนุญาต) อย่างเที่ยงตรง และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเที่ยงธรรม มิ
เช่นนัน้ การแก้ ไขกฎหมายในครัง้ นี ้ จะไม่มีความหมายใดๆ เลย
ประเด็นสิทธิผ้ บู ริ โภค นอกจากจะต้ องได้ รับการคุ้มครองให้ ได้ ความเป็ นธรรมจากการรับบริการ
แล้ ว ยังรวมถึงสิทธิที่จะได้ รับการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวอีกด้ วย ซึง่ เป็ นกระแสการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ยุค 4.0 ที่กําลังจะมาถึง
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ประกาศระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีเพย์ ทีวีท่ เี กิดขึน้
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็ นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2555
ข้ อ 5 การดําเนินการในลักษณะดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการเอาเปรี ยบผู้บริ โภค โดยอาศัยการใช้ เครื อข่าย หรื อการ
โฆษณาอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ ากําไรเกินควร หรื อก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนรํ าคาญ
(7) กระทําการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการให้ บริ การ หรื อระงับ หรื อหยุดการให้ บริ การโดยไม่แจ้ ง
ให้ ผ้ บู ริ โภคทราบเป็ นการล่วงหน้ า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้ บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556
ข้ อ 12 สัญญาอย่างน้ อยจะต้ องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้ าที่ระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
(๑) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการให้ บริ การ เช่น การบริ การช่องรายการปกติ การบริ การ
ช่องรายการตามคําสัง่ ซื ้อนอกเหนือจากรายการปกติ การบริ การวีดิทศั น์ตามคําขอ หรื อบริ การส่งเสริ ม
การขายอื่นๆ
(7) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาการให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
(8) ข้ อกําหนดรับรองการให้ บริ การตามที่กําหนดในสัญญา หรื อตามที่โฆษณา หรื อตามที่แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทราบ
ข้ อ 15 กรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การประสงค์จะเปลีย่ นแปลงลักษณะ ประเภท เงื่อนไข มาตรฐาน และคุณภาพในการ
ให้ บริ การที่ตกลงในสัญญา หรื อที่ได้ โฆษณา หรื อแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ หรื อการปรับปรุงรูปแบบการให้ บริ การ
อื่นๆ อันมีลกั ษณะเป็ นสาระสําคัญของการให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การมีหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนมีการเปลีย่ นแปลง
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตการให้ บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555
ข้ อ 21 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้ าที่ในการจัดให้ มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้ บริ การภายหลังการ
สิ ้นสุดให้ ประกอบกิจการตามประกาศนี ้ และให้ รวมถึงกรณีที่มีการพัก หรื อหยุดการให้ บริ การไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อ
บางส่วน
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คุณพีรภัทร ฝอยทอง เจ้ าของเพจ Fongdi
เพจตังใจทํ
้ าธุรกิจ start up ขึ ้นเมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2559 ในจังหวะที่เกิดกรณีบริษัท TRUE
Vision บอกเลิกสัญญาช่องรายการในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ซึง่ ผมเองก็เป็ นสมาชิกติดอยู่ 6 จุด
platinum แบบเสียค่าสมาชิกรายปี จึงลองเริ่มต้ นโพสต์กรณีนี ้ ทางสื่อสังคมออนไลน์ และพบว่ามีผ้ ไู ด้ รับ
ผลกระทบเป็ นจํานวนมาก
ส่วนตัวคิดว่า เมื่อผู้ประกอบการเพย์ทีวียตุ กิ ารให้ บ

ริการลักษณะนี ้ ไม่ควรจะเป็ นหน้ าที่ของ

ผู้บริ โภคโดยตรง แต่ กสทช . จําเป็ นต้ องทบทวน “อํานาจ-หน้ าที่ ” ขององค์กรกํากับดูแลด้ วย เพราะมีข้อ
กฎหมายกําหนดไว้ “ค่อนข้ างชัดเจน ” (โดยเฉพาะกรณี TRUE Vision มีข้อกฎหมายชัดเจนกว่ากรณีอื่น
ด้ วย) จึงตังคํ
้ าถามว่า กสทช. ทําอะไร? ไม่ได้ จริงๆ หรื อ
ยกตัวอย่างเป็ นรูปธรรมในกรณี TRUE Vision คือ ข้ อกําหนดว่า ผู้ให้ บริการมีหน้ าที่แจ้ งให้
ผู้ใช้ บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ประกาศ กสทช. เรื่ องมาตรฐานของสัญญาการให้ บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ.2556 ข้ อ 15 – ดูในล้ อมกรอบ ก่อนหน้ า ) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ในตัวสัญญา ถ้ า
ผู้ประกอบการ อย่าง TRUE Vision จะออกสัญญาใด ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน ยกเว้ นต้ องการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม ต้ องเสนอให้ กสทช . อนุมตั ิ ปรากฏว่า สิ่งที่ TRUE Vision ส่งให้ กสทช .
อนุมตั ิ เขียนด้ านหน้ าไว้ ตามระเบียบ 30 วัน แต่ด้านหลังสัญญาเ ขียนเพิ่มเติมว่า การแจ้งผ่านโทรทัศน์
(แบบเป็ นตัววิ่ งหน้าจอ ) ให้ ถือว่าเป็ นการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย จึงตังข้
้ อสงสัยว่า กสทช . เขียน
ด้ านหน้ าไว้ ทําไม? ว่าให้ แจ้ งเป็ นรายลักษณ์อกั ษร เพราะตามกฎหมาย “การแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ” คือ
การแจ้ งเป็ นจดหมาย หรื อส่งเป็ นไปรษณีย์ตอบรับ หรื ออื่นๆ แต่ด้านหลัง กสทช . กลับไปอนุมตั ใิ ห้ กบั การ
แจ้ งผ่านรายการโทรทัศน์เป็ นการแจ้ งแบบลาย ลักษณ์อกั ษร ทําให้ เราเกิดข้ อสงสัยในการทํางานของ
กสทช. ว่า อนุมตั ไิ ด้ อย่างไร?
จากประสบการณ์ทํางานมาหลายแห่ง โดยเฉพาะในองค์กรประกอบธุรกิจ

ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจ

ประกันภัย หรื อธนาคาร พบว่า หน่วยงานกํากับกิจการอื่นๆ มีบทบาทสําคัญต่อการประกอบกิจการธุรกิจ
นัน้ เมื่อมีการแจ้ งว่า หน่วยงานกํากับจะขอตรวจสอบ ผู้ประกอบการก็กลัวจนตัวสัน่ แล้ ว มี ก็แต่ กสทช. ที่
ดูเหมือนว่าผู้อยูภ่ ายใต้ กํากับจะไม่กลัวเลย
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กรณีดงั กล่าวนี ้ ทําไม ? ต้ องใช้ การฟ้องคดีแบบ class action การดําเนินคดีแบบนี ้ หมายถึง การ
รวมกลุม่ ของผู้ได้ รับผลกระทบจากการให้ บริการเพื่อฟ้องคดี ทําไม? ต้ องรวมตัวกัน กรณี TRUE Vision ถ้ า
เป็ นค่าเสียหายของผมคนเดียว เต็มที่ 1 หมื่นบาท และถ้ าต้ องฟ้องคดี ค่าทนายความก็เกิน 1 หมื่นบาทแล้ ว
ความคุ้มค่าในการฟ้องร้ องจึงมีไม่เพียงพอ มันจึงเป็ นช่องว่างเล็กๆ ในการทําให้ ผ้ ปู ระกอบการเอาเปรี ยบ
ผู้บริ โภค แต่หากรวมกลุม่ กันในฐานะผู้บริ โภค แล้ วฟ้องร้ องขึ ้นมา แต่ละรายค่าเสียหายอาจจะ 500 บาท
1,000 บาท แต่สมาชิกทังหมด
้
600,000 ราย รวมมูลค่าความเสียหายทังหมดแล้
้
ว มันเยอะมาก
ทนายความที่รับทําคดี ก็ จะได้ รับส่วนแบ่งจากคดีที่มีมลู ค่าสูงลักษณะนี ้ รู้สกึ ว่ามีความคุ้ มค่า และจะทํา
หน้ าที่แทนทุกคนได้
มีกรณีศกึ ษาที่นา่ สนใจ ในประเทศอเมริกา ก็คือ กรณี Cable Vision ในปี ที่แล้ ว ผู้รับบริการไป
ร้ องเรี ยน ว่า ทําไม ? การรับชมผ่านกล่องจึงต้ องใช้ กล่องยี่ห้อเค้ ายี่ห้อเดีย ว แล้ วบริษัทก็เก็บค่าเช่ากล่อง
เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่รวมค่าเช่ากล่องไว้ ในค่าบริการด้ วย ผู้ใช้ บริการอ้ างว่า เค้ ามี กล่องอื่นอยูแ่ ล้ ว
ซึง่ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณของบริ ษัทนี ้ได้ ด้วย ทําไม? ต้ องซื ้อกล่องใหม่ เพื่อเชื่อมต่อกับเค้ าเจ้ าเดียว
เท่านัน้ (กรณีประเทศไทย จะพบว่า แต่ละบ้ านจะมีกล่องรับสัญญาณมากมายสับสนไปหมด ทังๆ
้ ที่ โดย
เทคโนโลยีสามารถใช้ กล่องร่วมกันได้ ) ผู้บริโภครวมตัวกันฟ้องว่า เค้ าโดนผูกขาดโดยบริษัทนี ้ เมื่อศาลรับ
ฟ้องเป็ น class action สุดท้ ายบริ ษัทก็ยินยอมรับผิดชอบ โดยไม่ตอ่ สู้ ยอมชดเชยให้ สมาชิกดูฟรี ตอ่ ได้ อีก 4
เดือนเป็ นค่าชดใช้ ส่วนคนที่ไม่ต้องการรับบริการแล้ ว จะรับเป็ นเงินคืนก็สามารถทําได้ เป็ นต้ น
กรณี TRUE Vision “สัญญาต้ องเป็ นสัญญา” ชัดเจนว่ า 1. ผิดกฎหมาย กสทช. แล้ ว และ 2.
สัญญาต้ องเป็ นสัญญาระหว่ าง TRUE Vision กับผู้บริโภค ตอนเราทําสัญญาสมัครใช้ บริการ มีการ
ระบุอย่างชัดเจนว่า ช่องไหน ? เป็ นรายการไหน? เมื่อคุณจะเอาออกหนึง่ ช่อง- เอาเข้ าหนึง่ ช่อง คุณก็ทําเลย
แล้ วบอกว่าจบ ความจริ งคือไม่จบ เพราะคุณภาพของรายการในช่องใหม่ที่นําเข้ าไปแ ทนที่ ไม่เหมือนกัน
เป็ นการกระทําที่ “ผิดสัญญา” นอกจากนี ้ ช่ องรายการดังกล่ าว คือช่อง HBO และอีก 5 ช่อง ที่ถูกเอา
ออกไปนัน้ เป็ นช่ องรายการที่บริษัทใช้ ในการโฆษณา เป็ นช่ องรายการหลักที่คุณโฆษณาว่ า “คุณ
เป็ นที่เดียวในประเทศไทย ที่มีช่องนีอ้ ยู่ ถ้ าต้ องการดูช่องเหล่ านี ้ มาใช้ บริการกับบริษัทคุณ ” เป็ น
exclusive content ซึง่ การเจรจาเกี่ยวกับ exclusive content นัน้ เป็ นธรรมาภิบาลในเชิงธุรกิจ ทําไม ?
กรณีอื่นแจ้ งล่วงหน้ าได้ 30 วัน กรณีนี ้แจ้ งไม่ได้ แล้ วอ้ างเอากับองค์กรกํากับดูแล (และสาธารณะ) ว่า ได้
พยายามเจรจาจนถึงวันสุดท้ ายเลย ฟั งไม่ขึ ้น เพราะบริษัทนี ้ รวมทัง้ ช่องใหม่ที่เอาเข้ ามาแทน ไม่วา่ จะเป็ น
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Sony, FOX ไม่ใช่บริ ษัทท้ องถิ่นเจ้ าเล็ก ที่จะเจรจาสําเร็ จภายในวัน-สองวัน จึงมีข้อสงสัยให้ เชื่อได้ วา่ ความ
จริ งบริ ษัทรู้ก่อน 30 วันแน่นอน แต่ทําไม ? ถึงยังใช้ ชอ่ งรายการดังกล่าวโฆษณา รวมถึงสมัครสมาชิกต่อ
จนถึงวันนี ้ ก็ยงั มีการโฆษณาว่า รายการ HBO เป็ นของ TRUE Vision อยูใ่ นเว็ปไซท์ของบริ ษัทอยูเ่ ลย
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา เมื่อผู้บริ โภคไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากบริษัท ก็จะโพสต์บนสื่อออนไลน์
กรณีนี ้ จึงอยากให้ เป็ นกรณีตวั อย่างสําหรับผู้บริโภคในยุค

4.0 จริง และจะแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้

ช่องทางศาล ถ้ าศาลรับฟ้อง และเรามีหลักฐานชัดเจน บริษัทก็จะต้

องชดเชยเยียวยา ซึง่ เราค่อนข้ างมี

ความมัน่ ใจว่า จะชนะ และเกิดการดําเนินการต่อจากนี ้ แต่จะได้ คา่ ชดเชยจํานวนเท่าไร ? ก็ต้องไปนําสืบ
ให้ เห็นมูลค่าความเสียหายที่แท้ จริ งต่อไป
จากการออกแบบคุ้มครองผู้บริ โภคในธุรกิจประกันภัย ซึง่ ใช้ ระบบ “อนุญาโตตุลาการ ” ทําหน้ าที่
วินิจฉัยอย่างรวดเร็ ว เพื่อลดความล่าช้ าในกระบวนการศาล เสนอว่า กสทช . ซึง่ ไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญในบาง
กรณี และมีอปุ สรรคในกลไกคุ้มครองผู้บริ โภคฯ สามารถใช้ ระบบ “อนุญาโตตุลาการ ” ที่ประกอบด้ วยผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ประกอบกิจการลงนามที่จะเข้ าสูก่ ระ

บวนการนี ้ เมื่อเกิดกรณี

ร้ องเรี ยนขึ ้น ไม่ต้องเข้ าสูก่ ระบวนการศาล เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ ได้ รับความเป็ นธรรมอย่างทันท่วงทีได้
บทเรี ยนจากกรณีการฟ้อง TRUE Vision แบบ class action ก็คือ คนไทยตื่นตัวในเรื่ องสิทธิ
ผู้บริ โภคน้ อย เมื่อเริ่ มแรกเปิ ดให้ ลงทะเบียน แจ้ งชื่อ แพกเกจที่รับบริการ มีมาลงทะเบียน

3-4 ร้ อยราย

ภายในระยะเวลา 1 เดือน กรณีนี ้ แจ้ งผู้ลงทะเบียนว่า ต้ องการ action ด้ วยนะ เพราะต้ องดําเนินการ
ฟ้องร้ องทางศาล มีการขอเอกสารตัวจริ ง เ ข้ าใจว่าสัญญาอาจจะหายากแล้ ว มีผ้ รู ่วมดําเนินการต่อเกือบๆ
100 ราย เป็ นที่นา่ ดีใจว่า มีคนเข้ าร่วมมาพอสมควร ที่สําคัญ มีชาวต่างชาติต้องการเข้ าร่วมเยอะ แจ้ งขอ
แบบฟอร์ มเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อขอร่วมฟ้องด้ วย สัปดาห์หน้ าจะยื่นฟ้อง
ขันตอนต่
้
อไปหลังจากยื่นฟ้อง และเนื่อ งจากเป็ นการฟ้องแบบ class action กฎหมายบอกว่า เมื่อ
ยื่นฟ้องแล้ วต้ องยื่นคําร้ องด้ วย โดยยื่นคําร้ อง “ขอดําเนินการพิจารณาคดีแบบกลุม่ ” ด้ วย กฎหมายนี ้ ใน
ประเทศไทยแตกต่างจากในอเมริ กา ตรงที่ในอเมริกาใช้ ระบบ off in คือถ้ ามีคนร่วมฟ้อง 10 ราย จะมีเพียง
10 รายนี ้ที่ได้ รับการเยียวยา คนอื่นถ้ าต้ องการการเยียวยาต้ องมาเข้ าร่วมพิจารณา (submit) ในภายหลังได้
ส่วนประเทศไทยใช้ ระบบ off out หมายความว่า ถ้ าเราร่วมฟ้อง ผู้ร่วมฟ้องถือเป็ นตัวแทนของกลุม่ สมาชิก
ทังหมด
้
ตอนนี ้ แม้ ผมจะมีกลุม่ ฟ้องร้ องเพียงแค่ 100 ราย แต่ถ้ามีสมาชิกจากกรณีจํานวน 600,000 ราย ถ้ า
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ศาลตัดสินก็จะตัดสินสําหรับสมาชิกทัง้ 600,000 ราย ผลเรี ยกร้ องเป็ นธรรมมาก ว่า ใคร? ที่ต้องการเรี ยก
คืนค่าสมาชิก ให้ คืนค่าสมาชิก ใคร ? ที่ต้องการเป็ นสมาชิกต่อ ให้ ลดค่าบริการลงมา เราไม่ได้ เรี ยกร้ อง
นอกเหนือจากสัญญาเลย ดังนัน้ ถ้ าฟ้องครัง้ นี ้ช นะ ทุกคนที่เป็ นสมาชิกจะได้ รับสิทธินี ้ทันที จึงเป็ นมิตใิ หม่
ในการฟ้องร้ องเพื่อสิทธิผ้ เู สียประโยชน์จากสัญญาให้ บริการ
นอกจากนี ้ กฎหมายนี ้ ยังมีการกําหนด “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damage)” ปั จจุบนั
หากเราเสียหาย 500 บาท เราก็จะได้ รับเงินคืนจํานวน 500 บาท แต่ถ้ามีการกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ
เค้ าอาจจะต้ องชดใช้ เพิ่มอีก 2 เท่า คือถ้ าค่าเสียหาย 500 บาท เค้ าอาจจะต้ องชดใช้ อีก 1,000 บาท รวม
เป็ น 1,500 บาท เป็ นค่าชดใช้ สงู สุดที่เค้ าอาจต้ องให้ เป็ นต้ น ดังนัน้ บริษัทต้ องตัดสินใจแล้ วว่า ถ้ ายื ้อ

..

ดําเนินคดีจนถึงที่สดุ จะ ต้ องชดใช้ คา่ เสียหายเชิงลงโทษด้ วย ในต่างประเทศ โดยทัว่ ไป บริษัทที่มีธรรมาภิ
บาล ถ้ าศาลรับพิจารณาคดีแบบกลุม่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะ “ยอม” ไม่ดําเนินคดีตอ่ เพราะไม่อยาก
เสียหายเชิงภาพลักษณ์ จะเจรจายอมความภายใน 45 วัน มีคําถามว่า ถ้ าบริษัทแอบมาเจรจาลับหลังกับ
บางคน และบางคนรับข้ อเสนอนัน้ ตามกระบวนการ ผู้รับข้ อเสนอต้ องนําขอเสนอจากบริษัท ขึ ้นเรี ยนต่อ
ศาล เพื่อให้ ศาลพิจารณาว่า ข้ อเสนอชดใช้ นนั ้ เป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ หรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี ้ หากบริ ษัทติดต่อเพื่อขอเจรจาตามข้ อเสนอของกลุม่ ผู้ฟ้องก็ยงั สามารถ
ทําได้ เพ ราะกระบวนการยังไม่ถึงศาล และทางเพจที่เป็ นต้ นเรื่ อง ก็ยินดีที่จะเจรจา

ที่สําคัญที่สดุ ทาง

บริ ษัทมีการเจรจาชดเชย case by case แล้ วหลายราย และเป็ นการเสนอการชดใช้ ที่ “ไม่เท่ากัน ” ดังนัน้
หากบริ ษัทจะเจรจาขอให้ ดําเนินการแบบโปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียมด้ วย

คุณสุวรรณา สมบัตริ ั กษาสุข ผู้จดั การสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเริ่ มต้ นด้ วยการทบทวนว่า เรามี กสทช . เอาไว้ ทําอะไร ? กสทช.ทําหน้ าที่ครบถ้ วนแล้ วหรื อยัง ?
และเหตุการณ์ครัง้ นี ้ ทําให้ กสทช . กํากับกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรื อไม่ ? ในฐานะที่เป็ นนัก
กฎหมาย เราดูประสิทธิภาพการกํากับกิจการจาก “การบังคับใช้ กฎหมาย ” โดยดูจากบทบั ญญัตทิ ี่มีการ
กําหนดโทษ แล้ วดูสภาพบังคับ รวมถึงกระบวนการบังคับให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อสภาพบังคับ
กสทช. ทราบดีวา่ ธุรกิจเพย์ทีวีในปั จจุบนั เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ หรื อแข่งจันกึ่งสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ กสทช. เป็ นองค์กรอิสระทางปกครองทําหน้ าที่กํากับเศรษฐกิจเฉพาะสาขา ซึง่ ต้ องใช้ “ผู้เชี่ยวชาญที่
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หลากหลายด้ านเพื่อการกํากับ ” เพื่อแก้ ปัญหาความชอบธรรมทางเศรษฐกิจ ให้ กบั เรา แก้ ปัญหา การใช้
อํานาจเหนือตลาดขอ งผู้ประกอบการดังเดิ
้ ม ไปสูต่ ลาดเกิดใหม่ที่มีการแข่งขัน เดิมเราเคยชินกับระบบ
สัมปทาน แต่ปัจจุบนั เป็ นตลาดแข่งขัน กสทช. ทําหน้ าที่ ตอ่ ปั จจัยภายในเหล่านี ้แล้ วหรื อยัง นอกจากนี ้ ยัง
มีปัจจัยภายนอก ที่ กสทช. และเราต่างยอมรับ ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นโลกาภิวตั รหรื อภูมิภา คนิยมของระบบ
เศรษฐกิจ แนวโน้ มการยกระดับเศรษฐกิจจากตลาดภายในรัฐเป็ นตลาดร่วม ความจําเป็ นต้ องสร้ างความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจในทางระหว่างประเทศ ดังนัน้ กสทช . จําเป็ นต้ องกําหนดกติกาการแข่งขัน การควบคุม
กํากับ และมาตรฐานสินค้ า-บริ การราคาไปพร้ อมๆ กันด้ วย
กสทช. ควรจะมีแนวคิดที่จะช่วยสร้ างการกํากับดูแล ซึง่ กําหนดกระบวนการที่รัฐจะยังคงแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจได้ โดยชอบธรรม และเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น รวมทังองค์
้ กรกํากับองค์กรนี ้ จะต้ องช่วยป้องกัน
แทรกแซงอย่างไร้ ขอบเขตอํานาจของรัฐ และขณะเดียวกันต้ องปกป้องตลาดจากลัทธิเสรี นิยมไร้ สํานึก
ทัง้ นี ้ กสทช . ต้ องสร้ างความมั่นใจให้ กับทุกฝ่ ายในตลาด ว่ าการแข่ งขันเป็ นธรรม และไม่ เลือก
ปฏิบัติ โดยต้ องควบคุม-กํากับพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในตลาด ต้ องแก้ ไขความผิดพลาด
บกพร่อง อันเกิดจากมาตรการของหน่วยงานราชการดังเดิ
้ มที่เคยมีอํานาจควบคุมกิจการนันๆ
้ มาก่

อน

เหล่านี ้ จึงเป็ นหัวใจสําคัญที่ทําให้ เรามี กสทช. แทนกรมประชาสัมพันธ์ ถ้ าเรายึดหลักการทํางานตามแบบ
ราชการ ผลที่เกิดกับผู้บริ โภค ก็จะเป็ นอย่างที่เห็นทุกวันนี ้
ตัวอย่างองค์กรอิสระทางปกครองที่กํากับกิจการทางเศรษฐกิจรายสาขา นอกเหนือจาก กสทช . ก็
ยังมี คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.) ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ.2550
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย พ

(คปภ.) ตาม พ .ร.บ.

.ศ.2550 เป็ นต้ น ที่เป็ นหน่วยงานใน

ลักษณะเดียวกัน แต่ทา่ นจะไม่พบว่า กกพ . มีปัญหาการกํากับดูแลแบบที่ กสทช . มี เพราะหน่วยงาน
เหล่านี ้ กํากับกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหน่วยงานภายใต้ กํากับน้ อยกว่า หน่วยงานใต้ กํากับของ
กสทช. มากนัก
การกํากับด้ วยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กสทช. ต้ องทําอย่างไร? กสทช. ขาดมาตรการป้องกัน
การทําสัญญาแบบผูกขาดของตลาดเพย์ ทีวี ที่ทาํ ให้ ไม่ เกิดการแข่ งขันตัง้ แต่ ต้น ข้ อควรตระหนักคือ
เพย์ทีวีเกิดขึ ้นก่อนที่จะมีการกํากับกิจการแบบ กสทช . ดังนัน้ ท่านต้ องให้ ความสําคัญกับ “มาตรการ
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ป้องกันการทําสัญญาแบบผูกขาดตังแต่
้ ต้นนํ ้า ” เมื่อท่านไม่ได้ ดแู ล ปั ญหาจึงเกิดขึ ้นแบบวันนี ้ ต่อมา
กสทช. ขาดการกํากับดูแลตลาดเชิงรุ ก ท่านวิเคราะห์ตลาดหรื อเปล่า ในความเป็ นจริงแล้ ว มีผ้ เู ชี่ยวชาญ
ที่เป็ นที่ปรึกษามากมาย และท่านก็ได้ แนะนําไว้ แล้ วว่า กิจการเพย์ทีวีรายใด “เป็ นผู้มีอํานาจเหนือตลาด ”
แต่ กสทช. ไม่ได้ นําข้ อมูลที่สําคัญเหล่านันมาใช้
้
ให้ เกิดประโยชน์ เมื่อพูดถึงเรื่ องกฎหมายและเรื่ องตลาด
ทุกวันนี ้ ต้ องมองกฎหมายและเรื่ องอื่นๆ อย่างหลอมรวมแล้ ว
ความล้ มเหลวของตลาดเพย์ทีวี เมื่อเกิดกรณี CTH กสทช. มีทา่ ทีอย่างไร? เฉยๆ และมองว่า ดีแล้ ว
ที่ TRUE Vision จะได้ มีคแู่ ข่งหรื อไม่ ? ขณะเดียวกัน ส่งเสริ มดิจิตอลทีวี ด้ วยการให้ ประมูลใบอนุญาต
จํานวน 24 ช่อง ส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวของทัง้ ดิจิตอลทีวี และเพย์ ทีวี

นอกจากนี ้ การขาด

หลักประกันที่มีผลให้ ผ้ ูใ ห้ บริการต้ องปฏิบัตติ ามกฎหมาย (ไม่ เกรงกลัวการบังคับคดี ) ทังนี
้ ้เพราะ
การบังคับคดีทางปกครอง ไม่มีเจ้ าพนักงานบังคับคดี นัน่ หมายความว่า การเรี ยกปรับทางปกครองนัน้ จะ
ได้ เงินเข้ ารัฐจริ งหรื อไม่ ? ยังเป็ นที่สงสัย กระบวนการใช้ อํานาจทางปกครองด้ วยมาตรการเบาไปหาหนัก
และจํานวนค่าปรับไม่สงู นัก เป็ นจุดอ่อนของ กระบวนการใช้ อํานาจทางปกครอง และทําให้ ผ้ ปู ระกอบ
กิจการที่มีรายได้ จํานวนมาก ไม่เกรงกลัว การออกคําสั่งต่ างๆ ต้ องเล็งเห็นถึงผลของส ภาพบังคับที่มี
ประสิทธิภาพด้ วย การออกกฎหมายจําเป็ นต้ อง ให้ ผ้ อู ยูใ่ ต้ กํากับตระหนักถึงโทษ และผลของสภาพบังคับ
ด้ วย นอกจากนี ้ กสทช . ยัง ไม่ มีอาํ นาจในการ บังคับใช้ มาตรการทางปกครอง (การบังคับคดี ) อีก
ด้ วย
ประเด็นคําถามต่อ กสทช . คือ ท่านเรี ยกดูสญ
ั ญาลิขสิทธิ์ตอนเสนอผังรา ยการเสมอ ยกตัวอย่าง
การเสนอผังรายการรายปี ของวิทยุจฬุ าฯ ท่านเรี ยกดูสญ
ั ญาลิขสิทธิ์เสมอ แต่ไม่มีเพราะวิทยุจฬุ าฯ ผลิต
รายการเอง ถามว่า หน้ านี ้ ไม่มีในผังรายการ รายปี ของ TRUE Vision หรื อ? ท่านไม่ร้ ูหรื อ ? ว่า HBO ทํา
สัญญาลิขสิทธิ์อย่างไร ? กับ TRUE Vision หรื อท่านยอมจํานนกับเหตุผลว่า “เป็ นความลับทางการค้ า – ดู
ไม่ได้ ” ท่านต้ องชัง่ นํ ้าหนักระหว่าง ประโยชน์ของเอกชน VS ประโยชน์สาธารณะ ถ้ าท่านต้ องทะเลาะกับ
เอกชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยฟ้องให้ ผ้ ปู ระกอบการส่งสัญญาลิขสิทธิ์ ท่านก็จําเป็ นต้ องทํา เพราะ
เป็ นการทําให้ เพย์ทีวี “บางราย” มีอํานาจเหนือตลาดและผูกขาดเนื ้อหาเอาไว้ นอกจากนี ้ การใช้ อํานาจให้
ผู้ประกอบกิจการเสนอแผน เยียวยา ผู้บริโภคนัน้ ไม่ควรเป็ นแค่เลิกสัญญา หรื อคืนเงิน ความรับผิดของ
บริ ษัทผู้ให้ บริ การต่อตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น กสทช . เคยใช้ เหตุดงั กล่าวแจ้ งต่อผู้ถือหุ้ นไหม? เพื่อให้
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ผู้ประกอบการที่เอาเปรี ยบผู้บริ โภคตกอยูภ่ ายใต้ สภาพบังคับทางกฎหมายหรื อเปล่า และท่านไม่ทําเพราะ
อะไร
ผลกระทบในอนาคต ถ้ าท่านต้ องการ เห็นผู้บริโภคได้ รับการคุ้มครองมากๆ ท่านต้ องมี พฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ (คือทําตามแบบรายใหญ่ที่เอาเปรี ยบผู้บริโภคกันมา กๆ เมื่อมีผ้ ไู ด้ รับความเสียหาย
มากๆ ก็จะเกิดการแก้ ไขในที่สดุ ) การกํากับดูแลเพย์ทีวีสว่ นที่ยงั เหลืออยู่ ให้ สามารถแข่งขันหรื อดําเนิน
ธุรกิจได้ ตอ่ ไป เป็ นเรื่ องที่สําคัญ ถ้ ากลุม่ รายเล็กต้ องออกจากตลาดไปอีก อาจเป็ นผลงานที่ไม่ดีนกั ของ
กสทช. ชุดนี ้ ที่กํากับกิจการเพย์ที วีจนล้ มเลิกไปตามๆ กัน แถมมีรายใหญ่ที่กําลังไล่ซื ้อกิจการรายเล็ก
เพื่อให้ เหลือรายเดียวอีกแล้ ว นอกจากนี ้ ตัวอย่างการเยียวยา ชดเชยผู้บริโภค ต้ อง คํานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้บริโภคสูงสุดเป็ นสําคัญ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณวิชิต เอือ้ อารี วรกุล เจริ ญเคเบิลทีวี
มีความสงสัยว่า ปั จจุบนั นี ้ กสทช .ทราบหรื อไม่วา่ ใครเป็ นเพย์ทีวี

เพราะ กสทช . กําหนดใน

กฎหมาย กสทช. เป็ นกิจการใช้ คลื่นความถี่ กับกิจการไม่ใช้ คลื่นความถี่ แต่ในวันนี ้ มีการบัญญัตศิ พั ท์ใหม่
เป็ น “เพย์ทีวี ” หรื อไม่ ทีวีดาวเทียมเป็ นเพย์ทีวี หรื อฟรี ทีวี เพย์ทีวี กับฟรี ทีวีแบบบอกรับสมาชิกต่างกัน
อย่างไร? หากมีการบัญญัตศิ พั ท์ตามประเภทการประกอบกิจการเป็ นเพย์ทีวี กับฟรี ทีวีไว้ ตงแต่
ั ้ ต้ น ปั ญหา
ในวันนี ้อาจจะไม่เกิด
เพย์ ทีวี ตามความเข้ าใจของผม คือ ดูทีวีแล้ ว “ต้ องจ่ ายเงินรายเดือน ” ฟรี ทีวีคือ ดูทีวีแล้ วไม่
ต้ องจ่ายรายเดือน วันนี ้ คนเป็ นเพย์ทีวีใน TRUE Vision มีประมาณ 3 แสนราย นอกนันไม่
้ นา่ จะใช่เพย์ทีวี
อีกกลุม่ หนึง่ ที่เป็ นเพย์ทีวีคือ เคเบิลท้ องถิ่น ที่เก็บค่าบริการรายเดือนๆ ละ 2-300 บาท จํานวน 2 ล้ านราย
นอกจากนี ้แล้ ว ยังมีเพย์ทีวีอี กประเภทหนึง่ ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่
เกี่ยวข้ องกับกิจการโทรคมนาคม คือ IPTV

5

ซึง่ ยังไม่มีกฎหมายใดๆ ในการกํากับดูแล IPTV เถื่อนที่

ประกอบกิจการอยู่
5

Internet Protocol Television คือการนําเอาเทคโนโลยีโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ เข้ ากับเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ทความเร็ วสูง
ผ่านเครื อข่ายบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมทังประเทศ
้
(http://www.totiptv.com/iptv.html)
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ปั ญหาเรื่ องนี ้ จะไม่เกิดขึ ้น ถ้ าประเทศไทยให้ มีการแข่งขันเพย์ทีวีอย่างสมบูรณ์

เป็ นที่สงั เกตว่า

กรณีการยกเลิกช่อง HBO ไม่ใช่เรื่ องใหม่ เพราะ TRUE Vision เคยยกเลิกช่องรายการพรี เมียร์ ลีกมาแล้ ว
เมื่อเกิดกรณี CTH ได้ รับลิขสิทธิ์พรี เมียร์ ลีกในปี พ.ศ.2555 แต่เหตุผลการยกเลิกช่องรายการพรี เมียร์ ลีกคือ
TRUE Vision ประมูลไม่ได้ และประชาชน (ผู้บริโภค) ยังมีทางเลือกใหม่คือ ดูผา่ นการเป็ นสมาชิก CTH ได้
นัน่ คือ เกิดการแข่งขัน ผู้บริโภคจึงไม่ร้ ูสกึ ว่า ถูกเอาเปรี ยบเลย

ปั ญหาการยกเลิก HBO กระทบ

ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคไม่ มีทางเลือกทางอื่นในการดู HBO สรุปแล้ ว ประเทศไทยมี “ผู้มีอํานาจ
เหนือตลาด” หรื อไม่? ถ้ ามี – เป็ น TRUE Vision หรื อไม่? ถ้ าใช่ – ถึงเวลาที่ กสทช. ต้ องกําหนดระเบียบต่อ
ผู้ประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด “ไม่ให้ เอาเปรี ยบผู้บริโภค ” และ “ไม่ให้ เอาเปรี ยบผู้ประกอบกิจการ
รายอื่น” ได้ แล้ ว
กสทช. จําเป็ นต้ องใช้ อํานาจบังคับให้ บริษัทชดเชยเยียวยาผู้บริโภคที่เป็ นสมาชิกทังหมด
้
ไม่ใช่
เฉพาะราย เพราะหากบริ ษัทที่เอาเปรี ยบผู้บริโภคต้ องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจํานวนมาก จะตัดสินใจในการ
ยกเลิกช่องบริ การอย่างรอบคอบมากขึ ้น

ดร. วาริน ชลหาร บริ ษัทเครื อดิจิตอลเคเบิล จ.เพชรบูรณ์
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นมีสาเหตุมาจากปั ญหาในเชิงโครงสร้ าง หากปรับแก้ ได้ ปั ญหาที่เราเผชิญอยูก่ ็จะไม่
เกิดขึ ้น นัน่ คือ 1. ดุลยภาพของอุตสาหกรรมที่ถกู ทําลายโดยสิ ้นเชิง และ 2. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ
หลอมรวมกันเป็ นเรื่ องเดียว แต่องค์กรกํากับยังคงทํางานแยกส่วน ส่งผลให้ การ

กํากับดูแลไม่มี

ประสิทธิภาพ ตลอดเวลาที่ต้องประสานงาน- ติดต่อกับ กสทช . ทําให้ ไม่แน่ใจว่า กฎหมายล้ าหลัง หรื อ
องค์กรกํากับล้ าหลัง
ปั จจุบนั ตลาดเพย์ทีวี โดยเฉพาะผู้ประกอบการเคเบิลรายย่อยท้ องถิ่น มีปัญหา คือเราไม่มีชอ่ ง
ลิขสิทธิ์ให้ บริการลูกค้ า สาเหตุสําคัญคือ มีการ ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมโหฬาร ซึง่ ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน และ
ไม่ได้ รับการแก้ ไขเลยในโครงข่ายโทรคมนาคม มีผ้ ใู ห้ บริการรายการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอร์ เน็ท
ผู้ใช้ บริการสามารถดูรายการลิขสิทธิ์ด้วยการจ่ายเงินเพียง 1-200 บาท และไม่ได้ รับการกํากับดูแลใดๆ เลย
จากองค์กรกํากับ ส่งผลให้ ดลุ ยภาพของตลาดเพย์ทีวีสญ
ู เสียไป โดยเฉพาะรายย่อยในท้ องถิ่น นอกจากนี ้
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การเกิดขึ ้นของดิจิตอลทีวี 24 ช่อง ก็ทําให้ เพย์ทีวีเคเบิลท้ องถิ่นล้ มละลายไปด้ วย สุดท้ ายคือ การขยายตัว
ของโทรทัศน์บนโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่มีการควบคุมใดๆ เลย และไม่อยูใ่ นกํากับของ กสท. แต่อย่างใด
ประเด็นสุดท้ าย ธุรกิจเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีภาระค่าใช้ จา่ ยจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นค่าพาดสาย การ
นําสายลงดิน การบังคับ must carry ทังหมดคื
้
อค่าใช้ จา่ ยที่ทาง กสท . ไม่ได้ คํานึงถึง และสนับสนุนเคเบิล
ทีวีเลย ซึง่ สุดท้ ายแล้ ว ผู้ประกอบการก็จะนําไปรวมในค่าบริการ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในท้ ายที่สดุ

คุณชโลม เกตุจินดา เครื อข่ายผู้บริโภค จ.สงขลา
เรื่ องอนาคตเพย์ทีวี จริ งๆ แล้ วเราจ่ายประจําอยูแ่ ล้ วสําหรับผู้บริโภคในเพย์ทีวี ในอนาคตก็จะมี
เรื่ อง On Demand 6 หรื อการจ่ายเฉพาะ เมื่อเวลาเราไปพักที่โรงแรม ปรากฏว่าเราโดนบังคับให้ ดชู อ่ งที่
เป็ นนักท่องเที่ยว บางช่องก็เป็ นภาษาต่างด้ าวไม่วา่ จะเป็ นพม่า หรื อลาว ฯลฯ คิดว่าอนาคตเพย์ทีวียงั มีอยู่
เพราะกลุม่ บริ โภคที่เป็ นกลุม่ เฉพาะ ยังคงใช้ บริการอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นนักท่องเที่ยว หรื อแรงงาน ฯลฯ
ในส่วนของสิทธิผ้ บู ริ โภค สนใจใ นประเด็นที่อาจารย์เอื ้อจิตพูดถึง คือ Consumer Literacy คือ
ความเข้ าใจในระบบทังหมด
้
คือพวกเราซื ้อโทรศัพท์มือถือที่ดทู ีวีได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว อาจจะเห็นต่างกับ
อาจารย์ที่พดู ถึงดิจิตลั ทีวีที่วา่ ทําให้ ธุรกิจทีวีหลายส่วนล่มสลาย แต่ตวั เองที่ไม่ใช่ผ้ บู ริโภคระดับ High End
เราสามารถที่จะเลือกดูทีวี ที่เมื่อก่อนนี ้มีชอ่ ง

3, 5, 7, 9 เราดูได้ แค่นนั ้ ตอนนี ้สามารถดูได้ 24 ช่อง มี

ความสุขมากเลย ได้ ดสู ารคดี เน็กซ์สเตป ฯลฯ ได้ รับความรู้มากมาย
ผู้บริ โภคส่วนหนึง่ เลือกเนื ้อหา แล้ วก็เลือกที่จะดู เลือกที่จะจ่ายได้ อันนี ้เป็ นสิทธิที่เราคว รจะเลือก
แต่การที่มีผ้ บู ริ โภคกลุม่ หนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการยกเลิก HBO ที่เขาจ่ายไปแล้ ว 1,600 บาทต่อเดือน
เขาควรจะได้ รับการเยียวยา อย่างเช่นการลดราคา
ตัวเองเคยใช้ บริ การ TRUE Vision แต่ก็มีปัญหาตังแต่
้ เอียงจาน ก็ต้องจ่าย 500 บาท เพราะว่าช่าง
ต้ องมา เป็ นค่า ที่เขาเดินทางมาให้ บริ การ เป็ นสิ่งที่ตนเองโดนมาตลอด ก็คดิ ว่ามันน่าจะมีการจัดการ
เพียงแต่วา่ การที่จะทําให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจในเรื่ องนี ้ และพร้ อมที่จะรวมกลุม่ กันฟ้อง มันจะต้ องทําให้ ชอ่ งทาง

6

เป็ นบริ การที่เราสามารถเลือกชมรายการโทรทัศน์ในแบบที่เราต้ องการได้ และเลือกชมในเวลาที่สะดวก
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ในการฟ้องร้ องเท่าเทียมกัน ถึงแม้ การบังคับใช้ กฎหมาย โดยเฉพาะการปรับมันจะอ่อน

แต่การทําให้

ผู้บริ โภคมีอํานาจในการฟ้องได้ จริ ง อันนี ้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยผู้บริโภคได้ อีกทางหนึง่
ส่วนผู้ประกอบการรายย่อย อนาคตข้ างหน้ าต้ องมีการปรับตัวอย่างรุนแรงมาก ขณะที่
ผู้ประกอบการบางรายปรับตัวไม่ทนั ผู้บริโภคก็ปรับตัวไม่ทนั เหมือนกัน มาตราที่จะส่งเสริมใ น พรบ.กสทช.
ฉบับใหม่ ถ้ ามีได้ อยากให้ มีตวั สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แทนจากเพจยามเฝ้าจอ
ขอตังข้
้ อสังเกตกับ TRUE Vision ทําไม? หน้ าจอถึงมืดบ่อย การนําเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าว
ต่างประเทศ TRUE Vision ควรปล่อยให้ นําเสนอได้ ไม่เข้ าใจว่าเกิด อะไร? ขึ ้น อาจจะเป็ น Self-Regulation
หรื อ Self-Censorship หรื อไม่?
กรณีที่ผมพบมาได้ เขียนไว้ บนเพจด้ วย คือ มีประมาณ 6 กรณี ทังคนไทยและต่
้
างประเทศ เรื่ องนี ้
TRUE Vision กลายเป็ นเจ้ าตลาดหลัก เพราะ CTH หายไปแล้ ว จึงไม่ร้ ูวา่ TRUE vision กําลังกังวล
เกี่ยวกับเรื่ องการดําเนินธุรกิจหรื อ เปล่า ถึงทําให้ เกิดการ Self-Censorship ขนาดนี ้ การเป็ นช่องทางหลักก็
ควรคํานึงถึงการนําเสนอข้ อมูลด้ วย ก็ต้องคิดและฝากพิจารณาด้ วย ซึง่ การทําแบบนี ้ ก็อาจจะต่อยอดไป
ฟ้องร้ องได้ และการทําแบบนี ้ อย่างน้ อยก็ต้องมีการแจ้ งล่วงหน้ า ตามข้ อกําหนดหรื อประกาศ ซึง่ กสทช . ได้
กําหนดไว้ แล้ วว่าการเปลี่ยนแปลงต้ องมีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อน

ผู้แทนจากเครื อข่ ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
ผู้บริโภค ไม่วา่ จะด้ านโทรคมนาคมหรื อโทรทัศน์ จะโดนเอาเปรี ยบอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ชําระค่าบริการหรื อการให้ บริ การ ถ้ าเกิดเราเสียสิทธิ์หรื อโดนเอาเปรี ยบ เวลาเราเรี ยกร้ องกลับมา ได้ กลับมา
น้ อยมาก เราจะพึง่ ผู้กํากับดูแลอย่าง กสทช . ที่ผา่ นมา 5 ปี ก็พิสจู น์แล้ วว่าพึง่ ไม่ได้ เลย ถ้ าเราจะคิดแก้ ไข
ปั ญหา ก็ต้องคิดถึงว่าผู้บริ โภคมีสิทธิที่จะคุ้มครองตนเองได้ และรู้ดีกว่าหน่วยกํากับ
ก่อนหน้ านี ้ ย้ อนไปเมื่อ 5 ปี ก่อน เรามีหน่ วยงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ อย่างเช่น สบท . ตรงนี ้ช่วย
แก้ ปัญหาตรงกับผู้บริ โภคทุกชนชันได้
้ แต่วา่ เมื่อมาใช้ พรบ . นี ้ ทําให้ ผ้ บู ริโภคถูกรอนสิทธิ์และไม่แก้ ปัญหา
ถ้ าจะแก้ ให้ ตรงจุด ต้ องมีเครื อข่ายผู้บริ โภคที่รักษาสิทธิ์ผ้ บู ริโภคได้
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กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
ขออธิบายประเด็น “ผู้มีอํานาจเหนือตลาด” หรื อ Significant Market Power (SMP) 7 การกําหนด
6

ว่าใคร ? เป็ น SMP

บ้ าง ได้ สอบถาม กสทช . ดร.ธวัชชัย เพราะท่านดูแลเรื่ องนี ้อยู่ ได้ คําตอบว่า

คณะอนุ กรรมการ ที่ดแู ลเรื่ องการแข่งขันได้ พิจารณาเรื่ องนี ้แล้ ว

และ กําลังส่งเข้ า บอร์ ด กสท . มีการ

กําหนดให้ ผ้ บู ริ การโครงข่ายดาวเทียม 2 รายที่อาจจะเข้ าข่ายเป็ น SMP หากมองในแง่ดีวา่ เมื่อ บอร์ ด
กสท. กําหนดให้ ใครเป็ น SMP บ้ าง จะทําการกํากับดูแลมีความชัดเจนขึ ้นมาก จริงๆ แล้ ว เขากําหนดเพื่อ
ความเป็ นธรรมในตลาด ซึง่ ในท้ ายที่สดุ แล้ ว ความเป็ นธรรมในการตลาดก็จะเป็ นผลดีตอ่ ผู้บริ โภค
ส่วนเรื่ องของการบังคับกฎหมายเรื่ องค่าปรับ เมื่อทํางานมา 5 ปี และดูกฎหมายปกครอง ก็เครี ยด
มาก เพราะค่าปรับนันปรั
้ บได้ น้อยมาก และฝ่ ายกฎหมายก็บอกว่าเป็ นเรื่ องของการปกครองที่ต้องแจ้ งเตือน
ก่อน เพราะฉะนันท่
้ านจะเห็นว่ามันมีการบอกค่าปรับแ ต่ไม่ได้ ปรับทันที และบอกว่าขอให้ คณ
ุ ระงับการ
กระทําที่เป็ นการเอาเปรี ยบ ถ้ าคุณไม่ระงับภายในกี่วนั เราจะปรับวันละ 20,000 บาท อันนี ้คือขันต้
้ น และ
ถ้ าส่วนใหญ่เขามีการแก้ ไข สมมติเรื่ องแผน ให้ สง่ แผนภายใน 15 วัน ถ้ าคุณไม่สง่ แผน คุณจะถูกปรับวันละ
20,000 บาท เขาอาจจะส่ งแผนเข้ ามา แต่แผนนันมี
้ การเปลี่ยนนิดหน่อย ก็ถือว่าเป็ นการส่งแล้ ว
เพราะฉะนันการปรั
้
บ 20,000 บาทเป็ นเรื่ องการฝ่ าฝื นคําสัง่ ทางการปกครอง แต่โทษเอาเปรี ยบผู้บริโภค
สามารถปรับได้ สงู สุดถึง 5 ล้ านบาท ซึง่ กรณีลา่ สุดของกรณี TRUE Vision 6 ช่อง ทางคณะอนุฯ ผู้บริโภคก็
เสนอให้ แจ้ งเตือนค่าปรับสูงสุด 5 ล้ านบาท แต่วา่ กสท. ก็ลดลงเหลือ 2 ล้ านบาท เท่ากับ GMM ซึง่ คณะอนุ
ฯผู้บริโภคเสนอ 2 ล้ านบาท มีฐานะสมาชิก 40,000 คนที่ได้ รับผลกระทบ แต่ของ TRUE Vision มีสมาชิก
เกิน 500,000 คน ควรจะปรับ 5 ล้ านบาท แต่ทา่ นก็บอกว่าเพื่อให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ท่านให้ ปรับ 2
ล้ านบาทเท่ากับ GMM อันนี ้เราก็ไม่เห็นด้ วย

7

ตามมาตรา 3 ภายใต้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้ า พ.ศ.2542 หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีสว่ นแบ่งตลาด ยอดการ
ขายเป็ นรายเดียวหรื อหลายราย โดยพิจารณาถึงสภาพการแข่งขัน ซึง่ จะอยูใ่ นเกณฑ์ที่เป็ นอานาจเหนือตลาดหรื อไม่
ประกอบด้ วย 1. ผู้ประกอบการธุรกิจรายใดรายหนึง่ ในตลาดสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ หรื อบริ การใดบริ การหนึง่ ที่มีสว่ นแบ่ง
ตลาดในปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป และมียอดเงินขายในปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ 1,000 ล้ านบาทขึ ้นไป 2. ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 3 รายแรก ในตลาดสินค้ าใดสินค้ าหนึง่ หรื อบริ การใดบริ การหนึง่ ที่มีสว่ นแบ่งตลาดในปี ที่ผา่ นมารวมกันตังแต่
้ ร้อยละ
75 ขึ ้นไป และมียอดเงินขายใดรายหนึง่ ในปี ที่ผา่ นมาตังแต่
้ 1,000 ล้ านบาท ขึ ้นไป "ยกเว้ น" รายที่มีสว่ นแบ่งตลาดในปี ที่
ผ่านมาตํ่ากว่าร้ อยละ 10 หรื อรายที่มียอดเงินขายในปี ที่ผา่ นมาตํ่ากว่า 1,000 ล้ านบาท อ่านต่อได้ ที่
: http://www.ryt9.com/s/ryt9/111975
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ฐานการปรับการเอาเปรี ยบผู้บริ โภคสูงกว่าการปรับเรื่ องเนื ้อหา การปรับเรื่ องเนื ้อหาปรับได้ สงู สุด
500,000 บาท แต่การเอาเปรี ยบผู้บริโภค ปรับได้ สงู สุด 5 ล้ านบาท เพียงแต่วา่ ในเรื่ องของเนื ้อหานันปรั
้ บได้
เลย ถ้ าทําผิดวันนี ้ วันรุ่งขึ ้น บอร์ ดประชุมเสร็จ ก็ปรับได้ เลย แต่ความผิดด้ านการเอาเปรี ยบผู้บริโภค เมื่อทํา
ผิดก็ยกประโยชน์ให้ 1 ครัง้ เสมอ ก็คือว่าเราต้ องออกคําสัง่ เตือนก่อน เขาต้ องได้ รับคําเตือนก่อนเขาถึงจะรู้
ว่าเขาทําผิด นัน่ หมายความว่า อย่างกรณี 6 ช่อง คณะอนุ ฯ ผู้บริโภคเสนอให้ ปรับเลย เพราะจนถึงวันนี ้ก็มี
หลักฐานว่าเขายังไม่ได้ แจ้ งสมาชิก แต่ฝ่ายกฎหมายและ กสท

. บอกว่ายังไม่ได้ ต้ องออกคําเตือนทาง

ปกครองก่อน แต่คําเตือนทางปกครองมีผลย้ อนหลังไม่ได้ ก็เป็ นการยกประโยชน์ไป ครัง้ นี ้ก็อาจไม่ได้ ปรับ
จริง แต่มีการคาดโทษทางการปกค รอง และมีการออกคําสัง่ ว่าให้ TRUE Vision ระงับการกระทําที่ไม่แจ้ ง
ผู้บริ โภคล่วงหน้ า 30 วัน แต่วา่ TRUE Vision ไม่แจ้ งไปแล้ ว มันก็เลยหมายถึงครัง้ ถัดไปหรื อไม่ ก็ยงั เถียง
กันอยู่ ในขณะที่เราเห็นว่าควรจะปรับเลย เพราะละเมิดไปแล้ ว แต่เขาบอกว่าถ้ าไม่มีจดหมายแจ้ งล่วงห น้ า
ว่าจะปรับ เราปรับไม่ได้ อันนี ้เล่าให้ ทา่ นฟั งถึงกระบวนการพิจารณา
แต่อย่างน้ อยก็มีมติขนต้
ั ้ น ที่คดิ ว่าจะดีตอ่ “กลุม่ ฟ้องได้ “ ของคุณพีรภัทร อย่างน้ อยในกรณี HBO
กสท. มีคําสัง่ ว่า TRUE Vision ผิด อาจจะยังไม่ถึงขันปรั
้ บได้ จริง แต่ก็เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคใช้ ในการฟ้อ งศาลแพ่ง
ได้ เพราะว่าเมื่อมาดูคําวินิจฉัยทางการปกครอง เราได้ สิทธิ์วินิจฉัยแล้ วว่าคุณผิดในเบื ้องต้ น แต่ก็ใช้
เวลานานมากพอสมควรที่จะให้ กสท . มีมติวา่ เป็ นการกระทําที่ผิดและให้ ลงโทษ ก็มีมติแล้ วว่าเป็ นการ
กระทําผิดที่เข้ าข่ายเอาเปรี ยบผู้บริ โภค สัง่ ให้ ระงับการกระทํา ถ้ าไม่ระงับการกระทํา จะถูกปรับ 2 ล้ านบาท
หรื อวันละกี่แสนก็วา่ กันไป ซึง่ หมายความว่าครัง้ หน้ า ถ้ าไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ าให้ สมาชิก 30 วัน แน่นอนว่า
จะต้ องถูกปรับทันที
แต่อนั นันยั
้ งไม่สําคัญเท่ากับประชาชนจะใช้ สิทธิ์ไปฟ้องร้ องศาล สามารถอิงคําวินิจฉัยขององค์กร
ทางปกครอง ว่ าเขาฟั นธงแล้ วว่าผิด เพียงแต่อาจจะเป็ นประเด็นที่คดิ ว่า กสท . ก็ร้ ูวา่ ถ้ าเรื่ องนี ้ไปฟ้องศาล
แล้ วตัวเองไม่มีมาตรการเยียวยาที่เป็ นธรรม ก็คงจะลําบาก ในตอนแรก

True ยืนยันว่าแผนเยียวยานัน้

พอแล้ ว สุดท้ าย กสท . ก็เจรจาเพิ่มอีก ให้ คืนค่าสมาชิกที่ยกเลิก 30 วันหลังจากที่ ชอ่ งหายไป อันนันเข้
้ าใจ
ว่า กสท. ก็พยายามอุดจุดอ่อนที่ตวั เองไม่ถกู มองว่าละเว้ น
ตรงนี ้อาจจะเป็ นประเด็นที่กลุม่ ฟ้องได้ จะนําไปพิจารณาว่าเมื่อ กสท . มีมติ และ True คืนเงินให้
สมาชิกที่ยกเลิกย้ อนหลัง 30 วันว่าจะมีผลอะไรไหม ในความเห็นส่วนตัว มองว่ามติของ กสท . ยังไม่เป็ น
ธรรมมากพอ ก็คือว่าให้ สิทธิ์คือเงินเฉพาะคนยกเลิกในช่วงเวลาหนึง่ ๆ แทนที่จะคืนเงินให้ ทงหมด
ั้
เพราะว่า
26

หลายคนยังไม่ยกเลิกภายใน 30 วันหลังจากช่องหาย เพราะเขาร อแผนเยียวยา เพราะจริงๆ แล้ วควรจะให้
สิทธิ์คนยกเลิกหลังจาก 15 วันหลังจาก กสท. มีมติ อันนี ้ถึงจะเรี ยกว่ายุตธิ รรม
ส่วนเรื่ องของการลดราคาให้ กบั คนที่ยงั อยู่ เป็ นการเถียงกันในหลักการ มีการมองว่าเป็ นทางเลือก
ของผู้บริ โภคแล้ ว ซึง่ กสท . เห็นตรงกันว่า TRUE Vision ต้ องคืนเงินให้ สมาชิกที่ยกเลิกย้ อนหลัง 30 วันที่
คุณไม่แจ้ งเขาล่วงหน้ า แต่สําหรับสมาชิกที่ยงั อยูโ่ ดยที่ร้ ูวา่ ไม่มี HBO ก็ถือว่าเป็ นการเลือกของผู้บริโภค แต่
เรามองว่าไม่ได้ ควรจะต้ องลดราคา แต่อนั นี ้เขามองว่าเป็ นกลไกตลาด ซึง่ อันนี ้

“กลุม่ ฟ้องได้ ” คงจะ

ดําเนินการต่อไป และคงขึ ้นอยูท่ ี่ศาลว่าท่านจะพิจารณาอย่างไร
ในทุกกรณี ตังแต่
้ GMM, CTH จนถึง TRUE Vision สิ่งที่เราทําได้ ดีที่สดุ ก็คือ การผลักดันให้ กสท .
มีคําสัง่ ชี ้ว่าเป็ นการกระทําที่ผิดทางปกครอง และการปรับได้ จริงก็ปรับได้ น้อยมาก เพราะว่าจะต้ องมีการ
แจ้ งเตือนก่อน คนที่ ถูกปรับจริ งๆ คือ ช่องดาวเทียมที่ละเมิดกฎหมายอาหารและยา คือ โฆษณาโดยไม่ขอ
อย. ก็ถกู ปรับจริ ง แต่พอถูกปรับ เขาก็ไปฟ้องที่ศาล สุดท้ ายก็อาจจะยกเลิกช่องรายการไป และมีการเปลี่ยน
บริ ษัทแล้ วมาขอใบอนุญาตใหม่ก็มี มีรายที่มาเสียค่าปรับแล้ ว คือ GMM และผู้ประกอบการหลายรา ยก็มี
ความพยายามที่จะแก้ ปัญหา ยกตัวอย่าง อาร์ เอส พอเกิดปั ญหาก็พยายามเจรจาเพื่อคืนเงินให้ คนที่ซื ้อ
กล่องดูบอลโลก เพราะรัฐบาลเอาเงินไปสนับสนุน อันนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดี อย่าง GMM ก็เหนื่อยมากกว่าจะ
เจรจากันจบ ซึง่ ก็ไม่สวยเท่าไร แต่อย่างน้ อย เขาก็มาเสียค่าปรับ ตอน แรกเขาก็ไม่ยอมเสียค่าปรับเพราะส่ง
แผนเยียวยาช้ า เขาก็อทุ ธรณ์มา แต่กรรมการไม่ให้ อทุ ธรณ์ ล่าสุดก็ทราบว่าเขามาเสียค่าปรับแล้ ว
กรณี TRUE Vision 6 ช่อง เหมือนจะจบแล้ ว แต่กรณียงั ค้ างอยู่ เพราะกรณี 11 ช่องยังไม่จบ บอร์ ด
ก็มติให้ ไปเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเติม ซึง่ บอร์ ดบ อกว่าให้ ใช้ แนวเดียวกับกรณีของ HBO ซึง่ ถ้ าให้ ตีความก็
คืออาจจะให้ True คืนเงินสมาชิก แต่กรณีนี ้อาจจะซับซ้ อน เพราะว่า 11 ช่อง ทยอยเลิกมาตังนานแล้
้
ว
เอกสารจะยังอยูค่ รบไหม ก็คงดูรายละเอียดกันอีกที แต่สิ่งที่ยงั พอทําให้ พดู ได้ คือ ทุกกิจกรรมที่ดเู หมือนว่า
เอาเปรี ยบผู้บริโภค กสท. ก็ได้ ระบุไว้ วา่ ผิด และดีใจที่มีกลุม่ ที่จะไปดําเนินการทางศาลแพ่งต่อ สิ่งนี ้จะเป็ น
บรรทัดฐานที่เอกชนจะกลัวมากกว่า ทุกท้ ายนี ้ก็มองว่า กสทช. ควรจะใช้ ดาบของตัวเองมากกว่านี ้
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ผศ.ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรั ตน์
ได้ พดู กับคุณพีรภัทรว่าจะทําอย่างไร ? ให้ กระบวนการยุตธิ รรม หรื อว่ากระบวนการทางศาล การ
ตีความทางกฎหมาย ฯลฯ เข้ าใจธรรมชาติของสื่อ สื่อเป็ นเรื่ องของอารมณ์ความรู้สกึ มากเลย เราตัดสินใจ
จะดูทีวีชอ่ งไหน วันนี ้เราไม่ได้ ดู ทีวีเพื่อเสริ มปั ญญา มันมาจากอารมณ์ความรู้สกึ ก่อน เพราะฉะนันวิ
้ ธีการ
สื่อสารระหว่างผู้ให้ บริ การกับประชาชน มันเป็ นวิธีการสื่อสารแบบโน้ มน้ าวเชิญชวน เป็ นเรื่ องอารมณ์
ความรู้สกึ เราเคยดูฟรี ทีวีมานาน พอมาดูเพย์ทีวีก็เสียเงินและมีการตกลงกันว่าจะได้ ดอู ะไรบ้ าง พอหายไป
จะเยียวยาอย่างไร
ตอนทํางานในคณะอนุ กรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค พยายามหาทางเยียวยาที่ดีที่สดุ แต่พอมีวิธีคดิ
แบบเป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นหลักเหตุผล ท่านเชื่อไหมว่าช่อง “แน็ทจีโอ” กับช่อง “ฟ็ อกไทย” ที่หายไปจาก
กล่อง GMMz เอาจํานวนไปคูณหารกันแล้ ว สรุปว่าจํานวนที่หายไปคิดเป็ นมูลค่า 118 บาท ก็ยากจะถาม
ว่าในกระบวนการยุตธิ รร มสามารถตีคา่ ความรู้สกึ ที่เสียรู้ เสียอารมณ์ เสียโอกาส โอกาสทางความรู้สกึ ตี
มูลค่าได้ ไหม
ก็อยากให้ กําลังใจ “กลุม่ ฟ้องได้ ” และอยากให้ ลองเปิ ดมิตใิ หม่ดวู า่ พอถึงเวลาชดเชย แล้ วทดแทน
กันไม่ได้ แล้ วจะอธิบายความรู้สกึ นันอย่
้ างไรดี เมื่อหายไป 11 ช่อง ก็ทดแทนกัน 11 ช่อง หายไป 6 ช่อง ก็
ทดแทนกัน 6 ช่อง และมีการแถมกันด้ วยต่างหาก ยังไม่พอกันอีกหรื อ อันนี ้คือประเด็น เพราะฉะนันในเรื
้ ่ อง
ของการคุ้มครองผู้บริ โภค คิดว่าการอ้ างเอกสาร หลักฐาน และเทคนิคทังหมด
้
เป็ นวิธีที่ทําให้ มนั ถูกต้ องตาม
กฎหมาย แต่จริ งๆ แล้ ว การคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นเรื่ องของทัศนคติ เป็ นเรื่ องของการเห็นความสําคัญของ
คุณค่า โดยเฉพาะมิตขิ องกลไกกํากับดูแล
ถ้ าเราบอกว่าแจ้ งก่อน 30 วัน เขาแจ้ งก่อน 30 วัน วันละครัง้ ตอนเที่ยงคืน ซึง่ ในทางกฎระเบียบก็
ถูก และเหมือนกระทัง่ ตีความเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนที่คณ
ุ พีรภัทรจะพูด คณะอนุกรรมก ารฯ เคยหยิบ
ยกมาแล้ ว แล้ วได้ รับคําอธิบายในมิตขิ องกฎหมายว่าการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่ได้ หมายความว่าต้ องเป็ น
จดหมาย หรื อ SMS เป็ นอักษรที่วิ่งผ่านจอก็ได้ แล้ ว บางทีหลักฐาน เอกสาร และเทคนิคต่างๆ ต้ องดูให้ ดี
ด้ วย ว่าทําบนฐานคิดอะไร
สุดท้ ายดิฉนั เป็ นอนุกรรมการฯ แต่ไม่ได้ เป็ นบุคลากรของ กสทช . เข้ ามาเป็ นคณะอนุกรรมการใน
ฐานะนักวิชาการอิสระด้ านสื่อ ดิฉนั มีความรู้สกึ ว่าทํางานเท่าที่คณ
ุ สุภิญญามอบหมายให้ ทําตังแต่
้ ต้น คิด
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ว่างานของ กสทช . ยังทําเป็ นแท่งๆ และมติของ กสทช . ที่เป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาดนัน้ มิตทิ างด้ านธุรกิจและมิติ
ทางด้ านอุตสาห กรรมจะสําคัญกว่ามิตทิ างด้ านการดูแลคนจํานวนมาก จึงทําให้ กสทช

. ด้ านคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็ นเสียงส่วนน้ อยตลอด
นอกจากนี ้ ลักษณะของสื่อหลอมรวม ลักษณะการตลาดของสื่อ ลักษณะนิสยั การบริโภคของ
ผู้บริ โภค ฯลฯ ไม่ได้ เป็ นแท่ง มันหลอมรวมไหลเทกันไปหมด ข้ ามจาก

Broadcast ไป Telecom ด้ วยซํ ้า

เพราะฉะนันเราต้
้
องช่วยกันจับตาดูวา่ เมื่อกรรมการจาก 11 คนเหลือ 7 คน ปั ญหานี ้ก็ยงั อยูห่ รื อไม่ และยิ่ง
สําคัญที่สดุ พอเหลือ 7 คนตามกฎหมายใหม่ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดูแล ทังด้
้ านโทรคมนาคมและ
การกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วย ท่านมาตามดูก็แล้ วกัน ในด้ านข องโทรคมนาคมนัน้ มูลค่าจะชัดเจน
ขณะที่การกระจายเสียงมูลค่ามันค่อนข้ างจะเป็ น Software เป็ นเรื่ องของความรู้สกึ เป็ นเรื่ องของการ
อธิบายมิตนิ ามธรรมค่อนข้ างสูง เพราะฉะนันเหลื
้ อ 7 คน ปั ญหาที่เกิดวันนี ้ ทางด้ านเพย์ทีวีและทางด้ าน
Broadcast ในการคุ้มครองผู้บริ โภคอาจจะหนักมากกว่าเดิม

คุณสารี อ๋ องสมหวัง
อยากให้ ผ้ บู ริ โภคปฏิบตั กิ ารให้ มากขึ ้น และคิดว่าถ้ าเราอยูท่ ี่บ้านก็มีแต่ตดิ ลบ ถ้ าเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ ้นก็มีแต่ตดิ ลบ เพราะฉะนันการทํ
้
าให้ ผ้ บู ริโภคออกมาปฏิบตั กิ ารมีความสําคัญ อย่างน้ อยมีการทําให้
กลไกที่ชว่ ยสนับสนุนการปฏิบตั กิ า รคุ้มครองผู้บริโภคสามารถเกิดขึ ้นได้ จริง ไม่วา่ จะเป็ น 1200 ก็ดี หรื อ
พวกเราที่เป็ นองค์กรคุ้มครองผู้บริ โภคในต่างจังหวัดก็ดี ซึง่ ในขณะนี ้ก็มีกลไกในจังหวัดต่างๆ และก็อยากจะ
บอกไปถึงผู้ประกอบการด้ วยว่าขณะนี ้ฝั่ งผู้บริโภคมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคภาคประชาชน ซึ่ งมีทกุ
จังหวัดและที่เข้ มแข็งมี 44 จังหวัดที่มีความกระตือรื อร้ นในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
ไม่ได้ คาดหวังอะไรมากจากฝั่ งผู้ประกอบการ ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างต้ องมีกติกา บางคนก็ไม่ได้
ต้ องการเงินคืน หรื อไม่ได้ ต้องการไปฟ้องคดี แต่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นสมาชิกมานานนับ 10 ปี พอคุณจะเลิกหรื อจะ
เอาอะไรออก สื่อสารกับเราหน่อยได้ ไหม เราต้ องการธุรกิจที่เป็ นมิตร ต้ องการธุรกิจที่ตรงไปตรงมา เคารพ
กันและกัน และขอให้ ปฏิบตั ติ ามกติกา ถ้ าไม่ทําก็ต้องมีการปรับ ต้ องตรงไปตรงมา
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ในภาวะแบบนี ้ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเพย์ทีวี เหนื่อยเพราะว่าสู้กบั อะไรเยอะแยะ แต่วา่ เมื่อคุณ
ประเมินแล้ วว่าคุณจะอยูใ่ นส่วนนี ้ คุณก็ต้องยอมรับ ไม่วา่ จะกําไรหรื อขาดทุน เพราะฉะนันคิ
้ ดว่าสิ่งที่
สําคัญก็คือเราก็ต้องการอะไรที่เป็ นมิตร แล้ วก็มาช่วยสนับสนุนกันในแง่ของการทําให้ เกิดการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และเชื่อว่าการคุ้มครองผู้บริ

โภคมากขึ ้นไม่ได้ เป็ นอุปสรรคกับธุรกิจ และยิ่งการ

คุ้มครองผู้บริ โภคเข้ มแข็งขึ ้นเท่าไร ยิ่งทําให้ ธุรกิจเราไปต่อสู้หรื อแข่งขันกับคนอื่นได้ มากขึ ้น ยกตัวอย่าง ถ้ า
ประเทศไทยกล้ าหาญที่จะพูดว่าใครซื ้อรถในเมืองไทย มีปัญหาภายใน

6 เดือน เราจะคืนรถทุกคัน รถ

เมืองไทยต้ องขายดี ก็เหมือนกัน ในธุรกิจเพย์ทีวีหรื อธุรกิจอื่นๆ ถ้ าเราทําให้ มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
ดีขึ ้น ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อธุรกิจเลย และคิดว่าผู้บริโภคก็ยิ่งสนับสนุน และแม้ กระทัง่ ต่างจังหวัด ความ
ใกล้ ชิด ความเป็ นมิตรกัน ช่วยกันสนับสนุน ก็คดิ ว่าอันนี ้เป็ นทิศทางที่ทกุ ธุ

รกิจต้ องไปในทิศทางนัน้

เพราะฉะนันก็
้ อยากให้ เป็ นมิตร อยากให้ ตรงไปตรงมา เราไม่อยากคาดหวังอะไรมาก และคิดว่ากติกามีไว้
ให้ ทกุ คนทําตาม ไม่ใช่เรามีกติกาเพื่อให้ กสทช. ก็มาเรี ยกว่าไม่ทําตามกติกาของตัวเอง อย่างนี ้ก็ไม่ได้ เราก็
อยากเห็นกลุม่ ด้ านต่างๆ มากขึ ้น เพื่อที่จะมาช่วยให้ การบังคับใช้ กฎหมายของ กสทช. เป็ นจริ ง

คุณพีรภัทร ฝอยทอง
รู้สกึ เห็นใจ ที่ กสทช . เชิญคนอื่นมาด่าถึงบ้ าน ขอฝาก

3 ส่วนด้ วยกัน ส่ วนแรก ฝากถึง

ผู้ประกอบการ ไม่วา่ จะรายเล็กหรื อรายใหญ่ อยากให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมาย
และรู้หน้ าที่ตามกฎหมาย และก็พยายามปฏิบตั ติ ามนัน้ ส่ วนที่สอง ฝากถึงหน่ วยงานกํากับ ก็ควรจะทํา
หน้ าที่ ทังกํ
้ ากับดูแล และส่งเสริ ม มีรายเล็กรายน้ อยที่ควรจะส่งเสริมด้ วย รวมถึง Code of conduct ของผู้
กํากับ จริ งๆ เป็ นเรื่ องที่ง่ายๆ มากๆ อย่างเช่น ทุกวันนี ้ ไม่แน่ใจว่า กสทช . มีกฎออกมาหรื อเปล่าว่าห้ ามให้
ผู้ประกอบธุรกิจเชิญ กสทช. ไปทานเลี ้ยง เชิญไปงานแต่ง หรื อปี ใหม่ เอาของมาให้ ไม่ได้ ซึง่ อันนี ้หน่วยงาน
อย่างเช่น กลต . เขากําหนดเลยว่าทุกบริ ษัทที่อยูภ่ ายใต้ กํากับ ห้ ามทําอย่างนี ้ เพื่อความเป็ นธรรม อย่างที่
คุณวิชิตพูดว่าเป็ นบริ ษัทเล็กๆ เมื่อเทียบกับ True Vision การให้ ของขวัญไม่เท่ากัน อาจเกิดการเลือกปฏิบตั ิ
ได้ ถ้ าตัดตรงส่วนนี ้ได้ ก็จะเกิดความเป็ นธรรมกับผู้ประกอบการทังหมดด้
้
วย เกิดความเป็ นธรรมกับ
ผู้บริโภคด้ วย ลองไปดูการทํางานของหน่วยงานกํากับที่เข้ มแข็งแล้ ว อย่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อ
กลต. เพื่อเอามาใช้ เป็ นแนวทาง ซึง่ จะช่วยให้ การกํากับดีมากยิ่งขึ ้น ส่ วนสุดท้ าย ฝากถึงผู้บริโภค ว่าเรา
อย่าสิ ้นหวังกับกฎหมาย ถ้ าทุกคนรู้สิทธิ์ของตนเองว่ากฎหมายให้ สิทธิ์อะไรเราบ้ าง และอย่ามองว่าเป็ นเรื่ อง
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เล็กน้ อย หรื อเป็ นเรื่ องของคนอื่น เ ล็กๆ น้ อยๆ หยวนๆ กันไป ซึง่ บางครัง้ ก็ดี แต่ถ้าทําบ่อยๆ ก็จะทําให้
ผู้ประกอบการที่ไม่ดีเอาเปรี ยบเราเล็กๆ น้ อยๆ แต่พอรวมๆ กัน อาจจะมีคา่ มหาศาลได้ ฝากทังสามส่
้
วน คือ
ผู้ประกอบการรู้หน้ าที่ ผู้กํากับดูแลมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมและกํากับดูแล ผู้บริโภคก็ร้ ูสิทธิ์ ของ
ตนเอง

คุณสุวรรณา สมบัตริ ั กษาสุข
ขอสรุปว่า มีผ้ บู อกเลิกสมาชิก TRUE Vision และยัง ต้ องการเป็ นผู้ประกอบการที่ยงั ประกอบการ
ต่อไป อย่าง CTH เชื่อว่าเขาอยากเลิกอยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ วิธีการทําของเขาในลักษณะแบบนี ้ไม่ใช่เรื่ องแปลก
แต่คนที่อยากทําอยูแ่ ละยังดําเนินกิจการเป็ นแบบนี ้ก็มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม ขอฝาก กสท . ไว้ วา่ ไม่วา่ ท่านจะวินิจฉัยเรื่ องนี ้อย่างไร ก็ขอให้ ทา่ นระวัง เพราะสิ่งที่
ท่านดําเนินการหรื อวินิจฉัยอยู่ จะเป็ นบรรทัดฐานในอนาคต นอกจากนี ้ สิ่งที่ กสทช . ควรต้ องทํา คือ เรื่ อง
สัญญาทางธุรกิจ ซึง่ เชื่อว่าปั ญหาของ TRUE Vision เป็ นตัวอย่างว่า สัญญาทางธุรกิจ ไม่มีใครคุยกัน 3 วัน
ถ้ าจะเช่าบ้ านใครอยูเ่ ป็ นเวลา 30 ปี ต้ องคุยกันเป็ นปี ล่วงหน้ าก่อนนันว่
้ าจะย้ ายบ้ านดีหรื อไม่ย้ายบ้ านดี
การที่ TRUE Vision ทําแบบนี ้ จะทําให้ คนอื่นลอกเลียนแบบ ขอตังข้
้ อสังเกตว่ามีอะไรอยูเ่ บื ้องหลังการทํา
ธุรกิจแบบนี ้ ที่ กสทช. ละเลย ไม่ได้ คดิ ตามหรื อเปล่า หรื อจงใจ
ส่วนเรื่ ององค์กรกํากับที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสภาพบังคับไม่มีผล จะต้ องผลักดันให้ มีผ้ รู ับผิดชอบ
ในเรื่ องของการบังคับคดีที่ชดั เจนขึ ้น ซึง่ เชื่อว่าเป็ นหน้ าที่ของสํานักงาน กสทช. ที่ต้องหยิบยกปั ญหานี ้ขึ ้นมา
นําเสนอให้ เกิดกฎหมายหรื อการมอบหมาย ขอบอกว่าท่านใดก็ตามที่ตกอยูภ่ ายใต้ การบังคับ ถ้ ายังมีการ
ตังพนั
้ กงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ไม่มีใครบังคับหรื อยึดทรัพย์สินของท่านได้ ท่านก็ผิดสัญญาไป
เรื่ อยๆ
ทําอย่างไรที่จะสอนเรื่ องสิทธิเสรี ภาพของผู้บริโภคทังหลาย
้
ตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล ให้ เขาเคารพสิทธิค น
อื่น และให้ คนอื่นเคารพสิทธิของเรา ถ้ าเราทํากันอย่างเป็ นปกติวิสยั

การคํานึงถึงคําสัง่ การปกครอง

ทังหลาย
้
กสทช . ต้ องมีหน้ าที่ที่คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของเอกชน อันนี ้ที่พดู นี ้เพื่อ
ป้องกันการฟ้องร้ อง ถ้ าผู้ประกอบการมีความเข้ มแข็งและมีเจตนาที่ยงั จ ะอยูใ่ นกิจการวิทยุและโทรทัศน์
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ต่อไป สิ่งสําคัญที่ทา่ นต้ องติดตามดู คือ วันพรุ่งนี ้ ร่าง พรบ.กสทช. จะผ่านการพิจารณาของ สนช . ถ้ าร่างนี ้
ออกมา ผู้ที่พิจารณาเลือกสรร กสทช . จะเปลี่ยนไป คุณสมบัตขิ อง กสทช . จะเปลี่ยนไป จํานวนจะ
เปลี่ยนไป และหน้ าที่ของ กสทช. จะเปลี่ยนไปบ้ าง

กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์ กล่าวปิ ดการเสวนา
พยายามเปิ ดเวทีให้ กบั ผู้บริ โภค และสร้ างกลไกต่อรองกับผู้ประกอบการหลายอย่าง มีกลไกที่ดีขึ ้น
บางกลไก แต่เราก็ยงั ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วง 1-2 ปี แรกก็ใช้ เวลาในการร่างกติกา ต่อมาเป็ นเรื่ อง
ของการออกใบอนุญาต ในช่ วงนี ้ งานของ กสทช . เป็ นเรื่ องการกํากับดูแลล้ วนๆ เลย เพราะว่าออก
ใบอนุญาตไปเกือบหมดแล้ ว ถ้ าไม่มีงานคุ้มครองผู้บริโภค หรื อเรื่ องการกํากับดูแลการแข่งขัน มันก็แทบไม่
มีเรื่ องอะไรเลยเราก็ฟังกันมาเยอะ และหลายเรื่ องก็เป็ นอย่างที่ทา่ นว่าจริง
อย่างไรก็ตาม มีกลไกหลายอย่างที่ดีและควรจะรักษาไว้ แล้ วทําให้ มนั ขยายผลไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
ต้ องขอบคุณผู้บริ โภคที่ยงั ไม่ถอดใจ ยังร้ องเรี ยนเข้ ามา หรื อรวมตัวกันใช้ สิทธิ์ทางศาล ถ้ าจะให้ ชว่ ยอะไรก็
ยินดีที่จะไปเป็ นพยานในชันศาลในฐานะคณะอนุ
้
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็รอจับตาว่ากลุม่ ฟ้องได้ จะ ทํา
อย่างไรต่อไป และผลการตัดสินของศาลจะเป็ นอย่างไร และฝากถึงผู้ประกอบการด้ วย ซึง่ เราจะคุยกันต่อ
ในช่วงบ่าย ก็เข้ าใจความหนักหนาของผู้ประกอบการ เพราะยุคนี ้มีการแข่งขันมาก และกิจการเคเบิลทีวี
และทีวีดาวเทียม ท่านจะเกาะกลุม่ กันอย่างไร หลังจากที่เอไอเอสเปิ ดตัวมี HBO กําลังจะทําออนไลน์ และ
มี IPTV ส่วน TRUE Vision ก็กําลังเปิ ดตัว TRUE TV ในเรื่ อง IPTV มากขึ ้น และหมายความว่า Platform
ของเคเบิลกับดาวเทียมจะเป็ นอันเดียวหรื ออย่างไร และกลุม่ ที่ทําดาวเทียมกับเคเบิลอยูจ่ ะเป็ นอย่างไร มุม
หนึง่ ก็เป็ นการผลักเข้ าสูเ่ ทคโนโลยีใหม่ ผู้ บริโภคถ้ าอยากจะดู ก็ต้องซื ้อกล่องกันใหม่ กล่องเดิมดูไม่ได้ ถ้ า
อยากจะเข้ าสูอ่ อนไลน์ก็ต้องดู IPTV หรื อ App งานก็ไปเพิ่มพูนทางฝั่ งของคุณหมอประวิทย์มากขึ ้น ท้ ายสุด
ต้ องมาหลอมรวมกันแล้ ว เพราะว่าพอดูผา่ น IPTV หรื ออินเตอร์ เน็ท มันก็เกี่ยวกับงานของ กทค . แต่วา่
กิจการเคเบิลและดาวเทียมจะเป็ นอย่างไรต่อไป เราจะคุยกันในช่วงบ่าย ว่าจะมีอนาคตไหม ในอนาคตที่จะ
เป็ น IPTV เราก็เชิญเอไอเอสมาเลือกเปลี่ยนด้ วย เราเชิญ TRUE Vision และเจ้ าอื่นๆ มาทุกราย แต่ก็ไม่
ทราบว่าจะมากันครบไหม เรามีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่อย่าง Good TV ที่จะมาลงทุนในกิจการดาวเทียม
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ซึง่ หลายคนอาจจะบอกว่ามาตอนตลาดวาย จะไหวไหม ก็คยุ กันต่อในช่วงบ่าย ที่เราจะคุยกันเรื่ องอนาคต
เพย์ทีวี
ในช่วงเช้ า ก็ได้ สรุปเรื่ องสิทธิผ้ บู ริ โภค ต้ องขอบคุณผู้ประกอบการหลายที่ได้ ให้ ความร่วมมือด้ วยดี
ความสัมพันธ์ของเราก็ทงรั
ั ้ กทังชั
้ ง ก็ฟ้องร้ องกันบ้ าง แต่วา่ ก็ยงั เข้ าใจกัน

พอถึงเรื่ องผู้บริโภค ก็ยินดีจะ

ช่วยเหลือ แต่หลายรายที่ยงั มีข้อพิพาทกันอยู่ ต่างคนก็ตา่ งต้ องทําหน้ าที่ ขอ ฝากรายที่ยงั มีเรื่ องค้ างอยู่ ก็
ช่วยเคลียร์ ด้วย แล้ วก็ชว่ ยให้ ความสําคัญกับประชาชนด้ วย อย่างกรณีลา่ สุดมีผ้ รู ้ องชาวต่า

งชาติ ที่สง่

จดหมายมาและเขาบอกว่าส่งจดหมายไปที่ TRUE Vision แล้ ว แต่ก็ไม่ได้ รับคําตอบ ถ้ ามีตวั แทน TRUE
Vision ในที่นี่ ก็ขอฝากให้ สื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับสมาชิกที่เป็ นชาวต่างชาติ เพราะว่าเขาถูกหลงลืม
ส่วนเรื่ องที่กลุม่ ยามเฝ้าจอบอกว่าหน้ าจอหาย จอดับเป็ นระยะ ก็ทําบันทึกของสํานักงานเชิญ TRUE Vision
มาชี ้แจ้ งว่าเกิดอะไรขึ ้น อย่างไร ถ้ าได้ ผลออกมาแล้ วก็จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

คุณกรรณิการ์ กิตเิ วชกุล ผู้ดําเนินรายการ
มีหลายเรื่ องหลายราว ทังเรื
้ ่ องกฎระเบียบที่มีไม่พอในการรองรับ กฎระเบียบไม่มีสภาพการบังคับ
ใช้ หรื อแม้ วา่ มีกฎระเบียบแล้ ว ถ้ าผู้บริ โภคไม่ตื่นตัว เรื่ องนี ้ก็อาจจะไม่ได้ รับการดูแล ยิ่งกฎหมายใหม่ของ
กสทช. การทําหน้ าที่สร้ างสมดุลระหว่างการดูแลผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ยิ่งมีความท้ าทายมากยิ่งขึ ้น
พลังผู้บริ โภคเป็ นสิ่งสําคัญ ธรรมาภิบาลในการประกอบการของผู้ประกอบการก็ยิ่งสําคั ญมากขึ ้นด้ วย ใน
ยุคประเทศไทย 4.0

33

เปิ ดประเด็น หัวข้ อ “ข้ อท้ าทายธุรกิจเพย์ ทีวีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต”
คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ หัวหน้ าโครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแข่งขันใน
กิจการโทรทัศน์แบบ Over The Top บริษัท TIME Consulting จํากัด
เราทําโครงการศึกษาวิจยั ให้ กบั กสทช . ในเรื่ อง OTT

8

โดยมีโจทย์วา่ “เราต้ องการทราบว่าจะ

กํากับ OTT ทีวีอย่างไร” หลายท่านอาจจะเข้ าใจคําว่า OTT ทีวีแล้ ว สําหรับท่านที่ไม่ค้ นุ เคย ขออธิบายสันๆ
้
ง่ายๆ ว่าคือการให้ บริ การทีวีบนช่องทางที่เป็ นอินเตอร์ เน็ทหรื อ infrastructure ใดๆ ก็ได้ เราทุกท่านคงได้
เคยสัมผัสบริการแบบนี ้อยูแ่ ล้ ว อย่างเช่น Youtube, FacebookLive หรื อ Video แบบ on Demand
คําถามก็มีวา่ บริ การเหล่านี ้เปลี่ยนโลกหรื ออุตสาหกรรมแบบเพย์ทีวีเดิมมากน้ อยแค่ไหน? อย่างไร?
วันนี ้ เราเอาผลการศึกษาบางส่วนมานําเสนอ อาจจะไม่ได้ ตอบคําถามของหลายท่านในเรื่ องเกี่ยวกับ OTT
ทีวีหรื อการกํากับดูแลได้ ทงหมด
ั้
เพราะเวลาจํากัด เราเลือกเอา 2 ส่วนหลักๆ คือ 1) พฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่จะเปลี่ยนแปลงไป และ 2) เรื่ องของข้ อท้ าทายหรื อผลกระทบที่เกิดกับผู้มีสว่ นได้ เสียใน “ระบบนิเวศน์ ”
(Eco System) ผมไม่ได้ ใช้ คําว่าผู้ประกอบการทีวี ผมใช้ คําว่า “ผู้มีสว่ นได้ เสียในระบบนิเวศน์ ”เนื่องจากการ
ดําเนินธุรกิจในยุค Thailand 4.0 มันมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียหลายๆ ภาคส่วน
มากกว่ารูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบเดิมๆ เพราะฉะนันในทุ
้ กๆ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Video
Service ไม่วา่ จะเป็ น Pay TV Operator หรื อ Telecom Operator หรื อหน่วยงานกํากับดูแล จําเป็ นที่
จะต้ องรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ผมมีตวั อย่าง 2-3 กรณีที่เกิดขึ ้นในต่างประเทศ และมีแนวโน้ มที่จะเป็ นลักษณะเดียวกัน
โดยเฉพาะในประเทศไทย แต่ก่อนอื่น มาดูเกี่ยวกับเรื่ องของพฤติกรรมก่อน หลายท่านคงได้ รับทราบข้ อมูล
จากสื่อประเภทต่างๆ อยูแ่ ล้ วว่าคนเราเล่นอินเตอร์ เน็ทมากขึ ้น มีอตั ราการใช้ สมาร์ ทโฟนสูงขึ ้น คนเรามี
สมาร์ ทโฟนมากขึ ้น จนสังคมไทยเป็ นสังคมก้ มหน้ า ฯลฯ ผลวิจยั ชิ ้นนี ้ก็สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกั น ใน
อุตสาหกรรมทีวี เราจะเห็นว่าเส้ นข้ างบนสุดนี ้ เราเรี ยกว่า “Schedule linear TV” หรื อเป็ นการให้ บริการทีวี
ในช่องทางเดิม เช่น ผ่านเคเบิล ผ่านดาวเทียม หรื อเป็ นทีวีภาคพื ้นดิน ทังแอนาล็
้
อคและดิจิตลั ทีวี ผล
ปรากฎว่าคนเราดูทีวีผา่ นช่องทางเดิมน้ อยลง
8

Over The Top คือการผนวกแอปพลิเคชัน่ ที่หลกาหลายและอินเทอร์ เน็ทเข้ ากับโทรทัศน์ที่สอื่ สารตอบโต้ กบั ผู้ชมได้
ปั จจุบนั ยังคงเป็ นบริ การทีวีผา่ นสาย โดยผ่านแพลตฟอร์ มทังฟรี
้ ทีวี และเพย์ทีวี OTT ส่วนใหญ่จะถูกขับเคลือ่ นด้ วยผู้เล่น
รายเดิมที่มีอยูใ่ นธุรกิจนี ้อยูแ่ ล้ ว
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เส้ นล่างสุด เ รี ยกว่า “Recorded Linear TV” ซึง่ ประเทศไทยไม่คอ่ ยนิยมเท่าไร คือประเภทที่
กลับมาดูไม่ทนั ก็กด record เอาไว้ ผา่ นอุปกรณ์ แน่นอนที่แนวโน้ มของมันก็คอ่ นข้ างลดลง และที่ชดั เจน
มากที่สดุ ที่เราบริ โภค Video Content โดยผ่าน Streaming on demand เช่น Youtubeหรื อว่าเป็ น Clip
ตาม Platform ต่างๆ หรื อหนัง หรื อซีรี่ย์ตา่ งๆ แนวโน้ มแบบนี ้เกิดขึ ้นทัว่ โลก และจะเห็นชัดมากขึ ้นในอีก 3 ปี
ข้ างหน้ า โดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ามากขึ ้น และInfrastructure ที่เข้ าถึงมากขึ ้น

3 ปี ก่อนหน้ านี ้ เราพูดถึง Infrastructure Broadband ที่พฒ
ั นามากขึ ้น เนื่องจากว่า ในตลาดโลกมี
Initiative ในเรื่ อง National Broadband และมี Initiative ในเรื่ องการที่เราขยาย Fiber Network มากขึ ้น
ประเทศไทยเพิ่งเริ่ มทํา แต่ในอนาคตอีก 3 ปี Broadband ที่เป็ นสายก็ถือเป็ นส่วนสนับสนุนเท่านัน้ แต่
Broadband ที่ไร้ สายจะเป็ นตัวขับเคลื่อนมากกว่า
ถามว่า Traffic Video มีมากแค่ไหน เท่าที่เราดูพฤติกรรม ในอดีต เรามี consumption อยูท่ ี่ 2.9
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์สําหรับการดูวีดีโอ ซึง่ เราแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ที่เป็ นปั จจัยสําคัญในเรื่ องของ Stream
on demand TV, Series หรื อ Movies เพราะฉะนันเราพู
้
ดถึง Video on demand ตัวที่จะมาขับเคลื่อนหรื อ
เป็ นพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่จะทําให้ เข้ าถึงวีดีโอมากที่สดุ ส่วนใหญ่จะประกอบด้ วย
และ Movies
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2 ส่วน คือ Series

Traffic ของ Series มีแนวโน้ มที่จะสร้ าง Traffic ได้ มากขึ ้น หรื อมีแนวโน้ มการเติบโตค่อนข้ างสูง
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคส่วนใหญ่ สมมติวา่ เราดูหนัง ปกติเราจะดูแค่รอบเดียว เราดูแค่ครัง้ เดียว
และหนังเรื่ องหนึง่ ประมาณ 1-2 ชัว่ โมง แต่ถ้าเราดูซีรี่ย์ เราส่วนใหญ่มกั จะดูให้ จบ ถ้ าจะเลิกดูก็จะเลิกตังแต่
้
ตอนแรกหรื อตอนที่สอง และหลายท่านก็ดมู ากกว่า 1 รอบ ตัวนี ้จะก่อให้ เกิด Traffic ได้ มากที่สดุ

ถ้ าถามว่า Traffic ที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปั จจุบนั มันวิ่งอยูบ่ นโครงข่ายอะไรบ้ าง จาก
ผลการวิจยั จะเห็นได้ ชดั เจนว่า Traffic มีแนวโน้ มที่จะวิ่งผ่าน Mobile สูงมากขึ ้น มีปัจจัยอยู่ 2 ประการ คือ
ในเรื่ องความก้ าวหน้ าของโครงข่าย คือในเรื่ องของ 4G ถ้ าใครอยูใ่ นวงการสี่จี ก็จะทราบว่าสามารถส่ง
ข้ อมูลความเร็ วสูง ในอนาคตถ้ ามี 4.5G ก็จะมีความเร็วเทียบเท่า Fix Broadband ซึง่ ความเร็ว 30 mbps
ในการรับส่งข้ อมูลก็จะเป็ นเรื่ องธรรมดา ซึง่ มันเกินความต้ องการของการส่งวีดีโอผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่อยู่
แล้ ว
ปั จจัยที่ 2 คือเรื่ องของสมาร์ ทโฟน ถ้ าเราแบ่งในเรื่ องของการรับชมตามอายุ แน่นอน คนที่อายุ
มากๆ จะคุ้นชินกับการรับชมผ่านอุปกรณ์การรับชมที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่นทีวี มากกว่ากลุม่ คนที่อายุ
น้ อยๆ ผลวิจยั ครัง้ นี ้ออกมา 2 อย่าง อย่างแรกคือ แนวโน้ มของ การรับชมจะขยายวงกว้ างมากกขึ ้นใน
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อุปกรณ์เคลื่อนที่ ลองนึกภาพย้ อนกลับไปว่าเมื่อ 3-5 ปี ก่อน คุณพ่อคุณแม่เรา เราจะไม่เห็นว่าพวกเขาดู
วีดีโอผ่านทางสมาร์ ทโฟนหรื อ “แท็บเล็บ ” แต่ปัจจุบนั เราจะเห็นภาพแบบนี ้มากขึ ้น ซึง่ แนวโน้ มแบบนี ้เป็ น
ภาพการรับรู้ทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี ้ อยูแ่ ล้ ว ซึง่ คนที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนี ้รู้ดี แต่อีกแนวโน้ มหนึง่ ที่สําคัญ
เช่นกัน คือ เป็ นเรื่ องของการดูจอทีวีที่บ้าน ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ตกยุคตกสมัย หรื อไม่ได้ ใช้ งานไป พฤติกรรม
ของผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะดูได้ ทงจอใหญ่
ั้
และจอเล็ก

ถ้ าเราดูแนวโน้ มทังหมด
้
กราฟนี ้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ของผู้บริโภคที่ดผู า่ นสมาร์ ทโฟน จะเห็นว่าการดู
วีดีโอผ่านสมาร์ ทโฟน ส่วนใหญ่จะเป็ นเนื ้อหาแบบ UGC (User generated content)หลักๆ ในตลาดไทย
จะผ่านช่องทาง Youtube เป็ นแนวโน้ มที่เรารู้กนั อยูแ่ ล้ ว เราคุ้นชินกับ

Youtube มาเกือบ 10 ปี และ

แนวโน้ มที่สอง คือ On Demand Content ซึง่ จะมีเพิ่มมากขึ ้น อย่างที่เราเห็นตัวผู้ประกอบการในประเทศ
ไทยที่มีการบริ การแบบ On Demand มากขึ ้นเช่นAIS, True เป็ นต้ น และอีกแนวโน้ มหนึง่ ที่สําคัญ ซึง่ เราพูด
กันมาได้ สกั 2 ปี แล้ วและปี นี ้เพิ่งเห็นเป็ นรูปธรรม คือ Live หรื อการออกอากาศสดผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ท
หรื อช่องทางอื่นๆ ซึง่ จะได้ รับความนิยมมากขึ ้นซึง่ สร้ างผลกระทบต่อผู้ประกอบการทีวีรายเดิมค่อนข้ างสูง
รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลด้ วยเช่นเดียวกัน เพราะใครสามารถที่จะออกอากาศสดอย่างไรก็ได้ ซึง่ ปั จจุบนั
ถูกจํากัดด้ วยสมา ร์ ทโฟนที่มีคา่ ใช้ จา่ ยที่สงู อยู่ แต่ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า ทุกคนก็มีสมาร์ ทโฟน อัตราการ
เติบโตของสมาร์ ทโฟนสูงมาก สมาร์ ทโฟนราคาตํ่ากว่า 100 ยูเอสดอลล่าร์ จะมีมาแน่นอน แนวโน้ มการ
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บริ โภควีดีโอในรูปแบบ “ไลน์ ” เป็ นแนวโน้ มที่จะต้ องพูดถึงในอีก 3-5 ปี ข้ างหน้ า และเป็ นความท้ าทายของ
อุตสาหกรรมและหน่วยงานกํากับดูแล
เรามาลองดูรูปแบบของการให้ บริ การแบบ OTT ทีวี ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ วันนี ้เราพูดถึงทีวี
อย่างเดียว เราไม่พดู ถึงการบริ การโทรคมนาคม เช่น การให้ บริการโทรศัพท์ผา่ น Application ต่างๆ ถ้ าเรา
พูดถึง OTT ทีวี คือการให้ บริ การวีดีโอผ่านช่องทางใดๆ ก็ได้ อาจจะเป็ น IP ทีวีก็ได้ หรื อผ่านอินเตอร์ เน็ท ซึง่
เป็ น Open Platform
เราแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนตาม Focus ของตลาดที่จะเข้ าไปแข่งขัน คือ 1) Advertising Market คือ
Free Platform บนพื ้นฐานของ Advertising Base หรื อ A form หรื อ Advertising on Demand โดยราย
ใหญ่ก็คือ Youtube, และ 2) Consumer Market คือรูปแบบที่ Focus ที่ผ้ บู ริโภค คือการเรี ยกเก็บเงินจาก
ผู้บริโภค ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายๆ เพย์ทีวี โดยรูปแบบแรกมีลกั ษณะคล้ ายฟรี ทีวี ถ้ าเราเทียบตัว

Linear TV

แบบเดิม ก็เหมือนช่อง 3, 5, 7, 9, หรื อช่องดิจิตลั ที วี เป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงเนื่องจากแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณา
รูปแบบที่สองเป็ นคูแ่ ข่งโดยตรงกับเพย์ทีวี ซึง่ ปั จจุบนั เพย์ทีวีของเราจะเป็ นการจ่ายรายเดือน แต่รูปแบบของ
OTT ทีวีแบบที่สอง มันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ หลากหลายรูปแบบ เป็ นรายเดือนก็ได้ หรื อ

per

Transaction ก็ได้ หรื อเหมือนการขายแผ่นดีวีดีก็ได้ เช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ Business Model มีคอ่ นข้ าง
หลากหลาย แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นก็
้ เป็ นรูปแบบการบริการที่ Focus การทําเงินกับผู้บริโภคเหมือนกับธุรกิจเพย์ทีวี
แบบเดิม อาจจะมีรูปแบบแบบ “ฟรี เมี่ยม ” เช่นอย่าง Youtube มีการให้ บริการฟรี และทําเงินจากการ
โฆษณา และทํา Subscription ด้ วยเช่นเดียวกันในกรณีที่เราอยากจะ Subscribe ตัวโฆษณานันๆไป
้
ถ้ าเราดูรูปแบบการให้ บริ การที่เกิดขึ ้น สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือ การให้ บริการในลักษณะแบบนี ้
มีลกั ษณะยืดหยุน่ ค่อนข้ างสูง มี Innovation ค่อนข้ างสูง เมื่อเทียบกับ Linear TV ของเดิม อาจจะมีรูปแบบ
ในเรื่ องของการทําเงินใหม่ๆ ขึ ้นมาในอนาคตอีกก็เช่นได้ เช่นเดียวกัน และสามารถปรับเลี่ยนรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ ง่าย ซึง่ ต่างกับรูปแบบทีวีแบบเดิม อย่างเช่น ถ้ าเราเป็ นเคเบิลทีวี เราก็จะต้ องอยู่
เป็ นเคเบิล ไม่สามรถที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็ นอย่างอื่น
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คําถามก็มีอยูว่ า่ การมาของหรื อการให้ บริการ

OTT ทีวี หรื อวีดีโอแบบนี ้ มันเกิดผลกระทบ

อะไรบ้ าง มันก่อให้ เกิดข้ อท้ าทายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียใน Eco System นี ้อย่างไรบ้ าง ยกตัวอย่างกรณีของ
ประเทศออสเตรเลีย ที่อาจพูดว่าแบบ “ล้ อเลียน ” ว่าเป็ น “Netflix Country” เนื่องจาก Netflix เป็ นผู้
ให้ บริการ OTT ทีวี เหมือน True ที่เป็ น Subscription ที่ออสเตรเลีย Netflix บูมมากๆ Traffic ที่เกิดขึ ้นใน
ออสเตรเลียกว่าครึ่งเป็ นTraffic ที่เกิดจาก Netflix และ Traffic ส่วนใหญ่มาจากโครงข่าย “Mobile”
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ถ้ าดูจากตัวสถิติ จะเห็นว่าพุง่ สูงขึ ้นไปมาก คําถามก็คือว่าทําไมถึงเป็ นไปในลักษณะนี ้ได้ คําตอบก็
คือ 1) ช่องทางของเขาพร้ อม , โครงสร้ างพื ้นฐานของเขาพร้ อม , และมีโครงข่าย NBN และสี่จีที่มีความเร็ ว
ค่อนข้ างสูง , 2) มีความพร้ อมด้ าน Content ที่สามารถตอบสนองความต้ องก ารของผู้บริโภค แต่ผลกระทบ
ด้ านลบก็มีอยู่ คือในเรื่ องของโครงข่าย ในเรื่ องของผู้ให้ บริการโทรคมนาคม ผมอยากจะยก Model นี ้มาพูด
เพราะว่ามันคล้ ายๆ กับประเทศของเรา โดยในส่วนของโทรคมนามคมหรื อกระทรวงก็ผลักดันให้ เกิด
โครงข่าย NBNซึง่ มีรายละเอียดแตกต่างจากออสเตรเลียเล็ กน้ อย เพราะว่าออสเตรเลียบังคับให้ ผ้ ใู ห้ บริการ
ทุกรายต้ องมาใช้ บริ การผ่านทาง NBN เท่านัน้ และ NBN เป็ นคนกําหนดราคา (ผู้ให้ บริการทุกรายเหมือนผู้
มาเช่า NBN) ตอนแรกกําหนดราคาไว้ ที่ 17.5 เหรี ยญต่อ mbps แต่ถ้า Traffic มันสูงมากๆ ก็ทําให้ ต้นทุน
มันสูงขึ ้นตามไปด้ วย ก็มีทางออกอยู่ 2-3 ทาง ซึง่ ในประเทศออสเตรเลียก็อาจจะต้ องลดราคาลง เพราะ
มิฉะนันแล้
้ วผู้ประกอบการก็อาจจะร้ องทุกข์ได้
ทางออกอีกแบบหนึง่ ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ปกติเวลาเราติด Broadband Internet เรา
ซื ้อสิทธิ์ mbps ซึง่ ผู้ประกอบการบ้ านเราไม่ได้ กําหนด “แค็ป” เอาไว้ วา่ คุณใช้ ได้ เท่านันเท่
้ านี ้นะ แต่ปัญหา
เกิดจากเวลาเราบริ โภควีดีโอผ่านอินเตอร์ เน็ทหรื อ Broadband มากๆ ก็ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในอเมริกา
กําหนด “แค็ป” เอาไว้ คือ คุณบริ โภคได้ แค่ 300 กิ๊กกะไบท์เท่านัน้ ถ้ าคุณใช้ เกินกว่ านี ้ คุณต้ องจ่ายเพิ่ม นี ้
คือผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการ Take up ของ Video Consumption ด้ วยรูปแบบในลักษณะที่เป็ น OTT
และผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ประกอบการเพย์ทีวีอีกอย่างหนึง่ ก็คือเรื่ องของ Cord Cutting ซึง่ ในอเมริกา
การให้ บริ การจะผ่านเคเบิลเป็ นส่วนใหญ่ เค เบิลจะใช้ สง่ ผ่านทีวีและอินเตอร์ เน็ท พอมีการให้ บริการ OTT
ทีวี อย่างเช่น Netflix, Hulu, Amazon ทําให้ ผ้ บู ริโภคบางคนอาจจะขอซื ้อบริการอินเตอร์ เน็ทอย่างเดียว ไม่
เอาทีวี แบบนี ้เขาเรี ยกว่า Cord Cutting และเขาซื ้อทีวีจากผู้ให้ บริการเอง ลักษณะผลกระทบแบบนี ้ถือเป็ น
ข้ อท้ าทาย
แต่ในบ้ านเรา ยังไม่เกิดในลักษณะนันเท่
้ าไร เนื่องจากสถานภาพการพัฒนาของการให้ บริการแบบ
นี ้ยังอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ าเราดูในรายละเอียด คือ ไปดูในตลาดที่มงุ่ เป้าไปยังการ
โฆษณาก่อน เราจะเห็นว่ามันเป็ น Share ของผู้ให้ บริการ Platform ของ Advertising ในลักษณะแบบนี ้
โดย Youtube ครองไปประมาณ 70-80 เปอร์ เซ็นต์ และมีแนวโน้ มที่จะสูงหรื อคงตัวในลักษณะแบบนี ้ ส่วน
Platform อื่นๆ ที่ให้ บริ การในลักษณะที่คล้ ายๆ กัน คือ Line TV แต่ก็ยงั สู้ Youtube ไม่ได้ พวก Agency จะ
รู้ดีวา่ เวลาวางแผนจะวางแผนลง Youtube เพราะมีประสิทธิผลมากกว่า มันเป็ นเรื่ องของ Media Planning
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และการทํา Target Advertisement เพราะรูปแบบการโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงไป ถ้ าเป็ น Platform แบบนี ้
เราสามารถจะทํา Target Advertisement ได้ แต่ถ้าเป็ น Platform ทีวีปกติธรรมดา ทําค่อนข้ างยาก เพราะ
จะเป็ นเรื่ องของ Mass Media เสียส่วนใหญ่
ข้ อสังเกตก็คือ Digital VDO Advertising ซึง่ คาดการณ์วา่ ในปี 2563 จะสูงถึง 4.5 พันล้ านบาท
เติบโตถึงหนึง่ เท่าตัว แนวโน้ มก็จะเติบโตสูงขึ ้นอีกเรื่ อยๆ อีก เราสามารถที่จะดูได้ จาก

Benchmark ใน

ต่างประเทศ ซึง่ บ้ านเราถือว่าน้ อย น้ อยกว่ามาเลเซียด้ วยซํ ้า แต่สดั ส่วน Digital Advertising เมื่อเทียบกับ
Advertising ทังหมดนั
้
น้ เม็ดเงินจะเข้ าสู่ Digital มากขึ ้น ในบ้ านเรา จะลงที่ Youtube เสียเยอะซึง่ ก็เป็ นผู้
เล่นต่างชาติ

แต่ในยุโรป ปั จจุบนั นี ้กําลังพูดถึงเรื่ องการกํากับดูแล Platform ในลัก ษณะแบบนี ้อยู่ เนื่องจากว่า
เขาไม่สามารถที่จะเก็บภาษี ได้ และบริ การแบบนี ้เป็ นบริการในลักษณะข้ ามชาติ ไม่จําเป็ นที่จะต้ องมี
สํานักงานในประเทศของเขา และ Server ก็อยูท่ ี่ตา่ งประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ หรื อฮ่องกง เป็ น Platform ที่
Focus on Consumer เราจะเห็นสิ่งที่เกิดในตลาดว่าราคาค่อนข้ างลดลง สาเหตุที่ผ้ ปู ระกอบการ OTT ราย
ใหญ่ๆ ที่เป็ นระดับโลกหรื อระดับภูมิภาค เขาเข้ ามาในตลาด จะเห็นว่า Netflix ราคาอยูท่ ี่ 300 กว่าบาท ซึง่
ถ้ าเทียบกับ True ก็ยงั ตํ่ากว่า
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เมื่อมีการแข่งขันบริ การที่มีอยูใ่ นตลาด และมีชอ่ งว่างด้ านราคาที่ตา่ งกัน

เพราะฉะนันแนวโน้
้
ม

ราคาจะลดลง มันจะดึงผู้ให้ บริ การเพย์ทีวีรายเดิมๆ ที่ต้องปรับลดลงราคาลงมา โดยเฉพาะ

OTT ที่เป็ น

ระดับภูมิภาค เขาตังราคาอยู
้
ท่ ี่ 100 บาทเท่านันเอง
้ ในมาเลเซียอยูท่ ี่ 10 ริงกิต ก็ประมาณ 100 บาท
เพราะฉะนันในหลายๆ
้
ประเทศ เขาตังราคาไว้
้
ตํ่ามาก แล ะมันทําลาย Eco System ของระบบเดิมใน
ประเทศนันๆ
้ ที่จะทําให้ ราคาต้ องตํ่าลงมาอีก สาเหตุที่เขาทําราคาตํ่าแบบนี ้ได้ ก็เพราะเขาทําในระดับโลก
หรื อระดับภูมิภาค ซึง่ ผู้ให้ บริ การในประเทศไทยไม่สามารถสู้ได้ เลย นอกจากจะทําในลักษณะเดียวกัน
เพราะว่าการให้ บริ การในลักษณะแบบนี ้ มัน On Top ไปบนอินเตอร์ เน็ท เพราะฉะนันลู
้ กค้ าเป็ นใครก็ได้ อยู่
ในประเทศไหนก็ได้
เขามีความได้ เปรี ยบในแง่ของ Economy of Scale เวลาเขาไป Deal กับ Content provider เขาก็
Deal ในลักษณะ Regional เขามีภาษี ที่ดีกว่าเราที่มีลกู ค้ าอยูแ่ ค่ในประเทศไทย อันนี ้เป็ นข้ อท้ าทายอี กข้ อ
หนึง่ สําหรับผู้ให้ บริ การเพย์ทีวีวา่ เราจะรับมือกับผู้ให้ บริการระดับโลกอย่างไร ซึง่ จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะ
อุตสาหกรรมทีวี แต่ทกุ อุตสาหกรรม อย่างอุตสาหกรรมขนส่ง เรามี “อูเบอร์ ” ที่เรากําลังตามจับอยู่ ฯลฯ มี
หลายตัวอย่าง ที่ไม่เกิดขึ ้นเฉพาะในประเทศไทย ในหลายประเทศใ ห้ ความสนใจกับ Leveled Playing
Fieldและในส่วนของรัฐบาลก็จะสนใจในเรื่ องของการเก็บภาษีจากผู้ให้ บริการระดับโลก หรื อสนใจใน
ลักษณะของการคุ้มครองผู้บริ โภค ยกตัวอย่าง “เอ็นโซโค (Ensogo)” ที่เพิ่งปิ ดไป หายไปโดยจับมือใครดม
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ไม่ได้ ผู้บริโภคทําอะไรก็ไม่ได้ ในลักษณะเดียวกัน สมมติเราซื ้อบริการ Subscription TV วันดีคืนดี เขาปิ ด
หายไป เราทําอะไรไม่ได้
วิธีการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลในหลายประเทศ เขาคิดถึงเรื่ องการออกใบอนุญาต
ขึ ้นมา ที่สิงคโปร์ และเกาหลีออกใบอนุญาตไปแล้ วของสหราชอาณ

าจักรยังใช้ วิธีการ Soft

tender

Approach อยู่ คือการให้ ลงทะเบียน สามารถเข้ าไปดูเว็บไซท์ของ Ofcom ได้ ซึง่ เป็ นหน่วยงานกํากับดูแล
และมีผ้ มู าลงทะเบียนเป็ นผู้ประการ OTT ทีวีเป็ น 100 ราย ในประเทศอื่นมีการพูดคุยกันอยูพ่ อสมควร

สําหรับประเทศไทย เราเสนอแนวทางในการกํากับดูแลให้ กบั กสทช . โดยมาตรการในการกํากับ
ดูแลควรจะขึ ้นอยูก่ บั ระดับการพัฒนาของตลาด หมายความว่า ถ้ าในตลาดในระดับแรกๆ ที่เราเรี ยกว่า
“Infancy” เราอาจจะไม่ใช้ แนวทางกํากับดูแลแบบเข้ มข้ น เราควรส่งเสริมให้ เกิดบริการก่อน ยกตัวอย่าง
อย่างเช่น “อูเบอร์ ” ที่ผ้ บู ริโภคนัน้ ไม่มีใครถูกบังคับให้ ไปใช้ อเู บอร์ ถ้ าเราเปรี ยบเทียบกับทีวี ผู้บริโภคก็ไม่ได้
ถูกบังคับให้ ไปใช้ Youtube หรื อไปใช้ บริ การทีวีที่มีลกั ษณะเป็ น OTT เขาใช้ เพราะเขาเห็นว่ามันเป็ น
Innovation มันเป็ นสิ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของเขา เป็ นบริการที่ตอบ โจทย์ของเขามากกว่าสิ่งที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั เพราะฉะนันในมุ
้ มมองของหน่วยงานกํากับดูแล เราเชื่อว่าจําเป็ นที่จะต้ องส่งเสริมให้ เกิดนวัตกรรม
ให้ เกิดการให้ บริ การที่ดีขึ ้น
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หลังจากนัน้ มันจะเริ่ มมีปัญหา พอช่วง Expansion มันจะเริ่มมีปัญหาอย่างแน่นอน หน้ าที่ของ
หน่วยงานกํา กับดูแลก็จะหนักขึ ้นในช่วงของ Expansion และในช่วงของ “Maturity” ซึง่ แนวทางที่เรา
นําเสนอในช่วง “Infancy” ในช่วงเริ่ มแรก เรายังมองว่าสิ่งที่จะสนับสนุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยใน
Eco system ทังหมดของระบบ
้
ให้ แข็งแกร่งขึ ้น รองรับกับการเข้ ามาของต่างชาติ ซึง่ จริง ๆ ก็เข้ ามาแล้ ว แต่
จะเข้ ามาได้ แข็งแกร่งมากขึ ้นอีก ก็ต้องมีการสนับสนุนในเรื่ องของการทํา Content Production ในธุรกิจเพย์
ทีวี content ก็ยงั เป็ น King อยู่ ผู้บริ โภคซื ้อเพราะ Content ในไทย Content ของเกาหลีและท้ องถิ่นจะได้ รับ
การสนใจจากผู้บริ โภคมาก ซึง่ Netflix หรื อผู้ประกอบการระดับภูมิภาคและระดับโลกก็ร้ ูวา่ เวลาที่เขาเข้ าไป
ในตลาด Local แต่ละท้ องถิ่นมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน เขาจะปรับตัว Content ของเขา ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
ร่วมกับ Content Production กับผู้ให้ บริ การรายเดิมในตลาดท้ องถิ่นที่เขาต้ องการเข้ าไปเจาะ
ถ้ าเรามีความแข็ง แกร่งในเรื่ อง Content เราสามารถทําให้ Eco system ระบบทังระบบ
้
ไม่ใช่แค่
เฉพาะ OTT แต่เป็ นเพย์ทีวีเดิม แข็งแกร่งด้ วย กาสนับสนุนของ กสทช . ในปั จจุบนั เพื่อให้ เรามาผลิต
Content ที่ดีดี ยังทําได้ ไม่จงู ใจพอ เช่น ถ้ าผลิต Content ดี เราจะลดค่าธรรมเนียมให้ ซึง่ ค่าธรรมเนียมมัน
น้ อยอยูแ่ ล้ ว คนผลิต Content รู้อยูแ่ ล้ วว่าการทํา Content Production ดีดี ต้ องใช้ เงินลงทุนสูงมากน้ อยแค่
ไหน ซึง่ ในญี่ปนหรื
ุ่ อเกาหลีได้ วางแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติเอาไว้ แล้ วในเรื่ องการทํา Content นอกจากนัน้
ยังเป็ นการต่อ ยอดไปสูอ่ ตุ สาหกรรมอื่นด้ วย ถ้ ามองเป็ นโอกาส ก็ถือว่าเป็ นโอกาสที่ดีที่เราจะเกาะกระแส
การตื่นตัวของการบริ โภควีดีโอ และเอา Content ของเราสอดแทรกเข้ าไปให้ ได้ เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ง
ให้ กบั Eco system ของเรา
ในช่วงแรก เราเสนอให้ มีการลงทะเบียน ยังไม่ถึงขันให้
้ ใบอนุ ญาต ให้ ลงทะเบียนไว้ ก่อน เพื่อให้ เรา
รู้วา่ มีใครให้ บริ การอยู่ โดยปกติจะมีมาตรฐานหรื อเป็ นกฎที่ยอมรับร่วมกัน เป็ น

Co-regulation ก็ได้ แต่

ส่วนใหญ่ก็ไม่คอ่ ยประสบผลสําเร็ จเท่าไร หลังจากนัน้ พอเริ่มมีการให้ บริการเต็มรูปแบบ เราก็จะกํากับดูแล
ที่เข้ มงวดมากขึ ้น อาจจะเป็ นการให้ ใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบ หรื อเป็ นการกํากับดูแลในเรื่ องของ
Content Regulation ซึง่ คือ การทํา Online Rating แล้ วก็เป็ นการกํากับดูแลในเรื่ องของ Consumer
Protection เช่นในเรื่ อง Net Neutralityคือ การดูแลทุก Traffic เหมือนกันหมด หรื อเป็ นการกํากับดูแลใน
เชิงโครงข่ าย แต่ประเด็นเหล่านี ้ควรจะพูดก็ตอ่ เมื่อเรามีการเติบโตและมีผลกระทบเกิดขึ ้นชัดเจนมากขึ ้น
กว่านี ้
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ในเชิงปฏิบตั ติ าม สภาพการณ์ปัจจุบนั มันข้ ามช่วง Infancy มาระดับหนึง่ ในเชิงของตลาด แต่ใน
เรื่ องของกฎหมายและการกํากับดูแล เรามักตามตลาดอยูเ่ สมอ ในเรื่ องของการให้ ใ บอนุญาต ทาง กสทช .
เองก็มีอยู่ 4 ประเภท และ 3 ส่วนได้ ออกไปแล้ ว (Service, Network, Facility) และตัวสุดท้ ายคือ
Application ก็เข้ าใจว่า กสทช . ได้ เตรี ยมเอาไว้ แล้ ว คําถามว่าเราจะทําเต็มรูปแบบเลยหรื อจะทดลองทํา
ก่อน 1-2 ปี ก็เป็ นเรื่ องของ กสทช . ว่าจะเลือกในลําดับแบบไหน แต่อย่าลืมว่าถ้ าเราเข้ มงวดมากเกินไป ก็
จะมีผลสะท้ อนกลับมาแรง
คุณวิชิต เอือ้ อารี ย์วรกุล
ธุรกิจเพย์ทีวี มันกลายเป็ นธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็ก ระดับโลกกินระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคกิน
ระดับประเทศ ระดับประเทศกินระดับท้ องถิ่น ถ้ าสู้กนั แบบนี ้ คนไทยไม่มีทางสู้ได้ เราสู้รายใหญ่ไม่ได้ พอ
เขามาในระดับโลก เขาให้ บริ การไม่ใช่เฉพาะฝรั่งในเมืองไทย มันเป็ น Regional หรื อ Global เราสู้ไม่ได้ อยู่
แล้ ว ในความรู้สกึ ส่วนตัวมีเกาหลีและญี่ปนที
ุ่ ่ส้ ไู ด้ ถ้ าเป็ น Advertising Platform จะไม่ใช่ Youtube ที่เป็ น
รายใหญ่ แต่จะเป็ น Local platform และเขาก็มี Content ระดับชาติที่เข้ มแข็งพอสมควร คําถามมีอยูว่ า่ ผู้
กํากับดูแลควรจะออกมาตรก ารอย่างไร เพื่อให้ ระดับท้ องถิ่นสามารถแข่งกับระดับประเทศและระดับ
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ภูมิภาคได้ มันมีหลักเกณฑ์อย่างไร และในฝรั่งเศสก็มีกองทุนเหมือนกับบ้ านเรา คือ กองทุน กทปส . เป็ น
กองทุนที่สนับสนุน แต่วตั ถุประสงค์อาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ในฝรั่งเศสสนับสนุน Content ที่
ก่อให้ เกิดความรักชาติและวัฒนธรรม ในญี่ปนก็
ุ่ จะเป็ นคล้ ายๆ กัน มีลกั ษณะแบบนี ้ ถ้ ามองญี่ปนกั
ุ่ บเกาหลี
แล้ ว ผู้ประกอบกิจการเคเบิลมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะผลิต Content ได้ แต่ขนาดของท้ องถิ่นของเรา มันเทียบ
กันไม่ได้
แต่ในอินเดีย มีเคเบิลท้ องถิ่นเป็ น 10,000 แห่ง ทุกวันนี ้เขาก็ ยังอยูไ่ ด้ ผมก็เห็นว่าใน Platform ของ
คนที่จา่ ย 100 บาทต่อเดือน เขาก็มี HBO จึงเกิดคําถามว่าทําไมอินเดียถึงอยูไ่ ด้ หน่วยงานกํากับดูแลมีสว่ น
ช่วยไหม หรื อเอกชนช่วยตัวเอง พอจะตอบได้ ไหม

คุณจักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ
ของอินเดีย ตอบไม่ได้ อย่างที่ผมแจ้ งไปว่ากลไกหนึง่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานกํากับดูแล ก็คือ
การสนับสนุนทุน (Funding) เพราะว่ารูปแบบการให้ บริการแบบนี ้ มีต้นทุนส่วนเกิดจาก Content ที่ดีๆ
เพราะฉะนันการสร้
้
างความสามารถในการแข่งขัน คือ การสร้ าง Content ที่ตอบโจทย์ตรงความต้ องการ
ดังนัน้ การบริ หารต้ นทุน Content จึงเป็ นส่วนสําคัญ และองค์กรกํากับสามารถสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการ
รายเล็กๆ ในท้ องถิ่นสามารถมี Content คุณภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดได้

46

การเสวนา หัวข้ อ “อนาคตเพย์ ทีวียุค 4.0”
ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (แห่งประเทศไทย)
ไม่ทราบว่าได้ รับเชิญถูกกลุม่ หรื อเปล่า ถ้ าเราไปดู พรบ . การประกอบกิจการฯ 2551 ทางกฎหมาย
เขียนไว้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่จํากัดคลื่นความถี่และกลุม่ ที่ไม่จํากัดคลื่นความถี่ กลุม่ ที่จํากัดคลื่นความถี่ คือ
พวกฟรี ทีวี ส่วนกลุม่ ที่ไม่จํากัดคลื่นความถี่ คือ เพย์ทีวี แล้ วโท รทัศน์ดาวเทียมของเมืองไทยอยูใ่ นกลุม่ ที่ 3
คือ ไม่จํากัดคลื่นความถี่และไม่ได้ เก็บเงินด้ วย มันก็เป็ นฟรี ทีวี ตอนแรกผมคิดว่าหลงกลุม่ หรื อเปล่า เมื่อมา
ดูวา่ ทําไมต้ องมาอยูใ่ นกลุม่ เพย์ทีวี เราก็ดรู ะเบียบของ กสทช. 2555 เราอยูใ่ นข้ อ 5.3
เมื่อถามว่าผู้ประกอบการทีวีดาว เทียมคือใคร ขอตอบว่าพวกเรามี 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ที่มีลิขสิทธิ์
ส่วนใหญ่มาจากเคเบิล แล้ วมาเปิ ดจานดาวเทียม และ 2) กลุม่ ที่เคยจัดรายการข่าว ประเภททอร์ กโชว์ พวก
นี ้อกหักมาจากทีวี ก็มาเปิ ดโทรทัศน์ดาวเทียม สรุปแล้ วก็คือกลุม่ นักจัดรายการที่ผลิตเอง ถ้ าดูวา่ พวกนี ้อ ยู่
กันอย่างไร เมื่อ 20-30 ปี ที่ผา่ นมา เราเห็นจานซีแบนด์ความกว้ าง 250 เซนติเมตร และหดมาเป็ นเคยูแบนด์
ความกว้ าง 30 เซนติเมตร นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราเดินเข้ าไปตลาดและถามว่ามีทีวี
อะไรบ้ าง เขาก็จะบอกว่าคุณจะเอา “แอนดรอย์” หรื อคุณจะเอา “สมาร์ ท”ทีวี ซึง่ 2 แบบนี ้มีแค่ 2 เปอร์ เซ็นต์
เท่านัน้ (ประมาณ 4-500, 000 หลังคาเรื อนในประเทศไทย) นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
สมาร์ ททีวีหรื อแอนดรอยทีวี ถ้ าเครื่ องเล็กๆ ราคาไม่ถึง 10,000 บาท และเครื่ องขนาด 45-50 นิ ้ว
ราคาไม่เกิน 30,000 บาท คือเราจะบอกว่าอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปอย่างไร มันไม่ได้ เปลี่ยนที่เทคโนโลยี หรื อ
นักทํา Content แต่มนั เปลี่ยนทังตลาด
้
มันเปลี่ยนไปทังหมด
้
ในอนาคต ผู้บริโภค เวลาจะซื ้อทีวีเครื่ องใหม่
จะซื ้อเครื่ องแบบไหน เวลาต้ องการดูทีวีในรถ คุณจะใช้ อะไรดู ก็คงเป็ นโทรศัพท์ อันนี ้เป็ นคําตอบที่ชดั เจน
แล้ วตัวผมอยูต่ รงไหน เวลาทํารายการโทรทัศน์เมื่อก่อนใช้ คนประมาณ 50 คน พอมาทําโทรทัศน์
ดาวเทียมใช้ คนไม่ถึง 5 คน การลดคนทํางานก็เพราะต้ องการประหยัดต้ นทุน และปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่
สําหรับเรา คือเมื่อตอนนํ ้าท่วม สปริ งส์นิวส์ใช้ คนคนเดียวทําข่าว เอากล้ องติดตัวไป เอาไฟฉายติดตัว ไป ไป
ทํารูปนํ ้าท่วมและรายงานสด ที่แสดงให้ เห็นว่าตลาดเปลี่ยนไปมาก แต่ที่ไม่เปลี่ยนคือความต้ องการของ
ผู้บริโภค คนยังต้ องการข่าวสาร ส่วนคนทํา Content หรื อคนทํารายการก็ต้องเปลี่ยนบางอย่าง เช่น วันนี ้เรา
คงไม่ทําข่าวให้ ครบถ้ วน เพราะเสียเวลาเหลือเกิน แต่เราทําข่าวให้ เป็ นความจริง ทันทีที่เราทําข่าวให้ เป็ น
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ความจริง ทันทีที่เราทํารายการให้ คนเข้ าใจในสาระสําคัญ คนก็เชื่อถือ อันที่สอง เราต้ องอาศัยความ
แตกต่างให้ มาก อันที่สาม เราต้ องมุง่ ไปยัง

Section ให้ มาก จับกลุม่ ให้ น้อยลง อันที่สี่ เราต้ องตื่นตัว

ตลอดเวลาว่าเราจะเข้ าถึงได้ อย่างไร

คุณมานพ โตการค้ า ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์
สําหรับพวกเราที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
เยอะมาก ตังแต่
้ ต้นที่เราทํากันมาในตอนที่ยงั ไม่มีใครมีใบอนุญาต จนวันหนึง่ เรามีใบอนุญาต พวกเราเอง
ส่วนหนึง่ มาจากการไปใช้ โครงข่ายของต่างประเทศกันก่อนที่จะได้ รับใบอนุญาต มาถึงปั จจุบนั พวกเราก็
ได้ รับใบอนุญาตสมความตังใจ
้ ความปรารถนาของเราครัง้ แรก คือ ได้ รับใบอนุญาตจาก กสทช . เราเห็นว่า
ทําอย่างไรก็ได้ ขอเป็ นสัญชาติไทยสักที มาวันนี ้เราได้ เป็ นสัญชาติไทยแล้ ว
ผมเองตอนแรกอยูท่ ี่ดาวเทียมต่างประเทศ และพยายามเต็มที่ที่จะกลับมาอยูป่ ระเทศไทย วันนี ้
กลับมาอยูป่ ระเทศไทยสําเร็ จแล้ ว การเปลี่ยนแปลงของพวกเราหลังเราอยูภ่ ายใต้ กรอบของใบอนุญาต การ
แข่งขันทางด้ านเทคโนโลยีเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลย ผมเป็ นคนหนึง่ ที่จะประมูลดิจิตลั ทีวี แต่ก็ไม่
เข้ ามาร่วมประมูลด้ วย เพราะได้ ไปศึกษาข้ อมูลต่างๆ แล้ ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเร็วมาก
เราได้ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ช่องรายการโทรทัศน์ โครงข่ายโทรทัศน์ หลายท่านมองว่า กสทช . ที่เข้ ามา
กํากับดูแลนันเป็
้ นปั ญหาในการประกอบอุตสาหกรรม ถ้ ามองอีกมุมหนึง่ อุตสาหกรรมของเราอย่างไรก็ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลง ต่างประเทศก้ าวไปข้ างหน้ ามาก ถึงไม่มีคณะกรรมการ
กสทช. เข้ ามาเลย ไม่มีกฎหมายฉบับนี ้เข้ ามา แต่เทคโนโลยีก็เปลี่ยน โลกเปลี่ยนไปอยูแ่ ล้ ว มันเข้ ามาแล้ ว
ดีกว่าหรื อไม่ดีกว่า ก็ไม่มีใครตอบได้
แต่สิ่งที่หนึง่ ที่ผมมองว่าพวกเราที่ได้ ใบอนุญาตของผู้ประกอบการดาวเทียมมา ผมมองว่าเป็ น
ใบอนุญาตที่ถกู ต้ องสําหรับพวกเรา โครงสร้ างที่ออกแบบมาสมดุล เพียงแต่ต้องมีการปรับเพื่อเอาไปใช้ ให้
มันเหมาะสมเท่านันเอง
้ อย่างใบอนุญาตให้ บริการโทรทัศน์ หรื อใบอนุญา

ตช่องทีวี ครัง้ แรก เราได้

ใบอนุญาตอายุ 1 ปี ตามนโยบายของ กสทช. เป็ นการให้ ทดลองดูก่อน ครัง้ ที่สองได้ 3 ปี ครัง้ ที่สามได้ 5 ปี
แม้ หลักของใบอนุญาตเดิมกําหนดไว้ วา่ ใบอนุญาตให้ ไม่เกิน 15 ปี แต่เมื่อคณะกรรมการให้ มาแล้ ว
ความแตกต่างที่อยากเปรี ยบเทียบว่าใบอนุญาตนี ้มาในจังหวะที่มนั พอดี โดยที่ใบอนุญาตของช่องโทรทัศน์
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ดาวเทียมเป็ นใบอนุญาตที่ไม่ถกู กําหนดด้ านเทคโนโลยี ต่างกับใบอนุญาตอื่นๆ ที่อาจจะมาจากการประมูล
การประมูลมีการกําหนดเทคโนโลยี ไม่วา่ จะเป็ นใบอนุญาตของช่องทีวีดจิ ิตลั หรื อโครงข่าย ถูกล็อค
เทคโนโลยีทงหมด
ั้
คือ MUX เองถูกวางเทคโนโลยีแล้ วว่า หนึง่ MUX จะต้ องมี SD เท่าไร, HD เท่าไร แต่โลก
เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก วันนี ้ทีวีดาวเทียมออกอากาศแบบ SD อยู่ เราอยากเปลี่ยนแปลงเป็ น HD เราก็
สามารถทําได้ เพราะว่าเทคโนโลยีไม่ได้ ถกู ล็อค เราอาจจะเป็ น Super HD หรื อ Ultra HD หรื อ 8K เราก็
สามารถทําได้
ถ้ าผู้ประกอบการในยุคนี ้ไม่มีการปรับตัว หรื อปรับตัวไม่ทนั กับสถานการณ์เทคโนโลยี หรื อ
สถานการณ์แข่งขัน ก็คดิ ว่าจะมีผ้ ปู ระกอบการหลายรายที่คอ่ ยๆ ล้ มหายตายจากไป จะเหลือเฉพาะรายที่
ปรับตัวได้ จริงๆ ผู้ประกอบการที่ปรับตัวอย่างพวกเราจะอยูไ่ ด้ ไม่วา่ จะเป็ นทีวีดาว เทียมหรื อเคเบิลทีวี สิ่งที่
สําคัญก็คือความเป็ น Local เพราะถ้ าเราไปสู้กบั content ที่เป็ น International หรื อสู้กบั Platform ที่เป็ น
International เราสู้ยาก แต่ความเป็ น Local สู้เราไม่ได้ เราต้ องใช้ จดุ ได้ เปรี ยบตรงนี ้ ยกตัวอย่าง ผู้
ให้ บริการต่างประเทศ ถ้ าจะเข้ ามาแข่งขันในประเทศเรา ความลึกซึ ้งทางด้ านภาษา วัฒนธรรม หรื อความ
เข้ าใจในเรื่ องของวิชาชีพ การดํารงชีพของพวกเรา ซึง่ พวกนี ้เราสามารถเอาไปสื่อสารถึงกันได้ ระดับชาติไม่
สามารถมาทําข่าวท้ องถิ่นได้ แต่พวกเราทําได้

คุณวิริยา ธรรมเรืองรอง

นายกสมาคมเคเบิ ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

ต้ นกําเนิดของเรา คือ เมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว เรารับสัญญาณจากดาวเทียมที่สามารถพอจะรับได้ มา
ให้ บริ การแก่สมาชิก ผ่านมาระยะหนึง่ เป็ น 20 ปี ที่แล้ ว กฎเกณฑ์ก็เริ่มมีการเขียนขึ ้นมา Content ที่เคยมี
จํากัดก็มีเพิ่มมากขึ ้น คูแ่ ข่งมีมากขึ ้น ทางเลือกของลูกค้ าก็มีมากขึ ้น ถ้ าเราอยูเ่ ฉยๆ ณ วันนัน้ เราก็คงสิ ้นชีพ
ไปแล้ ว มาถึงวันนี ้ เราก็ไม่กลัวหรอก ถึงแม้ จะตายไป เราก็สามารถเลือกได้ วา่ จะฝั งหรื อจะเผา เราก็จะต่อสู้
ต่อไปแม้ วา่ จะมีเงินทุนอยูห่ น่อยนิด แม้ วา่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่ใส่ใจเท่าไร ก็ไม่เป็ นไร เราจะต่อสู้ด้วยตัว
เราเอง เดินโครงข่ายของเราด้ วยทรัพย์สินของเราเอง ต่างคนต่างลงทุนด้ วยตนเอง

ปั จจุบนั เรายกเลิก

แนวคิดเหล่านัน้ โครงข่ายเดิมที่มีอยู่ เราก็มาเชื่อมโยงถึงกัน ไม่จําเป็ นต้ องก่อสร้ างด้ วยตัวเอง
ตลอดเวลา 20 ปี ของการก่อตังสมาคมฯ
้
เรามีการพูดคุยกันมาตลอดว่าจะช่วยเหลือสมาชิกอย่า งไร
ไม่วา่ จะเป็ นองค์ความรู้ด้านบริ หารจัดการ ด้ านเทคโนโลยี หรื อด้ าน Content จุดแข็งจุดหนึง่ ของเพย์ทีวี คือ
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ถ้ าเราเอาของฟรี มาขาย คนก็ไม่ซื ้อ เราต้ องมีอะไรที่ตา่ งจากของฟรี เพราะฉะนัน้ Content คือหัวใจที่สําคัญ
ของเพย์ทีวี ต้ องบริ การจัดการ Content อันดับแรกเราไปซื ้อลิขสิทธิ์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย แล้ วาจัดเป็ น
กลุม่ ของ Content ถัดมาต้ องมาบริ หารจัดการเรื่ องการแปล การทํา Subtitle ให้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์ก่อนที่จะ
ถึงผู้ชม เมื่อผู้ชมเห็นความต่าง เขาถึงจะซื ้อ เราต้ องเพิ่มมูลค่าโครงข่ายเคเบิลทีวีของเราให้ ได้ เราถึงจ ะอยู่
ได้ ถึงแม้ วา่ จะถูกรังแกเล็กๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสียกับเรา แต่เคเบิลทีวีก็ยงั ยืนหยัดที่จะต่อสู้ และด้ วยบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป ความต้ องการของลูกค้ ามีมากขึ ้นในส่วนของอินเตอร์ เน็ท เราก็ต้องการที่จะมีการบริการ
อินเตอร์ เน็ทบนเคเบิลทีวีด้วย ด้ วยการเพิ่มอุปกรณ์เท่ าที่จําเป็ น และทําให้ ราคาถูกลงโดยการรวมตัวกันซื ้อ
นับเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึง่ ของสมาคมฯ
จุดเด่นของเรา คือ ความเป็ นท้ องถิ่น เป็ นเอกลักษณ์ของเราเอง ที่เป็ นเสน่ห์ของเคเบิลทีวี ปั จจุบนั
เคเบิลทีวีได้ รวมโครงข่ายกัน มีการถ่ายทอดประเพณีท้องถิ่น เช่น งานแห่เทียนเข้ าพรรษ

าที่จงั หวัด

อุบลราชธานี งานช้ างจังหวัดสุรินทร์ หรื องานชักพระที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี เรารวมพลังกันสร้ างเครื อข่าย
ถ่ายทอดสัญญาณไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ กลยุทธ์อีกอย่างหนึง่ คือ การผลักดันให้ มีการรวมกลุม่
กันของผู้ประกอบการ ในอดีตมี 300 กว่าราย ปั จจุบนั มีไม่ถึ ง โดยส่วนหนึง่ ก็เลิกกิจการไป ส่วนหนึง่ ก็
รวมกัน มีการแบ่งปั นทรัพยากร เช่น ใช้ ห้องส่งสัญญาณเดียวกัน หรื อใช้ โครงข่ายร่วมกัน ส่วนนี ้ทําให้ เรา
สามารถประหยัดค่าใช้ จา่ ย

คุณอมรภัทร ชมรั ตน์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท เนกซ์สเตป จํากัด
อนาคตเพย์ทีวียคุ 4.0 ยังสดใสอยู่ จากวันแรกที่เราทํารายการสํารวจโลกเมื่อ 18 ปี ที่แล้ วที่ชอ่ ง 9
และมันเกิด Inspiration เมื่อเราเริ่ มทํารายการเล็กๆ ขึ ้นมา เราค้ นพบว่าเราได้ รับจดหมายจํานวนมาเป็ น
10,000 ฉบับ และเห็นว่าคนตัวเล็กๆ ในสังคม อย่างเช่นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ที่ทําให้ เน็กซ์สเตปกลับมา
คิดใหม่วา่ เราจะทําทีวีเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวหรื อเปล่า หรื อว่าเราควรจะทําอะไรกับมันได้ บ้าง สุดท้ าย
เราก็ตดั สินใจว่าเป้าหมายของเราคือทําอย่างไรให้ ทีวี ที่มีอย่างน้ อยบ้ านละ 2 เครื่ อง ให้ เป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ย
ให้ เขาได้ ทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของเขาดีขึ ้น เราเชื่อว่าหน่วยเล็กๆ ระดับครอบครัว ถ้ ามีความรู้มากขึ ้น ก็จะ
ทําให้ สงั คมดีขึ ้น
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Thailand 4.0 จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ าคนไทยมีประสบการณ์การเรี ยนรู้โลกน้ อยกว่าคนอื่น ถ้ าเรามี
ประสบการณ์การเรี ยนรู้มากขึ ้น ก็จะทําให้ การพัฒนานันไปได้
้
เร็วขึ ้น ในที่สดุ จากการที่เราทําเล็กๆ มา ก็มา
ทําช่องสํารวจโลกที่ไทยคมอยู่ 7-8 ปี และสิ่งที่เราอยากเห็นคือ 1) Platform ที่มี Content ที่ดี, 2) เราอยาก
เห็นสัญญาณที่เป็ น HD เยอะๆ และ 3) ราคาที่เหมาะสมที่ลกู ค้ ารับได้ มันถึงเป็ น Good TV เป็ นเพย์ทีวีที่มี
คุณภาพเหมาะสม และทุกคนสามารถรับชมได้ โดยเราพยายามทําให้ เกิดความยุตธิ รรม เพราะว่าถ้ ามีเงิน
น้ อย ก็ไม่ต้องเป็ นเพย์ทีวีก็ได้ มันมี 2 ขันตอนด้
้
วยกัน โดยขันตอนแรก
้
เมื่อติดตังเสร็
้ จก็สามารถดูฟรี ได้ เลย
มีสารคดีพื ้นฐานให้ ดู 4-5 ช่อง ขันตอนที
้
่สอง คือ สมมติวา่ เขาอยากดู Content ดีๆ อย่าง Fox ก็ต้อง
จ่ายเงิน อาจจะประมาณ 300 บาทต่อเดือน
สิ่งที่เราภูมิใจในการเป็ นเพย์ทีวีก็คือ เรามี Baby TV ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของทุกคนที่มีลกู อายุน้อยกว่า
5 ขวบ ให้ ลกู ดูเพื่อช่วยให้ มีพฒ
ั นาการ อันนี ้คือ สิ่งที่เราใส่เข้ าไปเพื่อให้ เขาเข้ าถึงมันได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องมี
อินเตอร์ เน็ท หรื ออุปกรณ์อื่นๆ
ผู้บริโภคมองหาสิ่ งที่ดีสําหรับเขาและเขาสามารถจ่ายได้ เราต้ องพยายามทําของดีที่มีราคา
ยุตธิ รรม การที่เพย์ทีวีจะอยูไ่ ด้ ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ซึง่ เราก็ใช้ เวลาหลายปี ในการปรับการบริหาร
จัดการตรงนี ้ อย่าง Fox เราก็คยุ กันมาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี แต่ละ Platform ก็คยุ กันอยูห่ ลายปี ถึงจ ะคุยกันจบ
ภาพที่เห็นก็คือว่าตลาดยังต้ องการเพย์ทีวีอยู่ ยังมีโอกาสในทางธุรกิจอยูม่ าก เมื่อ 15ปี ก่อนเคยทําวิจยั ว่า
คนกรุงเทพฯ สามารถจ่าย 500 บาทต่อเดือน และคนต่างจังหวัดสามารถจ่าย 300 บาทต่อเดือน เพื่อดูเพย์
ทีวี ปั จจุบนั อาจจะลดลงเพราะ Netflix เข้ ามาและให้ บริกา รด้ วยราคาที่ตํ่ากว่า 300 บาท และเขามีข้อ
ได้ เปรี ยบคือเขาไม่ต้องขอใบอนุญาต ไม่ถกู ต้ องควบคุม และเงินออกไปต่างประเทศ นับเป็ นโจทย์ที่ท้าทาย
ในการกํากับดูแล

ม.ร.ว.รุ จยารั กษ์ อาภากร (รองกรรมการผู้จดั การใหญ่บริษัท Fox International Channels
(Thailand) จํากัด)
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เราเป็ น International Content เจ้ าเดียวที่นงั่ อยูต่ รงนี ้ และผมก็นงั่ อยูก่ บั ลูกค้ าของเราด้ วยในที่
ประชุมนี ้คือ เน็กซ์สเตปกับเอไอเอส ซึง่ เป็ นลูกค้ าที่ดีทงคู
ั ้ ่ ถ้ าถามว่ามองอนาคตเพย์ทีวียคุ 4.0 อย่างไร ใน
มุมมองของผมเห็นว่า Fox อาจจะได้ เปรี ยบในส่วนของการเป็ นกิจ การในต่างประเทศ ที่มีบทเรี ยนและ
ความรู้ที่หลากหลายที่อาจจะมีทงผิ
ั ้ ดและถูก ในฐานะที่เราอยูใ่ นประเทศไทย เราก็มองดูวา่ Content ที่เรามี
อยูป่ ระมาณ 25 ช่อง ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ กีฬา สารคดี ข่าว ฯลฯ เราคิดว่า Content เหล่านี ้ควรจะเปิ ด
กว้ างให้ กบั ผู้ชม การที่เราจะอ ยูก่ บั เจ้ าใดเจ้ าหนึง่ เป็ นระบบ Exclusive ผมคิดว่ามันไม่ใช่งานของ Fox นี่
เป็ นขันตอนแรกที
้
่เราทํา คือการเป็ น Non-exclusive เราสามารถให้ บริการช่องให้ กบั ทุกเจ้ าที่มี Platform
ต่างๆ
สิ่งที่สองที่เราได้ ปรับขึ ้นมา นอกจากที่จะเป็ น Non-exclusive แล้ ว คือในเรื่ องขอ งการให้ บริการ
เมื่อธุรกิจเปลี่ยนไป บริ ษัทต้ องทําอะไรบ้ าง ผมพูดในฐานะ Content ที่หลายคนมองว่า Content คือ King
แต่ Content จะไม่สามารถเป็ น King ได้ ถ้ าไม่มีประชากรหรื อผู้ประกอบการมาสนับสนุน การที่จะเป็ น
King ได้ ผมมองว่ามันยากนิดหนึง่ แล้ วมันเป็ นสิ่งที่ท้าทาย สิ่งแรกที่ต้องมีการเปลี่ยนในด้ านของ Content
Owner หรื อผู้ผลิต คือ Content Cost โดย Content cost ของ Fox ที่หลายคนมองว่ามี Content แต่ราคา
สูง ก็ขออธิบายว่า Content ของเมืองนอกเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยเฉพาะ Content ที่เป็ นที่ต้องการ อย่างเช่นกีฬา
และภาพยนตร์ ในแต่ละปี ก็มีการกําหนดไว้ วา่ จะปรับขึ ้นมากี่เปอร์ เซ็นต์
ถามว่าในตลาดที่เรา Operate ใน 14-15ประเทศในเอเชีย เขาสามารถจ่ายเงินให้ เราได้ ไหม จริงๆ
ก็ไม่ได้ เพราะตลาดช่วงนี ้อยูใ่ นช่วงที่ลดลง ไม่มีการเติบโต มันก็ยากสําหรั บเราเหมือนกันในฐานะ Content
Player คนหนึง่ การที่เรามี Content Cost เพิ่มขึ ้นค่าผลิตทุกอย่างก็แพงขึ ้น อันที่สอง Content Cost ใน
เรื่ อง License Fee ของ Fox เมื่อก่อนเราส่งผ่านเคเบิล ตอนนี ้เราต้ องคิดถึง Windows ซึง่ ตอนนี ้ Digital
Windows ก็เป็ น Windows ที่เราต้ อง Check List เข้ าไปด้ วย แต่มนั ก็มีราคาแพง เวลาเราซื ้อมาก็คํานึงถึง
ว่าจะลงช่องไหนบ้ าง เราลงทังเพย์
้ ทีวีและฟรี ทีวี เป็ นทัง้ Linear และ Non-linear
ถ้ าเรา Check List ออกมาทังหมด
้
Cost ของเราเพิ่มมากขึ ้นในแต่ละปี แต่ตลาดไม่ได้ โตไปด้ วย
เรารู้วา่ เรามี Cost ที่เพิ่มมากขึ ้น เราต้ องปรับตัว Product ของเราเพราะผู้บริโภคเปลี่ยนไป เขายังดูอยูท่ ี่
บ้ านอยู่ แต่เวลาเขาออกไปข้ างนอกก็ใช้ Digital device ไม่วา่ จะเป็ นมือถือหรื อแท็ปแล็บ เพราะเขาต้ อง
บริโภคความบันเทิง หรื อข่าว หรื อข้ อมูลต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ Fox ก็ต้องมี การปรับ เราเพิ่ง
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เปิ ดตัวที่ฟิลิปปิ นส์เมื่อ 2 วันก่อนก็คือมีการเปิ ด Applicationเรามองว่าจุดแข็งของเราที่นา่ จะแตกต่างคือ
เรื่ องของ Content และมี Windows ที่ตา่ งกับเจ้ าอื่น เราสามารถให้ ลกู ค้ าเปิ ดชมภาพยนตร์ ในมือถือได้ เลย
Fox อยูใ่ นเมืองไทยาร่วม 20 ปี เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาด มีคนที่เข้ ามาและจากเราไป
แล้ วหลายคน เราก็ได้ เรี ยนรู้บางอย่างว่าจริ งๆ แล้ วมันไม่ได้ อยูท่ ี่ Content อย่างเดียว หรื อการลงทุน จริงๆ
แล้ วคือการเข้ าใจตลาด ต้ องมี Infrastructure และ Commitment จริง การทําเพย์ที วีนนั ้ ไม่ใช่ทําวันนี ้แล้ วปี
หน้ าจะรวย เป็ นเรื่ องของการทําระยะยาว บางเจ้ าที่ทํางานร่วมกับเรามีการลงทุนที่สงู และเข้ าใจตลาด ก็มี
การต่อรองด้ านราคา การมี Commitment ว่านี่คือธุรกิจที่เขาอยากจะเดิน ก็คอ่ นข้ างจะลําบาก อันนี ้ก็คือ
ประสบการณ์ที่เราได้ เรี ยนรู้กบั ตลาด

คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์ (ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท
เอไอเอส จํากัด)
วันนี ้เตรี ยมมาพูดถึงอนาคตเพย์ทีวี ก็เลยทําการบ้ านว่าภาพรวจะเป็ นอย่างไร แต่เดิม เมื่อเราพูดถึง
เพย์ทีวี เราพูดถึง Linear เป็ นโทรทัศน์ที่มีผงั รายการ ปั จจุบนั การดูเป็ นการดูแบบวีดีโอ ถ้ ามาต่อเรี ยงช่องก็
เหมือนทีวี แต่จะมีอีกแบบหนึง่ คือ แบบไม่ได้ เรี ยงช่อง เป็ นวีดีโอเป็ นเรื่ องๆ แล้ วเราเลือกดู เราเรี ยกว่าเป็ น
VDO on Demand จริ งๆ แล้ วตอนนี ้แนวโน้ มของการใช้ เพย์ทีวี มีการเปลี่ยนแปลงจาก Linear ที่เป็ นผังช่อง
รายการ เปลี่ ยนไปใช้ เป็ นแบบ VDO on Demand มากขึ ้น ตอนนี ้ คนดูละครก็ไม่รอดูตอนสองทุม่ เขามาดู
ที่ Youtube และเลือกตอนที่อยากดูเลย นี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีตอ่ VDO Content
แต่ก็เชื่อว่าอย่างไรก็ไม่มีการเปลี่ยนไปหมด ไม่ใช่เปลี่ยนไปดู VDO on Demand หมด แต่มนั มี
ลักษณะเป็ นแบบ Hybrid มีการผสมผสาน ทังรู้ ปแบบที่เป็ น Linear ซึง่ อยูใ่ นลักษณะช่องรายการที่มีผงั
รายการที่ชดั เจน กับแบบลักษณะของ VDO on Demand ก็คือเลือกชมรายการที่ตนเองต้ องการกับตัว
Content ที่เราเลือกสรรไว้ ให้
ในอนาคตก็จะมีการบริ การแบบใหม่ อาจจะมีการซื ้อบัตรเพื่อดูภาพยนตร์ เป็ นเรื่ องๆ ไป และบริการ
อีกแบบหนึง่ ก็เป็ นการที่ไม่หารายได้ จากคนดู แต่หารายได้ จากคนทําโฆษณา เช่นกรณีของ
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Youtube ที่ดู

Content ไปก็ดโู ฆษณาไปด้ วย คนดูไม่ต้องเสียเงิน แต่คนทําโฆษณาเสียเงิน ในส่วนของ

VDO on

Demand (VOD) ก็จะมีลกู เล่นในการหารายได้ ที่หลากหลายขึ ้น
อนาคตของเพย์ทีวีนนั ้ Content จะถูกสร้ างขึ ้นมาอย่างหลากหลายและสามารถนําเสนอใน
เครื่ องมือต่างๆ ได้ ปั จจุบนั รูปแบบการรับชมทีวีมีหลากหลาย ไม่ได้ จํากัดว่าต้ องดูที่บ้านอย่างเดียว มีการดู
จากอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อออกจากบ้ านด้ วย รูปแบบการดูไม่เหมือนเดิม ดังนัน้ Content ต้ องถูกสร้ างขึ ้นเพื่อ
ความต้ องการเหล่านัน้ ยกตัวอย่าง ถ้ าเราอยูบ่ ้ าน เมื่อเราดูขา่ ว เราอาจจะมีเวลาดูนานเพราะว่าเรานัง่
สบายๆ เราอาจจะดูได้ นาน ถ้ าเราต้ องการดูขา่ วบนมือถือ เราอาจจะไม่มีเวลานัง่ ดูนานๆ เพราะฉะนัน้
Content อาจจะไม่เหมือนกันทังที
้ ่เป็ นข่าวเดียวกัน อาจจะต้ องมีการตังสอง
้
Format ที่สอดคล้ องกับการใช้
กับมือถือและทีวีตงโต๊
ั ้ ะที่บ้าน ดังนัน้ Content ก็ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองวิถีการใช้ ชีวิตที่
แตกต่างกัน Content ที่เราดูผา่ นมือถือหรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่ตา่ งๆ มีควา มเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น ไม่เหมือนกับ
ที่เราดูทีวีที่บ้านที่เราดูร่วมกัน เราต้ องวิเคราะห์ผ้ บู ริโภคและเข้ าใจว่าลูกค้ าของเรามีความต้ องการอย่างไร
บริ โภค Content อย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถปรับการเสนอสินค้ าของเราให้ กบั ลูกค้ าให้ ดีขึ ้นได้ สามารถ
คาดเดาได้ วา่ ลูกค้ าต้ องก ารดู Content แบบไหน เป็ นการวิเคราะห์วา่ แต่ละคนชอบอะไร มีการแตก
Segmentation ถึงตัวบุคคลเลย ว่าใครชอบอะไร ไม่ใช่เป็ น Segment แบบคร่าวๆ เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย หรื อ
เด็ก เป็ นต้ น
ถ้ าเรามองในส่วนของผู้บริ โภคในยุค 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เรามองว่าผู้บริโภคมีคว าม
ต้ องการมากขึ ้น สามารถเลือก Content ที่ตนเองต้ องการรับชมมากขึ ้น ดังนันก็
้ ต้องจัดหา Content ที่จะ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อันนี ้ก็จะเป็ นอันหนึง่ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้ บริการ

VDO

Service ซึง่ เชื่อว่า VDO on Demand จะ Dominate การให้ บริการวีดีโ อ การให้ บริการแบบ Linear ที่มีผงั
รายการและลูกค้ าไม่ได้ เลือก อาจจะมีน้อยลง หรื อมีความสําคัญน้ อยลง ขณะที่

VDO on Demand มี

ความสําคัญมากขึ ้น
ผู้ใช้ บริ การเพย์ทีวีมีแนวโน้ มที่จะเป็ น Multi Stream คือ ไม่ได้ ดอู ะไรโดยใช้ จอเดียว เมื่อเคลื่อนที่ก็
อาจจะใช้ มือถือหรื อแท็ปแล็บเพื่อดู Content ขณะเดียวกันพอกลับบ้ านก็สามารถดูจอใหญ่ได้ ผู้ใช้ บริการมี
จอหลากหลายเพื่อเลือกชมสิ่งต่างๆ และในอนาคตก็มีแนวโน้ มใช้ บริการในลักษณะ

Service

Convergence คือ แทนที่จะไป subscribe นัน่ ทีที่โน้ นที ที่ Line อันหนึง่ ที่ BB อันหนึง่ ก็อาจจะ
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Subscribe แค่ Service อันเดียว ขณะเดียวกัน ถ้ าอยูบ่ ้ านก็ Log in เพื่อใช้ ที่บ้าน เมื่อออกไปจากบ้ าน ก็
สามารถล็อคโดยใช้ Account เดียวกันบนแท็ปแล็บ หรื อมือถือ ก็สามารถดูบริการได้ เช่นกัน
ท้ ายที่สดุ ผู้บริ โภคน่าจะมีทางเลือกในการใช้ บริการมากขึ ้น มีทางเลือกใน Content มากขึ ้น และมี
ทางเลือกของ Offering ที่จะได้ จากผู้ให้ บริ การมากขึ ้น อาจจะมีบริการประเภท 1 วัน คือซื ้อ Content แล้ วดู
1 วัน ไม่ต้องมี Commit เป็ นเดือนก็ได้ หรื อดูได้ แค่ 1 สัปดาห์ หรื อมีการทํา content ที่เฉพาะกลุม่ อาจจะ
ทําแฟชัน่ อย่างเดียว หรื อทําชมแค่กีฬาอย่างเดียว เรื่ องของ Offering ก็จะมีอย่างหลากหลาย ให้ ผ้ ใู ช้ บริการ
ได้ เลือกมากขึ ้น จะไม่มีลกั ษณะการให้ บริ การแบบรวมๆ อย่างเช่นในอดีตที่มี นี่คือสภาพที่ผมมองว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงในการให้ บริ การเพย์ทีวี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้ดําเนินรายการ
เป็ นภาพที่สอดคล้ องกับที่คณ
ุ สุภิญญาที่ได้ พดู ไว้ แล้ วในตอนเช้ าว่าผู้บริโภคคือผู้ที่กําหนด และมี
ความสําคัญ ที่บอกว่าอยากจะดูอะไร ที่ผ้ ผู ลิตเนื ้อหาจะต้ องปรับตาม เห็นภาพที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างที่จะชัด
ทีเดียว และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน หลายคนในที่ประชุมก็อยูใ่ นสภาพการณ์ ดังกล่าวมาแล้ ว หลายคนมี
สมาร์ ทโฟนมากกว่า 1 เครื่ อง การตัดสินใจซื ้อทีวีเครื่ องใหม่ ที่ตอนนี ้มันเป็ นทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
และดูได้ หลายๆ จอในจอใหญ่จอเดียว จะเห็นว่าการรับสื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในรอบที่สอง อยากจะ
นําสูห่ วั ข้ อสําคัญที่ทางคณะผู้จดั ก็อยาก จะฟั งเหมือนกันว่า ในภูมิทศั น์สื่อที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต จะมี
ข้ อเสนอแนะในการกํากับดูแล โดยเฉพาะผู้ประกอบการเพย์ทีวี อย่างไรซึง่ ก็เป็ นประโยชน์ในฐานะ
ผู้ประกอบการเอง และที่สําคัญที่สดุ ก็คือว่าเป็ นประโยชน์ให้ ผ้ บู ริโภคได้ อย่างคุ้มค่าที่สดุ ด้ วย
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ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ
เราได้ มีการพูดคุยกันในเรื่ องนี ้มานานแล้ วว่าต้ องมีการลงทะเบียน กสทช . จะต้ องคิดให้ มากว่าจะ
ลงทะเบียนอย่างไร และเรื่ องการกํากับดูแลกันเอง ก็ขอให้ ทําอย่างจริงจัง ขอให้ กํากับความจริง ไม่ต้อง
กํากับอย่างอื่น ทุกเรื่ องทุกราวที่ออกมาต้ องเป็ นความจริง ถ้ าไม่มีความจริงที่ จดทะเบียนก็ต้องไปที่อื่น เรื่ อง
ที่สาม เราก็คยุ กันมานานแสนนานแล้ ว ที่บอกว่าการเรี ยงช่องนันไม่
้ ถกู แต่การจัดกลุม่ นันจํ
้ าเป็ น คนที่ชอบ
ดูขา่ วไม่จําเป็ นต้ องดูชอ่ ง 1 แล้ วกระโดดไปดูที่ชอ่ ง 50 แล้ วกระโดดไปดูที่ชอ่ ง 100 ควรไปที่ชอ่ ง 201, 202,
203 เพราะคนเดียวนี ้ดูข่ าว 3-4 ข่าว ดูละคร 3-4 เรื่ อง ถ้ าเรากํากับให้ เขาอยูร่ ่วมกันได้ การดูขา่ วก็สามารถ
ดูได้ ในช่องใกล้ ๆ กัน อันนี ้มีความจําเป็ นในการจัดหมวดช่อง ไม่ใช่การจัดเรี ยงช่อง
เรื่ องการปรับรายการ เดิมเขียนไว้ ดีอยูแ่ ล้ วว่าให้ แจ้ งก่อน 30 วันการยกเลิกผังรายการต้ องแจ้ งให้
ทุกฝ่ ายทราบ ไม่วา่ จะเป็ น กสทช . ผู้ร่วมงาน หรื อผู้บริโภค ทุกส่วนต้ องเห็นไปด้ วยกัน ถ้ าเราไม่สามารถซื ้อ
ลิขสิทธิ์ได้ ไม่สามมารถจะบอกได้ วา่ เราจะเลิกหรื อไม่เลิกอย่างไร อันนี ้เป็ นเรื่ องของกสทช . ที่จะต้ องทํา ซึง่
“ทีวีพ”ู เคยทําแล้ วว่ารายการใดก็ตามที่เข้ ามาในประเทศ ถ้ าไปแข่ งกันซื ้อจะไม่ออกอากาศให้ เพราะฉะนัน้
ราคาสูงๆ จะไม่มี ไม่เหมือนทุกวันนี ้ อยากให้ กสทช . ทําอย่างนี ้ ในการซื ้อรายการต่างประเทศที่ต้องเสนอ
รายการ Last Offer หยุดได้ หรื อยัง โดยเฉพาะพวกแข่งขัน Match ใหญ่

คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง
ยินดีกบั Fox, เนกซ์สเตป , และ เอไอเอส ที่มี Content ดีๆ เพราะว่าเราต้ องพึง่ พากัน เคเบิลทีวี
ให้ บริ การแบบโครงข่าย แต่เราไม่ได้ ผลิตรายการหลักๆ นอกจากรายการที่เป็ นท้ องถิ่น เพราะฉะนันเราก็
้
ยินดีที่จะเป็ นพันธมิตรกัน ในราคาที่เป็ นมิตรภาพ ลิขสิทธิ์ที่ถกู ต้ อง ก็สามารถที่จะทําให้ เร ายืนอยูไ่ ด้ อย่าง
มัน่ คง พึงพากันและกัน การบริ การต่างๆ ผมก็มีหน้ าที่ที่จะต้ องดูแลลูกค้ าเราอยูแ่ ล้ วในแต่ละท้ องถิ่นที่เป็ น
พื ้นที่ให้ บริ การ ส่วนประเด็นอื่นๆ ก็พยายามเพิ่มมูลค่าในโครงข่ายให้ เพิ่มมากขึ ้นจากโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อ
ทรัพยากรที่เรามีอยูแ่ ล้ ว ไม่วา่ ให้ บริ การในส่วนเคเบิลทีวีหรื ออินเตอร์ เน็ท ก็ขอฝาก กสทช . ในเรื่ องของการ
ออกใบอนุญาต ในการประกอบกิจการอินเตอร์ เน็ทหรื อโทรคมนาคม ขอให้ อํานวยความสะดวกมีความ
รวดเร็วในการออกใบอนุญาต กระบวนการ ขันตอน
้
หรื อวิธีการใดๆ ก็แล้ วแต่ สมาคมฯ ก็พยายามสื่อสาร
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ให้ สมาชิกได้ เข้ าใจถึงระเบียบ วิธีปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องตามกฎกติกา เพราะเราเองก็ต้องมีวินยั อยูแ่ ล้ วในส่วนนี ้ที่
จะผ่านพ้ นวิกฤตไปให้ ได้
ส่วน Platform ของเคเบิลทีวี ก็เห็นด้ วยกับอาจารย์นิพนธ์ ที่วา่ เราเองคงต้ องรักษาความเป็ นกลุม่
ของ Content ของรายการ เราต้ องบริ หารจัดการ Content ของเรา เพราะเราคือเพย์ทีวี เขาต้ องจ่ายเงินให้
เรา ถึงจะเป็ นสมาชิกของเราได้ ถ้ าไม่มีอะไรต่างจากฟรี ทีวี เราว่าเรายาอยู่ เพราะฉะนันประเด็
้
นของการจัด
กลุม่ ก็เป็ นสิ่งที่จําเป็ นอยู่ การบังคับเรี ยงช่อง บางครัง้ เราก็อยากให้ ความร่วมมือ แต่วา่ ทําไปแล้ วเกิดความ
ยากลําบากและเกิดปั ญหา ติดตามมามากกมาย เราอาจจะต้ องเลิกกิจการ แต่เราก็ยินดีที่จะพูดคุย
ปรึกษาหารื อกับทุกภาคส่วนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง การปฏิสมั พันธ์เพื่อบอกกล่าวปั ญหาที่เกิดขึ ้น การแก้ ปัญหา
ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ไม่วา่ ทางผู้ประกอบการ สมาคมเคเบิลทีวี ลูกค้ า หรื อหน่วยงานที่กํากับเรา
ในส่ วนของการกํากับ เคยพูดกันมาได้ 2 ปี แล้ วว่าเคเบิลทีวีสามารถให้ บริการอินเตอร์ เน็ทบน
โครงข่ายเคเบิลทีวีได้ แล้ ว แต่ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการอินเตอร์ เน็ทหรื อโทรคมนาคม เราก็ขอความ
กรุณาให้ ดําเนินการออกใบอนุญาตแบบนี ้ให้ รวดเร็ว และให้ ครอบคลุมถึงการให้ บริการจริงๆ ปั

ญหา

อุปสรรคที่เราเจอในช่วงที่ผา่ นมา คือยื่นเอกสารไป แต่การพิจารณาช้ า เราพยายามติดตามอยูเ่ หมือนกัน
แต่เราก็ไม่ได้ ใบอนุญาต

คุณมานพ โตการค้ า
เราอยากได้ ความสมดุลในการกํากับดูแลของ กสทช . อยากให้ มีความชัดเจนในการของ กสทช .
ตอนนี ้ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเ บิลทีวี ต้ องทําตามกฎ Must Carry อยู่ เราเองเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ของ Must Carry ว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไปสูด่ จิ ิตลั แต่เราอยากได้ ความ
ชัดเจนว่า Must Carry จะอยูต่ อ่ ไปอีกนานแค่ไหน สมมติวา่ กสทช . จะอนุมตั กิ ารสนับสนุน Must Carry ไป
อีก 3 ปี เป็ นไปได้ ไหมว่า กสทช. จะประกาศว่าอีก 3 ปี Must Carry จะสิ ้นสุดลง
Must Carry จริงๆ แล้ วก็มีประโยชน์ เพราะ Content ดิจิตลั คือ Content ของดาวเทียมและเคเบิล
เหมือนกัน แต่บนความมีประโยชน์ มันคือการแข่งขันด้ วย แต่การแข่งขันไม่มีความสมดุล มันมีการ
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ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกัน เนื่องจากดิจิตลั ทีวีก็มีโครงข่ายของตัวเอง ดาวเทียมและเคเบิลต่างก็มีโครงข่ายของ
ตัวเอง แล้ วดาวเทียมกับเคเบิลต้ องหารายได้ เพื่อเลี ้ยงโครงข่ายของตัวเอง
แต่ปัจจุบนั โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลต้ องมาแบกรับการใช้ จา่ ย

/ต้ นทุนของดิจิตลั ทีวี แม้ วา่

กสทช. จะอุดหนุนค่าด าวเทียมในส่วนของตัว Must Carry แต่ตวั โครงข่ายเอง ไม่วา่ จะเป็ นเคเบิลหรื อ
ดาวเทียม ที่จะต้ องมาจัดเรี ยงลําดับช่อง 1-36 ที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับร้ านค้ าหรื อห้ างสรรพสินค้ า
ของเรา เราลงทุนด้ วยเงินของเราเอง เราสร้ างห้ างฯ จนเจริ ญเติบโต และมีคนมาเดินใน ห้ างฯ จํานวนมาก
วันหนึง่ หน่วยงานกํากับก็มาบอกว่าจะขอพื ้นที่ชนล่
ั ้ างสุด ให้ คแู่ ข่งของเราย้ ายมาอยู่ มาขายสินค้ า ร้ านค้ า
ของเราขึ ้นไปอยูช่ นั ้ 2, ชัน้ 3 หรื อชัน้ 4 ตอนนันเรายั
้
งเหลือ 10 ช่อง คือบูธหน้ าห้ างเรา 10 บูธยังคงอยู่ อยู่
มาวันหนึง่ บอกว่าหน้ าห้ างฯ ก็ไม่ได้ แล้ ว ขอให้ ดจิ ิตลั ทีวีมาขาย กลายเป็ นว่าของเราไปอยูข่ ้ างหลังหมด ซึง่
การแข่งขันของดาวเทียมและเคเบิลก็ประสบปั ญหา เพราะคนดูที่จะเข้ าถึงช่องต่างๆ จะต้ องผ่านช่องที่
เป็ นดิจิตลั ทีวีก่อน คุณภาพการแข่งขันในแง่ของดิจิตลั ทีวีเอง เขาลงทุนเยอะกว่าทีวีดาวเทียมหรื อเคเบิลทีวี
ซึ่งเป็ นปั ญหาของทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีที่ไม่สามารถหารายได้ จากโฆษณา ได้ รายได้ จากการโฆษณา
ลดลงไปเรื่ อยๆ จนช่องดาวเทียมต้ องหนีไปทํารายการที่ไม่ถกู ต้ อง เช่นทําผิดกฎหมาย อย . จนหลายราย
ต้ องปิ ดกิจการไป
เราอยากได้ ความชัดเจนในเรื่ อง Must Carry ว่าจะหยุดเมื่อไร และการจั ดเรี ยงช่องจะหยุดเมื่อไร
เพื่อให้ โครงข่ายต่างๆ และ Platform ต่างๆ ที่จะมีการลงทุนหรื อการพัฒนาไปสูย่ คุ ของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสูด่ จิ ิตลั อย่างสมบูรณ์แบบ จะได้ ร้ ูวา่ เราจะลงทุนต่อไปข้ างหน้ า จะต่อลมหายใจ หรื อจะหยุดลมหายใจ
ของเราเสียในวันนี ้ อีกประเด็นหนึง่ คือ การส่ง เสริม เนื่องจากความอ่อนแอของ Content ในประเทศไทย
คุณภาพของการผลิต Content เราสู้ตา่ งประเทศไม่ได้ อยูแ่ ล้ ว เราขอฝากให้ กสทช . สนับสนุน Content ที่
เป็ นการผลิตจากท้ องถิ่นในประเทศไทยได้ ซึง่ จะทําให้ ท้องถิ่นและประเทศของเราเข้ มแข็ง เราจะเปลี่ยน
ผ่านเข้ าสูย่ คุ 4.0 ไม่ ได้ เลยถ้ าสื่อเราไม่เข้ มแข็ง ถ้ ามีการส่งเสริมให้ สื่อบ้ านเราเข้ มแข็ง สามารถผลิต
Content หลักและให้ Content ของต่างประเทศเป็ นตัวเสริม อันนี ้จะเป็ นประโยชน์มาก เราพัฒนาประเทศ
ได้ เราต้ องใช้ สื่อของพวกเรากันเอง
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คุณอมรภัทร ชมรั ตน์
ผมอยากขอความเท่าเทียมกันในการทํา งาน อย่างเช่น Content ที่ออกทาง IPTV สามารถสมัคร
ได้ 200-300 บาท โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์เลย หรื อมีของทุกช่องทุกค่ายอยูบ่ นนัน้ จะทําอย่างไรที่จะให้ เขาหยุด
ให้ บริการได้ มีชอ่ งต่างประเทศรายใหญ่รายหนึง่ เคยถามผมว่าคุณรู้จกั เจ้ านี ้ไหม เขาขาย 300 บาทต่อเดือน
มีสมาชิก อยู่ 6 แสนราย มากกว่าของ

TRUE Vision ที่เป็ นเพย์ทีวีอีก แล้ วโตวันโตคืน ล่าสุดเพื่อน

นักหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผา่ นมา เขามาเคาะที่ประตูบ้าน ถามว่าจะเป็ นสมาชิกไหม จ่าย
300 บาทต่อเดือน เขาบอกว่าเขาคุ้มมากถ้ าเปลี่ยนจาก

True มาตรงนี ้ อันนี ้น่ากลั วมากที่จะทําให้

อุตสาหกรรมจะอยูไ่ ม่ได้ เลย เพราะว่าในขณะที่เราทําให้ ราคาถูกที่สดุ เรามีคา่ ใช้ จา่ ยค่าลิขสิทธิ์ตา่ งประเทศ
อยู่ แต่เขาออนไลน์ที่เป็ น IPTV ผี ไม่จา่ ยเลยสักบาท และ Server ของเขาคงไม่ได้ อยูใ่ นเมืองไทย คงย้ ายไป
เรื่ อยๆ และ IPTV เขาก็เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ
ผมก็ไม่ทราบว่าเราจะจัดการที่ตรงไหน ถ้ าสามารถทําตรงนันได้
้ การแข่งขันที่เราทํากันอยู่ ก็เหมือน
เล่นกีฬา คนนันชนะบ้
้
าง คนนันแพ้
้ บ้าง เสมอกันบ้ าง ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะแข่งขันในกติกาเดียวกัน แต่
คนที่แข่งนอกกติกาไม่ควรอยูไ่ ด้ อันนี ้อันที่หนึง่ อันที่สอง เพื่อให้ เกิดความยุตธิ รรม Application ที่เป็ นวีดีโอ
ที่จะมาทําธุรกิจในเมืองไทยควรจะได้ ลิขสิทธิ์ที่เข้ ากับกรอบของเมืองไทยก่อน จะได้ มีความยุตธิ รรมในการ
แข่งขัน อย่าง Fox อยูใ่ นเมืองไทย รัฐก็เก็บภาษีได้ ก็มีความยุตธิ รรม แต่คนอื่นที่ไม่มีสํานักงานอยูใ่ น
เมืองไทย ไม่ต้องจ่ายภาษี และค่าลิขสิทธิ์ในเมืองไทย อันนี ้ไม่ยตุ ธิ รรม
ถ้ าใครอยากดูชอ่ งดิจิตลั ทีวีชดั ๆ วันนี ้บน Platform ของ Good TV มีชอ่ งHD ที่เป็ น HD แท้ ๆ (เรา
ทํามาได้ 2 ปี ) โดยเราให้ เงินช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
และยังทําต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เป็ น
ช่อง KU Band ที่ชอ่ ง HD เป็ น HD แท้ ๆ และดูฟรี

ม.ร.ว.รุ จยารั กษ์ อาภากร
ยืนยันว่า Fox ยังเป็ นบริ ษัทเล็กๆ และมีอยู่ 3 ข้ อ คือ 1) ก็คล้ ายๆ กับคุณอมรภัทรที่ได้ กล่าวใน
เบื ้องต้ น คือเมืองนอกให้ ความสนใจในเรื่ อง Privacy แต่ละประเทศ เขาจะให้ Rating ว่าประเทศนี ้มี
Privacy สูงหรื อไม่ ในประเทศไทยก็มีคอ่ นข้ างสูงอยู่ มันมีผลกระทบด้ านความเชื่อมัน่ และการลงทุนของเขา
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หน่วยงานที่ควบคุมของเราอาจจะไม่ชดั เจน สมมติวา่ Fox เป็ นทังหนั
้ ง , กีฬา ฯลฯ ซึง่ เป็ น Content ที่คนจะ
เป็ น Private มากที่สดุ เรื่ องหนึง่ รวมทังซี
้ รีย์ด้วย คือสามารถที่จะเปิ ดดูได้ ทกุ อัน ย้ อนหลังไปได้ หมดเลย
ทางเราสามารถทําอะไรได้ บ้าง เราอยูใ่ นฐานะที่เป็ นบริษัท Inter ทําได้ อย่างเดียว คือ ส่งให้ ฝ่ายกฎหมาย
เขียนบอกให้ ยกเลิกหรื อยุติ ไม่อย่างนันเราจะทํ
้
าอะไรสักอย่างหนึง่ แต่ถามว่าในการปฏิบตั จิ ริงๆ แล้ ว เราก็
ทํามากไปกว่านี ้ไม่ได้ ,
2) ถึงแม้ วา่ Fox จะเป็ นบริ ษัทอินเตอร์ แต่ประเทศไทยมีความสามารถด้ านการผลิต มี Creativity
สูงที่สดุ ประเทศหนึง่ เราไม่ได้ แพ้ เกาหลีเลย เราสามารถทําเกมโชว์ หรื อซีรีย์ตา่ งๆ มันค่อนข้ างพร้ อม แต่
ประเทศเรา ภาครัฐไม่คอ่ ยสนับสนุนเท่าไร อยากให้ ภาครัฐมาช่วยในส่วนของการผลิต ไม่วา่ จะเป็ นทีวี
ผ่านดิจิตลั หรื ออะไรก็แล้ วแต่ อยากเห็นประเทศไทยเป็ น Production Hub หรื อ Creative Hub เพราะว่า
ภาพยนตร์ โฆษณาของเราได้ รางวัล เพราะฉะนันเรามี
้
Creative มีคนเก่งๆ เยอะมาก ในมุมมองของ Fox
คือ ถ้ าเราสามารถเข้ ามาลงทุนและผลิตร่วมกับบริษัทในเมืองไทย จะมีสว่ นในการลดหย่ อนภาษีหรื อการ
ช่วยเหลืออย่างไรในการที่ทําให้ ตา่ งประเทศมองว่าน่าจะมาลงทุนที่นี่ ผมว่ามันมีแต่มนั ไม่คอ่ ยจะชัดเจนว่า
สิทธิตา่ งๆ พวกนี ้ใครใช้ ได้ ตรงนี ้ถ้ าเราได้ Content ดีๆ ทางเรายืนยันว่าจะนําไปให้ คนดูได้ 300 ล้ านคน
แน่นอน
3) นอกจากเราให้ บริ การทางช่องแล้ ว ทาง Fox เองก็หารายได้ จากการโฆษณา แต่ไม่มีมาตรฐาน
หรื อการทํา TV Rating ที่เป็ นกลางจริ งๆ อยากให้ หน่วยงานของรัฐมาควบคุมมาตรฐานหรื อวางมาตรฐาน
ว่าเป็ น Rating ที่สามารถใช้ กบั ทุกคน และเป็ น First Window หรื อ Second Window หรื อ Third Window
ก็แล้ วแต่ ถ้ ามีอนั นี ้ ก็สามารถดูได้ วา่ ช่องทําดีหรื อไม่ดี

คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์
เราเป็ นรายใหม่ที่เพิ่งเข้ ามา ประเด็นที่เรากังวลนัน้ ทาง Fox ได้ บอกไปแล้ ว เราเป็ นผู้ให้ บริการ ที่
เวลาเราทําขึ ้นมา เราทําแบบถูกต้ อง ได้ ลิขสิทธิ์มาอย่างเรี ยบร้ อย ที่เรากลัวก็คือ ลักษณะของ Privacy เรามี
ความกังวลตรงนี ้มากที่สดุ ถ้ า กสทช . ทําส่วนนี ้ได้ ก็จะขอบคุณมาก เราเพิ่ง Diversify จาก Telecom
Service Provider เป็ น Digital Service Provider ใน 2-3 ปี ที่ผา่ นมา เราถือว่าเรายังใหม่อยู่ เพราะฉะนัน้
เราเองยินดีให้ ความร่วมมือกับ กสทช . โดยเฉพาะทางด้ านของกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรคมนาคมนัน้
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เราทํามานานแล้ ว เราให้ ความร่วมมือมาโดยตลอด มาทางด้ านนี ้ เราอาจจะใหม่ ถ้ ามีอะไรแนะนําได้ ก็
ขอบคุณมาก ก็ขอยินดีน้อมรับทุกอย่าง

คุณวิชิต เอือ้ อารี วรกุล เจริ ญเคเบิลทีวี กรุงเทพมหานคร
ได้ ฟังข้ อมูลจากหลายๆ ท่าน ก็เป็ นห่วงตัวเองและเป็ นห่วงเพื่อน เพราะว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
70 เปอร์ เซ็นต์ให้ บริ การระบบแอนาล็อคอยู่ วันนี ้เขาไปดวงจันทร์ แล้ ว แต่เรายังขี่เกวียนอยู่ พวกเราหลาย
คนก็ยงั เชื่อว่าแอนาล็อคยังมีชีวิตอยูไ่ ด้ ฟั งวันนี ้ มันตอบชัดว่าไม่มี ทางรอด พวกเราเป็ นรายเล็ก เมื่อ Fox
บอกว่าเป็ นรายเล็ก พวกเราก็คงเป็ น “นาโน”
ผมมี 2 ประเด็นที่อยากให้ กสทช. ช่วย แม้ วา่ เราพยายามจะช่วยตัวเองในบางส่วนแล้ ว คือ 1) เรื่ อง
Must Carry ซึง่ เป็ นความไม่ยตุ ธิ รรมสําหรับผู้ประกอบการเคเบิลท้ องถิ่น ซึง่ เราเป็ นเพย์ทีวี

เราเป็ น

ทางเลือกของประชาชน ถ้ าเราจัดช่องรายการไม่ดี ท่านไม่ต้องดูเราก็ได้ แต่อย่ามาบังคับให้ เราเรี ยงช่อง
ตามที่ทา่ นกําหนดเหมือนฟรี ทีวี เพราะว่าสิ่งที่เราอยูไ่ ด้ จนถึงทุกวันนี ้ คือ ความแตกต่าง ไม่ใช่ความเหมือน
ถ้ าเป็ นความเหมือน เราอยูไ่ ม่ได้ เพราะเราเก็บรายเดือ น แต่ฟรี ทีวี ไม่ได้ เก็บรายเดือน ถ้ าท่านจะทํา Must
Carry เพื่อให้ ทกุ คนได้ เข้ าถึงช่องรายการทีวีสาธารณะที่ทา่ นกําหนดไว้ ให้ เนื่องจากสัญญาณคลื่นยังไปไม่
ทัว่ ถึง ท่านก็เลยบังคับให้ ทํา เพื่อที่ประชาชนจะได้ รับสิทธิเท่าเทียมกัน แต่เคเบิลท้ องถิ่นเราประกอบการใน
เขตอําเภอเ มือง และคลื่นหรื อเสาสัญญาณของ กสทช . ครอบคลุมไปหมดแล้ ว ประชาชนมีทางเลือกแล้ ว
ทําไมยังบังคับให้ เรา Must Carry อยู่ และปั จจุบนั นี ้ คลื่นที่ยงั ไปไม่ถึง มันอยูต่ ามเขา ซึง่ เคเบิลท้ องถิ่นก็ไม่
ไปทําหรอก ถ้ าตอบไม่ได้ วา่ จะเลิกเมื่อไร และยังจะทําต่อ ผมก็อยากจะไป
ประเด็นที่ 2 ก็คือว่า วันนี ้ทีวีดจิ ิตลั ที่เขาได้ ประโยชน์จากกฎ Must Carry ถ้ าเขา Must Carry บน
ดาวเทียม ท่านก็เอาเงิน 2,500 ล้ านบาทไปให้ เขาแล้ ว เพื่อจะจ่ายค่า

MUX ในฝั่ งเคเบิลก็ใช้ MUX

เหมือนกัน ท่านก็ไม่ได้ ให้ เงินผม และ กสทช. ก็แนะนํา คสช. เองว่าให้ ชว่ ยเหลือ แต่ทําไมโทรทัศน์แบบไม่ใช่
คลื่นความถี่ ทุกครัง้ ที่ออกกฎกติกามา ท่านบอกว่ามีเคเบิลกับดาวเทียม แต่พอจะให้ เงิน ท่านบอกว่ามี
ดาวเทียมอย่างเดียว เคเบิลไม่มี ถ้ าให้ ได้ อยากให้ ทา่ นอนุมตั ใิ ห้ เรา เพื่อสนับสนุนค่าออกอากาศ เพราะเรา
ก็ลงทุนเหมือนกัน แต่ถ้าท่านบอกว่าให้ ไม่ได้ ก้ ขอให้ ทา่ นยกเลิกกฎ Must Carry
61

เคเบิลทีวีเป็ นธุรกิจเพย์ทีวีที่ Content is the King วันนี ้ฟั งดูแล้ ว ผมว่าหลายคนที่มาในวันนี ้คือคน
ที่จะมาขาย Content ให้ กบั เรา ก็ขอให้ เราแข่งขันได้ แต่วนั นี ้ทุก Content อยูไ่ ด้ ด้วยเงิน เพราะฉะนันเวลา
้
เขาเสนอขายให้ กบั เพย์ทีวี เขาก็เสนอให้ รายใหญ่ รายใหญ่บอกว่าโอเคเอาไป 500 ล้ านบาท หรื อ 300 ล้ าน
บาท พอพวกผมไปคุยด้ วย ก็บอกว่าคุณต้ องจ่ายเท่ากับเขา มันก็ไม่มีทางเพราะเราเป็ นราย “นาโน” วันนี ้
อยากให้ ทาง กสทช . ออกกฎให้ เรา ก็คือกฎ “Hold Sale Must Offer” เช่น ลิขสิทธิ์ใดก็ตาม ถ้ าจะขายใ น
เมื องไทย ถ้ าคุณจะขายให้ เคเบิลที่เป็ นเพย์ทีวี จะต้ องมีผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตมีสิทธิ์ซื ้อ อาจจะมากกว่า
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เปอร์ เซ็นต์ ไม่ใช่ อยากเช่นมีผ้ ถู ือใบอนุญาตอยู่ 300 ราย ท่านให้ คนเดียว คนอื่นไม่ได้ ท่านต้ องกําหนดว่า
ถ้ าจะขายในประเทศไทย ต้ องมีผ้ ซู ื ้อเกินกว่า 150 ราย ถึงจะ ขายได้ ไม่อย่างนันก็
้ ห้ามขายในประเทศไทย
เพื่อให้ กระจายไปได้ ทวั่ ส่วนคุณจะไปเอาคนไหน ในราคาเท่าไร ก็เป็ นสิทธิ์ของคุณ ถ้ าคุณทําไม่ได้ ก็ไม่ต้อง
ขาย อันนี ้ในต่างประเทศ เขาทํากัน แต่ในเมืองไทยยังไม่ได้ ทํา อันนี ้เหมือน Handy Cab คือจะทําให้ ราย
เล็กมีโอกาสได้ ซื ้อ Content ในราคาที่เป็ นไปได้ ไม่อย่างนัน้ พวกเราก็ละเมิด ก็ไปตามจับเอาก็แล้ วกัน ก็
อย่างที่คณ
ุ สุวรรณาบอกว่ากฎตังมาก็
้ ไม่ทํา
นอกจากนี ้ ทางเน็กซ์สเตปเป็ นเพื่อนที่ดีของเรา ท่านขายลิขสิทธิ์ให้ เรา รายเล็กเก็บถูก รายใหญ่
เก็บแพง ไม่มีเงินก็คยุ กัน ท่านอลุม่ อะหล่วย ก็ซื ้อข ายกันมาเป็ น 10 ปี แล้ ว ทําให้ เราสามารถเปิ ดช่องเน็กซ์
สเตปได้ ทําไมคนอื่นไม่ทํา ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ฝาก Fox ด้ วย

ดร.วารินทร์ ชลหาญ ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและโทรคมนาคม จ.เพชรบูรณ์
ขออนุญาตพูดถึงคุณจักรกฤษณ์นิดหนึง่ จริงๆ คําว่า Convergence ที่เราพูดถึงกัน ชื่อเต็มๆ ของ
มันคือ Convergence of Technology แต่ในทุกเวทีของ กสทช . ที่ผมเข้ าร่วมในฐานะผู้ฟัง ลืมนัยที่สําคัญ
ของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปหมดเลย ตังแต่
้ เช้ ามา เราพูดกันสิ่งเดียว คือ เราพูดกันในเรื่ องการบริการ
โทรทัศน์และจะกํากับอย่างไร ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ ว เราจะกํากับได้ หรื อไม่ได้ สาระสําคัญอยูท่ ี่เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป ตรงนี ้แทบไม่มีการพูดถึงกัน และมีแต่คําที่สวยงามว่า “Convergence” แต่ในแง่ของการ
ปฏิบตั มิ ี 3 อย่าง ซึง่ ยังไม่เกิดขึ ้นจริงเลย ซึง่ มันจะทําให้ เราไปไม่ถึง 4.0 แน่นอน คือ กฎหมายยังไม่ มีการ
ปฏิรูป หรื อเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ทังในแง่
้
ของ พรบ . และประกาศ กสทช . ในส่วนของโทรคมนาคม และใน
ส่วนกระจายเสียงและโทรทัศน์ เทคโนโลยี Convergence ไปแล้ ว แต่โครงสร้ างการกํากับยังแยกส่วนอยู่
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ส่วนในเรื่ อง Infrastructure ทุกส่วนยังแยกกันอยู่ การออกใบอนุญาต ยังออกใ บอนุญาตแยกกัน เป็ น
โทรคมนาคม เป็ นกระจายเสียง ผมมีใบอนุญาตเป็ นโครงข่ายโทรทัศน์ ผมจะเอาไปทําโครงข่าย
โทรคมนาคม ก็ปรากฏว่าทําไม่ได้ ถ้ าทํา จะโดนจับติดคุก 5 ปี ปรับ 10 ล้ าน แล้ วมันจะ Convergence กัน
อย่างไร
ปี 2004 ทาง กสทช . ออกประกาศมามากมายและใช้ มาจนถึงปั จจุบนั แล ะไม่มีการปรับแก้ ไขให้
สอดคล้ องกับ Convergence of Technology เลย และมีมติออกมาอันหนึง่ ที่เป็ นมติประวัตศิ าสตร์ ของ
ประเทศไทย คือวันที่ 11 พ.ค. 2558 บอร์ ด กสท , การประชุมครัง้ ที่ 15/2558 ได้ อนุญาตให้ โครงข่าย
กระจายเสียงทําโครงข่ายโทรคมนาคมได้ จึงอยากขอฝากให้ กสท . ไปหารื อกับ กทค. เพื่อทําให้ เป็ นจริงให้
ได้ ปั จจุบนั แม้ วา่ กสท . มีมติอนุญาตแล้ ว แต่ทาง กทค . บอกว่าลองทําดูซิ คุณติดคุกแน่ ก็ขอฝากคุณสุ
ภิญญาด้ วย
เรื่ องที่สอง ในส่วนของตัวองค์กรกํากับ ผมไม่ทราบว่าเกิดขึ ้นได้ จริงหรื อเปล่า เพราะว่าพรบ

.

องค์กรจัดสรรคลื่นฯ 2553 เขาให้ รวมบอร์ ดเป็ น กสทช . 11 ท่าน แต่พอคัดสรรแล้ ว ท่านไปออกประกาศกัน
ภายใน แยกองค์กรนี ้เป็ น 2 ส่วน เหมือนปี 43 แยกเป็ นฝากโทรคมนาคมและกระจายเสียง การปฏิบตั แิ ยก
ส่วนเหมือนเดิม และอีกอันหนึง่ ที่สําคัญ เวลาออกประกาศ ท่านใช้ วิธีการมอบอํานาจให้ ประธาน กสท

.

ปฏิบตั หิ น้ าที่แ ทนประธาน กสทช . การทําแบบนี ้ค่อนข้ างจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไปนิดหนึง่ จริงๆ
แล้ วเราอยากให้ บอร์ ดทัง้ 11 ท่านมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ การตัดสินใจทุกอย่างหลอมรวมเป็ นหนึง่
เดียว ถ้ าสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ยังไม่แก้ ไข การทํา Convergence of Technology ก็จะเป็ นไปไม่ ได้ เลย ปั จจุบนั
เราต้ องแยกโครงข่ายทางกายภาพออกเป็ น 2 โครงข่ายตามกฎหมาย ไม่ใช่ตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นทาง
เทคโนโลยี กลายเป็ นต้ นทุนที่ซํ ้าซ้ อนเป็ น 2 เท่า

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ในวิกฤต ย่อมจะมีโอกาสอยูเ่ สมอ สิ่งที่อยากร้ องขอและให้ ความร่วมมือ คือ พวกเราทุกคนที่เป็ นผู้
มีสว่ นได้ เสียในกิจการตรงนี ้ให้ ความร่วมมือกัน โดยปกติทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีก็เป็ นคูแ่ ข่งกัน แต่
แข่งขันกันในภาวะปกติ ซึง่ ใช้ กฎกติกาเดียวกัน ก็ไม่ได้ มีอะไรเกิดขึ ้น อยูท่ ี่วา่ ใครจะดีกว่าส่วนไหนก็จะ
ได้ เปรี ยบกัน แต่หากการกํากับที่ทําให้ การแข่งขันเสรี นี ้ ผิดเพี ้ยนไป เช่น ทําให้ ฝ่ายหนึง่ ได้ เปรี ยบโดยสิ ้นเชิง
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ขณะที่อีกฝ่ ายหนึง่ เสียเปรี ยบโดยสิ ้นเชิง ยกตัวอย่างที่คณ
ุ วิชิตกล่าวถึงว่ามีเงินสนับสนุน ถ้ าเกิดว่าเรา
สนับสนุนให้ ทกุ ฝ่ ายที่เป็ นการแข่งขันในตลาดเดียวกันอย่างเป็ นธรรม มันก็เป็ นไปตามกติกา แต่ถ้า
สนับสนุนหรื อช่วยเหลือในมิตทิ ี่ทําให้ ไม่เกิดความธรรม อันนี ้เราจะแย่

คุณอมรภัทร ชมรั ตน์
VOD Application ของเมืองนอกน่าตกใจมาก ถ้ าเราไปดู เขาไม่ถกู เซ็นเซอร์ เลย เขาจะมีหนังบาง
ประเภทที่ลอ่ แหลมมาก และไม่ถกู เซ็นเซอร์ เลย อันนี ้ต้ องฝากไว้ นิดหนึง่ ถ้ าเด็กๆ เข้ าไปดู แล้ วพ่อแม่ไม่ได้ ดู
ด้ วย อันนี ้ก็ลําบากมาก คือต้ องกํากับ Content ของต่างประเทศด้ วย อย่างหนังต่างประเทศ อย่ างเรตอาร์
เขาไม่เซ็นเซอร์ เลย แต่อย่างช่องของ Fox เขาเซ็นเซอร์ มาก่อน แต่พวก VOD ไม่เซ็นเซอร์ เลย

คุณวิชิต เอือ้ อารี วรกุล
มีอยู่ 2 ประเด็น อันที่ 1 วันนี ้ โครงข่ายเคเบิลเป็ นไฟเบอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมก็เป็ นไฟเบอร์ มัน
ใช้ สายแบบเดียวกันเลย แต่วา่ โครงข่ายเคเบิล ถ้ าจะทํากิจการโทรคมนาคม ต้ องไปขออนุญาต แต่โครงข่าย
โทรคมนาคม ถ้ าจะทํากิจการโทรทัศน์ ก็ทําได้ เลย อย่างที่ ดร .วารินทร์ พดู ว่ามติของ กสท . บอกว่าโครงข่าย
เคเบิลทําโทรคมนาคมได้ แต่ทําจริ งๆ แล้ วโดนจับ โครงข่ายเหมือนกัน อันหนึง่ ทําได้ อีกอันหนึง่ ทําไม่ได้ อัน
ที่ 2 วันนี ้ธุรกิจมัน Convergence แล้ ว มีการทําอินเตอร์ เน็ทแถมเคเบิล เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 0.215
เปอร์ เซ็นต์ ทํากิจการเคเบิลแถมอินเตอร์ เน็ท เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 เปอร์ เซ็นต์ เกิดอะไรขึ ้น ทําไม
ไม่เป็ นธรรมอย่างนัน้ คือ กสทช . 11 คน พอแยกฝ่ ายแล้ ว ทําไมฝ่ ายที่ดแู ลกิจการโท รทัศน์ถึงไม่รักษา
ประโยชน์ให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรทัศน์ แต่คนที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ ทกุ อย่างที่ผ้ ปู ระกอบการ
โทรทัศน์ได้ ไป 2 เรื่ องนี ้ช่วยแก้ ให้ ด้วย
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คุณสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์
ขออนุญาตตอบเลยว่าขอครับ ที่เราทําบริการ Play Box เราขอโครงข่ายกิจการโทรทัศน์ด้วย
ใบอนุญาตโทรคมนาคม เรามีอยูแ่ ล้ ว พอเรามาทํากิจการทางด้ านของกระจายเสียงและโทรทัศน์ เราขอ
ครับ
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กล่ าวสรุปและปิ ดการประชุม
กสทช. สุภญ
ิ ญา กลางณรงค์
วันนี ้ เห็นข่าวหนึง่ บอกว่าเพย์ทีวีใน Region นี่ Impressive Growth มากเลย เราก็ลองไล่ดวู า่ มี
ประเทศไทยไหม ปรากฏว่าไม่มี ตอนนี ้เราก็สรุปบทเรี ยนว่า ตอนแรกมันเป็ นแนวโน้ มของทัว่ โลกที่เพย์ทีวี
อาจจะถดถอยลง แต่ปรากฏว่าในเอเชียแปซิฟิค หลายประเทศก็เติบโตมากขึ ้น หลายท่านก็สาเหตุวา่ เป็ น
เพราะอะไร ส่วนหนึง่ ก็โทษ กสทช. ว่าทําตลาดวายหมดเลย เป็ นเพราะ กสทช . ออกมาจัดระเบียบ ออกม า
ประมูลทีวีดจิ ิตลั ทําให้ ตลาดเพย์ทีวีวายลง อันนี ้ก็เป็ นข้ อเหตุผลหนึง่ หรื อไม่ ก็เอาไปคิดดู
อันที่สอง คือ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป อาจจะไปรับสารที่อินเตอร์ เน็ทมากขึ ้น ทําให้
เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมแบบเดิมมีผ้ บู ริ โภคลดลง แต่อนั ที่สาม จากประสบการณ์กํากับ ดูแลมา 5 ปี ส่วน
หนึง่ ก็เป็ นพฤติกรรมของผู้ให้ บริ การเองด้ วย ตรงที่วา่ การดูแลผู้บริโภคอาจจะไม่ดีมากพอ ผู้บริโภคก็บน่
ตลอด การที่มี Content ที่ดงึ ดูดใจอย่างเดียว ราคาไม่สอดคล้ องกัน ระบบ Call Center ไม่ทนั ท่วงทีและ
สื่อสารไม่ทวั่ ถึง มันก็ทําให้ ไม่เกิดความพึงพอใจ เหมือนแท็กซี่ในเมืองไทยที่หลายคนประสบปั ญหา ก็คือว่า
แท็กซี่ไม่ไป ทีนี่อเู บอร์ ก็เข้ ามาเป็ นตัวแทน ทังที
้ ่ก็ไม่ถกู กฎหมาย แต่มนั ก็สะท้ อนให้ เห็นว่าพอมีอะไรที่ถกู
กว่า ดีกว่า คนก็จะไป เพราะว่าบริ การที่มีอยูน่ นั ้ ไม่สร้ างความประทับใจที่ดี
ถ้ าเป็ น Free to Air ก็ไม่เป็ นไร คนอาจจะบ่นว่าดิจิตลั ทีวีดชู ดั บ้ างไม่ชดั บ้ าง สัญญาณอาจจะไม่ดี
รายการเหมือนเดิม แต่มนั ถูกทําให้ เป็ น Free to Air อย่างไรก็เป็ นของตายที่เปิ ดทีวีมาก็อาจจะมีให้ ดู ไม่
ต้ องเสียเงิน แต่กิจการเพย์ทีวีที่ต้องเสียค่าสมาชิก นอกจากจะมี Content ที่ดงึ ดูดแล้ ว ก็อาจจะ โดยเฉพาะ
ในยุค 4.0 การดูแลลูกค้ าเป็ นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะมันทําให้ คนตัดสินใจว่าจะอยูห่ รื อไป อันนี ้ก็คงต้ องฝาก
ทุกรายที่จะทํากิจการนี ้ต่อไป ทังรายเดิ
้
มและรายใหม่ โดยเฉพาะรายใหม่อย่างเอไอเอส ต้ องเจอรับน้ องนิด
หนึง่ เพราะว่ากําลังจะเข้ ามาอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของฝั่

ง กสท . ก็ต้องมาขออนุญาตโครงข่าย ขอ

อนุญาตช่องรายการเหมือนที่ True Vision เคยทําก่อนหน้ านี ้ เช่น เรื่ องมาตรฐานสัญญาทังหลาย
้
ซึง่ วันนี ้มี
กลุม่ ผู้บริโภคได้ ชว่ ยตรวจสัญญาผู้บริ โภคแล้ ว ก็ขอให้ ชว่ ยตรวจรายใหม่ด้วยว่ามันสอดคล้ องกับมาตรฐาน
ไหม อย่าง Good TV หรื อ Play Box ก็ต้องมีสญ
ั ญามาตรฐาน และต้ องส่งมาให้ กสทช . ตรวจด้ วย จะได้
เริ่ มต้ นนับหนึง่ ให้ เป็ นธรรม ตังแต่
้ แรก
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หัวใจของเพย์ทีวีก็คือ “สัญญาต้ องเป็ นสัญญา ” สัญญามีไว้ ค้ มุ ครองทังสองฝ่
้
าย ถ้ าฝั่ งสมาชิกผิด
สัญญา ก็จะต้ องชดเชยให้ กบั ฝั่ งผู้ให้ บริ การ ถ้ าฝั่ งผู้ให้ บริการผิดสัญญา ซึง่ กสทช . ก็จะดูตรงนี ้ ที่ผา่ นมา
การกํากับดูแลเข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อเปล่า อันนันก็
้ ให้ สงั คมตัดสินก็แล้ วกัน แต่ให้ ดีที่สดุ ก็ควรจะไม่มี
เรื่ องร้ องเรี ยนเลย นัน่ หมายความว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จในตัวของเอกชนเอง อย่างที่ ดร.นิพนธ์พดู เรื่ องการ
กํากับดูแลตนเอง ถ้ าบริ ษัทมีกรอบธรรมาธิบาลที่ดี ถ้ าเกิดปั ญหาขึ ้นก็สามารถจัดการได้ อย่างเบ็ดเสร็จด้ วย
ตนเอง เรื่ องร้ องเรี ยนก็จะมาถึง กสทช. น้ อย ที่ผา่ นมา จากบทรี ยน ไม่สามารถทําตรงนันได้
้
ถ้ าเราจะเริ่ มต้ นศักราชใหม่ ในยุค 4.0 ก็ฝากผู้ให้ บริการทีวีบอกรับสมาชิกทุกราย ไม่วา่ จะผ่าน
เคเบิล ดาวเทียม หรื อ IP ฯลฯ อยากให้ เอาเรื่ องของลูกค้ าเป็ นแกนกลาง เรามีโครงสร้ างพื ้นฐานแล้ ว จะไป
Ultra HD กันแล้ ว และเราก็อยูใ่ นระบบใบอนุญาตแล้ ว มีความโปร่งใส ไม่ใช่ระบบสัมปทานแบบเดิม ที่
อาจจะต้ องวิ่งเข้ าหานักการเมือง ฯลฯ หรื อว่ายุคนี ้ก็ต้องวิ่งหาใครกันหรื อเปล่า ท่านก็วา่ กันเอาเอง อะไรที่
ไม่ชอบมาพากล ก็ใช้ กลไกการร้ องเรี ยน เพราะฉะนันยุ
้ ค 1, 2, 3 ที่อยูใ่ นยุคของโครงสร้ างพื ้นฐาน ยุคของ
การแปรให้ เอกชนมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในระบบใบอนุญาต โปร่งใสขึ ้น เราก็ทํากันมาเป็ นลําดับ เพราะฉะนันก็
้
น่าจะเข้ าสูย่ คุ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นศูนย์กลาง แต่ก็เข้ าใจกลุม่ ท้ องถิ่นรายเล็ก ซึง่ วันนี ้เราน่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ น
วิทยาเป็ นครัง้ แรก ตังแต่
้ ผ้ ปู ระกอบการระดับ “นาโน” (ท้ องถิ่นรายเล็ก มาก) มาจนถึงผู้ให้ บริการรายใหญ่
ซึง่ เป็ นโทรคมนาคมด้ วย อย่างเอไอเอส แล้ วก็ตา่ งชาติ อย่าง Fox อยูใ่ นเวทีเดียวกันได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความหลากหลายของอุตสาหกรรม ก็เข้ าใจว่ารายที่เป็ นแอนาล็อคอยูก่ ็นา่ จะเหนื่อยมากๆ ก็จะพยายาม
ลองดูวา่ กสทช . จะช่วยเสริ มกําลังได้ ในด้ านใดบ้ าง ท่านอาจจะบอกว่าช่วยไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งตัดแข้ งตัดขา
เพราะอาจจะโดนสกัดไปหลายเรื่ อง
เรื่ อง Privacy เป็ นเรื่ องที่ตอ่ สู้กนั มาโดยตลอด ระหว่างรายเล็กที่อยูไ่ ม่ได้ ที่อ้างว่าต้ องละเมิด
ลิขสิทธิ์ กับรายใหญ่ สุดท้ ายแล้ ว เราก็ต้องยืนยัน ซึง่ จริงๆ แล้ ว ผู้บริโภค อาจจะได้ ประโยชน์จากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ แต่ในระยะยาวก็ไม่ดีตอ่ ผู้บริ โภค จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมที่ไม่เกิดการพัฒนาและปรับตัว เราก็คง
ต้ องเคารพกฎหมาย เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์นนผิ
ั ้ ดกฎหมาย และละเมิดจริยาธรรม ถ้ าเอามาใช้ แบบ Fair
Use ก็เป็ นอีกอย่าง แต่การที่เราเอามาดูเป็ นส่วนตัว ก็กระทบสิทธิ์ของเขา เพราะฉะนันก็
้ จะค่อยๆ ทําให้ มนั
ถูกต้ อง กสทช . ก็มีแนวทางที่จะแก้ ปัญหาเรื่ องนี ้ ก็คือถ้ าช่องอย่าง FOX, HBO ฯลฯ พบว่ามีการละเมิด
ลิขสิทธิ์อยูใ่ นช่องทางใด ก็ร้องเรี ยน หรื อตอนนี ้เราวางไว้ วา่ ให้ แจ้ งตํารวจก่อน แล้ วมาบอกเรา เราจะสัง่
ระงับช่องนันได้
้ เลย แต่ก็มีปัญหาว่าเราสัง่ ได้ เฉพาะผู้รับใบอนุญาตเรา
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ทีนี ้ถ้ ามันไปอยูบ่ นออนไลน์ ฯลฯ มันก็อาจจะลําบาก เรากําลังออกประกาศสํานักงานเพื่อกํากับ
กล่อง “แอนดรอย ” ที่เพิ่งประชาพิจารณ์ไปเมื่อวาน เพราะว่าตอนนี ้ การขายกล่องแอนดรอย ยังไม่ขอ
ใบอนุญาต ยังไม่เข้ ามาตรา 70 เหมือนกล่องดาวเทียมและเคเบิล แต่วา่ เรามีมติเป็ นแนวทางแล้ วว่าเราต้ อง
ให้ ผ้ ปู ระกอบการกล่องแอนดรอยมาขอใบอนุญาตตามมาตรา 70 ด้ วย เพื่อที่จะกํากับตรงต้ นทาง แต่ก็มี
การเถียงกันว่านอกจากกล่องแอนครอยแล้ ว กล่องอื่นๆ จะเข้ ามาในการกํากับไหม บางคนก็บอกว่าถ้ าเข้ าก็
ต้ องเข้ ากันหมด มากํากับดูแลกันแต่จะต้ องทําแค่ไหนถึงจะป้องกันลิขสิทธิ์ได้ ซึง่ สํานักงานเพิ่งจัด

Focus

Group ไปเมื่อวาน จะมีการสรุปและเข้ าสูก่ ารพิจารณาของ กสท . ต่อไป อันนี ้ทําเพื่อคุ้มครองคนทําถูก
กฎหมาย เราพยายามทําให้ คนทําไม่ถกู ลดลง เพื่อแก้ ปัญหาการถูกละเมิดลิขสิทธิ์
แต่วา่ การดูแล Application อย่าง Line TV, Facebook TV, Youtube ก็คยุ กันมานานว่าบางอัน
เป็ น User Generated Content ทําให้ Model ที่กํากับยังไม่ชดั ว่าจะเป็ นแบบไหน คงใช้ เวลาสักพักหนึง่
เพราะว่าถ้ าใช้ เงื่อนไขแบบ กสทช . ไปกํากับจะวุน่ วายกันอีกแบบหนึง่ เดี๋ยวมั นก็กบั ภาพรวมขอข้ อมูล
ข่าวสารของประเทศไทย บางคนก็จะบอกว่ารัฐไปคุกคามสิทธิและเสรี ภาพ ก็ต้องดู

Model

จาก

ต่างประเทศ ถ้ าจําเป็ นก็อาจจะเก็บภาษี ก่อน การเข้ าไปคุม Content หรื อการเข้ าไปจัด Rate ของ Content
เหมือนทีวี ก็ไม่แน่ใจ แต่เข้ าใจว่ามันมีชอ่ งว่างอยูม่ ากในตอนนี ้ องค์ความรู้ก็ต้องหากันต่อไปว่าต่างประเทศ
ทําอย่างไร ที่ไม่ใช่การทําแบบสุดขัวที
้ ่จะไปสกัดกันเทคโนโลยี
้
ไม่อย่างนันก็
้ ไปกระทบกับสิทธิของผู้ใช้ ใน
ภาพรวมด้ วย แต่มนั ก็เป็ นโจทย์ที่ยากพอสมควร แต่ก็จะรับข้ อเสนอไว้ ทังฝั
้ ่ งรายเล็กที่ยงั เป็ นแอนาล็อค
และฝั่ งที่จะ OTT กันอยูแ่ ล้ วจะมาหาจุดสมดุลอย่างไร แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นเพื
้ ่อให้ เข้ าหัวข้ อในวันนี ้ ที่การกํากับ
ดูแลหรื อการให้ บริ การที่ต้องมองคนใช้ บริ การเป็ นศูนย์กลาง คอยดูแลตังแต่
้ คณ
ุ ภาพสัญญาณ สัญญา
บริ การ และ Privacy ฯลฯ ที่จะต้ องคุ้มครองข้ อมูลของผู้ใช้ บริการ
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