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1 บทสรุปผูบริหาร 

รายงานฉบับน้ีเปนรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแล

การแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV) ซึ่งมี

เ น้ื อหาครอบคลุ ม  ความ เข า ใ จ ใน โคร งก าร  แนวทางการศึ กษาและ วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพตลาดการใหบริการ OTT TV ผลกระทบของ OTT TV และแนวทางการ

กํากับดูแล OTT TV ในตางประเทศ (International Study) การศึกษาวิเคราะหตลาดในประเทศไทย 

(Thai Market Analysis) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเฉพาะกลุมและผลจากการฝกอบรมพนักงาน 

จนถึงการพัฒนาขอเสนอะแนะขั้นสุดทายและและการวิเคราะหผลกระทบ (Final Recommendations  

and Regulatory Impact Analysis) 

การศึกษาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดประเด็นความทาทายในการกํากับดูแล OTT TV 

และจัดทําขอเสนอ (Recommendations) ตอบทบาทหนาที่ของ กสทช. ในการสงเสริมและกํากับดูแล 

ตลอดจนวิเคราะหขอดีขอเสียในประเด็นการกํากับดูแลตางๆ ที่ กสทช. อาจเขาไปแทรกแซงได โดยมี

รายละเอียดการดําเนินการศึกษา ผลการศึกษาและขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 

1.1 สรุปความเขาใจในโครงการ แนวทางการศึกษาและวิธีการดําเนินงาน 

โครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top 

(Competition Regulation on OTT TV) มีวัตถุประสงคหลักคือเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) 

สภาพตลาดและการแขงขันในบริการ OTT TV ผลกระทบที่เกิดกับตลาดการใหบริการที่เกี่ยวเน่ือง รวมถึง

แนวทางในการกํากับดูแลในเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือนํามาวิเคราะหเปนแนวนโยบายที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย และเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวดานการกํากับดูแลของ กสทช. ในยุคของการ

หลอมรวมสื่อ (Convergence) 

ในการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการดังที่กลาวไวขางตน บริษัท ไทม คอนซัลต้ิง 

จํากัด (ที่ปรึกษา) ไดออกแบบและแบงโครงการออกเปน 6 แผนงาน มีระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน โดยมี

รายละเอียดและความเช่ือมโยงกันของแตละแผนงานดังน้ี 
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รูปท่ี 1-1: แผนการดําเนินงานโครงการ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top หรือ OTT 

TV น้ันจําเปนตองนิยามความหมายของ OTT TV อยางชัดเจนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการศึกษาตอไป โดย

ในโครงการน้ี OTT TV หมายถึง บริการ เว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันที่ทําหนาที่สงเน้ือหารายการ 

(Content) ไปสูผูใชบริการปลายทางผานโครงขายอินเตอรเน็ตโครงขายใดก็ได  

จากรูปที่ 1-2 ภาพรวมหวงโซมูลคา (Value Chain) ของการใหบริการ OTT TV ประกอบดวย  

5 สวนสําคัญ ไดแก เจาของและผูผลิตสื่อหรือเน้ือหา (Content Owner) ผูใหบริการแพลตฟอรม OTT 

TV (Service Platform) ผูผลิตอุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT TV (Device) ผูใชบริการ OTT TV 

(End User) และผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider) โดยการศึกษาในโครงการน้ี

มุงเนนเพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการ สภาพตลาดและการแขงขันในการใหบริการ OTT TV ผลกระทบ

จากการใหบริการ OTT TV และแนวโนมในการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV ในสวนบริการ

แพลตฟอรม OTT TV (Service Platform) เปนหลัก และจะกลาวถึงอุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT 

TV ในทุกแผนงานของโครงการ 

Project Design

WP1: Project Planning

WP2: International Study WP3: Thai Market Analysis

WP4: Gap Analysis and Policy Recommendation

WP5: Focus Group and Capacity Building

WP6: Conclusion and Final Recommendation

Revision Period

• Project framework design

• Data collection on market 
characteristic, competition, 
regulation and consumer 
behavior

• Analysis and first 
recommendations

• Collect feed backs on 
recommendations

• Conclude and propose final 
recommendation/report

• Revise the final report
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รูปท่ี 1-2: ขอบเขตการศึกษาโครงการ 

 

แผนงานที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

 การดําเนินงานในแผนงานที่ 1 จะเปนการเตรียมการวางแผนโครงการโดยละเอียด โดยที่ปรึกษา

จะกําหนดนิยามกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top (OTT TV) สําหรับโครงการน้ีอยางละเอียด สรุปผล

การเลือกประเทศและประเด็นการศึกษาเพ่ือเปนกรอบแนวทางการศึกษาตลอดโครงการ รวมถึง

ดําเนินการปรับปรุงแผนการและขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตนตามที่เสนอมาในขอเสนอทางเทคนิคให

เหมาะสมกับความตองการของสํานักงาน กสทช.  

 

แผนงานที่ 2: กรณีศึกษาจากตางประเทศ (International Study) 

 ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะทําการศึกษาเปรียบเทียบประเทศตางๆ จํานวน 6 ประเทศ แบงเปน  

ประเภท รายชื่อประเทศ เหตุผล 

ประเทศท่ีมีการ

กํากับดูแล 

สหรัฐอเมริกา มีการใหบริการ OTT TV อยางแพรหลาย (เชน Netflix Hulu) 

และประสบความสําเร็จโดยมีสวนแบงตลาดมากกวา Pay TV  

รายเดิม และมีการกํากับดูแลดานเนื้อหา และการกํากับดูแลดาน

โครงขายดวยนโยบาย Net Neutrality 

สหราชอาณาจักร มีการใหบริการ OTT TV อยางแพรหลาย (เชน BBC iPlayer ITV 

Player) และมีการกํากับดูแลดานโครงขายและดานการใหบริการ 

Thai Market Players

International Market Players

Scope of OTT TV

Content Owner DeviceService Platform End User

User Generated Content

TV Shows

Sports

Movies

Free TV Channels

Smartphone

Tablet

Laptop

Smart TV

Set Top Box

USB Dongle 
Stick

On the go

Resident

Internet Service Provider
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ประเภท รายชื่อประเทศ เหตุผล 

OTT TV โดยมีพ้ืนฐานมาจากนโยบาย Net Neutrality และ

นโยบาย Audiovisual Media Service Directive ของ

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)  

สิงคโปร มีผูใหบริการท่ีเขามาใหบริการในประเทศไทยดวย ไดแก HOOQ 

ซ่ึงเปนผูใหบริการ OTT TV ในระดับภูมิภาคท่ีเกิดจากความ

รวมมือระหวาง Telco และ International Content Provider 

และมีการกํากับดูแลโดยใชนโยบายการกํากับดูแลทางดานการ

ใหบริการ OTT TV ผานระบบใบอนุญาต นโยบายการกํากับดูแล

ดานเนื้อหาของบริการ OTT TV และนโยบายการกํากับดูแลดาน

โครงขายดวย Net Neutrality 

ประเทศท่ีไมมีการ

กํากับดูแลหรือมี

การกํากับดูแลนอย 

เกาหลีใต มีผู ใหบริการ OTT TV ท่ี เกิดจากผู ใหบริการ Telco Pay TV 

Operator และการรวมตัวของผูใหบริการ Broadcaster รายใหญ 

และมีการกําหนดกฎหมายเพ่ือการกํากับดูแลดานเนื้อหาในระดับ

พระราชบัญญัติ (Internet Multimedia Broadcasting Business 

Act) 

มาเลเซีย มีผู ใหบริการ OTT TV ท่ีมี รูปแบบการรวมมือกับผู ใหบริการ 

Telco ในการเพ่ิมชองทางทางการตลาด และยังมีผูใหบริการท่ีเขา

มาใหบริการในประเทศไทยดวย ไดแก  iflix ซ่ึง เปนบริษัท  

Tech-startup และมีการกํากับดูแล OTT TV ทางดานเนื้อหา 

ออสเตรเลีย มีการกํากับดูแลบริการ OTT TV ทางดาน Online Content และ

มีผูใหบริการ Broadcaster และ Pay TV Operator รายเดิม (เชน 

Nine Seven Foxtel) ท่ีเขามามีบทบาทในการใหบริการ OTT TV 

  

ประเด็นหลักที่จะทําการศึกษาน้ันจะครอบคลุมในหลายๆ ดานที่เปนประโยชนแก กสทช. เพ่ือกําหนด

นโยบายการกํากับดูแล ประกอบดวย  

• สภาพตลาดและการแขงขันในตลาด Linear และ Non-linear Platform (Pay TV และ OTT 

TV) 

• รูปแบบการใหบริการ (Business Model) เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ OTT TV และแนวโนม

การใหบริการในอนาคตของ OTT TV 

• รูปแบบการหารายไดของ OTT TV (Monetization Model) 

• รูปแบบความรวมมือระหวาง OTT TV, Telco, Pay TV Operator, และ Broadcaster 
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• การวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานการแขงขันกับแพลตฟอรมอ่ืน (DTT, Cable และ 

Satellite) ดานราคาคาบริการ และผลกระทบตอผูบริโภค 

• รูปแบบและขอบเขตการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ OTT TV เชน การกํากับดูแลโครงขาย 

(Network Regulation) การควบคุมโดยการอนุญาต (Authotization/Licensing) การกํากับ

ดูแลเน้ือหา (Online Content Regulation) 

• รูปแบบนโยบาย การสงเสริมและการสนับสนุนตางๆ ที่ เ ก่ียวของ เชน การสนับสนุน  

Tech-startup OTT TV Provider  

• วิ เคราะหขอดีขอเสียของการเขาแทรกแซงดวยกฎระเบียบและนโยบายตางๆ และ  

Key Implication สําหรับประเทศไทย 

นอกจากน้ีที่ปรึกษาจะเพ่ิมเติมขอมูลเพ่ือให สํานักงาน กสทช. ไดเขาใจถึงแนวโนมของพฤติกรรม

และการกํากับดูแลในภาพกวางที่เปนสากลในอีก 2 เรื่อง ไดแก 

1. ภาพรวมในตลาดโลกของพฤติกรรมผูรับชมโทรทัศนผานชองทางอ่ืนๆ (Global Consumer 

Behavior on Video Consumption) มีประเด็นหลักในการศึกษาดังน้ี 

• พฤติกรรมการเลือกชมเน้ือหารายการผาน OTT TV 

• พฤติกรรมการใชอุปกรณตางๆ เพ่ือการบริโภคสื่อผาน OTT TV 

• ความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV ในปจจุบัน 

2. ภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาค Asia Pacific จํานวน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศ

ญี่ปุน ประเทศฮองกง ประเทศจีน ประเทศอินโดนิเซีย และประเทศฟลิปปนส โดยมีประเด็น

ในการศึกษาไดแก  

• โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ OTT TV  

• กฎหมายดานการคุมครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ  

• กฎหมายดานการออกใบอนุญาตแกผูประกอบการ OTT TV  

• กฎหมายดานอัตราคาบริการ (คลอบคลุมทั้งอัตราคาปลีกและคาสง)  

• กฎหมายดานการลงทุน (เชน การลงทุนจากตางชาติ)  

• กฎหมายดานลักษณะการออกรายการสงเสริมการขาย (เชน การพวงขายบริการ)  

• กฎหมายดานโฆษณา (เชน การกําหนดเพดานเวลาโฆษณาตอช่ัวโมง)  

• กฎหมายดานเน้ือหารายการ และกฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค 
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แผนงานที่ 3: การวิเคราะหตลาดในประเทศไทย (Thai Market Analysis) 

 ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะทําการวิเคราะหสภาพตลาดและการใหบริการ Pay TV และ OTT TV 

ในประเทศไทย แนวโนมตลาดและการใหบริการ รูปแบบการใหบริการ เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ 

OTT TV รูปแบบการหารายไดของ OTT TV รูปแบบความรวมมือระหวาง OTT TV, Telco, Pay TV 

Operator และ Broadcaster และการวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานการแขงขันกับ

แพลตฟอรมอ่ืน (DTT, Cable และ Satellite) ดานราคาคาบริการ และผลกระทบตอผูบริโภค เปนตน 

รวมถึงจะศึกษากฎหมายที่อาจเก่ียวของกับ OTT TV ในประเทศไทยจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบไดกับผลการศึกษาจากตางประเทศ รวมถึงศึกษาวิเคราะหธุรกิจ

ของผูใหบริการ OTT TV จํานวน 10 ราย ที่ใหบริการในประเทศไทยโดยละเอียด 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ปรึกษาจะใชรูปแบบทุติยภูมิ (Desk Research) และรวบรวมขอมูล

จากคลังขอมูล (Market Intelligence) ของที่ปรึกษาเอง ซึ่งที่ปรึกษาไดมีการจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีไวอยู

แลว อยางไรก็ตาม หากยังคงมีประเด็นใดที่ตองการขอมูลเชิงลึก ที่ปรึกษาอาจใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร

ที่เปนผูใหบริการ OTT TV ทั้งในรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 

แผนงานที่ 4: การวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Gap Analysis and Policy 

Recommendation) 

 ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะนําบทสรุปที่ไดจากการศึกษาในแผนงานที่ 2 และ 3 มากําหนดประเด็น

ความทาทายในการกํากับดูแล และจัดทําขอเสนอ (Recommendations) ตอบทบาทหนาที่ของ กสทช. 

ในการสงเสริม/กํากับดูแล ตลอดจนวิเคราะหขอดีขอเสียในประเด็นการกํากับดูแลตางๆ ที่ กสทช. อาจเขา

ไปแทรกแซงได 

 

แผนงานที่ 5: การประชุมหารือกลุมยอยและฝกอบรม (Focus Group and Capacity Building) 

 ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดการประชุมหารือกลุมยอย จํานวน 1 ครั้ง ณ สํานักงาน 

กสทช. เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอขอเสนอในการกํากับดูแล OTT TV ของที่ปรึกษา และที่ปรึกษาจะ

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใหบริการ OTT TV ในตางประเทศและแนวทางการกํากับดูแล

ดานการแขงขัน” จํานวน 1 ครั้ง ณ สํานักงาน กสทช. เพ่ือถายทอดความรูใหแกบุคลากรของสํานักงาน 

กสทช. ที่เกี่ยวของ 
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แผนงานที่ 6: การสรปุผลและพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Conclusions and Final 

Recommendations) 

ในแผนงานน้ีจะเปนการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดและพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายขั้นสุดทาย 

(Final Recommendations) ในการกํากับดูแล OTT TV ของประเทศไทย ใหแก กสทช. โดยที่ปรึกษาจะ

ทําการประเมินความเสี่ยงในการบังคับใชกฎระเบียบดาน OTT TV ในทางปฏิบัติหรือการไมบังคับใช

กฎระเบียบดังกลาวที่จะสงผลตอสภาพตลาดและการแขงขันในประเทศไทย หลังจากสรุปผลและปรับปรุง

ผลการศึกษาทั้งหมดแลว ที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา จํานวน 1 ครั้ง ใหแก

บุคลากรภายนอก (เชน ผูใหบริการ OTT TV ผูใหบริการ Pay TV Broadcasters ผูผลิตเน้ือหารายการ 

เปนตน) และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของ  

สําหรับแผนการดําเนินโครงการที่ที่ปรึกษาไดวางแผนไว ถูกแสดงไวในรูปที่ 1-3 โดยมีระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการตามขอบเขตงานใน TOR ทั้งสิ้น 7 เดือน อยางไรก็ตามที่ปรึกษาจะดําเนินงานใน

สวนของแผนงานที่ 1-6 ที่เปนเน้ือหาหลัก ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน (6 เดือน) โดยในเดือนสุดทายของ

การดําเนินงานจะจัดประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหแกบุคลากรภายนอก และเจาหนาที่สํานักงาน 

กสทช. ที่เกี่ยวของจํานวน 1 ครั้ง พรอมกับปรับแกเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะของสํานักงาน กสทช.  

 

 

รูปท่ี 1-3: แผนการดําเนินงานและระยะเวลาในแผนงาน 
  

Project Plan

D1 D2 D3

D3 = Focus Group & Recommendations (180 Days)

D4

D4 = Final Report (210 Days)D1 = Inception (30 Days) D2 = Interim (150 Days)

Work Plan

Month

1 2 3 4 5 6 7

OTT Competition Regulation

WP1: Project Planning

WP2: International Study

WP3: Thai Market Analysis

WP4: Gap Analysis and Policy Recommendation

WP5: Focus Group and Capacity Building

WP6: Conclusion and Final Recommendation

Report Revision Period
5 Aug 4 Dec

First Draft
By 31 Oct

30 Dec 31 Jan
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1.2 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบในตางประเทศ 

• ตลาด OTT TV ในประเทศไทยอยูในระดับเริ่มตน 

OTT TV เริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2557 นับไดวาอยูในระยะเริ่มตนเมื่อ

เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต ประเทศ

ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร มีการใหบริการ OTT TV มานาน มีผูใหบริการ OTT TV เขามา

ใหบริการอยางหลากหลาย ผูใหบริการบางรายมีการควบรวมกิจการ และมีผูใหบริการบางรายออกจาก

ตลาดไปแลว ในขณะที่ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียมีการใหบริการ OTT TV มาระยะหน่ึง

แลวแตยังอยูในระยะเริ่มตนเชนเดียวกับประเทศไทย โดยทั้ง 2 ประเทศ มีการใหบริการ OTT TV ที่

พัฒนาขึ้นโดยคนในประเทศ 

 

• YouTube และ Netflix ประสบความสําเร็จในระดับโลก โดย Netflix ไดรับความนิยมสูง

ที่สุด โดยเฉพาะในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 

จากประเทศที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบทุกประเทศ นอกเหนือจากประเทศเกาหลีใตแลว ทุก

ประเทศนิยมใช YouTube ในการเขาถึงบริการ OTT TV โดยเฉพาะเน้ือหาที่เปน UGC ในขณะที่ผูบริโภค

ในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลักทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศ

ออสเตรเลียใชบริการ Netflix เปนชองทางในการรับชมเน้ือหาที่มีลิขสิทธ์ิ เชน ภาพยนตร และรายการ

โทรทัศนออนไลนมากที่สุด ทั้งน้ีบริการ OTT TV รายใหญของแตละประเทศสวนมากเกิดจากผูใหบริการ

รายเดิมในกิจการโทรทัศน ทั้งผูใหบริการชองรายการ และผูใหบริการ Pay TV  
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รูปท่ี 1-4: พัฒนาการของตลาด OTT TV ของประเทศท่ีนํามาศึกษาเปรียบเทียบและประเทศไทย 
 

• รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการ OTT TV มีความสัมพันธกับประเภทของผูใหบริการ 

OTT TV 

ผูใหบริการรายใหมที่เกิดขึ้นในตลาดมักใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ในขณะที่ผูใหบริการ 

ชองรายการแบบชองรายการ FTA มักใหบริการ OTT TV แบบ AVoD ซึ่งเปนวิธีการหารายไดแบบที่

ตนเองถนัด และผูใหบริการ Pay TV รายเดิมเริ่มจากการใหบริการ OTT TV แบบ As-a-Feature (TV 

Everywhere) เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมของตนและเริ่มมีแนวโนมจะใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ดวย 

 

OTT TV Development Stage

Infancy Expansion Maturity

Started OTT TV since 
B.E. 2548 and is the 
home to global OTT TV 
players such as YouTube, 
Netflix and Amazon Prime

From B.E. 2547, numerous OTT TV 
platforms emerged in South Korea.
Successful OTT TV are the local ones.

UK launched 
its first OTT 
TV platform 
in B.E. 2549.

From B.E. 2549, OTT TV 
platform started.
In the past 2 years there was 
a high level of competition in 
the market. One local OTT TV 
closed down. 

Started OTT TV from B.E. 2553 and 
is the home to the regional start-up, 
“iflix”, which has expanded to 
Thailand

Started OTT TV from 
B.E. 2553. OTT TV need 
to apply for a license 
from IMDA

OTT TV market started 
in B.E. 2557 and 
steadily gaining 
importance
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รูปท่ี 1-5: OTT TV รายใหญของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต 
 

 

 

รูปท่ี 1-6: OTT TV รายใหญของประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย 
 

 

Dominant Players

The US

The UK

South Korea

Advertising Based (AVoD) Subscription Based (SVoD) OTT TV As a Feature Freemium

• Dominate by 
Independent OTT 
TV player like 
YouTube, Netflix 
and Amazon prime

• US’s players has 
most of the SVoD
market share

• UK enjoys Free 
contents from 
Traditional TV 
players

• All of the big 
players are backed 
by Traditional 
broadcasters and 
pay TV providers.

*BBC iPlayer viewers 
must pay TV license fee

Dominant Players

Advertising Based (AVoD) Subscription Based (SVoD) OTT TV As a Feature Freemium

• Australian choose Netflix over local 
ones to stream movies and series

• Popular local OTT TV are from 
traditional TV players

• YouTube is the go-to choice for 
catch-up TV rather than Toggle 
(Content Owner)

• Popular local OTT TV are from 
traditional TV players

Australia

Singapore

Malaysia

Thailand

• Free OTT TV platforms dominate 
Malaysian OTT TV market.

• Popular local OTT TV are from 
traditional TV players

• Thai prefer free platform for online 
video contents

• Independent OTT TV players 
dominate SVoD OTT in Thailand
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• ผูใหบริการ OTT TV รวมมือกับผูใหบริการรายอ่ืนในหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตเพื่อการกระจายบริการของตนสูผูใชบรกิารในแตละประเทศ 

รูปแบบความรวมมือของผูใหบริการ OTT TV มีหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปไดวาผูใหบริการ 

OTT TV จะรวมมือกับผูใหบริการในหวงโซอุปทานที่ตนไมไดใหบริการเอง หรือไมถนัด โดยรูปแบบ 

ความรวมมือมีดังน้ี 1) รวมมือกับผูผลิตเน้ือหาจากตางชาติและในประเทศเพ่ือสรางความแตกตางและเพ่ิม

หลากหลายใหกับเน้ือหาในแพลตฟอรม และลดคาใชจายในการหามาซึ่งเน้ือหา 2) รวมมือกับผูผลิต

อุปกรณในการรับชม OTT TV เพ่ือเปนชองทางการกระจายบริการของตนสูผูใชบริการ และ 3) รวมมือกับ

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือเปนชองทางการกระจายบริการของตนสูผูใชบริการในแตละประเทศ 

 

รูปท่ี 1-7: รูปแบบความรวมมือของผูใหบริการ OTT TV ภายในหวงโซอุปทาน 

• OTT TV ในภาพรวมไมสงผลกระทบในเชิงลบกับผูใหบริการรายเดิมในกิจการโทรทัศน 

ยกเวนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เน่ืองจากผูใหบริการรายใหญในประเทศตางๆ สวนมากเปนผูใหบริการรายเดิมในกิจการโทรทัศน 

ทั้งผูใหบริการชองรายการ และผูใหบริการ Pay TV บริการ OTT TV จึงเปนเพียงชองทางหารายได หรือ

ชองทางรักษาฐานลูกคาเพ่ิมเติมจากกิจการเดิมของตน จากการศึกษาในตางประเทศพบวาผูใหบริการ

แบบ FTA และ Pay TV ยังคงมีรายไดและ/หรือฐานลูกคาที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกา

พบวาผูใหบริการ OTT TV รายใหญในประเทศเปนผูใหบริการรายใหมที่ไมเก่ียวของกับกิจการโทรทัศน 

เชน YouTube และ Netflix ดังน้ัน OTT TV ในประเทศดังกลาวจึงสงผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมใน

ตลาด เชน จํานวนผูใชบริการเคเบิลทีวีในประเทศลดลง และเกิดพฤติกรรม Cord-cutting ในหมูผูบริโภค

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Partnership

Content Owner DeviceService Platform End User

Internet Service Provider

1 Partnership with Content Owner
- Providing greater variety of content library at a reduced cost 

Partner with cable TV networks e.g. AMC Networks, 
MTV, Food Network and TNT, including the owners’ 
affiliated networks e.g. A&E, Fox Sports, E!, Syfy and FX 

2 Partnership with Device Producers
- Offering easy access to the OTT TV service through selected devices

Partner with local and international 
content owners e.g. Eleven Sports 
Network, ABC, Disney and Nick Jr.

3 Partnership with ISP

- Gaining distribution channels and 
utilizing ISPs’ customer base
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• การใหบริการ OTT TV สงผลกระทบใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตตองรับผิดชอบคาใชจายใน

การขยายโครงขายเพื่อรองรับ Traffic ที่เพิ่มขึ้น 

การใหบริการ OTT TV ในคุณภาพที่สูงขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ความตองการของ

ผูบริโภค และการใชงาน OTT TV ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีการใชงาน OTT TV มานานและ

แพรหลาย สงผลใหความสามารถในการรองรับปริมาณ Traffic ที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเตรียมไวไม

เพียงพอ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจึงตองรับผิดชอบคาใชจายในการขยายโครงขายเพ่ือรองรับ Traffic ที่

เพ่ิมขึ้น โดยที่ผูใหบริการ OTT TV ไมไดรับผิดชอบในคาใชจายในสวนดังกลาว  

• บริการ OTT TV สงผลใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการรับชมสื่อที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในดาน

เนื้อหา ราคา และรูปแบบการใชงาน 

บริการ OTT TV  มีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลายและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่

เปลี่ยนไป โดยผูบริโภคสามารถเลือกรับชมหรือจายคาบริการสําหรับเน้ือหาที่ตองการรับชม ในเวลาที่

ตองการรับชมเทาน้ันได รวมถึงยังสามารถเลือกชมไดผานอุปกรณรองรับทั้งแบบประจําที่ และแบบพกพา 

ทั้งน้ีการแขงขันระหวางผูใหบริการ OTT TV ในบางประเทศสงผลใหราคาของ OTT TV แบบ SVoD 

ลดลง 

• มาตรการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ OTT TV มีหลายมิติที่เก่ียวของ โดยเรื่องหลักที่เปนที่พูด

ถึงทั่วไปคือการกํากับดูแลดานเนื้อหา ใบอนุญาต โครงขาย และมาตรการสนับสนุน 

OTT TV ถูกกํากับดูแลในเรื่องของเน้ือหาเปนหลัก อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลเน้ือหาบน OTT 

TV จะเครงครัดนอยกวาการกํากับดูแลเน้ือหาบนโทรทัศนแบบด้ังเดิม บางประเทศอาจเลือกใชระบบ

ใบอนุญาตและ/หรือมีมาตรการสนับสนุนบริการ OTT TV นอกจากน้ียังมีมาตรการ Net Neutrality 

บังคับใชกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงเน้ือหาที่ถูกกฎหมายไดอยางเทาเทียม 

• ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโดยมากยังไมไดมีการกํากับดูแล OTT TV โดยเฉพาะ 

ในภาพรวมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกํากับดูแล OTT TV ผานกฎหมายที่มีอยูกอนหนาน้ี

แลวเชน กฎหมายคุมครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ กฎระเบียบควบคุมโฆษณาทั่วไป เปนตน โดยโครงสราง 

การกํากับดูแลกิจการ OTT TV สวนมากยังไมมีการกํากับดูแลที่ชัดเจน แตมีแนวโนมการจัดทําแผนการ

กํากับดูแล OTT TV ในอนาคต 

1.3 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหตลาดในประเทศไทย 

สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยอยูในชวงเริ่มตน เน่ืองจากบริการ OTT 

TV เริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2557 ประกอบกับโครงสรางพ้ืนฐานหลักที่

ใหบริการอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตประจําที่ เขาถึงผูบริโภคในพ้ืนที่ที่คอนขางจํากัดและอัตรา

คาบริการคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ การเขาถึงบริการ OTT TV ของผูบริโภค
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ส วนใหญจึ ง เข าถึ ง ได ผ านบริการ อิน เทอร เ น็ตบนโทรศัพท เคลื่ อนที่ และ อุปกรณพกพาที่ ม ี

การเช่ือมตออินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ 

ผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย แบงได 4 ประเภท ไดแก 1) ผูใหบริการ OTT TV อิสระ 

( Independent OTT TV Provider)  ซึ่ งสวนใหญ เปนผูประกอบการเ กิดใหม ในกลุม เทคโนโลยี   

(Tech- Start-up) ทั้งภายในประเทศ อาทิ Hollywood HD Primetime YouTube Line TV  iflix และ 

Netflix เปนตน โดยมีรูปแบบในการหารายไดมี 2 รูปแบบหลัก คือการหารายไดแบบ AVoD และ SVoD  

2) ผูใหบริการชองโทรทัศนแบบฟรีทีวี (OTT TV from Free TV Provider) เปนการเพ่ิมทางเลือกใหผูชม

และรักษากลุมผูชมไวกับชองฟรีทีวีใหไดมากที่สุด และมีรูปแบบการหารายไดแบบ AVoD 3) ผูใหบริการ

ชองโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (OTT TV from Pay TV Provider) อาทิ True Visions Anywhere 

และ PSI โดยมีรูปแบบในการหารายไดมี 2 รูปแบบหลัก คือการหารายไดแบบ AVoD และ SVoD  

4) ผูใหบริการโทรคมนาคม (OTT TV from Telco Provider) คือ AIS Play  ซึ่งมีรูปแบบการหารายได

แบบ As-a-Feature เปนหลัก และลูกคาอาจจะตองจายเงินเพ่ิมสําหรับเน้ือหาของผูผลิตเน้ือหารายการ

บางราย รูปแบบการใหบริการเน้ือหาของผูใหบริการแตละราย มีสัดสวนของเน้ือหารายการที่แตกตางกัน 

เชนภาพยนตรและซีรีสตางประเทศ ภาพยนตรไทย รายการวาไรต้ี กีฬาและเน้ือหารายการสําหรับเยาวชน 

โดยผูชมเลือกดูรายการพิเศษไดตามความตองการ (Video on demand) หรือมีรูปแบบการทํางาน

เพ่ิมเติม เชน สามารถตรวจสอบรายการลวงหนาได และบันทึกเปนรายการโปรดได สามารถชมยอนหลัง

รายการสดไดทันทีมากที่สุด 2 ช่ัวโมง (2 hours time-shift) สามารถเปดชมรายการที่ออกอากาศไปแลว

ยอนหลังได 2 วัน (2 Days Catch-up) เปนตน 

การแขงขันในตลาด OTT TV สําหรับผูใหบริการที่มีรูปแบบในการหารายไดแบบ SVoD พบวา 

Hollywood HD เปนผูนําของกลุมผูใหบริการ OTT TV รายใหมในตลาดดังกลาว หากพิจารณาจาก

รายได โดยในป พ.ศ. 2558 Hollywood HD มีรายไดจากการใหบริการสูงสุดเปนอันดับหน่ึง หรือเทากับ 

299 ลานบาท รองมาคือ Primetime และ MonoMaxxx โดยมีรายไดเทากับ 143 ลานบาท และ  

98 ลานบาทตามลําดับ และอัตราคาบริการรายเดือนของแตละรายอยูในชวงราคา 99-200 บาท  ซึ่งอัตรา

คาบริการดังกลาวเปนระดับราคาที่ใหบริการใกลเคียงกับประเทศมาเลเซียและไมไดสูงมากนักเมื่อเทียบ

กับประเทศกรณีศึกษาอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม รายไดรวมของผูใหบริการ OTT TV รายใหมทั้ง 3 รายในตลาด 

SVoD คิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 10 ของรายไดของผูใหบริการ OTT TV ที่เปน Pay TV รายเดิม 

(คิดเทียบกับรายไดรวมของ TrueVisions ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป 2559)  

หากพิจารณาเปรียบเทียบรายไดของผูใหบริการ OTT TV ในตลาด SVoD กับ AVoD ของไทย

รายใหญ คือ YouTube  (สัดสวนรายไดจากการโฆษณามากกวารอยละ 75 ) และรายอ่ืนๆ (อาทิ Line 

TV, One และ Mono29 เปนตน) สัดสวนรายไดการเริ่มใหบริการของผูใหบริการ OTT TV ในตลาด 

SVoD คิดเปนรอยละ 25 โดยประมาณ อยางไรก็ตาม การเขามาของผูใหบริการ OTT TV รายใหมทั้งใน

ตลาด SVoD และ AVoD ไมไดสงผลกระทบกับรายไดของผูใหบริการรายเดิมมากนักในสภาพตลาด
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ปจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองจากระยะเวลาการใหบริการของผูใหบริการรายใหมอยูในชวงของการเริ่มตน เน้ือหาที ่

ผูใหบริการ OTT TV รายใหมแตละรายใหบริการไมไดมีรูปแบบเน้ือหาเดียวกันทั้งหมด และอัตรา 

การเติบโตของการโฆษณาผานสื่อวิดีโอมีแนวโนมการเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกวา 2 เทาใน 1-5 ปขางหนา 

ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลใหการแขงขันของผูใหบริการไดในอนาคต 

ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ผูใหบริการ OTT TV อาจตองเผชิญและเปนอุปสรรคตอการใหบริการ  

OTT TV  ไดแก การเพ่ิมขึ้นของคาลิขสิทธ์ิของเน้ือหาและปญหาดานการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Piracy)  

การแขงขันดานราคาและการใหบริการคุณภาพในการรับชมที่ ดีแกลูกคา เปนตน ซึ่งทั้งหมดน้ี 

การใหบริการ OTT TV จําเปนตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมาก อาจเปนขอจํากัดสําหรับผูใหบริการ  

OTT TV รายเล็กและรายใหม ซึ่งมักจะเริ่มตนจากการมีเงินลงทุนที่ไมมากนัก นอกจากน้ี เน่ืองจากบริการ 

OTT TV เปนบริการใหมที่เกิดจากการหลอมรวมสื่อและมีการแพรภาพผานโครงขายอินเทอรเน็ต จึงมี 

ความเกี่ยวของกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน 

ประเด็นการบริหารจัดการชองความถี่ (Bandwidth management) การกีดกันการรับชมเน้ือหารายการ

ของผูใหบริการ OTT TV และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบในการกํากับดูแลจึงเปนประเด็นที่ 

ผูใหบริการ OTT TV ควรใหความสําคัญเชนกัน   

โดยสรุป สามารถกลาวไดวา การใหบริการ OTT TV ของไทยในภาพรวม อยูในชวงของการเริ่ม

เขาสูตลาด 1-2 ปแรกเทาน้ัน มีผูใหบริการและรูปแบบเน้ือหาที่คอนขางหลากหลาย มีผูใหบริการ OTT 

TV ที่มีความไดเปรียบในการแขงขัน 3 อันดับแรก ไดแก YouTube  LINE TV และ TrueVisions 

Anywhere  โดยปจจัยหลักที่ทําใหทั้ง 3 รายมีความไดเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับรายอ่ืนๆ คือ จํานวน

ผูชม ความนาสนใจและหลากหลายของเน้ือหา สถานะทางการเงินและความมีเสถียรภาพของแพลตฟอรม

ในการสรางประสบการณที่ดีใหแกผูรับชม ทั้งน้ีผูใหบริการทั้ง 3 รายใหบริการโดยไมมีการเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการปลายทาง (ใหบริการแบบ AVoD, OTT as a feature) ซึ่งทําใหเปนที่นิยมในประเทศไทย 
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 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไทย 
ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบริการ OTT TV 
สภาพตลาดและ 
OTT TV ราย
ใหญ 

• มีการใหบริการ 
OTT TV  
อยางแพรหลาย และ
เปนจุดกําเนิด OTT 
TV ระดับโลกอยาง 
YouTube, Netflix 
และ  
Amazon Prime 
• ปจจุบันผูใหบริการ 
Pay TV และผูผลิต
เนื้อหาใหบริการใน
ระบบ OTT TV 
เชนกัน 
• OTT TV รายใหญ 
ไดแก YouTube 
(AVoD), Netflix 
(SVoD), Amazon 
Prime (SVoD) และ 
Hulu Plus (SVoD) 
เปนตน 

• บริการ OTT TV ใน
ประเทศ 
สหราชอาณาจักร 
เริ่มขึ้นจากผูใหบริการ
รายเดิมในตลาด ท้ัง
จากชองรายการ FTA 
และจาก Pay TV 
• OTT TV ระดับโลก
จากสหรัฐอเมริกาเขา
มามีบทบาทมากใน
ตลาด OTT TV 
โดยเฉพาะแบบ 
SVoD 
• OTT TV รายใหญ 
ไดแก BBC iPlayer 
(AVoD), Sky (Mix), 
Netflix (SVoD) และ 
Amazon Prime 
(SVoD) เปนตน 

• บริการ OTT TV ใน
ประเทศเกาหลีใต
เกิดขึ้นจาก 
ผูใหบริการ 4 
ประเภท คือ  
ผูใหบริการแบบ 
Convergence  
ผูใหบริการชอง
รายการ  
ผูใหบริการ Pay TV 
และผูใหบริการ Web 
Portal 
• OTT TV จาก
ตางประเทศไมมี
บทบาทท่ีสําคัญใน
ประเทศเกาหลี 
• OTT TV รายใหญท่ี
ไดรับความนิยมใน
ประเทศ ไดแก Pooq 
จาก FTA, Oksusu, 
Olleh mobile,  
U+ HDTV, Tving, 
Everyon TV จาก 
Pay TV 

• กอนป พ.ศ. 2559 
มีเพียง OTT TV ท่ี
พัฒนาขึ้นในประเทศ
สิงคโปรเทานั้นท่ี
ใหบริการในตลาด 
• โดยมีผูใหบริการ
หลายรายใหบริการใน
ระดับภูมิภาค เชน 
HOOQ, Viki และ 
Spuul  
• ในชวงตนป พ.ศ. 
2559 มีผูใหบริการ
จากตางชาติเริ่มเขา
มาใหบริการ 
• OTT TV รายใหญท่ี
ไดรับความนิยมใน
ประเทศ ไดแก 
YouTube (AVoD), 
Toggle 
(Freemium), 
Starhub Go 
(SVoD), Singtel TV 

• กอนป พ.ศ. 2559 
มีเพียง OTT TV ท่ี
พัฒนาขึ้นในประเทศ
มาเลเซียเทานั้น 
• บริการ OTT TV 
เริ่มจากผูใหบริการ 
FTA และตามมาดวย
ผูใหบริการ Pay TV 
• ในป พ.ศ. 2559 มี 
ผูใหบริการท่ีเปนผู
ใหบริการจาก
ตางประเทศเขามา 
โดยแนวโนมเนื้อหา
ของบริการ OTT TV 
ท่ีเขามานั้นเปน
เนื้อหาแบบ Niche  
• OTT TV รายใหญ 
ไดแก YouTube 
(AVoD), Tonton 
(Freemuim) และ 
Astro on the Go  

• ผูใหบริการรายเดิม
ในตลาด ท้ัง FTA 
และ Pay TV มี 
ความตื่นตัว และ
พัฒนา OTT TV ของ
ตัวเอง 
• ตั้งแตตนป พ.ศ. 
2558 ปริมาณ traffic 
ในประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นกวารอยละ 50 
• Netflix ไดรับ 
ความนิยมสูงสุดใน
ประเภท SVoD โดย
สงผลกระทบท้ังดาน
การแขงขันกับ OTT 
TV รายเดิมในตลาด 
และผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต 
• OTT TV ท่ีเปนท่ี
นิยม ไดแก 
YouTube, Netflix, 
Stan, Foxtel Play 
และ Presto 

• บริการ OTT TV 
เร่ิมมีเขามามีบทบาท
ในป พ.ศ. 2557 จาก
ผูใหบริการเกิดใหมใน
กลุมเทคโนโลยี 
(Tech- Start-up)   
• ป พ.ศ. 2558 มี 
ผูใหบริการจาก
ตางประเทศอาทิ 
iflix, Netflix และ 
HOOQ เขามา
ใหบริการ  
• ผูใหบริการ OTT 
TV ท่ีผูใหบริการชอง
โทรทัศนแบบฟรีทีวี 
อาทิ Bugaboo 
(CH.7) ไมเปนท่ีนิยม
มากนัก  
• OTT TV รายใหญ 
ไดแก YouTube 
(AVoD), Line TV 
(AVoD) และ  
MonoMaxxx 
(SVoD) 
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รูปแบบการหา
รายไดท่ีเปนท่ี
นิยม 

• OTT TV รายใหมใน
ตลาดนิยมใหบริการ
ในรูปแบบการหา
รายไดแบบ SVoD 
• OTT TV รายเดิมท่ี
เปดจาก Pay TV 
และผูผลิตเนื้อหาราย
เดิมใหบริการแบบ 
TV Everywhere 
(As-a-Feature) เพ่ือ
รักษาฐานลูกคา 

• บริการ OTT TV 
จาก FTA เชน BBC 
และ ITV ไมคิด
คาใชจายจาก 
ผูใชปลายทาง 
• บริการ OTT TV 
จาก Pay TV เชน 
Sky และ Virgin 
Media สวนมากมี
เพ่ือรักษาฐานลูกคา
เดิม 

• รูปแบบการหา
รายไดท่ีเปนท่ีนิยม
ท่ีสุดคือแบบ SVoD 
ท้ังจากผูใหบริการท่ี
เปน FTA เชน Pooq 
และ Pay TV (ท้ัง 
IPTV และ Cable 
TV) เชน Oksusu 
ของ B TV 
 

• บริการ OTT TV 
จาก FTA ใหบริการ 
Toggle แบบ 
Freemium  
• บริการ OTT TV 
จาก Pay TV มีเพ่ือ
รักษาฐานลูกคาเดิม
เปนหลัก โดย 
Starhub Go เริ่ม
ใหบริการแบบ SVoD 
ดวย 

• บริการ OTT TV ท่ี
เปนท่ีนิยมสูงสุด  
2 อันดับแรก คือ 
YouTube และ 
Tonton มีรูปแบบ
การหารายไดแบบ 
AVoD 
• อันดับท่ี 3 คือ 
Astro on the Go 
ซ่ึงไมคิดคาบริการกับ
สมาชิก Pay TV 
 

• บริการ OTT TV 
จาก FTA  ทุกราย
ใหบริการแบบ AVoD 
• บริการ OTT TV 
จากผูใหบริการ
ประเภทอ่ืนสวนมาก
เปนแบบ SVoD 

• บริการ OTT TV 
ของ FTA YouTube
และ Line TV มี
รูปแบบการหารายได
แบบ AVoD 
• OTT TV รายใหมใน
ตลาดนิยมใหบริการ
ในรูปแบบการหา
รายไดแบบ SVoD 
• บริการ OTT TV 
จาก Pay TV และ  
ผูใหบริการ
โทรคมนาคม มีเพ่ือ
รักษาฐานลูกคาเดิม
เปนหลัก (As-a- 
Feature) 

รูปแบบความ
รวมมือกับผู
ใหบริการรายอ่ืน 

• รวมมือกับผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม ในการ
ออกรายสงเสริมการ
ขาย เชน กรณี Zero 
rating เพ่ือใหผูใชงาน
สามารถชมไดโดยไม
เสีย Data  
• รวมมือกับผูผลิต
อุปกรณในการรับชม 

• ผูใหบริการ OTT 
TV จากตางชาติ 
รวมมือกับผูผลิต
เนื้อหาในประเทศเพ่ือ
นํามาใหบริการ 
สหราชอาณาจักร 
เชน Netflix รวมผลิต
ซีรียเรื่อง Watership 
Down กับ BBC 

• บริการ OTT TV 
รายใหญในประเทศ
เกาหลีใต เปนผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม/ Pay 
TV และชองรายการ
ในประเทศอยูแลวจึง
ใชขอไดเปรียบจาก
การใหบริการใน

• รวมมือกับผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม ในการ
ออกรายการสงเสริม
การขาย 

• ผูใหบริการ OTT 
TV จากตางชาติ 
รวมมือกับผูใหบริการ
โทรคมนาคม ใน
ประเทศ และเพ่ือเปน
ชองทางในการขาย  
ลดราคาคาบริการลง
มาเปน MYR 10/
เดือน 
 

• รวมมือกับผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม ในการ
ออกรายการสงเสริม
การขาย 
• รวมมือกับผูผลิต
เนื้อหา
ภายในประเทศ เชน 
รายการโทรทัศน เพ่ือ

• ผูใหบริการ OTT 
TV รายใหมท้ังในและ
ตางประเทศ รวมมือ
กับ ผูใหบริการ
โทรคมนาคม ใน
ประเทศ  
• OTT TV รายใหม
เปนพันธมิตรกับ
ผูผลิตเนื้อหา
ภายในประเทศ 
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เชน Netflix กับ 
Apple TV และ LG  
ในการฝง
แอพพลิเคชั่นลงใน
อุปกรณ 
 

• รวมมือกับผูผลิต
อุปกรณในการรับชม 
เชน กลอง Youview  
ฝงแอพพลิเคชั่น OTT 
TV ของ FTA, 
Netflix และ Now 
TV เปนตน ใน
อุปกรณ 
• รวมมือกับผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม ในการ
ออกรายการสงเสริม
การขาย 

แนวตั้งสงเสริมบริการ 
OTT TV ของตน 

ใหบริการบน OTT 
TV 

 
 
 

สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 
ผลกระทบตอผู
ใหบริการใน
กิจการกระจาย
เสียง และ
กิจการโทรทัศน
รายเดิม (FTA/ 
Pay TV) 

• จํานวนผูใชบริการ
เคเบิลทีวีในประเทศ
ลดลง และเกิด
พฤติกรรม Cord-
cutting ในหมู
ผูบริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดวย
เหตุผลทางดานราคา
ท่ีคอนขางสูงของผู
ใหบริการเคเบิลทีวี 
และความหลากหลาย
ของเนื้อหาท่ี

• OTT TV ยังไม
สงผลกระทบตอ
รายไดโฆษณาผาน
ชองทาง linear TV 
โดยรายไดโฆษณา
ผานชอง linear TV 
ยังคงเพ่ิมขึ้นตอเนี่ยง
ในชวง 5 ปท่ีผานมา 
• OTT TV ไมไดสงผล
กระทบตอ Pay TV 
เห็นไดจากจํานวน 
Subscription ท่ีเพ่ิม

• การรับชมโทรทัศน
ผานชอง FTA ลดลง 
สงผลใหรายได
โฆษณาของชอง FTA 
โดยรวมลดลง 
• OTT TV  
(N-Screen) เปน 
กลยุทธท่ีผูใหบริการ 
Pay TV ท้ังแบบ 
Cable และ IPTV ให
ความสําคัญ โดยการ
ใหบริการ OTT TV 

• การใหบริการ OTT 
TV ในประเทศ
สิงคโปร ยังไมสงผล
กระทบตอผูใหบริการ 
Pay TV โดยจํานวน 
Subscription ของผู
ใหบริการ Pay TV ไม
ลดลง ในขณะท่ี 
ARPU โดยรวมเพ่ิม
สูงขึ้น 

• OTT TV ใน
ประเทศมาเลเซียถือ
วาเพ่ิงมีการใหบริการ 
โดยปจจุบันพบวายัง
ไมสงผลผูตอผู
ใหบริการรายเดิมใน
ตลาด พบเพียง 
Astro ท่ีใหบริการ 
AOTG (บริการ OTT 
TV ของ Astro) พวง
กับบริการ Pay TV 

• OTT TV ไมไดมา
ชวงชิงหรือแทนท่ี
กิจการโทรทัศนแบบ
ดั้งเดิม โดยท่ีจํานวน
สมาชิกและผูรับชม 
Pay TV, IPTV และ 
FTA ยังคงเติบโตได
ในขณะเดียวกับท่ี 
OTT TV เติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว จากการ
สํารวจของ ACMA 
ระบุวา รอยละ 59 

• การประสบปญหา
ของการแขงขันจาก
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเขา
มาใหม ตนทุนการ
จัดหาหรือผลิตเนื้อหา
ท่ีสูง รูปแบบการหา
รายไดท่ีสรางกําไรตอ
หนวยนอย ปญหา 
คอขวดของการ
ใหบริการกฎระเบียบ
และขอบังคับสงผลให
มีการยุติการ
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ใหบริการผาน
อินเทอรเน็ตท่ีมีมาก
ขึ้น 
• ผูใหบริการใน
กิจการโทรทัศนแบบ
ดั้งเดิม ท้ังชอง
รายการ เจาของ
เนื้อหา และ Pay TV 
เขามาใหบริการ OTT 
TV เชน Hulu Plus 
ของกลุมผูใหบริการ
ชองรายการ Sling 
TV ของกลุม 
ผูใหบริการ Pay TV 
เปนตน 

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
(CAGR รอยละ 4.4) 
ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ี 
Pay TV เอง ได
ใหบริการ OTT TV 
แกสมาชิกของตนดวย 

ชวยเสริมใหจํานวน 
Subscription และ
รายไดจากโฆษณา
ของผูใหบริการ Pay 
TV เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ของตน เพ่ือดึงดูด
ลูกคาใหมาใชงาน 

ของเวลาในการ
บริโภคสื่อของชาว
ออสเตรเลียยังคง
รับชมผาน FTA อยู 
รองลงมาคือรอยละ 
25 ผานทาง Pay TV 

ใหบริการของ 
ผูใหบริการ Pay TV 

ผลกระทบตอผู
ใหบริการใน
กิจการ
โทรคมนาคม 
(Telcos) 

• ปริมาณ Traffic 
เพ่ิมข้ึนมาก ทําให
ผูใหบริการ
โทรคมนาคมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตองลงทุนขยาย
โครงขายเพ่ือรองรับ
ปริมาณการใชงานท่ี
มากขึ้น และมีการ 
ปรับการคิดคาบริการ
อินเทอรเน็ตโดยการ

• ปริมาณ Traffic 
เพ่ิมขึ้นมาก แตยังไม
มีขอพิพาทระหวาง 
ISP กับผูใหบริการ 
OTT TV ใน 
สหราชอาณาจักร 

• OTT TV รายใหญ
ในประเทศเกาหลีใต
เปน OTT TV จาก 
ผูใหบริการแบบ 
Convergence ซ่ึง
พวงขายบริการ  
OTT TV กับแพ็คเกจ
อินเทอรเน็ตและ  
Pay TV ของตน 

• เนื่องจาก OTT TV 
เพ่ิมเริ่มตนขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร จึง
ยังไมพบผลกระทบ
ตอผูใหบริการ
โทรคมนาคม ใน
ประเทศ 
• ปจจุบันพบเพียง
ความรวมมือกับ 
ผูใหบริการ
โทรคมนาคม เพ่ือ

• เนื่องจาก OTT TV 
เพ่ิมเริ่มตนขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย จึง
ยังไมพบผลกระทบ
ตอผูใหบริการ
โทรคมนาคม ใน
ประเทศ 
• ปจจุบันพบเพียง
ความรวมมือกับ ผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม เพ่ือ

• OTT TV ในระยะ
หลังกอใหเกิดปริมาณ 
Traffic สูงขึ้น โดย
จากเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ปริมาณ Traffic ใน
ประเทศออสเตรเลีย
เพ่ิมขึ้นมากถึงรอยละ 
54 ตนทุนของ ISP 
จึงเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือ

• จํานวนชั่วโมงในการ
รับชมสื่อตางๆ ผาน
อุปกรณเคลื่อนท่ี
เพ่ิมขึ้น 
• รูปแบบของการ
รับชมเปนแบบสตรีม
ม่ิง (Streaming) 
• ความตองการใน
การรับชมวิดีโอท่ีมี
คุณภาพความคมชัดท่ี
สูงและตอเนื่อง 
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 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไทย 
กําหนดโควตาการใช
งาน data รายเดือน 
ใหเปนไปตาม usage 
based จากเดิมท่ีไม
กําหนดเพดานการใช
งาน (unlimited 
usage) 

ออกรายการสงเสริม
การขายรวมกัน 

ออกรายการสงเสริม
การขายรวมกัน 

ขยายโครงโครงขาย
ใหรับสงขอมูลไดมาก
ขึ้น 

ผลกระทบตอ
ผูบริโภค 

• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 

• ผูบริโภคสามารถ
รับชมไดทุกท่ีทุกเวลา 
• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น
ซ่ึงสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภค
มากขึ้น 

• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
• จากการกลยุทธ  
N-screen ของ 
ผูใหบริการรายเดิมใน
ตลาด ทําใหผูบริโภค
โดยท่ัวไปสามารถ
รับชมวีดิโอได
หลากหลายชองทาง 
ไดทุกท่ีทุกเวลา 

• ผูบริโภคสามารถ
รับชมไดทุกท่ีทุกเวลา 
• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 

• ผูบริโภคสามารถ
รับชมไดทุกท่ีทุกเวลา 
• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
• จากการแขงขัน
ระหวางผูใหบริการ 
OTT TV และ ผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม ทําให
ราคา OTT TV ลงมา
ท่ีประมาณ MYR10/
เดือน 

• ผูบริโภคสามารถ
รับชมไดทุกท่ีทุกเวลา 
• ผูบริโภคมีตัวเลือก
ดานเนื้อหา และราคา
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
• จากการแขงขัน
ระหวางผูใหบริการ 
OTT TV ทําใหราคา 
OTT TV ลงมาท่ี
ประมาณ AUD10/
เดือน 

• รูปแบบเนื้อหา
รายการทีวีท่ี
หลากหลายและ
ชองทางในการรับชม
ท่ีเพ่ิมขึ้น 
• รับชมผาน
อินเทอรเน็ต ใน
รูปแบบทันที (Real 
Time) 

แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 
รูปแบบและ
ขอบเขตของการ
กํากับดูแล OTT 
TV 

• Federal 
Communications 
Commission (FCC) 
เปนหนวยงานหลัก
เกี่ยวของกับกิจการ

• Office of 
Communication 
(Ofcom) กํากับดูแล 
OTT TV ผาน 
Broadcastion Act 

• Korean 
Communications 
Commission (KCC) 
และ Ministry of 
Science, ICT and  

• Infocomm Media 
Development 
Authority (IMDA) 
เปนหนวยงาน 

• หนวยงานกํากับ
ดูแลท่ีเกี่ยวของท่ีมี
ภาระหนาท่ีกํากับ
ดูแล OTT TV ไดแก 
1) Malaysian 

• Australian 
Communications 
and Media 
Authority หรือ 
ACMA เปนหนวยงาน

• ปจจุบันยังไมมีการ
กํากับดูแล OTT TV 
โดยตรง จึงมีหลาย
หนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลในสวนนี้ 
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 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไทย 
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม 
• การกํากับดูแล OTT 
TV ยังไมจริงจังมาก
นัก โดยเนนให
มาตรการแบบ  
Ex-post และการเขา
ไปตรวจสอบเปนราย
กรณีไป 
• ดานเนื้อหาบน OTT 
TV ใชกฏท่ัวไปท่ีใช
กับผูใหบริการราย
เดิมท้ัง FTA และ 
Pay TV 
• ดานนโยบาย Net 
Neutrality ถูกใช
แบบ Ex-post 
หลังจากมีการ
รองเรียนเทานั้น 

โดยรับแนวทางมา
จาก EU Directives 
มากํากับดูแล  
OTT TV ท้ังดาน
เนื้อหา การให
ใบอนุญาต การ
คุมครองผูบริโภค 
และรวมกับ 
Advertising 
Standard 
Authority (ASA) ใน
การกํากับดูแลดาน
เนื้อหาโฆษณา 
• ปจจุบัน OTT TV 
ตองขอใบอนุญาต 
โดยเนื้อหาท่ี
ใหบริการตองไมมี
ลักษณะตองหาม 
• ผูผลิตโฆษณาบน 
OTT TV ตองปฏิบัติ
ตามกฎของ ASA 
• ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนด 
Net Neutrality 

Future Planning 
(MSIP) เปน
หนวยงานหลักท่ีทํา
หนาท่ีในการกํากับ
ดูแลบริการ OTT TV 
• ปจจุบัน OTT TV 
ตองขอใบอนุญาต 
จาก MSIP โดย
เนื้อหาท่ีใหบริการ
และการควบรวมของ 
OTT TV ตองไดรับ
การอนุมัติจาก KCC 
• ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนด 
Net Neutrality 
• นอกจากนี้ KCC ยัง
เนนการกํากับดูแลใน
ดานการคุมครอง
ผูบริโภคอีกดวย  

กํากับดูแลผูใหบริการ 
OTT TV  
• ปจจุบัน OTT TV 
ตองขอใบอนุญาต 
จาก IMDA  
• ดานเนื้อหาของ 
OTT TV จะตองอิง
ตาม Internet code 
of practice ในการ
ใหบริการ และอิง 
Subscription TV 
Code เพ่ือจัดหมวด
เนื้อหาแตละประเภท
เชนเดียวกับผู
ใหบริการในกิจการ
โทรทัศนรายอ่ืนๆ 
• ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต ตอง
ปฏิบัติตามนโยบาย 
Net Neutrality ใน
การกํากับดูแล
ทางดานโครงขาย 
 

Communications 
and Multimedia 
Commission 
(MCMC) 2) Royal 
Malaysia Police 
และ 3) Ministry of 
Domestic Trade, 
Co-operatives and 
Consumerism 
(KPDNKK) ซ่ึงใน
ปจจุบันทําหนาท่ี
กํากับดูแลทางดาน
เนื้อหา OTT TV เปน
หลัก 
• ปจจุบันไมมี
นโยบาย Net 
Neutrality 
ประกาศใชกับผูให
บริการอินเทอรเน็ต 

หลักท่ีทําหนาท่ีใน
การกํากับดูแลบริการ 
OTT TV  
• ผูใหบริการ OTT 
TV ไมถูกกํากับดูแล
มากนัก โดยเรื่องหลัก
ท่ี ACMA เขามา
กํากับดูแลคือเรื่อง 
การกําหนดลักษณะ
ตองหามของเนื้อหา 
และลิขสิทธิ์ของ
เนือ้หา โดยเนื้อหาบน 
OTT TV ตองไดรับ
การจัดหมวดจาก 
ACMA กอน 
• ปจจุบันไมมี
นโยบาย Net 
Neutrality 
ประกาศใชกับผูให
บริการอินเทอรเน็ต 

• OTT TV ในปจจุบนั 
ถูกกํากับดูแล
แพลตฟอรม รวมถึง
กํากับดูแลเนื้อหาท่ี
ไมไดรับอนุญาตให
ออกอากาศ 
• เม่ือ OTT TV ใน
ประเทศไทยถูก
กําหนดใหเปนกิจการ
โทรทัศน OTT TV 
จะตองขอใบอนุญาต
ในการประกอบ
กิจการโทรทัศนจาก 
สํานักงาน กสทช. 

•  ปจจุบันไมมี

นโยบาย Net 

Neutrality 

ประกาศใชกับผูให

บริการอินเทอรเน็ต 
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 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไทย 
รูปแบบนโยบาย 
การสงเสริมและ
การสนับสนุน
ตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

• รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาไมมี
นโยบายสนับสนุน 
OTT TV ทางตรง 
โดยมีนโยบายสงเสริม
ผูประกอบการ
โดยรวม ท้ังการ
สนับสนุนทางการเงนิ
ในการผลิตเนื้อหาท่ีดี
ใหกับผูชมโดยท่ัวไป 
และการสนับสนุน
ทางดานความรู 
โอกาสในการเขาถึง
แหลงเงินทุน และ
สงเสริมความรวมมือ
ระหวางผูประกอบ
กิจการ Start-up 
ผานทางโครงการ 
Start-up America  
• นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายทางดาน 
การพัฒนาโครงขาย
อินเทอรเน็ต ไดแก 
โครงการ 
Connecting 
America เพ่ือ

• นโยบาย Digital 
Single Market ของ 
EU สนับสนุนเนื้อหา
ท่ีผลิตหรือรวมผลิตใน
กลุมประเทศ EU โดย
ในป พ.ศ. 2559 มี
การถกเถียงเพ่ือให
มากกวารอยละ 20 
ของเนื้อหาท่ี
ใหบริการบน
แพลตฟอรม OTT TV 
เปนเนื้อหาท่ีผลิตหรือ
รวมผลิตในกลุม
ประเทศ EU โดยมี 
EU Funding เพ่ือ
สนับสนุนการผลติ
เนื้อหาดังกลาวดวย 
• นอกจากนี้นโยบาย 
ของ EU ยังสนับสนุน
เรื่องลิขสิทธิ์คอน
เทนทใหเปนลิขสิทธิ์
การเผยแพรเนื้อหา
ท่ัวยุโรป และให
ความสําคัญกับ
โครงสราง
อินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน

• รัฐบาลเกาหลีใตทํา
การสราง Digital 
Broadcasting 
Contents Support 
Center เพ่ือเปน 
One-Stop Service 
ในการสนับสนุน
ผูสรางเนื้อหารายการ
รายเล็กท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศ 
• จัดตั้ง 
Commission for 
promoting Digital 
Broadcasting โดยมี
แผนในการสงเสริม
การตระหนักรูของ
ประชาชนชาวเกาหลี
ใตในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล
ใหเขาถึงสื่อแบบ
ดิจิทัลใหมากขึ้น 
• สนับสนุนการพัฒนา
ระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ตใน
ประเทศในรูปแบบ 
Gigabit 

• IMDA ไมมีทุน
สนับสนุน OTT TV 
โดยตรง แตมีการ
สนับสนุนโดยท่ัวไปท่ี 
OTT TV สามารถเขา
รับการสนันสนุนได 
เชน การสนับสนุน
ธุรกิจดานเทคโนโลยี 
และมาตรการ
ลดหยอนภาษีสําหรับ 
Start-up และ SMEs 

• รัฐบาลมาเลเซียไมมี
ทุนสนับสนนุ OTT 
TV โดยตรง แตมีการ
สนับสนุนโดยท่ัวไปท่ี 
OTT TV สามารถเขา
รับการสนันสนุนได  
• รัฐบาลมาเลเซีย
สนับสนุนดานการ
ผลิตเนื้อหาโดยให
สิทธิ์ลดหยอนภาษี
สําหรับผูผลิตสื่อท้ัง
ผูผลิตในประเทศและ
ผูผลิตตางประเทศท่ี
ผลิตสื่อในประเทศ
มาเลเซียและจัดตั้ง 
Content Malaysia 
Pitching Centre 
เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
เนื้อหารายการท่ี
สรางสรรคท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ
มาเลเซีย 
• มีกองทุนสนับสนุน
นวัตกรรมชื่อ 
Technology 

• รัฐบาลออสเตรเลีย
สนับสนุนการสราง
โครงสราง
อินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน
ผาน National 
Broadband 
Network (NBN) 
• รัฐบาลออสเตรเลีย
ไมมีทุนสนับสนุน 
OTT TV โดยตรง แต
มีการสนับสนุน
โดยท่ัวไปท่ี OTT TV 
สามารถเขารับ
การสนันสนุนตาม
มาตรการลดหยอน
ภาษีสําหรับ  
Start-up ได 

• รัฐบาลไทยไมมีการ
สนับสนุน OTT TV 
โดยตรง แตมีการ
สนับสนุนโดยท่ัวไปท่ี 
OTT TV สามารถเขา
รับการสนันสนุนได  
• ผูผลิตสื่อสามารถ
ขอรับทุนเพ่ือผลิต
เนื้อหาจากกองทุน 
กทปส. เพ่ือพัฒนาสื่อ
สรางสรรค 
และกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สรางสรรค ซ่ึงมุงเนน
การพัฒนาสื่อ
เหมาะสมสําหรับเด็ก
และเยาวชน 
• ผูใหบริการ OTT 
TV สามารถเขารับ
มาตรการลดหยอน
ภาษีสําหรับ  
Start-up และ SME 
• นอกจากนี้ ยังมีการ
ผลักดันใหมีการขยาย
โครงขายบรอดแบนด
ใหท่ัวประเทศตาม

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)         หนา 34 



 

พัฒนาการเขาถึง
บริการอินเทอรเน็ต
ของประเทศ และการ
ผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาโครงขาย 5G 
เพ่ือใหบริการใน
ประเทศอีกดวย 

ในเรื่องการ Roll out 
5G ท่ัวยุโรป 

Innovation for 
Globalisation 
Fund (TIG) 
• มีมาตรการสงเสริม
ธุรกิจ Start-up 
 
 

นโยบายของ
กระทรวง MDE 

ตารางท่ี 1-1: ตารางสรุปผลการศกึษาเปรียบเทียบในตางประเทศและประเทศไทย 
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1.4 สรุปผลการวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานเนื้อหา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานเน้ือหาสามารถสรุปได  

5 หัวขอ คือ 1) การกําหนดลักษณะตองหามและการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ (เรตต้ิง) 

ในตางประเทศและประเทศไทยมีการกําหนดลักษณะตองหามโดยทั่วไป และ/หรือกําหนดระดับเรตต้ิง

ของเน้ือหารายการที่สามารถเผยแพรผานสื่อออนไลนในลักษณะเดียวกัน 2) การคุมครองผูเยาว  

ในตางประเทศคุมครองผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป ไมสามารถรับชมเน้ือหา R18 ได ในประเทศไทยมี 

การกําหนดใหแสดงสัญลักษณของการจัดเรตต้ิงในสื่อบางประเภท แตยังไมครอบคลุมถึง OTT TV  

3) การกําหนดสัดสวนเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บนแพลตฟอรม OTT TV (Local Content Quota) 

ในตางประเทศมีการกําหนดสัดสวนขั้นตํ่าของเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บนแพลตฟอรม OTT TV 

แตในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดสัดสวนขั้นตํ่าของเน้ือหาที่ผลิตในประเทศไทยบนชองรายการใน

ระบบ FTA, Pay TV, และ OTT TV 4) การกํากับดูแลเ น้ือหาโฆษณาบนแพลตฟอรม OTT TV  

ทั้งตางประเทศและประเทศไทยมีการกํากับดูแลเน้ือหาโฆษณาบน OTT TV ในรูปแบบเดียวกับที ่

กํากับดูแลโฆษณาในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนโดยทั่วไป และ 5) การเขาถึงเน้ือหาของ 

ผูพิการบนแพลตฟอรม OTT TV ในบางประเทศเน้ือหาบน OTT TV กําหนดใหผูพิการตองสามารถเขาถึง

เน้ือหารายการ การใชคําบรรยายแทนเสียง ใชเสียงบรรยายภาพ เปนตน ในประเทศไทยมีการกําหนดให 

FTA บริการเน้ือหาถึงผูพิการ แตยังไมครอบคลุมถึงบริการอ่ืนๆ เชน Pay TV และ OTT TV 

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานใบอนญุาต 

การศึกษาจากตางประเทศ ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต และสหราชอาณาจักรกํากับดูแล

OTT TV ในดานใบอนุญาต และการขอใบอนุญาตมีลัษณะที่แตกตางกันไป แตในประเทศไทยผูใหบริการ 

OTT TV ยังไมตองขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบการ 

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานโครงขายแบบ Net Neutrality 

จากการศึกษามีบางประเทศที่มีการกํากับดูแลที่ใชกฎหมาย Net Neutrality คือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต และประเทศสิงคโปร เพ่ือกํากับดูแลผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต ใหบริหารจัดการการรับสงขอมูล (data) ระหวางผูใหบริการ OTT TV และผูใชบริการอยาง

สมเหตุสมผล และเปนธรรมเพ่ือใหผูใชบริการปลายทางสามารถเขาถึงเน้ือหา และบริการตางๆ ที่ถูก

กฎหมายบนอินเทอรเน็ตไดอยางเสรี ปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมาย Net Neutrality แตมีกฎหมาย

อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
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• นโยบายการสงเสริม OTT TV  

จากการศึกษาประเทศที่มีการใหบริการ OTT TV ไมวาจะเปนประเทศที่มีการใหบรกิาร OTT TV 

ในระยะเริ่มตน หรือประเทศที่มีการใหบริการ OTT TV มานานแลวพบวา ไมมีประเทศใดที่มีนโยบาย

สงเสริม OTT TV โดยเฉพาะ แตจะมีนโยบายสงเสริมโดยรวมซึ่งจะสงผลดีตอการใหบริการ OTT TV ดวย 

คือ 1) นโยบายสงเสริมการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดีและสรางสรรค นโยบายสงเสริมน้ีพบใน 2 รูปแบบ 

คือ รูปแบบการใหทุนการผลิต และใหเงินทุนสนับสนุนการสรางเน้ือหาที่ดี และรูปแบบการจัดต้ังศูนย

สงเสริมและพัฒนาเน้ือหา สําหรับประเทศไทยเปนการสงเสริมในรูปแบบการใหทุนผลิตและใหเงิน

สนับสนุน มุงเนนการพัฒนาสื่อใหมีความปลอดภัยและสรางสรรค 2) นโยบายสงเสริมการขยายโครงขาย

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด รัฐบาลของทุกประเทศที่ทําการศึกษารวมถึงประเทศไทยมีนโยบายสงเสริม 

การขยายโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนดซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับบริการ OTT TV โดย 

การพัฒนาโครงสรางอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทั่วประเทศและมีประสิทธิภาพ 3) นโยบายสงเสริมธุรกิจ 

Start-up ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ทุกประเทศที่ทําการศึกษาและประเทศไทยมี 

การสนับสนุนและการลงทุนในบริษัท Start-up และ SME เพ่ือสนับสนุนใหเกิดบริการและนวัตกรรม

ใหมๆ ที่หลากหลาย 

นโยบายสนันสนุนตางๆ จากรัฐบาลที่กลาวไปขางตนตางมีทั้งขอดีและขอเสียเชนเดียวกัน  

สําหรับขอดี คือ การสนับสนุนตางๆน้ันเปนการสนับสนุนจากตนนํ้าซึ่งประโยชนตางๆ จะสงไปถึงปลายนํ้า 

ซึ่งไมไดจํากัดอยูแคบริการ OTT TV เชน ทําใหเกิดการจางงานเพ่ิมมากขึ้น การมีเน้ือหาที่หลากหลายและ

สรางสรรคน้ันก็เปนประโยชนกับผูใหบริการทั้ง FTA, Pay TV และ OTT TV ประชาชนจะไดรับบริการ

อินเทอรเน็ตพ้ืนฐานอยางทั่วถึง และชวยสงเสริมใหบริษัทขนาดเล็กต้ังตัวได และสําหรับขอเสีย  

คือ นโยบายการสนันสนุนตางๆ น้ันเปนการเพ่ิมภาระในการทํางานของภาครัฐในการเขาไปบริหารจัดการ 

และจัดหาแหลงเงินทุนในการดําเนินการ 

จากผลการวิเคราะหชองวางดังที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษาไดเรียบเรียงรูปแบบการกํากับดูแล 

OTT TV และจัดทําขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทยในการกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลหรือสงเสริม 

สําหรับกิจการ OTT TV โดยที่ปรึกษาคํานึงถึงเวลาที่เหมาะสมในการบังคับใชขอเสนอแนะตางๆ  

ใหสอดคลองกับระยะการเติบโตของตลาด OTT TV ดังน้ี 
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รูปท่ี 1-8: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกํากับดูแล  OTT TV 

• นโยบายสนับสนุน OTT TV ในดานการผลิตเนื้อหาในประเทศที่ดีและสรางสรรค: ควรม ี

การบังคับใชในชวงเริ่มตนของตลาด OTT TV เพ่ือสงเสริมใหมีเน้ือหาของไทยที่ดีและสรางสรรค

หลากหลายและมีราคาตนทุนที่ตํ่าลงเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สงผลใหผูใหบริการ 

OTT TV จัดหาเน้ือหาไดสะดวกมากขึ้น นับเปนการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด OTT TV  

ในระยะเริ่มตน 

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานใบอนุญาต: แบงการบังคับใชเปน 2 ชวง คือ 1) ชวงที่

มีผูใหบริการ OTT TV เริ่มเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเสนอใหจัดระบบ “ลงทะเบียน” การใหบริการ 

OTT TV กับสํานักงาน กสทช.  เพ่ือเปนประโยชนในการจัดเก็บขอมูล และติดตามการเติบโตและ

ผลกระทบที่เกิดจากผูใหบริการ OTT TV โดยไมสรางอุปสรรคใหการเขาสูตลาด OTT TV ในชวง

เริ่มตน และ 2) ชวงที่ตลาด OTT TV สามารถแขงขันและเริ่มสงผลกระทบตอผูใหบริการอ่ืนๆ ใน

กิจการโทรทัศน เสนอให สํานักงาน กสทช. จัดบริการ OTT TV เขาสูระบบใบอนญาตเพ่ือใหเกิด

ความเทาเทียมกันทางดานภาระทางกฎหมายระหวางผูใหบริการในกิจการโทรทัศน  

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานเนื้อหา: ควรมีการบังคับใชในชวงที่ตลาด OTT TV มี

จํานวนผูใหบริการมีมากขึ้น และเริ่มแขงขันกันดวยเน้ือหารายการเพ่ือแยงฐานผูชม OTT TV  

การกํากับดูแลเน้ือหาบน OTT TV ในดานการจัดเรตต้ิงจึงมีความจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหกับ

ผูใชบริการในการเลือกรับชม รวมถึงเสนอใหมกีารกําหนดสัดสวนเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่

บน OTT TV (Local Content Quota) เพ่ือสนับสนุนเน้ือหาที่ผลิตโดยคนในประเทศ โดย

สํานักงาน กสทช. อาจมีการกํากับดูแลเพ่ิมเติมเพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่ไม

Policy Recommendation

Infancy Expansion Maturity

Now:
• Prohibit Contents on OTT 

TV (Computer Act)
• Advertising Regulation
• Infrastructure support

Net Neutrality: impose 
when infrastructure is 
ready

Good/ Local 
content supports:
prepare for demand 
for local content 
from global OTT TV 
player. 
(From DE Funding)

OTT TV Registration: 
notify to NBTC

OTT TV licensing: 
leveled playing field

Content Regulation:
• Online Content Rating
• Local Content Quota

• Youth Protection
• Disables rights to 

access Content

Supports

Content 
Regulation

Licensing

Network 
Regulation

1

3

2
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เหมาะสมและคุมครองสิทธิในการรับสารของผู พิการดวยคําบรรยายแทนเสียงและ 

เสียงบรรยายภาพ  

• นโยบายการกํากับดูแล OTT TV ในดานโครงขายแบบ Net Neutrality: ควรมีการบังคับใช

ในรูปแบบ Ex-post เมื่อเกิดกรณีขอพิพาทระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ OTT TV 

และผูใหบริการปลายทาง เพ่ือกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ตเมื่อเกิดการกีดกันสัญญาณ หรือ

ลดคุณภาพ OTT TV บางรายอยางไมเปนธรรม 

• ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและ

สนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ทางที่ปรึกษามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหทางสํานักงาน 

กสทช. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา 

ในประเด็นดังตอไปน้ี  

- ประเด็นเรื่องปญหาลิขสิทธ เน่ืองจาก ปญหาลิขสิทธ์ิเปนปญหาที่ทั้งผูใหบริการรายเดิมในตลาด 

รวมถึงผูใหบริการ OTT TV มีความกังวลในดานผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของตนเองเปน

อยางมาก อยางไรก็ตาม ปจจุบัน สํานักงาน กสทช.ยังมิไดมีอํานาจในการควบคุมดูแลและ

ดําเนินการเมื่อเกิดปญหาในการละเมิดลิขสิทธ  

- ประเด็นการกํากับดูแลการแขงขันเพ่ือที่จะสามารถดึงรายไดจากผูใหบริการตางประเทศกลับเขา

สูประเทศมากขึ้น ยกตัวเชน ปจจุบันประเทศไทยยังไมสามารถเรียกเก็บภาษีจากบริษัท 

ที่จดทะเบียนและเขามาใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยแตไมไดเปนผูเสียภาษีในประเทศไทย     

ดวยเหตุดังกลาว ทางที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะใหทางสํานักงาน กสทช. เขา

ปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางการรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กรมทรัพยสินทางปญญา 

กรมสรรพากร กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนตน     
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2 ความเขาใจในโครงการ  

2.1 หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ไดดําเนินการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ใหเปนไปอยาง

เสรีและมีประสิทธิภาพ ภายใตกฎกติกาที่โปรงใสและเปนธรรม ตามวัตถุประสงคที่ 4) ภายใตแผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่อง “การกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

ความมั่นคง มีการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมอยางถูกตองและปราศจากการรบกวน รวมถึง

การแขงขันภายใตกติกาที่โปรงใส” โดยไดกําหนดขอบเขตการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน และใหใบอนุญาตแกผูประกอบการที่เก่ียวของในกิจการโทรทัศนทั้งการใหบริการ 

สิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายระบบเคเบิล ดาวเทียม และระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน และบริการชอง

รายการ 

 

รูปท่ี 2-1: หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของโครงการ 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากกรอบนโยบาย Digital Economy ที่มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพของประเทศและ

วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลเพ่ือขับเคลื่อนประเทศใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวไปไดทันโลกและสามารถ

แขงขันในโลกสมัยใหมได รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ซึ่งในระยะแรกจะเนนใหมีการบูรณาการ

เน้ือหาที่แปลงเขาสูระบบดิจิตอล (Digital Content) และสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพดานการพัฒนา 

Digital Platform Technology ในขณะที่อุตสาหกรรมผูผลิตอุปกรณและนักพัฒนาเทคโนโลยีในยุค

หลอมรวมไดพัฒนาเทคโนโลยีโครงขาย อุปกรณภาครับ และแอพพลิเคช่ันตางๆ ซึ่งรองรับ Digital 

Project Background and Objectives
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• OTT is a newly invented distribution channel which is able 
to deliver video contents to end-users on any device.
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Content รวมถึงเน้ือหาตางๆ ที่ผูประกอบกิจการโทรทัศนผลิตขึ้น และสงสัญญาณดวยเทคโนโลยีและ

รูปแบบบริการใหมๆ โดยเฉพาะรูปแบบบริการแบบ Over the Top (OTT) ซึ่งสามารถตอบสนองตอ

ความตองการและพฤติกรรมของผูชมโทรทัศนไดมากขึ้น 

ปจจุบัน OTT TV ซึ่งเปนบริการที่เกิดขึ้นใหมกําลังไดรับความนิยมอยางมากทําใหมีผูเลนเขามา

ใหบริการและแขงขันกันบน Platform ที่หลากหลายและมีรายละเอียดที่แตกตางกัน จึงเปนประเด็นที่ผู

กํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยเฉพาะในการกํากับดูแลตลาดการแขงขันใหเสรี 

เปนธรรมและยังประโยชนแกผูบริโภค ใหความสําคัญ เห็นไดจากการที่สํานักมาตรฐานโทรคมนาคมของ

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU-T) กําหนดไวเปนประเด็นการศึกษาสําหรับป ค.ศ. 2013 – 

2016 ดังน้ัน สํานักงาน กสทช. จึงจําเปนตองศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน

แบบ Over the Top เพ่ือเปนการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือนําผลการศึกษามาประกอบการกําหนดแนวทางและ

หลักเกณฑในการกํากับดูแลตลาดการแขงขันใหเหมาะสมและทันทวงที 

 

2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

รายละเอียดสําคัญของวัตถุประสงคในโครงการสามารถแบงไดเปน 3 หัวขอหลัก ดังน้ี 

1. เพ่ือใหทราบถึงสภาพตลาด สภาพการแขงขัน แนวโนมการกํากับดูแลในตลาดการใหบริการ 

OTT TV รวมถึงพฤติกรรมของผูรับชมโทรทัศนผานชองทางอ่ืนๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้ง

ในประเทศไทย และตางประเทศ 

2. เพ่ือเปนการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม และ

เตรียมความพรอมของผู กํากับดูแลในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ 

(Convergence) ของภาคอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดย

พิจารณาความเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ 

3. เพ่ือเผยแพรผลการศึกษา และตัวอยางกรณีศึกษาที่รวบรวมมาจากตางประเทศและใน

ประเทศ พรอมทั้งสรางความเขาใจรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปฏิบัติงาน และผูที่

เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการแขงขันระหวางผูประกอบกิจการ 

ในภาพรวมแลว วัตถุประสงคหลักของสํานักงาน กสทช. ในโครงการน้ีคือเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ 

(Benchmark) สภาพตลาดและการแขงขันในบริการ OTT TV ผลกระทบที่เกิดกับตลาดการใหบริการที่

เก่ียวเน่ือง รวมถึงแนวทางในการกํากับดูแลในเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีเพ่ือนํามาวิเคราะหเปนแนวนโยบายที่

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และเปนการเตรียมความพรอมในการปรับตัวดานการกํากับดูแลของ 

กสทช. ในยุคของการหลอมรวมสื่อ (Convergence) 
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3 แนวทางการศึกษาและวิธีดําเนินงาน  

3.1 คํานิยามของกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top และหวงโซมูลคา  

บริการ Over the Top (บริการ OTT) คือ บริการสงผานขอมูลไมวาจะเปนในรูปแบบของขอความ 

ภาพ หรือเสียงผานโครงขายอินเทอรเน็ตโครงขายใดก็ได กลาวคือ ผูใหบริการ OTT สามารถใหบริการ

ดังกลาวผานโครงขายอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงทุนโครงขายเอง บริการ OTT สามารถแบงไดเปน 3 

ประเภทหลักๆ คือ 

1. บริการ OTT ประเภทรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน (Life Style Applications) คือ

บริการ เว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันที่ไมเก่ียวกับการสื่อสาร

ระหวางบุคคลหรือกิจการโทรทัศนผานโครงขายอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน Lazada Uber 

AirBnB Dropbox Google Maps เปนตน 

2. บริการ OTT ประเภทการสื่อสารระหวางบุคคล (Communications) คือบริการ เว็บไซต 

หรือแอพพลิเคช่ันสําหรับสื่อสารระหวางผูใชบริการปลายทางกับผูใชบริการปลายทางผาน

โครงขายอินเทอรเน็ตใดก็ได ทั้งในรูปแบบสื่อสังคม (Social Media) เชน Facebook 

Instagram Snapchat เปนตน และในรูปแบบระบบสงขอความทันที (Instant Messaging) 

เชน LINE Facebook Messenger Whatsapp เปนตน 

3. บริการ OTT ประเภทกิจการโทรทัศน (OTT TV) คือบริการ เว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันที่ทํา

หนาที่สงเน้ือหารายการไปสูผูใชบริการปลายทางผานโครงขายอินเทอรเน็ตใดก็ได เชน 

Netflix Hulu YouTube และ LINE TV เปนตน   

การศึกษาในโครงการน้ีมุงเนนเพ่ือศึกษาบริการ OTT ประเภทกิจการโทรทัศน (ตอไปจะเรียกวา 

“OTT TV”) เทาน้ัน โดยที่ปรึกษาวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) ของการใหบริการ OTT TV เพ่ือ

แสดงใหเห็นภาพรวมการใหบริการ OTT TV ในปจจุบัน และบทบาทของผูเลนในแตละสวนของหวงโซ

มูลคาอยางชัดเจน หวงโซมูลคาของการใหบริการ OTT TV ประกอบไปดวย 5 สวนสําคัญ ดังน้ี 
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รูปท่ี 3-1: หวงโซมูลคาของการใหบริการ OTT TV และขอบเขตการศึกษาในโครงการ 

1. เจาของและผูผลิตสื่อหรือเน้ือหา (Content Owner)  

สื่อหรือเน้ือหา (Media Content) นับเปนสวนที่สําคัญของการใหบริการ OTT TV 

เน่ืองจากบริการน้ีเขามาเปนตัวเลือกในการบริโภคสื่อใหแกผูใชบริการ เพ่ิมเติมจากการบริโภคสื่อ

ผานทางโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกทั้งระบบดาวเทียม 

และระบบเคเบิล สื่อเน้ือหาที่ปรากฏในการใหบริการ OTT TV ในปจจุบัน สามารถจําแนก

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ภาพยนตร 2) ซีรีย ละครหรือรายการบันเทิงวาไรต้ีตางๆ จาก

ตางประเทศ และจากผูใหบริการชองโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในประเทศไทย 3) กีฬา 4) 

เน้ือหาที่ผูใชบริการในแพลตฟอรมสรางขึ้น (User Generated Content)  

ตัวอยางผูเลนในหวงโซมูลคาสวนน้ี ไดแก ผูผลิตภาพยนตร ซีรีย ละครหรือรายการทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ เจาของลิขสิทธ์ิการถายทอดสดกีฬา อีกทั้งผู ใชบริการใน

แพลตฟอรมก็สามารถเปนผูผลิตเน้ือหาไดเชนกัน 

2. ผูใหบริการแพลตฟอรม OTT TV (Service Platform) 

ผูใหบริการแพลตฟอรม OTT TV ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการนําบริการสื่อหรือเน้ือหา

จากเจาของลิขสิทธ์ิและผูผลิตไปยังผูใชบริการ โดยแพลตฟอรม OTT TV สวนมากจะอยูใน

รูปแบบของเว็บไซต และแอพพลิเคช่ัน ซึ่งใหบริการ OTT TV ในรูปแบบของการถายทอดสดตาม

เวลาออกอากาศจริง (Live Content) หรือการดูสื่อเน้ือหาในเวลาใดก็ไดตามความตองการของ

ผูบริโภค (On-demand Content)  

Thai Market Players

International Market Players

Scope of OTT TV
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สําหรับผูใหบริการแพลตฟอรม OTT TV ในประเทศไทย ประกอบไปดวย 1) ผูใหบริการ

ในระดับโลก เชน YouTube และ Netflix 2) ผูใหบริการในระดับภูมิภาค เชน LINE TV iflix 

และ HOOQ 3) ผูใหบริการในระดับทองถิ่น เชน Hollywood HD Primetime MONOMAXXX 

รวมถึงเว็บไซตสตรีมมิ่งของชองรายการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ทั้งน้ี ที่ปรึกษาจะ

แสดงรายละเอียดของผูเลนแตละรายที่ใหบริการในประเทศไทยไวในแผนงานที่ 3 ของโครงการ  

3. ผูผลิตอุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT TV (Device) 

อุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT TV ทําหนาที่รับสัญญาณการแพรภาพและเสียงจาก

บริการแพลตฟอรม OTT TV โดยอุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT TV สามารถแบงไดเปน 3 

ลักษณะเพ่ือรองรับการใชงานของผูใชบริการปลายทางที่แตกตางกัน ไดแก 1) ใชระหวางเดินทาง 

สามารถพกพาหรือเคลื่อนยายไดงาย หมายถึง สมารทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอรแบบพกพา 2) 

ใชแบบประจําที่ หมายถึง สมารททีวี คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ และ 3) ใชเปนอุปกรณเสริมเพ่ือให

โทรทัศนแบบธรรมดาสามารถรับบริการ OTT TV ได ในที่น้ีหมายถึง กลองรับสัญญาณ OTT TV 

(Set-top Box) และ USB Dongle Stick ทั้งน้ี USB Dongle Stick ก็สามารถใชกับคอมพิวเตอร

ไดเชนกัน 

ตัวอยางผูเลนในหวงโซมูลคาสวนน้ี ไดแก ผูผลิต ผูนําเขาและจัดจําหนาย อุปกรณที่

รองรับการใชบริการ OTT TV ทั้ง 3 ลักษณะดังที่กลาวไวขางตน 

4. ผูใชบริการ OTT TV (End User)  

ผูใชบริการปลายทางที่เขาถึงบริการ OTT TV ทั้งในรูปแบบที่มีคาบริการ และแบบไมมี

คาบริการ โดยใชอุปกรณที่สามารถรองรับการใชบริการดังกลาว ซึ่งอํานวยความสะดวกให

ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการ OTT TV ได ทั้งในขณะที่อยูประจําที่ (เชน ที่อยูอาศัย ที่

ทํางาน) และในขณะเดินทาง  

5. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider)  

สวนสําคัญที่ขาดไมไดในการใหบริการ OTT TV คือ บริการอินเทอรเน็ตผานเทคโนโลยี

ใดก็ได ซึ่งทําหนาที่สงเน้ือหารายการ (Content) ผานหวงโซมูลคาที่กลาวมาขางตนไปถึง

ผูใชบริการปลายทางได 

จากหวงโซมูลคาของการใหบริการ OTT TV ทั้ง 5 สวน ที่ปรึกษาจะศึกษารูปแบบการใหบริการ 

สภาพตลาดและการแขงขันในการใหบริการ OTT TV ผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV และแนวโนม

ในการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV ในสวนบริการแพลตฟอรม OTT TV (Service Platform) เปน

หลัก โดยจะกลาวถึงอุปกรณที่รองรับการใชบริการ OTT TV ในทุกแผนงานของโครงการน้ี 
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3.2 ประเด็นสําคัญในการศึกษา 

จากวัตถุประสงคหลักของโครงการที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.2 แลวน้ัน จะเห็นไดวาโดยสรุปแลว 

สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดเปาหมายในเชิงผลลัพธที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการไว 3 

ประการ ไดแก  

1.) การมีผลการศึกษาเรื่อง OTT TV ในตางประเทศ (Benchmark) และในประเทศไทย  

2.) การมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการกํากับดูแลและ/หรือสงเสริมกิจการ OTT TV เพ่ือ

เปนการเตรียมความพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน  

3.) การเผยแพรผลการศึกษาใหกับภาคสวนที่เกี่ยวของ  

ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวที่ต้ังไว ที่ปรึกษาไดกําหนดประเด็นสําคัญที่จะตองเนนและ/

หรือหาคําตอบในการดําเนินโครงการน้ี ไวดังน้ี  

 

ประเด็นสําคัญในการศึกษา ขอบเขตของเรื่อง 

สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV เปนอยางไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

OTT TV สามารถท่ีจะแขงขันกับ Pay TV เดิมไดหรือไม? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

รูปแบบการใหบริการของ OTT TV เปนอยางไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ในการใหบริการ OTT TV นั้นใชเทคโนโลยีแบบใด? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ผูใหบริการ OTT TV มีรูปแบบการหารายไดเหมือนหรือตางจาก Pay TV อยางไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ผูใหบรกิาร OTT TV มีรูปแบบความรวมมือกับใครบางอยางไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ผลกระทบตอผูบริโภคท่ี OTT TV สรางใหเกิดคืออะไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

รูปแบบและขอบเขตของการกํากับดูแล OTT TV เปนหรือควรเปนอยางไร? การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

รูปแบบนโยบาย การสงเสริมและการสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของเปนหรือควรเปน

อยางไร? 

การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ขอดีขอเสียของการเขาแทรกแซงดวยกฎระเบียบและนโยบายตางๆ ของภาครัฐเปน

อยางไร? 

การศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

บทบาทหนาท่ีของ กสทช .ในเรื่องการสงเสริม/กํากับดูแล ควรเปนอยางไร? ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ผลดีและผลเสียของการเขาแทรกแซงในประเด็นตางๆ เปนอยางไร? ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ความเห็นของอุตสาหกรรมตอบทบาทของ กสทช  .ในเรื่อง OTT TV เปนอยางไร? ขอเสนอเชิงนโยบาย 
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นอกจากรายละเอียดที่กลาวมาขางตนแลว ที่ปรึกษาจะเพ่ิมเติมขอมูล “ภาพรวมในตลาดโลกของ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู รั บ ช ม โ ท ร ทั ศ น ผ า น ช อ ง ท า ง อ่ื น ๆ  (Global Consumer Behavior on Video 

Consumption)” เพ่ือใหสํานักงาน กสทช. ไดเขาใจถึงแนวโนมของพฤติกรรมในภาพกวางและ “ภาพรวม

การกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาค Asia Pacific” โดยเนนการกํากับดูแลในแงมุมตางๆ เชน ลิขสิทธ์ิ 

ใบอนุญาต อัตราคาบริการ เน้ือหารายการ โฆษณา การคุมครองผูบริโภค เปนตน ในประเทศในภูมิภาค 

Asia Pacific เพ่ือใหเขาใจการกํากับดูแลในภาพกวางที่เปนสากล 

 

3.3 แนวคิดและวิธีการในการดําเนินโครงการ 

ที่ปรึกษาไดออกแบบการดําเนินโครงการเปน 6 แผนงาน ไดแก 

• แผนงานที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

• แผนงานที่ 2: กรณีศึกษาจากตางประเทศ (International Study) 

• แผนงานที่ 3: การวิเคราะหตลาดในประเทศไทย (Thai Market Analysis) 

• แผนงานที่ 4: การวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Gap Analysis and 

Policy Recommendation) 

• แผนงานที่ 5: การประชุมหารือกลุมยอยและฝกอบรม (Focus Group and Capacity 

Building) 

• แผนงานที่ 6: การสรุปผลและพัฒนาขอเสนอแนะขั้นสุดทาย (Conclusions and Final 

Recommendations) 
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รูปท่ี 3-2: ภาพรวมแผนการดําเนินงานในโครงการ 

 ขั้นตอนแรกไดแกการวางแผนการดําเนินงานโดยละเอียด (Project Planning) ซึ่งที่ปรึกษาไดจัด

ประชุมรวมกับเจาหนาที่จากสํานักงาน กสทช. (Kick-off Meeting) เพ่ือแสดงถึงแผนการดําเนินโครงการ

และหารือในประเด็นตางๆ ที่สําคัญในการศึกษาเพ่ือใหครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษาที่เปนไปตามความ

ตองการของสํานักงาน กสทช.  

 หลังจากน้ันที่ปรึกษาจะทําการศึกษาในตางประเทศจํานวน 6 ประเทศ พรอมกับทําการศึกษาใน

ประเทศไทยโดยมีประเด็นหลักในการศึกษาตามที่ไดกําหนดไวเบ้ืองตนในขอ 3.2 และหลังจากน้ันที่

ปรึกษาจะนําผลการศึกษาที่ไดจากตางประเทศมาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เพ่ือเทียบกับผล

การศึกษาในประเทศไทยพรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเบ้ืองตนใหกับ กสทช. 

 ที่ปรึกษาจะจัดการฝกอบรม เพ่ือถายทอดความรูใหแกบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของ 

และจัดใหมีการรับฟงขอคิดเห็นแบบการประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group) ตอขอเสนอแนะของที่

ปรึกษา กับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูบริโภค นักวิชาการ ผูใหบริการ Pay TV ประเภทตางๆ Broadcaster 

หรือแมกระทั่ง Telco Operator เอง เพ่ือใหไดรับขอคิดเห็นที่ครบถวน 

 ทายที่สุดจะเปนกระบวนการสรุปผลการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในขั้นสุดทาย โดยที่ปรึกษา

จะจัดสงรายงานฉบับสมบูรณภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยในเดือนสุดทายของการดําเนินงานจะจัด

ประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหแกบุคลากรภายนอก และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ที่เก่ียวของ 

พรอมกับปรับแกเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะของสํานักงาน กสทช.  

 

Project Design

WP1: Project Planning

WP2: International Study WP3: Thai Market Analysis

WP4: Gap Analysis and Policy Recommendation

WP5: Focus Group and Capacity Building

WP6: Conclusion and Final Recommendation

Revision Period

• Project framework design

• Data collection on market 
characteristic, competition, 
regulation and consumer 
behavior

• Analysis and first 
recommendations

• Collect feed backs on 
recommendations

• Conclude and propose final 
recommendation/report

• Revise the final report
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รูปท่ี 3-3: ตัวอยางรูปแบบการรายงานสถานะของโครงการ 

 

ในการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการ ที่ปรึกษาจะจัดทํารายงานสถานะของโครงการดังที่แสดงไวใน

รูปที่ 3-3 สงใหกับเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ทุกๆ 2 สัปดาห เพ่ือใหเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. สามารถ

ติดตามความคืบหนาของโครงการไดอยางสม่ําเสมอ รายละเอียดของแผนการดําเนินงานทั้งหมดดังที่กลาว

มาขางตนไดแสดงไวในขอ 3.4-3.9 

 

3.4 แผนงานที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

3.4.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือจัดทําแผนในการดําเนินโครงการอยางละเอียด 

3.4.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาระบุกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) และวางแผน

งานโครงการโดยละเอียด (Project Plan) โดยจะเปนการกําหนดกรอบในการดําเนินงานทั้งโครงการ ซึ่ง

จะประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี กําหนดระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) ขอบเขตของงาน 

(Scope of Work) รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Activity List) ระยะเวลาของโครงการ 

(Timeframe) โครงสรางของคณะทํางาน (Project Team) และผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverables) 

รวมถึงกําหนดขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับโครงการเพ่ือใชในการดําเนินงานศึกษาจากฐานขอมูลของ

สํานักงาน กสทช. ขั้นตอนในการดําเนินงานมีดังตอไปน้ี 

รายงานสถานะโครงการ

การดําเนินงานท้ังหมด

ผูรับผิดชอบ

WP1: การวางแผนโครงการ

WP2: กรณีศึกษาจาก
ตางประเทศ

WP3: การวิเคราะหตลาดใน
ประเทศไทย

แผนงาน

• สรุปแผนการดําเนินงานรวมกัน
• สงรายงานกรอบดําเนินงานแลว

• วิเคราะหตลาดและผลกระทบ OTT TV เรียบรอยแลว
• เร่ิมทําการวิเคราะหดานกฎหมาย

• วิเคราะหตลาดและผลกระทบ OTT TV เรียบรอยแลว
• เร่ิมทําการวิเคราะหดานกฎหมาย

รายละเอียดอยางยอ

100%

50%

40%

% เสร็จสิ้น

WP4: การวิเคราะหชองวาง
และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

WP5: การประชุมหารือกลุม
ยอยและฝกอบรม

WP6: การสรุปผลและพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

• เร่ิมนําผลลัพธของแผนงานที่ 2-3 มาเปรียบเทียบกัน

• สงหนังสือเชิญผูเขารวมประชุมหารือกลุมยอยแลว

To be done

10%

10%

0%

40%

TIME/ NBTC

TIME

TIME

TIME

TIME/ NBTC

TIME

สถานะ

ชากวากําหนดมากชากวากําหนดเล็กนอยตรงตามกําหนดการ

สถานะ
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• ที่ปรึกษาไดประชุมรวมกับสํานักงาน กสทช. (Kick-off Meeting) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมช้ัน 22 อาคารเอ็กซิมแบงค เพ่ืออธิบายแผนการดําเนิน

โครงการโดยละเอียดซึ่งขอสรุปรวมกันในประเด็นตางๆ มีดังน้ี  

o ขอบเขตของการศึกษาในโครงการ: ศึกษาเฉพาะ OTT TV ในสวนของบริการ

แพลตฟอรม OTT TV (Service Platform) โดยมีการกลาวถึงสวนของอุปกรณ

ที่รองรับประกอบดวย 

o แผนการบริหารจัดการและการดําเนินโครงการ: ใหเปนไปตามขอเสนอทาง

เทคนิค 

o หารือในประเด็นที่สําคัญในการศึกษา: ใหที่ปรึกษาระบุประเด็นสําคัญใน

การศึกษาและประเทศที่จะศึกษาอยางละเอียดมาในรายงานฉบับน้ี  

o ระบุเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ที่เปนผูประสานงานและรูปแบบการรายงาน

สถานะในโครงการ : ผูประสานงานทางฝ งที่ปรึกษาคือ นางสาวภัสรา  

ปตยานนท ทางฝงสํานักงาน กสทช. คือ นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก และนางสาว

สกุณา แซซึ่ง โดยรูปแบบการรายงานสถานะโครงการเปนดังรูปที่ 3-3 (ดูขอ 

3.3) สงใหกับสํานักงาน กสทช. ทุกๆ 2 สัปดาห 

o ระบุความเสี่ยงในการดําเนินโครงการในดานตางๆ: อาจมีความเสี่ยงทางดาน

ระยะเวลาในการตรวจรับรายงาน ซึ่งความเสี่ยงน้ีสามารถบรรเทาไดโดยการ

กําหนดใหเดือนสุดทายของโครงการเปนชวงเวลาสําหรับการปรับแกเน้ือหา

รายงานตามขอเสนอแนะของสํานักงาน กสทช. 

• ที่ปรึกษานัดหารือเพ่ิมเติมกับสํานักงาน กสทช. ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ 

หองประชุมช้ัน 22 อาคารเอ็กซิมแบงค ในประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

o ปรึกษาหารือเก่ียวกับมุมมองปจจุบันของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นของคํา

นิยามของ OTT TV และขอบเขตการศึกษาในโครงการน้ี (ขอสรุปนิยามของ 

OTT TV และ ขอบเขตการศึกษาดูขอ 3.1)  

o ปรึกษาหารือเก่ียวกับมุมมองปจจุบันของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นปญหา

สําคัญในการศึกษา (ขอสรุปประเด็นปญหาสําคัญในการศึกษาดูขอ 3.2) 

o ปรึกษาหารือเก่ียวกับรายละเอียดของขอมูลเพ่ิมเติมซึ่งที่ปรึกษาตองการจาก

สํานักงาน กสทช. เชน การสรุปเรื่องประเทศที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบ 

(Benchmark Countries) (ขอสรุปประเทศที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบดูขอ 

3.5) 
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3.4.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

รายงานกรอบการดําเนินงาน (Inception Report) แสดงถึงแนวคิดและแนวทางการศึกษาตาม

ขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนการดําเนินโครงการตางๆ และระเบียบวิจัย (Methodology) เปนภาษาไทย 

จํานวน 8 ชุด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3.4.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

ไมมี 

 

3.5 แผนงานที่ 2: กรณีศึกษาจากตางประเทศ (International Study) 

3.5.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นสําคัญตางๆ (ดูขอ 3.2 ประกอบ) ของการใหบริการ OTT TV 

ในตางประเทศจํานวน 6 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร 

ประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย 

3.5.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ประเทศที่ทําการศึกษา 

ในแผนงานน้ีมีเปาหมายหลักเพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการ สภาพตลาดและการแขงขันในการ

ใหบริการ OTT TV ผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV และแนวโนมในการกํากับดูแลการใหบริการ 

OTT TV ในตางประเทศ เพ่ือรวบรวมขอมูลของผูเลนในตลาดและแนวโนมของการใหบริการ OTT TV 

การสงเสริม/กํากับดูแลการใหบริการ OTT TV ของหนวยงานกํากับดูแล/หนวยงานรัฐ และพฤติกรรมของ

ผูรับชมโทรทัศนในตางประเทศมาใชในการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยในขั้นตอนตอไป 

ที่ปรึกษาคัดเลือกประเทศเพ่ือจัดทํากรณีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการ และแนวโนมการ

สงเสริมและ/หรือกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV จํานวน 6 ประเทศ โดยจําแนกเปนประเทศที่มีการ

กํากับดูแลการใหบริการ OTT TV จํานวน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ

ประเทศสิงคโปร และประเทศที่มีการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV เพียงเล็กนอย หรือไมมีการกํากับ

ดูแลการใหบริการ OTT TV จํานวน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศเกาหลีใต ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ออสเตรเลีย  
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รูปท่ี 3-4: ประเทศท่ีจะศึกษาและหัวขอการศึกษา 

 

ประเทศที่มีการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนประเทศแรกๆ ที่ริเริ่มการใหบริการในรูปแบบ OTT TV และใน

ปจจุบันก็มีการใหบริการ OTT TV อยางแพรหลายและเปนที่นิยม เชน Netflix Hulu ซึ่งเปนผูใหบริการ 

OTT TV ในระดับโลก นอกจากน้ี ผูใหบริการ OTT TV สามารถชวงชิงสวนแบงตลาดมาจากผูใหบริการ

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV Operator) รายเดิมไดเปนอยางมาก ในสวนของการกํากับดูแล 

Federal Communications Commission (FCC) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีการกํากับดูแลดานเน้ือหา และการกํากับดูแลดานโครงขายดวยนโยบาย Net Neutrality เพ่ือคุมครอง

ผูบริโภคในการเขาถึงบริการ OTT TV และบริการอ่ืนๆ บนอินเทอรเน็ตอยางเทาเทียมกัน  

สหราชอาณาจักรมีสภาพตลาดการใหบริการ OTT TV ที่มีผูใหบริการ OTT TV อยางแพรหลาย 

โดยที่ผูใหบริการชองรายการ (Broadcaster) และ Pay TV Operator รายเดิมเขามามีบทบาทในการ

ใหบริการ OTT TV นอกจากน้ี ยังมีนโยบายการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV ที่นาสนใจ โดย The 

Office of Communications (Ofcom) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในสหราชอาณาจักร ประยุกตใช

นโยบายที่เปนแบบแผนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในการกํากับดูแล ไดแก 

นโยบาย Audiovisual Media Service Directive ในการกํากับดูแลทางดานการใหบริการ OTT TV และ

นโยบาย Net Neutrality ในการกํากับดูแลทางดานโครงขาย อยางไรก็ตาม บริบทของนโยบาย Net 

Neutrality ที่บังคับใชในสหราชอาณาจักร และในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีรายละเอียดที่แตกตางกัน

ในบางสวน 

WP2: International Benchmarks

Regulate on OTT TV No/less regulation on OTT TV

OTT TV Business Characteristics
• Linear and non-linear landscape and 

competition
• OTT TV business model and trends
• OTT TV monetization model
• Cooperation among OTT TV players, 

Telcos, pay TV operators and broadcasters

Impacts of OTT TV
• Impacts of OTT TV in different 

aspects e.g. competition with 
other platforms, price levels and 
consumer

OTT TV Regulation
• OTT TV market definition and 

scope of regulation e.g. network 
regulation, licensing, online 
content regulation

• Other relevant policies e.g. 
government support on tech start 
ups

Key Issues 
to be 

studied

1

2 3
Consumer behavior
• Global trend of consumer 

behavior towards video 
content consumptions
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 ประเทศสิงคโปรมีผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นจากการรวมมือระหวางผูใหบริการ Broadcaster 

Pay TV Operator และผูใหบริการโทรคมนาคม (Telco) รายเดิม รวมถึงมีผูใหบริการ OTT TV ในระดับ

ภูมิภาคที่เขามาใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย น่ันคือ HOOQ ซึ่งเกิดจากความรวมมือกันระหวางผู

ใหบริการทางดานโทรคมนาคม (Singtel) และผูผลิตเน้ือหารายการระดับโลก (Sony Picture Television 

และ Warner Bros. Entertainment) สําหรับแนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ประเทศสิงคโปร

เปนประเทศหน่ึงที่มีการกํากับดูแลผูใหบริการ OTT TV ดวยระบบใบอนุญาต ซึ่ง Media Development 

Authority (MDA) เปนหนวยงานกํากับดูแลที่มีหนาที่ออกใบอนุญาตใหกับผูใหบริการเหลาน้ี นอกจากน้ี 

MDA ยังมีนโยบายการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาของบริการ OTT TV และนโยบาย Net Neutrality ใน

การกํากับดูแลทางดานโครงขายเชนเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (ทั้งน้ี บริบท

ของนโยบาย Net Neutrality อาจมีสวนที่แตกตางกัน) 

 

ประเทศที่มีการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV เพียงเล็กนอย หรือไมมีการกํากับดูแล  

ประเทศเกาหลีใตมีผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดจากผูใหบริการ Telco และ Pay TV Operator 

นอกจากน้ี ยังมีบริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นจากการรวมมือระหวางผูใหบริการ Broadcaster รายใหญใน

ตลาด ทั้งน้ี บริการ OTT TV นับเปนบริการที่เกิดขึ้นใหมในประเทศเกาหลีใต หนวยงานกํากับดูแลอยาง 

Korean Communications Commission (KCC) จึงมีการกํากับดูแลบริการ OTT TV เพียงเล็กนอย ซึ่ง

จะเปนในแงมุมของการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาดวยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ Internet 

Multimedia Broadcasting Business Act (IMBBA) 

ประเทศมาเลเซียมีผูใหบริการ OTT TV ทั้งจากในประเทศ และตางประเทศที่มีการรวมมือกับผู

ใหบริการ Telco เพ่ือสรางชองทางทางการตลาดใหกับบริการ OTT TV ของตน นอกจากน้ี ยังมีผูให

บริการ OTT TV ในระดับภูมิภาคอยาง iflix ซึ่งเปนผูใหบริการ OTT TV ที่พัฒนามาจากบริษัท Tech-

startup และเริ่มใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2558 สําหรับภาระหนาที่การกํากับดูแล

บริการ  OTT TV ของ Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ใน

ปจจุบันจะเปนการกํากับดูแลทางดานเน้ือหา รวมกับหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนๆ ที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล

เ น้ื อหาของสื่ อออนไลน  เ ช น  Royal Malaysia Police และ  Ministry of Domestic Trade, Co-

operatives and Consumerism (KPDNKK) เปนตน  

ประเทศออสเตรเลียมีผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นจากผูใหบริการ Broadcaster และ Pay TV 

Operator รายเดิมที่เขามามีบทบาทในการใหบริการน้ี การกํากับดูแลบริการ OTT TV ในประเทศ

ออสเตรเลียถือวายังเปนการกํากับดูแลเพียงเล็กนอย โดย Australian Communications and Media 

Authoriy (ACMA) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลียกํากับดูแลบริการ OTT TV ดวย
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กฎหมายทางดานเน้ือหาของสื่อออนไลน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนของหนวยงานดังกลาว  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประเด็นหลักที่จะทําการศึกษา OTT TV ตามที่กลาวไวในหัวขอ 3.2 น้ันจะครอบคลุมในหลายๆ 

ดานที่เปนประโยชนแก กสทช. เพ่ือกําหนดนโยบายการกํากับดูแล ประกอบดวย  

• สภาพตลาดและการแขงขันในตลาดของ Linear และ Non-linear Platform (Pay TV และ 

OTT TV) 

• รูปแบบการใหบริการ (Business Model) เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ OTT TV (เชน การ

ใหบริการในลักษณะ Cloud TV, TV Anywhere หรือ TV VPN เปนตน) และแนวโนมการ

ใหบริการในอนาคตของ OTT TV (เชน Hybrid TV, Live เปนตน) 

• รูปแบบการหารายไดของ OTT TV (Monetization Model) เชน Free, Freemium, SVoD, 

AVoD เปนตน 

• รูปแบบความรวมมือระหวาง OTT TV, Telco, Pay TV Operator และ Broadcaster 

• การวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานการแขงขันกับแพลตฟอรมอ่ืน (DTT, Cable, 

Satellite และ Telco เชน ผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV on Mobile) ดานราคา

คาบริการ และผลกระทบตอผูบริโภค 

• รูปแบบและขอบเขตของการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ OTT TV เชน การกํากับดูแลโครงขาย 

(Network Regulation) การควบคุมโดยการอนุญาต (Authorization/Licensing)  การกํากับ

ดูแลเน้ือหา (Online Content Regulation) 

• รูปแบบนโยบาย การสงเสริมและการสนับสนุนตางๆ ที่เก่ียวของ เชน การสนับสนุน Tech-

startup OTT TV Provider  

• วิเคราะหขอดีขอเสียของการเขาแทรกแซงดวยกฎระเบียบและนโยบายตางๆ และ Key 

Implication สําหรับประเทศไทย 

รูปดานลางแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการวิเคราะหลําดับการเขาสูตลาดและจํานวนผูเลนที่เพ่ิมขึ้นใน

ตลาด OTT TV ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเห็นไดวาผูเลน OTT TV รายเดิม (Incumbent) คือ 

Netflix และ Hulu สามารถสรางฐานลูกคาและรายไดจากบริการ OTT TV ไดอยางรวดเร็ว จึงดึงดูดใหมี

ผูเลนรายใหมๆ ที่เห็นโอกาส เขามามากขึ้นเรื่อยๆ  
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รูปท่ี 3-5: ตัวอยางการวิเคราะหพัฒนาการของ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตัวอยางการวิเคราะหรูปแบบการหารายไดและรูปแบบธุรกิจในภาพรวม การเปรียบเทียบการ

ปรับตัวของผูประกอบการ Pay TV รายเดิม การรวมมือระหวางผูประกอบการ OTT กับผูประกอบการ

รายเดิม แนวโนมของการใชบริการ OTT TV และการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ OTT TV แสดงไวในรูปที่ 

3-6 ถึง 3-11 

 

 

รูปท่ี 3-6: ตัวอยางรูปแบบการหารายไดและรูปแบบธุรกิจในภาพรวม 

The Rise of OTT TV

Both in terms of 
subscriber
and revenue numbers are 
growing big very quickly. It 
attaches significant 
number of players.

Source: L.E.K. Consulting, June 2015

Market cap grew from 
$6.5B to to $27B (~60% 
CAGR) from January
2013 to 2015; ~54M 
paying global 
subscribers.

$1.5B in revenue in 2015; 
9M subscribers as of April 
2015

Advertising-driven (AVOD)

Offer free-view platform with 
pop-up ad banners and ad 
video played at the start 
and/or periodically throughout 
the video.

A hybrid model offering a 
combination of free, advertising-
driven content, transactional 
and/or subscription-based 
content.

Customers can choose to enjoy 
advertising-driven videos for 
free, or subscribe to watch ad-
free videos. 

For SVoD, customers gain 
unlimited access to the digital 
content by making monthly, 
recurring subscription to the 
operators.

OTT TV Monetization Model Overview

Free Platform

Freemium

Premium/Paid Platform

Subscription-based (SVOD) 
and Transaction-based 

(TVOD)

More secure and stable revenue stream
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รูปท่ี 3-7: ตัวอยางรูปแบบการหารายไดของผูประกอบการ 
 

 

รูปท่ี 3-8: ตัวอยางการเปรียบเทียบการปรับตัวของผูประกอบการ Pay TV รายเดิม 

 

Platform Providers & Monetization Models

Provider Countries
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 The UK
 Most advanced market for premium 

OTT in Europe.
 Willingness to pay for entertainment 

content in the UK is high

 The Netherland
 Highly converged market and quad-play is 

becoming a more important dynamic.
 Most subscribers have basic pay TV plus 

OTT.
 Few providers will be able to sustain 

Subscription Video on Demand 
(SVOD).due to small market and language 
barrier for viewer. Transactional Video 
on Demand (TVOD) and advertising-
support OTT business models may be 
more successful  Freemium model

 Japan
 Consumers spend significantly more 

time on User Generated Content videos.

 SVOD service provided by mobile 
operators have gained traction and 
currently increasingly across a range of 
devices, including smart TVs.

Video Service Monetization Model in Other Countries

 OTT services in the US market can 
be divided in mass and niche 
service. 

 Mass service targeting 
mainstream audience and 
competing with premium OTT 
aggregators- Netflix, Hulu and 
Amazon.

 Niche service targeting well-
defined audience segment or 
fan basses-often providing 
hard-to-find and unavailable on 
mass-market platforms

 Pay-TV operators have turned to TV 
everywhere, (TVE) which makes the 
content people have subscribed to 
available OTT for subscribers. They 
aim to defend their existing businesses 
and to capitalise on growing consumer 
demand.

 However, Pay-TV operators mainly 
use OTT as a feature as their 
strategy- it fails to monetize OTT 
delivery. 

TV Cable TV 
(TVE)

Satellite IPTV
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Video Service Monetization Model of Incumbents in USA
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รูปท่ี 3-9: ตัวอยางผลการรวมมือระหวางผูประกอบการ OTT กับผูประกอบการรายเดิม 

 

 

รูปท่ี 3-10: ตัวอยางแนวโนมการใชบริการ OTT TV 
 

Movistar and HBO have signed an agreement that will allow Movistar to broadcast 
HBO’s flagship TV series such as Game of Thrones, Boardwalk 
Empire and Girls distributed via Telefonica’s online VoD service. (Jan, 2015)

OTT Partnership with Telco/IPTV

SFR's 4G LTE customers will be able to access online music from Napster after 
the operator signed an exclusive partnership with the US-based company.
As a result of the deal, subscribers to the French company’s next gen network with 
Apple and Android devices will have access to over 20 million songs, both on and 
offline. (Sep, 2013)

Bouygues Telecom has reached an agreement with Spotify to include the latter's 
music streaming service in its higher-end mobile plans. Bouygues customers will 
benefit from the popular music service and Spotify will be able to potentially 
access the 10 million subscribers on the Bouygues network. (Dec, 2014)

Netflix has partnered with SoftBank to launch its video-streaming service in Japan. 
SoftBank customers will be able to sign up for Netflix through SoftBank's channels 
without having to fill out any payment information. The Netflix fee will be added 
to users' monthly bill that they receive from SoftBank. (Aug, 2015)

Source: CNBC (2015), Advanced Television (2015), Telecompaper (2014), European Communication (2013) 

Trend on OTT TV Features 

Source: Ericsson Consumer Lab 2015
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รูปท่ี 3-11: ตัวอยางการกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของกับ OTT TV 

 

ขอมูลพฤติกรรมผูรับชมโทรทัศนและการกํากับดูแล OTT TV ที่เก่ียวของในภาพรวม 

นอกจากรายละเอียดที่กลาวมาขางตนแลว ที่ปรึกษาจะเพ่ิมเติมขอมูล “ภาพรวมในตลาดโลกของ

พฤติกรรมผูรับชมโทรทัศนผานชองทางอ่ืนๆ (Global Consumer Behavior on Video 

Consumption)” และ “ภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาค Asia Pacific” เพ่ือใหสํานักงาน 

กสทช. ไดเขาใจถึงแนวโนมของพฤติกรรมและการกํากับดูแลในภาพกวางที่เปนสากล 

Network Neutrality and Its Regulation

“Network Neutrality” is a regulation issued to regulate the telecommunication service providers to treat all internet 
traffic equally, which means that these providers should be able to deliver the traffic from one network to 
another network without any differentiation on speed, access and price. It is done to ensure that consumers 
can freely access any content or services of their choices via the internet.

• Regulators in Europe have adopted the 
EU 2009 regulatory framework for 
electronic communications to regulate the 
telecom and media market. The 
framework aims to ensure the network 
neutrality. 

“End users should be able to access and 
distribute information or run applications 
and services of their choice.”

Operators must provide the information 
about the limitations for access to and/or 
use the services, and the applied traffic 
management techniques to the end-users.

Transparency

Regulators are able to impose the minimum 
quality of service levels on the operators to 
prevent any degradation of network service.

Quality of Service (QoS)
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รูปท่ี 3-12: ขอบเขตและวิธีการศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมผูรับชมโทรทัศนท่ัวโลก 

 

สําหรับการศึกษาภาพรวมในตลาดโลกของพฤติกรรมผูรับชมโทรทัศนจะเปนการสรุปขอมูลจาก

การสํารวจกลุมตัวอยางใน 20 ประเทศทั่วทุกทวีป ผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของพฤติกรรม

การรับชมโทรทัศนของผูบริโภคทั่วโลกในดานตางๆ ทั้งในดานพฤติกรรมการเลือกชมเน้ือหารายการผาน 

OTT TV ดานพฤติกรรมการใชอุปกรณตางๆ ในการรับชม OTT TV และในดานของความพึงพอใจในการ

ใชบริการ OTT TV ในปจจุบัน ตัวอยางพฤติกรรมของผูบริโภคที่ครอบคลุม ไดแก 

1. พฤติกรรมการเลือกชมเน้ือหารายการผาน OTT TV เชน 

• จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยในการบริโภคละครโทรทัศนและภาพยนตรแบบ On-demand 

• จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยตอสัปดาหในการบริโภคเน้ือหารายการแบงตามเพศ 

• ความถี่ของการเลือกรับชม Youtube ของผูบริโภคทั่วโลก 

• พฤติกรรมการรับชม OTT TV แบบติดตอกันหลายๆ วิดีโอ (Bingeing) โดยเปรียบเทียบ

ระหวางผูใชบริการ OTT TV แบบบอกรับสมาชิก (SVoD) และผูใชบริการ OTT TV ใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

• แนวโนมการบริโภคเน้ือหารายการแตละประเภทในชวง 5 ปที่ผานมา 

• พฤติกรรมการบริโภคสื่อเน้ือหาแบบ On-demand ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

จําแนกตามผูใหบริการ 

 

 

WP2: Scope of Global Consumer Behavior

Methodology
• 30 in-depth 

interviews in 9 
countries

• 26,475 On-device 
measurement in 
20 countries

• >20,000 online 
survey in 20 
countries

Content1

• Global average on-demand TV series and movies 
consumption at home

• Global average number weekly hours of active 
TV/video viewing by gender

• Global YouTube viewing frequency
• Global bingeing behavior by type of user (SVoD/ non 

SVoD)
• Trend of media consumption by type of media 

(Scheduled linear TV/ Recorded linear TV/ Steamed 
on-demand video)

• On-demand service consumption by operator in the US

• Procession and consumption of device by type of 
user 

• Global content consumption on smartphone screen 
by type of content

• Global share of total TV time by age group and 
device

• Average minute streaming per visitor per month by 
device for on-demand services in the US

Current Satisfaction3

• Global preference in different recommendation features 
for content and TV services

• Global consumer satisfaction evaluation of existing 
content provider

• Likelihood to recommend each type of TV/video service 
in the US

• Global average number of hours of active video viewing 
by age and managed TV payment behavior

• Global consumer behavior towards online advertising

Device2
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2. พฤติกรรมการใชอุปกรณตางๆ เชน 

• พฤติกรรมการเลือกใชอุปกรณรับ OTT TV ตางๆ แบงตามประเภทของผูบริโภค น่ันคือ 

ผูใชบริการ OTT TV แบบบอกรับสมาชิก (SVoD) และผูใชบริการ OTT TV ในรูปแบบ

อ่ืนๆ   

• พฤติกรรมการรับชมสื่อเน้ือหาผานอุปกรณ Smartphone โดยแบงตามประเภทของ

เน้ือหา 

• พฤติกรรมการเลือกใชอุปกรณรับ OTT TV ตางๆ แบงตามอายุของผูบริโภค 

• จํานวนนาทีเฉลี่ยตอเดือนในการบริโภคเน้ือหารายการแบบ On-demand ผานอุปกรณ

ตางๆ 

3. ความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV ในปจจุบัน เชน 

• การประเมินความพึงพอใจตอผูใหบริการแบบ On-demand และโทรทัศนแบบบอกรับ

สมาชิกแบบด้ังเดิม (Traditional Pay TV) 

• ประเภทของระบบแนะนําเน้ือหา (Recommendation System) ที่ผูบริโภคพึงพอใจ 

• โอกาสที่ผูใชบริการ Traditional Pay TV และบริการวีดีโอ On-demand ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะแนะนําบริการดังกลาวใหกับผูบริโภครายอ่ืนๆ ตอไป 

• จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยในการบริโภคเน้ือหารายการ และการสํารวจวาผูบริโภคที่มีการ

บอกรับเปนสมาชิกในบริการ Traditional Pay TV มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการรับชมวีดีโอ On-demand หรือไม  

• แนวโนมและพฤติกรรมการรับชมโฆษณาออนไลน (Online Advertising) 

นอกจากน้ีในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคครอบคลุมถึงปริมาณการใชงานวีดีโอทราฟฟค ดังรูปที่ 

3-13 จะเห็นไดวาการใชงานขอมูลผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Data) ในตางประเทศในป พ.ศ. 

2557 แสดงใหเห็นวารอยละ 45 ของปริมาณความหนาแนนของขอมูลทางโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด 

(Mobile Data Traffic) เปนการใชงานเพ่ือรับชมวีดีโอออนไลน และการใชงานดังกลาวมีแนวโนมที่จะ

เติบโตไปถึงรอยละ 60 ของปริมาณความหนาแนนของขอมูลทางโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมดในป พ.ศ. 2563 
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รูปท่ี 3-13: ปริมาณการใชงานขอมูลผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile Data) 

ผูบริโภคในตางประเทศรับชมภาพยนตร ซีรียและรายการโทรทัศนผานทาง OTT TV เฉลี่ย 2.9 

ช่ัวโมงตอสัปดาหในป พ.ศ. 2554 ถัดมาในป พ.ศ. 2558 จํานวนช่ัวโมงในการรับชมเน้ือหาเหลาน้ีผานทาง 

OTT TV เพ่ิมขึ้นกวา 2 เทา เปน 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซึ่งแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของผูบริโภคใน

ตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากจากการรับชมผานทางชองทางด้ังเดิม (ไดแก โทรทัศน

ภาคพ้ืนดิน โทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิล) เปนการรับชมผานทาง OTT TV  

 

รูปท่ี 3-14: ตัวอยางพฤติกรรมการรับชม OTT TV ในตางประเทศ 

Video Traffic is in High Growth

Source: Ericsson Consumer Lab 2015

Viewing Time on OTT TV 

Content viewing is migrating 
• TV series and movies make up 

roughly half of consumers’ total 
viewing time. 

• In 2011, people estimated that they 
spent 2.9 hours per week watching 
streamed TV series, programs and 
movies. Now it is 6 hours per week –
the viewing has more than doubled

• Emerging content categories are 
rapidly becoming mainstream. The 
average time spent watching 

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media 2011 and 2015 

The increase in watching 
on-demand TV series 
and movies 

“Average time spent on watching 
streamed on demand long content 

has increased by 3.1 hours per 
week”
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รูปท่ี 3-15: ขอบเขตและวิธีการศึกษาภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาค Asia Pacific 

สําหรับขอมูล “ภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาค Asia Pacific” ที่ปรึกษาจะใช

รูปแบบ Desk Research และรวบรวมขอมูลจาก Market Intelligence ของที่ปรึกษา โดยอาจติดตอเพ่ือ

ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเช่ียวชาญในตางประเทศจาก Casbaa เชน Mr. John Medeiros, Chief Policy 

Officer และ/หรือ ผู ใหบริการ OTT TV เชน ViuTV ที่ ใหบริการโดย PCCW ในประเทศฮองกง 0

1 

โดยเฉพาะในประเด็นดานการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

จากรูปที่ 3-15 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบเขตการศึกษาในหัวขอน้ี ที่ปรึกษาจะศึกษาประเด็นที่

เก่ียวของกับกฎหมาย OTT TV ใน 5 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุน ประเทศจีน ประเทศฮองกง ประเทศ

ฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย โดยประเด็นที่ครอบคลุมมีดังตอไปน้ี  

• โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ OTT TV 

• กฎหมายดานการคุมครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

• กฎหมายดานการออกใบอนุญาตแกผูประกอบการ OTT TV 

• กฎหมายดานอัตราคาบริการ (คลอบคลุมทั้งอัตราคาปลีกและคาสง) 

• กฎหมายดานการลงทุน (เชน การลงทุนจากตางชาติ) 

• กฎหมายดานลักษณะการออกรายการสงเสริมการขาย (เชน การพวงขายบริการ) 

• กฎหมายดานโฆษณา (เชน การกําหนดเพดานเวลาโฆษณาตอช่ัวโมง) 

• กฎหมายดานเน้ือหารายการ 

• กฎหมายดานการคุมครองผูบริโภค 

1 รายชื่อและขอบเขตที่เสนออาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

WP2: Scope of Overview of APAC OTT Regulatory

Regulation topics
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3.5.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

สวนที่ 1 (กรณีศึกษาจากตางประเทศ: International Study) ของรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง 

(Interim Report) จัดทําเปนภาษาไทย จํานวน 8 ชุด ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3.5.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

ขอสรุปของประเทศและประเด็นสําคัญที่จะดําเนินการศึกษา (ผลลัพธจากแผนงานที่ 1) 

 

3.6 แผนงานที่ 3: การวิเคราะหตลาดในประเทศไทย (Thai Market Analysis) 

3.6.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือศึกษาในประเด็นสําคัญตางๆ (ดูขอ 3.2 ประกอบ) ของการใหบริการ OTT TV ในประเทศ

ไทย 

3.6.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะทําการวิเคราะหสภาพตลาดและการใหบริการ Pay TV และ OTT TV 

ในประเทศไทย แนวโนมตลาดและการใหบริการ รูปแบบการใหบริการ เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ 

OTT TV รูปแบบการหารายไดของ OTT TV รูปแบบความรวมมือระหวาง OTT TV, Telco, Pay TV 

Operator และ Broadcaster และการวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานการแขงขันกับ

แพลตฟอรมอ่ืน (DTT, Cable and Satellite) ดานราคาคาบริการ และผลกระทบตอผูบริโภค เปนตน

รวมถึงจะศึกษากฎหมายที่อาจเก่ียวของกับ OTT TV ในประเทศไทยจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม โดยจะศึกษาและวิเคราะหในประเด็นตางๆ ที่สอดคลองกับการศึกษาจากตางประเทศใน

แผนงานกอนหนาเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลการศึกษาได 

ตัวอยางผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยแสดงไวในรูปดานลาง โดยจะเห็นวามีผูใหบริการ 

OTT TV ที่เปน Local Player ในตลาดจํานวน 4 รายหลักที่มีรูปแบบธุรกิจหลักแบบ SVoD (วีดีโอออน 

ดีมานดแบบบอกรับสมาชิก) ไดแก Primetime (บริษัท Tech-startup) MONOMAXXX (บริษัทในเครือ

ของกลุม MONO ซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตชองรายการ DTT จาก กสทช.) Hollywood HD (บริษัท Tech-

startup) และ Doonee (บริษัท Tech-startup)   
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รูปท่ี 3-16: ตัวอยางการวิเคราะหผูใหบริการในประเทศไทย 

 

การแขงขันบริการในรูปแบบ VoD น้ันมีผูเลนในระดับภูมิภาคจากตางประเทศจํานวน 2 ราย 

ไดแก HOOQ และ iflix และมีผูใหบริการระดับโลกอีก 1 ราย ไดแก Netflix นอกจากน้ีการใหบริการ OTT 

TV ยังมีในรูปแบบ Online Video ซึ่งมีเจาตลาดรายใหญอยู 2 รายไดแก YouTube และ LINE TV 

นอกจากการศึกษาและวิเคราะหในประเด็นตางๆ ที่สอดคลองกับการศึกษาจากตางประเทศใน

แผนงานกอนหนาแลว การศึกษาในแผนงานน้ี ที่ปรึกษาวิเคราะหภาพรวมการแขงขันและระบุผูเลนที่

ใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยรวมถึงผูเลนรายเล็กที่กําลังทดลองระบบ OTT TV และศึกษาวิเคราะห

ธุรกิจโดยละเอียด เชน รูปแบบสินคาและบริการ การวิเคราะห SWOT Analysis พารทเนอรหลัก เปนตน 

ในแตละผูใหบริการ OTT TV ที่นาสนใจ จํานวน 10 ราย1

2 ประกอบดวย 

• ผูใหบริการที่มีรูปแบบการหารายไดผานคาสมาชิก จํานวน 4 ราย คือ MONOMAXXX 

Primetime iflix และ HOOQ 

• ผูใหบริการที่มีรูปแบบการหารายไดผานโฆษณา จํานวน 3 ราย คือ LINE TV YouTube 

และ Bugaboo TV 

• ผูใหบริการที่ไมหารายไดจากชองทาง OTT TV จํานวน 2 ราย คือ True Visions 

Anywhere และ AIS Play 

• ผูใหบริการที่ใหบริการชองรายการมากอน จํานวน 1 ราย คือ Thai TV3 

ที่ปรึกษาจะแสดงตัวอยางรูปแบบการวิเคราะหไวในรูปที่ 3-17 

2 สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือไดความความเหมาะสม 
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รูปท่ี 3-17: ตัวอยางการวิเคราะหบริษัทผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

ในการจัดเก็บขอมูล ที่ปรึกษาจะใชรูปแบบ Desk Research และรวบรวมขอมูลจาก Market 

Intelligence ของที่ปรึกษาเอง ซึ่งที่ปรึกษาไดมีการจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีไวอยูแลว ซึ่งทําใหไมตองใชเวลา

ในการจัดเก็บขอมูลมากนัก อยางไรก็ตามหากยังคงมีประเด็นไหนที่ตองการขอมูลเชิงลึกที่ปรึกษาอาจใช

วิธีการสัมภาษณผูบริหารที่เปนผูใหบริการ OTT TV ทั้งในรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยผู

ใหบริการ OTT TV ที่ที่ปรึกษาอาจเขาไปสัมภาษณ23 ไดแก iflix YouTube AIS Play และ Thai TV3 ซึ่ง

ตัวอยางคําถาม มีดังตอไปน้ี 

• ปจจุบันทางผูใหบริการมีผลิตภัณฑหรือบริการใดบางใหแกลูกคา? 

• กลุมลูกคาของแตละผลิตภัณฑที่ผูใหบริการมี คือใคร? 

• ผูใหบริการมีรายไดตอปในปที่ผานมาเปนจํานวนเทาไร? 

• ผูใหบริการมีรายไดมาจากชองทางไหน? 

• อะไรคือความไดเปรียบ/ความแตกตางของผูใหบริการในการแขงขันกับผูใหบริการราย

อ่ืน? 

• ผูใหบริการวางแผนจะขยายกิจการอยางไร? 

• ผูใหบริการมองธุรกิจ OTT TV ตอไปอยางไร อะไรเปนความทาทาย และโอกาสใน

อุตสาหกรรมน้ี?  

• ผูใหบริการมีคําแนะนําหรือตองการการสนับสนุนจากสํานักงาน กสทช. อยางไร? 

3 สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือไดความความเหมาะสม 

Deliverables of WP4: Competition Analysis and Profiling

Case Study: HOOQ Company Profile and SWOT Analysis

 An online streaming video application, 
providing unlimited access to variety of 
movies and TV series on any device, 
anytime and anywhere. 

Key Solution Vendors:

Source: HOOQ (2015)

Supply the CLEAR Operations Cloud: a hybrid 
Cloud-enabled media ERP suite which manages 
workflows of content processing and packaging, 
together with tackling the content delivery 
speed issue

Partnering with HOOQ to supply a 
managed multiscreen video platform 
which powers premium video to any 
device.

 An OTT service created by a joint venture between Singtel, 
Sony Pictures Television and Warner Bros. Entertainment

Partners in Thailand:

Content Creation Distribution

 Company Profile
 Shareholders information
 List of directors
 Products and services offerings
 Vendors’ solutions
 Revenue and expense profile 
 Contacts 

SWOT Analysis

Strengths
 Solid partner formation 

with strong support from 
AIS

 Value for money service 
offering

Opportunities
 A foreign media company 

is interested to partnering 
in order to offer such 
service in neighboring 
countries

Weaknesses
 Slow streaming speed on 

its OTT product

Threats
 Competitors start offering 

the OTT product with TV 
commerce feature
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3.6.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

สวนที่ 2 (การวิเคราะหตลาดในประเทศไทย: Thai Market Analysis) ของรายงานผลการศึกษา

ขั้นกลาง (Interim Report) จัดทําเปนภาษาไทย จํานวน 8 ชุด ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามใน

สัญญา 

3.6.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

ขอสรุปของประเด็นสําคัญที่จะดําเนินการศึกษา (ผลลัพธจากแผนงานที่ 1) 

 

3.7 แผนงานที่ 4: การวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชงินโยบาย (Gap Analysis and Policy 

Recommendation) 

3.7.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะห ป ร ะ เ ด็ น ค ว าม ท า ท า ย ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะจั ดทํ า ข อ เ ส น อ แ น ะ 

(Recommendations) ตอบทบาทหนาที่ของ กสทช. ในการสงเสริม/กํากับดูแล  

3.7.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะนําบทสรุปที่ไดจากการศึกษาในแผนงานที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห

ประเด็นความทาทายในการกํากับดูแล ขอดี/ขอเสียของการแทรกแซงตลาด (Key Challenges for 

Regulators) บทบาทหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแล ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาในการกําหนด

แนวนโยบายและการจัดทําหลักเกณฑเพ่ือกํากับดูแลหรือแทรกแซงตลาดตามบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและแนวโนมการพัฒนาอุปกรณ (Hardware) โปรแกรมประยุกต และแอพพลิเคช่ันตางๆ 

ทั้งในปจจุบันและอนาคต และจัดทําขอเสนอ (Recommendations) ตอบทบาทหนาที่ของ กสทช. ใน

การสงเสริม/กํากับดูแล ตลอดจนวิเคราะหขอดีขอเสียในประเด็นการกํากับดูแลตางๆ ที่ กสทช. อาจเขา

ไปแทรกแซงได 

ในเบ้ืองตนที่ปรึกษาอาจแบงการกํากับดูแลออกเปน 3 รูปแบบซึ่งแตละรูปแบบมีประเด็นความ

ทาทายที่แตกตางกันดังน้ี 

รูปแบบการกํากับดูแล ตัวอยางประเด็นความทาทายในการกํากับดูแล 

การกํากับดูแลดานการแขงขัน

ของผูเลน เชน การออก

ใบอนุญาตแกผูใหบริการ OTT 

TV ในประเทศสิงคโปร 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแล 

ความครอบคลุมของการกํากับดูแลการแขงขัน เชน การให

ใบอนุญาต การสงเสริมผูเลนในประเทศ  

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 65 



 

การกํากับดูแลดานโครงขาย เชน 

กรณี Net Neutrality ใน

สหภาพยุโรป (EU) และประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

รูปแบบการอนุญาต 

การคุมครองผูใชบริการ (เชน Transparency of Terms & Cons) 

คุณภาพของบริการ (Quality of Service)  

การระงับบริการ (Blocking) 

การกํากับดูแลดานเนื้อหา เชน 

กรณีกฎหมาย Online Content 

Regulation ในประเทศ

ออสเตรเลีย  

ขอบเขตและความสอดคลองกับกฎหมายอ่ืน 

ประเภทของเนื้อหาและรูปแบบในการกํากับดูแล 

การละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตารางท่ี 3-1: ตัวอยางวิธีการกํากับดูแล 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ที่ปรึกษาจะเสนอจะแสดงถึงบทบาทหนาที่ของ กสทช. ในการ

สงเสริม/กํากับดูแล รูปแบบการการสงเสริม/กํากับดูแล และประเด็นการสงเสริม/กํากับดูแล โดยพิจารณา

ใน “มิติที่เก่ียวของกับการแขงขันเปนหลัก” (แตอาจจะรวมมิติอ่ืนๆ เชน การคุมครองผูใชบริการ เขาไป

ดวย) ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทาง หลักเกณฑ หรือแผนงานในการกํากับดูแล และหรือการสนับสนุนสงเสริม

หรือขจัดปญหาที่เก่ียวของดานการแขงขัน เชน การสนับสนุนผูประกอบการ Tech-startup OTT TV 

เปนตน 

รูปที่ 3-18 แสดงตัวอยางของประเด็นการกํากับดูแลดาน OTT ที่หนวยงานกํากับดูแลตอง

พิจารณา ซึ่งในกระบวนการจัดทําขอเสนอน้ันที่ปรึกษาอาจจะพิจารณาประเด็นตางๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น 

และพิจารณาบริบทของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโนมการพัฒนาอุปกรณ โปรแกรม

ประยุกตที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในตางประเทศและ

ในประเทศไทยในแผนงานกอนหนา  
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รูปท่ี 3-18: ตัวอยางประเด็นท่ีตองพิจารณาในการกํากับดูแลดาน OTT 

   

3.7.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

สวนที่ 3 (การวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: Gap Analysis and Policy 

Recommendation) ของรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) จัดทําเปนภาษาไทย จํานวน 

8 ชุด ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3.7.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

ผลการศึกษาจากแผนงานที่ 2 และ 3   

 

3.8 แผนงานที่  5: การประชุมหารือกลุมยอยและฝกอบรม (Focus Group and Capacity 

Building) 

3.8.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือนําเสนอขอเสนอของที่ปรึกษาและรับฟงขอคิดเห็น เพ่ือนํามาปรับปรุงขอเสนอของที่ปรึกษา 

และเพ่ือถายทอดความรูที่ไดในการศึกษาใหแกบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของ 

3.8.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ในแผนงานน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ 1.) การประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group) และ 2.) 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Capacity Building) 

สวนที่ 1 การประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group) 

Key Issues for OTT Regulation

Regulatory Environment:

• Network operator’s business model is determined by regulatory requirements
• OTT Players are usually free of such limitations
• Current market setups have not yet adapted to the new competitive situation
• Regulators punish network operators that invest in local infrastructure, are an important source for local 

employment and are local tax payers

In light of OTT take up, It’s recommended clear that regulatory objectives and policies have to be set for 

Thailand.

Source: Detecon (2015)

Licensing

Quality of Service

Interconnection Consumer 
Protection Universal Service

TaxationLegal Interception
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ในแผนงานน้ี ที่ปรึกษาจะจัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยเพ่ือรับฟงและรวบรวม

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของตอขอเสนอ บทบาทหนาที่ของ กสทช. ในการ

สงเสริม/กํากับดูแล รูปแบบการการสงเสริม/กํากับดูแล และประเด็นการสงเสริม/กํากับดูแล โดยพิจารณา

ใน “มิติที่เก่ียวของกับการแขงขันเปนหลัก” (แตอาจจะรวมมิติอ่ืนๆ เชน การคุมครองผูใชบริการ เขาไป

ดวย) ดังที่ไดเสนอมาในแผนงานที่ 4 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

o เตรียมการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกลุมยอย (Focus Group) และเชิญตัวแทน

จากทุกภาคสวนเขารวมการประชุม เชน เจาหนาที่/ผูบริหารสํานักงาน กสทช. ผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ประเภทตางๆ (Pay TV, Broadcaster etc.) นักวิชาการ ตัวแทนผูบริโภค เปนตน 

o จัดการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยจํานวน 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2559 โดยใชระยะเวลาครึ่งวัน ณ สถานที่ของสํานักงาน กสทช. 

o นําเสนอผลการศึกษาของที่ปรึกษาและขอเสนอแนะ (Recommendations) พรอม

รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

o วิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจากที่ประชุมเพ่ือประกอบการปรับปรุง

ขอเสนอบทบาทหนาที่ของ กสทช. ในการสงเสริม/กํากับดูแล รูปแบบการสงเสริม/

กํากับดูแล และประเด็นการสงเสริม/กํากับดูแล 

o จัดทําสรุปผลการประชุม และปรับปรุงผลการศึกษาตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

อยางสมเหตุสมผล 

สวนที่ 2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Capacity Building) 

ในแผนงานน้ีที่ปรึกษาจะดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. เพ่ือใหมีความรูความ

เขาใจอยางลึกซึ้งในสภาพตลาดและการแขงขันในการใหบริการ OTT TV แนวทางปฏิบัติสากลในการ

กํากับดูแลและการไมกํากับดูแล OTT TV ตลอดจนขอเสนอของที่ปรึกษาในการกําหนดบทบาทหนาที่ของ 

กสทช. ในการสงเสริม/กํากับดูแล และรายละเอียดตางๆ ที่เปนสวนประกอบของขอเสนอดังที่ไดกลาวมา

ในแผนงานที่ 4 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

• จัดการฝกอบรมและถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2559 อยางนอย 30 คน โดยอาจแบงเปน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15-

20 คน เพ่ือใหการฝกอบรมแตละครั้งมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการโตตอบ

กับวิทยากรได  

• รูปแบบการฝกอบรมจะเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีสัดสวนในการบรรยาย

และการคิดวิเคราะหจากกรณีศึกษา (Case Study)  

• จัดการฝกอบรมที่ครอบคลุมประเด็นหลักสําคัญที่เกี่ยวของไดแก 
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o สภาพตลาด การใหบริการและการแขงขันในกิจการ OTT TV ใน

ตางประเทศ (รายละเอียดดังที่เสนอไวตามแผนงานที่ 2) 

o แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแลหรือไมกํากับดูแล OTT TV  

o Case Study Workshop การสงเสริม/การกํากับดูแล OTT TV ในประเทศ

ไทย 

o Case Study Workshop การประเมินผลกระทบในการกํากับดูแลหรือไม

กํากับดูแล OTT TV (Regulatory Impact Assessment) 

ตัวอยางการประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group) และการฝกอบรม (Capacity Building) ที่ที่

ปรึกษาจะจัดขึ้นแสดงไวในรูปที่ 3-19 และ 3-20 

 

 

รูปท่ี 3-19: ตัวอยางการประชุมหารือกลุมยอย 
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รูปท่ี 3-20: ตัวอยางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.8.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

สวนที่ 1 (การประชุมหารือกลุมยอยและฝกอบรม: Focus Group and Capacity Building) 

ของรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จัดทําเปนภาษาไทย จํานวน 8 ชุด ภายใน 180 วัน 

นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

ผลงานของการดําเนินการในแผนงานน้ีจะถูกจัดทําในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงหลักฐานแสดง

การบริหารจัดการประชุม/การฝกอบรม เชน การเตรียมการจัดงาน กําหนดการจัดงาน รายช่ือผูเขารวม

งาน เปนตน และรายงานจะแสดงถึง สรุปผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน ขอวิเคราะหในประเด็นตางๆ และ 

ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ  

3.8.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

• ผลการศึกษาจากแผนงานที่ 2 3 และ 4 

• สํานักงาน กสทช. ชวยในการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมหารือกลุมยอย (หนังสือเชิญใชหัว

หนังสือของสํานักงาน กสทช.)  

• สํานักงาน กสทช. ชวยประสานงานในการเชิญผูเขารวมฝกอบรม  

• ใชสถานที่ของสํานักงาน กสทช. ในการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นกลุมยอย และการ

ฝกอบรม  
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3.9 แผนงานที่ 6: การสรุปผลและพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Conclusions and Final 

Recommendations) 

3.9.1 วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะขั้นสุดทายและวิเคราะหผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายการ

สงเสริมและ/หรือกํากับดูแล OTT TV ของประเทศไทย 

3.9.2 การดําเนินงาน (Methodology) 

ในแผนงานน้ีจะเปนการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดและพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายขั้นสุดทาย 

(Final Recommendations) ในการสงเสริม/กํากับดูแล OTT TV ของประเทศไทยใหแก กสทช. โดย 

ที่ปรึกษาจะทําการประเมินความเสี่ยงในการบังคับใชกฎระเบียบดาน OTT TV ในทางปฏิบัติหรือการไม

บังคับใชกฎระเบียบดังกลาวที่จะสงผลตอสภาพตลาดและการแขงขันในประเทศไทย  

ในการพัฒนาขอเสนอขั้นสุดทายน้ันที่ปรึกษาจะนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมหารือกลุม

ยอย (Focus Group) ที่จัดขึ้นในแผนงานกอนหนามาพิจารณาประกอบตามความเหมาะสม นอกจากน้ี

หลังจากพัฒนาขอเสนอแนะขั้นสุดทายแลว ที่ปรึกษาจะประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ในการนํา

ขอเสนอมาใชในทางปฏิบัติ โดยอาจคํานึงถึงสถานการณภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความ

คาดหวังจากผูบริโภคตอการดําเนินงานของ กสทช. ในการสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมเพ่ือ

รองรับการบริการ OTT TV ในการดําเนินงานดังที่กลาวมาขางตน มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

• ปรับปรุงขอเสนอของที่ปรึกษาโดยจะพิจารณาขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุม

หารือกลุมยอยที่ไดจัดขึ้นในแผนงานที่ 5 

• ดําเนินการวิเคราะหผลกระทบโดยเนนในดานที่มีความสําคัญและจําเปนที่กอใหเกิดการประสบ

ผลสําเร็จในการสงเสริมและ/หรือกํากับดูแล OTT TV ของประเทศไทย 

• ช้ีใหเห็นถึงกรณีศึกษา 2 กรณีสําหรับสํานักงาน กสทช. เชน กรณีที่ไมมีการสงเสริมและ/หรือ

กํากับดูแล OTT TV และกรณีทีม่ีการนําขอเสนอของที่ปรึกษามาใช โดยที่แตละกรณีจะวิเคราะห

ถึง 

o การประเมินความคุมคา ผลกระทบของตนทุนตอผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis) 

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

o การระบุถึงความเสี่ยง (Risk Assessment) รวมถึงผลกระทบจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ

ในกลุมธุรกิจ เชน สํานักงาน กสทช. ผูประกอบการ และผูบริโภค และการบรรเทา

ผลกระทบที่ตามมา 

• นําเสนอผลการศึกษาใหแกเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. และปรับปรุงขอเสนอแนะขั้นสุดทายตาม

ขอคิดเห็นของสํานักงาน กสทช. อยางเหมาะสม 
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รูปท่ี 3-21: ตัวอยางการพิจารณาขอคิดเห็นท่ีไดรับจากภาคสวนตางๆ 
 

3.9.3 ผลลัพธที่คาดหวัง (Deliverable) 

สวนที่  2 (การสรุปผลและพัฒนาขอ เสนอแนะเ ชิงนโยบาย: Conclusions and Final 

Recommendations) ของรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จัดทําเปนภาษาไทย จํานวน 

8 ชุด ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3.9.4 สิ่งที่ตองมีกอน (Prerequisite) 

ผลจากการประชุมหารือกลุมยอยในแผนงานที่ 5 

 

ทายที่สุดที่ปรึกษาจะ 1) ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาจากแผนงานที่ 2-4 ใหแก

บุคลากรภายนอก (เชน ผูใหบริการ OTT TV ผูใหบริการ Pay TV Broadcaster ผูผลิตเน้ือหารายการ 

เปนตน) และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของ อยางนอย 50 คน จํานวน 1 ครั้ง โดยที่ปรึกษาจะขอ

ใชสถานที่ของสํานักงาน กสทช. แตจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของการจัดการเผยแพรผล

การศึกษา คาอาหารวาง และคาเอกสารทั้งหมด พรอมทั้ง 2) ปรับแกเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะของ

สํานักงาน กสทช. โดยที่ปรึกษาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 และจัดทํา

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เปนภาษาไทย จํานวน 8 ชุด ภายใน 210 วัน นับจากวันที่ลงนาม

ในสัญญา เพ่ือสงมอบใหกับสํานักงาน กสทช. ตอไป 
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3.10 ตารางแผนการทํางานและระยะเวลา 

โครงการน้ีมีระยะเวลาทั้งสิ้น 210 วัน (7 เดือน) อยางไรก็ตามที่ปรึกษาจะดําเนินงานในสวนของ

แผนงานที่ 1-6 ที่เปนเน้ือหาหลัก ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน (6 เดือน) โดยในเดือนสุดทายของ 

การดําเนินงานจะจัดประชุมเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหแกบุคลากรภายนอก และเจาหนาที่สํานักงาน 

กสทช. ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง พรอมกับปรับแกเน้ือหารายงานตามขอเสนอแนะของสํานักงาน กสทช. 

รูปดานลางแสดงแผนการทํางาน กิจกรรม และระยะเวลาดําเนินงานทั้งหมดในแตละแผนงาน ซึ่ง

ประกอบดวย 6 แผนงานหลักดังน้ี 

 

รูปท่ี 3-22: แผนการดําเนินโครงการ 

 

Project Plan

D1 D2 D3

D3 = Focus Group & Recommendations (180 Days)

D4

D4 = Final Report (210 Days)D1 = Inception (30 Days) D2 = Interim (150 Days)

Work Plan

Month

1 2 3 4 5 6 7

OTT Competition Regulation

WP1: Project Planning

WP2: International Study

WP3: Thai Market Analysis

WP4: Gap Analysis and Policy Recommendation

WP5: Focus Group and Capacity Building

WP6: Conclusion and Final Recommendation

Report Revision Period
5 Aug 4 Dec

First Draft
By 31 Oct

30 Dec 31 Jan
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4 ระบบ OTT TV การจัดประเภทของบริการ OTT TV และอุปกรณท่ีรองรับ 

โครงสรางพื้นฐานของระบบ OTT TV (OTT TV Infrastructure) 

โดยทั่วไป ผูใหบริการ OTT TV จะมีขอบเขตควบคุม (Control Boundary) เพียงสวนของเน้ือหา 

และสวนของระบบอุปกรณรวมระบบตนทาง (Head-end) เทาน้ัน โดยในสวนของเน้ือหา มีที่มาจาก 2 

ชองทาง คือ จากการผลิตขึ้นมาเอง (Local Production) หรือ จากการรับขอมูลผานทางอ่ืนๆ เชน ผาน

ดาวเทียม เปนตน (External feeds) จากรูปที่ 4-1 ขอมูลเน้ือหาทั้งหมดจะถูกนํามารวมไวที่ Head-end 

เพ่ือแปรงสัญญาณที่รับมาและจัดเรียงเน้ือหาทั้งหมด จากน้ันผูใหบริการ OTT TV จะสงขอมูลดังกลาวขึ้น

ไปบนระบบอินเทอรเน็ตในโครงขายใดก็ได (Open Internet) เพ่ือสงขอมูลดังกลาวใหแกผูใชบริการ

ปลายทาง ซึ่งตางจากผูใหบริการโทรคมนาคม Free TV Pay TV และ IPTV ซึ่งตองลงทุนระบบสง

สัญญาณ เพ่ือสงขอมูลเน้ือหาตางๆ ไปใหผูใชบริการปลายทางดวยตัวเอง (Managed Network) 

 

รูปท่ี 4-1: โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ OTT TV 
 

หลังจากที่ผูใหบริการ OTT TV สงขอมูลตางๆ ไวบนระบบอินเทอรเน็ตแลว มันจะถูกสงตอไป

สะสมไวที่ Video Infrastructure ของผูใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ต ผูใชบริการปลายทางสามารถเขา

ไปรับชมไดผานโครงขายอินเทอรเน็ตที่ตนใชอยูได (Unmanaged Network) ขอดีคือผูใชบริการปลายทาง

สามารถเขาถึงบริการ OTT TV ไดงาย โดยที่ผูใหบริการ OTT TV ไมตองลงทุนสรางระบบโครงขายเพ่ือสง

สัญญาณเอง  

อยางไรก็ตาม ขอเสียของ Unmanaged Network คือ ผูใหบริการ OTT TV ไมสามารถเขาไป

ควบคุมคุณภาพของบริการ OTT TV ของตนได เมื่อมีการเขาชมเน้ือหาวีดิโอมากขึ้น หรือเขาชมเน้ือหาใน

OTT TV Infrastructure

Source: Ovum
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คุณภาพที่คมชัดมากขึ้น อาจทําผูใชบริการ OTT TV ไดรับประสบการของผูบริโภคที่ไมดี คือ ไดรับบริการ

ชาลงและไมราบลื่น ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากขอมูลเน้ือหาวิดีโอมีมาก และคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีมี

ขนาดที่ใหญ จึงตองการโครงขายที่สามารถสงสัญญาณไดในความเร็วที่มากขึ้น 

จากขอเสียดังกลาวทําใหผูใหบริการ OTT TV จําเปนตองหามาตรการในการแกไข โดยอาจลงทุน

ติดต้ัง โครงขายจุดพักสัญญาณ Content Delivery Network (CDN) ไวตามจุดตางๆ ใหใกลกับผูบริโภค

มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบริการ OTT TV และ เพ่ือแบงเบาภาระจากการใชงานบนอินเทอรเน็ต

ของผูใหบริการโครงขายรายอ่ืนๆ ทั้งน้ี การลงทุนในโครงขายในลักษณะลูกผสมระหวาง Unmanaged 

และ managed network น้ัน เริ่มมีใหเห็นเพ่ิมขึ้น โดยปจจุบัน Netflix ซึ่งเปนผูใหบริการ OTT TV 

ขนาดใหญ รวมมือกับบริษัทโทรคมนาคมเพ่ือสรางโครงขายจุดพักสัญญาณ CDN ไวตามจุดตางๆ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว3

4 

 

การจัดประเภทของบรกิาร OTT TV และอุปกรณที่รองรับ 

บริการ OTT TV เปนบริการที่มีรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย ซึ่งไดรับการออกแบบเพ่ือให

สามารถตอบโจทยความตองการในการรับชมของผูบริโภคในปจจุบันไดดีย่ิงขึ้น ทั้งในดานเน้ือหา ชวงเวลา

ที่ตองการรับชม และวิธีการเขาถึงบริการ OTT TV รวมทั้งมีการคิดคาบริการในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม

กับคุณภาพ และปริมาณของบริการที่ไดรับ จึงไมเปนที่สงสัยวา เพราะเหตุใดบริการ OTT TV จึงประสบ

ความสําเร็จ และไดรับความนิยมจนทําใหผูใหบริการรายเดิมในตลาดสนใจเขามาใหบริการ OTT TV 

เพ่ิมขึ้น 

สําหรับการวิเคราะหบริการ OTT TV ในตางประเทศ และในประเทศไทยในการศึกษาในแผนงาน

ที่ 2 และ 3 ของโครงการ ที่ปรึกษากลาวถึงบริการ OTT TV ไว 3 ดาน ไดแก 1) ผูใหบริการ OTT TV 2) 

เน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV และ 3) วิธีการหารายไดจากบริการ OTT TV ของผูใหบริการ โดยคํา

นิยาม และรายละเอียดของบริการ OTT TV ในแตละดาน มีดังน้ี  

4 ที่มา:  Ovum, Australian OTT Video – Creating a New TV Market, B.E. 2558 
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รูปท่ี 4-2: บริการ OTT TV จําแนกโดยใชเกณฑทางดานผูใหบริการ OTT TV และดานเนื้อหาท่ีใหบริการบน OTT TV 
 

• ผูใหบริการ OTT TV 

 ที่ปรึกษาใชตนกําเนิดของผูใหบริการเปนเกณฑในการจําแนกผูใหบริการ OTT TV ซึ่งสามารถ

จําแนกออกเปน 6 ประเภท ไดแก  

1) บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider)  

ผูใหบริการ OTT TV ในกลุมน้ีจะเปนผูใหบริการที่เกิดขึ้นใหม และไมมีความเก่ียวของ

กับผูผลิตเน้ือหา ผูใหบริการโทรคมนาคม ผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV และ Pay TV 

รายเดิมในตลาด กลาวคือ เปนผูใหบริการ OTT TV ที่เริ่มตนโดยมีทรัพยากรทางดานเน้ือหา ฐาน

ลูกคา และชองทางทางการตลาดในระดับตํ่า ทําใหผูใหบริการในสวนน้ีจะตองลงทุนมากกวาผูให

บริการ OTT TV ประเภทอ่ืนๆ 

2) บริการ OTT TV โดยผูผลิตเน้ือหา (OTT TV from Content Producer) 

เปนผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดจากผูผลิตภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนประเภท

ตางๆ โดยผูใหบริการกลุมน้ีมีขอไดเปรียบจากการเปนเจาของลิขสิทธ์ิในเน้ือหาที่ตนเองผลิตขึ้น 

โดยเฉพาะเน้ือหาระดับพรีเมี่ยมที่สามารถจูงใจผูใชบริการได ทําใหมีทรัพยากรทางดานเน้ือหาใน

การเริ่มตนใหบริการ OTT TV 

 

 

Categories of OTT TV Provider and Content

OTT TV Provider Content

1) Mass Content

2) Niche Content

3) User Generated Content

• Content which is in the interest of the 
public or reflects the mainstream culture

• Available in the dominant language or 
foreign languages with subtitle

• Content produced to serve a specific 
group of people

• E.g. sports, cartoons and cooking shows

• Content produced by a single or group 
of independent users in the video 
sharing platforms

Independent OTT TV 
Provider

OTT TV from Content 
Producer

OTT TV from Free TV 
Provider

OTT TV from Pay TV 
Provider

OTT TV from Telco 
Providers

OTT TV from 
Collaborated Providers

Newly established OTT 
TV providers who are 
not related to any 
existing players

Established by movie or 
TV producers. They 
have a valuable content 
to start with

Established by Free TV 
broadcasters to be an 
alternative distribution 
channel

Established by Pay TV 
providers to provide as 
an add-on feature to 
existing satellite, cable 
and IPTV customers. 

Established by Telco 
providers who are 
benefit from utilizing 
their own network and 
subscriber base.

Established by a 
collaboration between 
similar or different types 
of existing providers
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3) บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV (OTT TV from Free TV Provider) 

บริการ OTT TV ประเภทน้ีเกิดจากผู ใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV ทั้งผู

ใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติ และผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย โดยมีจุดประสงค

เพ่ือใหบริการ OTT TV เขามาเปนอีกหน่ึงชองทางในการเขาถึงบริการเน้ือหาใหกับผูบริโภค  

4) บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider)  

เปนบริการ OTT TV ที่เกิดจากผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Pay TV ทั้งผูใหบริการชอง

โทรทัศนผานระบบดาวเทียม ชองโทรทัศนผานระบบเคเบิล และ IPTV โดยผูใหบริการกลุมน้ีใช

บริการ OTT TV เปนชองทางเลือกใหกับผูบริโภคในการเขาถึงบริการเน้ือหาเชนเดียวกับผู

ใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV แตจะมีความแตกตางที่ผูใหบริการอาจจํากัดสิทธ์ิในการ

เขาถึงบริการ OTT TV ใหเฉพาะผูใชบริการ Pay TV ในแพ็คเกจที่กําหนดเทาน้ัน 

5) บริการ OTT TV โดยผูใหบริการโทรคมนาคม (OTT TV from Telco Provider) 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากผูใหบริการโทรคมนาคมรายเดิมในตลาด โดยผูใหบริการใน

กลุมน้ีมีขอไดเปรียบจากการถือครองเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ซึ่ง

เปนสิ่งพ้ืนฐานในการสงเน้ือหา และรับบริการ OTT TV ทําใหมีฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการ

โทรคมนาคมอยูจํานวนหน่ึง ซึ่งผูใหบริการโทรคมนาคมสามารถใชฐานลูกคาที่มีอยูและโครงขาย

ที่ใหบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดในการตอยอดการใหบริการ OTT TV ได 

6) บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม (OTT TV from Collaborated 

Providers) 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม ซึ่งเปนไดทั้งการ

รวมตัวระหวางผูใหบริการประเภทเดียวกัน เชน การรวมตัวกันของผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ 

Free TV และการรวมตัวระหวางผูใหบริการคละประเภท เชน การรวมตัวกันของผูผลิตเน้ือหา

กับผูใหบริการโทรคมนาคม บริการ OTT TV จากการรวมตัวของผูใหบริการรายเดิมจะนําขอ

ไดเปรียบของผูใหบริการแตละประเภทมาเสริมสรางใหกับบริการ OTT TV ซึ่งอาจชวยลดภาระ

ในการลงทุนทางดานเน้ือหา และ/หรือชองทางทางการตลาดในการเริ่มตนใหบริการ 

• เนื้อหาที่ใหบริการบน OTT TV 

สําหรับการจําแนกบริการ OTT TV โดยใชเกณฑทางดานเน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV ใน

ปจจุบันน้ัน สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ทั้งน้ี บริการ OTT TV ที่ใหบริการใน 2 ประเทศขึ้นไป

อาจอยูในประเภทเน้ือหาที่แตกตางกันระหวาง 2 ประเทศเน่ืองจากปจจัยทางดานภาษา วัฒนธรรม และ
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พฤติกรรมการบริโภคเน้ือหาของผูบริโภคในประเทศตางๆ ที่เขาไปใหบริการ เน้ือหาที่ใหบริการบน OTT 

TV มีดังน้ี 

1) เน้ือหาที่เปนที่สนใจโดยทั่วไป (Mass Content) 

เน้ือหาภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนโดยเฉพาะประเภทขาว และละครที่

ผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจและติดตาม ซึ่งเน้ือหาดังกลาวจะเปนเน้ือหาในภาษาประจําชาติ 

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ ซึ่งผูบริโภคสวนใหญสามารถรับรู และเขาใจไดผานทางการฟง หรือ

อานคําบรรยายในภาษาประจําชาติของตน รวมทั้งยังเปนเน้ือหาที่สะทอนวัฒนธรรมประจําชาติ 

และวัฒนธรรมสากลที่ผูบริโภคยอมรับ ตัวอยางของเน้ือหาประเภทน้ีในบริบทของประเทศไทย 

ไดแก ภาพยนตรฮอลลีวูด ซีรียจากประเทศเกาหลีใตที่มีคําบรรยายไทย ละครไทย เปนตน    

2) เน้ือหาที่เปนที่สนใจเฉพาะกลุม (Niche Content) 

เน้ือหาภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนที่เปนที่สนใจในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุม 

โดยเน้ือหาดังกลาวอาจอยูในภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาประจําชาติหรือภาษาอังกฤษ หรือเปน

เน้ือหาที่ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ ตัวอยางของเน้ือหาประเภทน้ีในบริบทของประเทศ

ไทย ไดแก การตูนอนิเมะจากประเทศญี่ปุน รายการทําอาหาร รายการการแขงขันกีฬาบาง

ประเภท เชน รถแขงสูตรหน่ึง (Formula 1) บาสเกตบอล และภาพยนตรจากประเทศในสหภาพ

ยุโรป เปนตน 

3) เน้ือหาที่ผูใชบริการในแพลตฟอรมผลิตขึ้นเอง (User Generated Content: UGC) 

เน้ือหาที่ผูใชบริการรายบุคคล หรือกลุมบุคคลผลิตขึ้น โดยสวนใหญจะเปนในรูปแบบ

วีดีโอ จากน้ันผูใชบริการจะอัพโหลดลงในแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอตางๆ เชน YouTube, Vine 

และ Vimeo ซึ่งผูใชบริการมีบัญชีผูใชงานอยูในแพลตฟอรมน้ันๆ ทั้งน้ี ผูใชบริการที่ผลิตเน้ือหา

ในลักษณะน้ีจะไมมีความเก่ียวของกับผูผลิตเน้ือหารายเดิม ตัวอยางของเน้ือหาประเภทน้ีใน

บริบทของประเทศไทย ไดแก วีดีโอแสดงการเลมเกม (Game Casting) วีดีโอแสดงวิธีการ

ทําอาหาร วีดีโอแสดงดนตรีคัฟเวอร45 (Music Cover) เปนตน 

• รูปแบบการหารายไดจากบริการ OTT TV ของผูใหบริการ 

รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการ OTT TV สามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภท ขึ้นอยูกับกล

ยุทธและความชํานาญของผูใหบริการ OTT TV แตละราย รูปแบบการหารายไดจากบริการ OTT TV ของ

ผูใหบริการ มีดังน้ี 

5 การแสดงดนตรีคฟัเวอร (Music Cover) คือการนําเพลงของศลิปนตางๆ มาปรับเปลีย่นวิธีการรอง และ/หรือจังหวะดนตรี จากน้ันผูใชบริการจะอพัโหลดวีดีโอดังกลาว
ลงในแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอ 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 78 

                                                            



 

 

รูปท่ี 4-3: รูปแบบการหารายไดจากบริการ OTT TV ของผูใหบริการ 

 

1) รูปแบบการหารายไดจากการเก็บคาสมาชิก (Subscription Video on Demand: SVoD) 

รูปแบบการหารายไดแบบน้ี คือการเก็บคาบริการสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายป โดย

สมาชิกสามารถรับชมเน้ือหาในบริการ OTT TV อยางไมจํากัดในระยะเวลาที่สมัครเปนสมาชิก 

โดยจากผลการศึกษาของ Ovum ในป พ.ศ. 2558 รูปแบบการหารายไดแบบ SVoD เปนที่นิยม

สําหรับการรับชมแบบตอเน่ืองกันหลายๆ ตอน (Binge View) 5

6 ตัวอยางบริการ OTT TV ที่หา

รายไดแบบ SVoD เชน Netflix และ Primetime เปนตน 

2) รูปแบบการหารายไดจากการเก็บคาบริการเปนรายครั้ง (Transactional Video on Demand: 

TVoD)  

การหารายไดจากการเก็บคาบริการเปนรายครั้งสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทยอย 

ไดแก 1) คิดคาบริการตอครั้งที่รับชม (Pay-per-view: PPV) คือการคิดคาบริการตอครั้งตอเรื่อง

ที่รับชม ผูใชบริการสามารถเลือกภาพยนตรเรื่องที่ชอบเรื่องเดียวเพ่ือชมในเวลาใดเวลาหน่ึง

เทาน้ัน เรียกอีกช่ือหน่ึงวา Downlad to Rent (DTR) 2) การซื้อเพ่ือเก็บ (Download to Own: 

DTO) คือการเลือกซื้อเน้ือหาเปนรายเรื่องเพ่ือดาวนโหลดไฟลเน้ือหามาเก็บไวชมก่ีครั้งก็ได ใน

เวลาใดก็ได เรียกอีกช่ือหน่ึงวา Electronic Sell Through (EST) 

 

6 ที่มา: Ovum, Outlook for OTT Media in Australia, November 2015 

Advertising-driven (AVoD) 
and OTT TV as a Feature

AVoD offers free-view platform 
with pop-up ad banners and ad 
video played at the start and/or 
periodically throughout the 
video. 

While pay TV uses OTT TV as 
a feature to retain its 
customers.

A hybrid model offering a 
combination of free, advertising-
driven content, transactional 
and/or subscription-based VoD.

Customers can choose to enjoy 
advertising-driven videos for 
free, or subscribe to watch ad-
free videos. 

For SVoD, customers gain 
unlimited access to the digital 
content by making 
monthly/annually, recurring 
subscription to the operators.

OTT TV Monetization Model

Free Platform

Freemium

Premium/Paid Platform

Subscription (SVoD) and 
Transactional (TVoD)

For TVoD, customers pay each 
individual VoD program and 
watch in limited time (PPV) or 
anytime they want (DTO)
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3) รูปแบบการหารายไดจากโฆษณา (Advertising-Based Video on Demand: AVoD) 

บริการ OTT TV ที่มีรูปแบบการหารายไดจากโฆษณาจะไมเก็บคาบริการจากผูใชบริการ

ปลายทาง แตจะคิดคาบริการจากเจาของสินคาและบริการ หรือจากบริษัทโฆษณา 

(Advertising/Media Agency) ตัวอยางบริการ OTT TV ที่หารายไดแบบ AVoD เชน YouTube 

และ Line TV เปนตน 

4) รูปแบบการหารายไดจากการเก็บคาบริการเพ่ิมเติมจากบริการเสริม (Freemium)  

การหารายไดรูปแบบน้ีนําลักษณะการหารายไดทั้ง 3 รูปแบบขางตนมารวมกันเกิดเปน

รูปแบบการหารายไดแบบ Freemium กลาวคือบริการ OTT TV จะไมเก็บคาบริการผูใชบริการ

จากการใชบริการพ้ืนฐาน โดยบริการ OTT TV หารายไดแบบ AVoD และเก็บคาบริการเพ่ิมเติม

จากผูใชในรูปแบบ SVoD หรือ TVoD เมื่อผูใชบริการตองการใชบริการเสริม โดยมากมักพบใน

ลักษณะตางๆ กัน เชน ผูใชบริการพ้ืนฐานสามารถรับชมเน้ือหาไดโดยไมเสียคาใชจายแตตอง

รับชมโฆษณา หากสมัครบริการเสริมจะไมมีโฆษณาคั่น เปนตน  

5) การใหบริการ OTT TV แบบไมหารายได (OTT TV as a Feature)  

บริการ OTT TV แบบไมหารายไดมักพบไดจากผูใหบริการที่มีฐานลูกคาเดิมอยูแลว เชน 

ผูใหบริการ Pay TV ที่ตองการเพ่ิมชองทางใหผูใชบริการของตนสามารถเขาถึงรายการตาม

แพ็คเกจที่เปนสมาชิกอยูไดสะดวกขึ้นผานระบบ OTT TV โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือเปนการรักษา

ฐานลูกคา หรือปองกันไมใหเกิดการยกเลิกบริการ Pay TV เพ่ือไปใชบริการ OTT TV รายอ่ืน 

(Cord Cutting) 

• อุปกรณที่รองรับบริการ OTT TV 

 ในการเขาถึงบริการ OTT TV ที่รับและสงเน้ือหาตางๆ บนอินเทอรเน็ตโดยไมจํากัดเครือขาย 

และเทคโนโลยีน้ัน ผูใชบริการจะตองใชอุปกรณตางๆ ที่รองรับบริการ OTT TV ไมวาจะเปนในรูปแบบ

เว็บไซต แอพพลิเคช่ัน หรือทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งน้ี บางอุปกรณอาจไมสามารถรองรับบริการ OTT TV ไดใน

บางบริการ บางอุปกรณสามารถรับชม OTT TV ไดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง รวมทั้งความละเอียดของ

วีดีโอในการรับชมบริการ OTT TV ผานทางแตละอุปกรณอาจมีความแตกตางกัน จากประเภทของ

อุปกรณที่ที่ปรึกษานําเสนอไวในหวงโซมูลคา ไดแก อุปกรณประจําที่ อุปกรณพกพา และอุปกรณเสริมน้ัน 

ในสวนถัดไปจะเปนรายละเอียดของอุปกรณตางๆ ที่สามารถรับบริการ OTT TV ได ดังน้ี 

1) อุปกรณประจําที่ (Fixed Devices) 

สําหรับอุปกรณประจําที่ที่ผูใชบริการสามารถใชในการรับบริการ OTT TV ไดในขณะที่

อยูภายในที่อยูอาศัย และอาคารตางๆ ประกอบไปดวย คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Personal 

Computer: PC) และสมารททีวีจากผูผลิตเครื่องใชไฟฟาตางๆ ไดแก Sony, Samsung, LG, 
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Panasonic, Sharp, Philips, TCL, Roku, Haier, Hisense, Toshiba และ Vizio ซึ่งทั้ง PC และ

สมารททีวีจะตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตในการรับบริการ OTT TV ซึ่งผูใชบริการสามารถใช

บริการไดทั้งในรูปแบบเว็บไซต และรูปแบบแอพพลิเคช่ันที่ติดต้ังไวในคาเริ่มตนของสมารททีวี 

เชน การรวมมือกันระหวาง Netflix และ LG ในการติดต้ังแอพพลิเคช่ันของ Netflix ลงไปใน

สมารททีวีรุนใหมของ LG นอกจากน้ี ผูใชบริการยังสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน OTT TV 

เพ่ิมเติมดวยตนเองเมื่อใชสมารททีวีบางรุน เชน Samsung Apps บนสมารททีวีของ Samsung 

และ LG Smart World บนสมารททีวีของ LG  

2) อุปกรณพกพา (Portable Devices) 

นอกจากการใชงานอุปกรณประจําที่ภายในที่อยูอาศัยและอาคารสํานักงานเพ่ือรับ

บริการ OTT TV แลว ผูใชบริการยังสามารถเขาถึงบริการ OTT TV โดยใชอุปกรณพกพา ไดแก 

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop) สมารทโฟนและแท็บเล็ตในระบบ iOS, Android และ 

Window และเครื่ อ ง เลน เกมสพกพา  ได แก  Playstation Vita และ  Nintendo DS โดย

ผูใชบริการจะตองดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน OTT TV ลงไปในอุปกรณพกพาเหลาน้ีเพ่ือเขาใช

บริการ OTT TV ผานทางแอพพลิเคช่ันโดยตรง หรือดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันเว็บเบราวเซอรเพ่ือ

เขาใชบริการ OTT TV ผานทางเว็บไซตไดเชนกัน 

3) อุปกรณเสริม (Complementary Devices) 

สําหรับผูใชบริการ OTT TV ที่มีโทรทัศนระบบธรรมดาและตองการที่จะรับชมบริการ 

OTT TV ผูใชบริการสามารถใชอุปกรณเสริม ไดแก กลองรับสัญญาณ (Set Top Box: STB) จาก

ผูผลิตช้ันนําอยาง Apple TV, Roku และ Nexus Player โดย Asus อุปกรณ USB Dongle 

Stick ของ Google และ Amazon น่ันคือ Chromecast และ Amazon Fire TV Stick เครื่อง

เลนบลูเรย (Blu-ray Player) เชน Samsung และ LG เครื่องอัดวีดีโอดิจิตอล (Digital Video 

Recorder) เชน TiVo และเครื่องเลนเกมส (Game Console) อยาง Playstation, Xbox และ 

Nintendo Wii ในบางรุน อุปกรณ เสริมเหลา น้ีสามารถสตรีมเ น้ือหา OTT TV ผานทาง

แอพพลิเคช่ัน OTT TV ที่ผูใชงานดาวนโหลดเก็บไวในอุปกรณเสริมเมื่อเช่ือมตอกับ WiFi และ

โทรทัศนธรรมดา นอกจากน้ี ผูใชงานอุปกรณ USB Dongle Stick ยังสามารถเช่ือมตอกับ

คอมพิวเตอรประจําที่ และคอมพิวเตอรพกพาเพ่ือรับชมบริการ OTT TV ไดอีกดวย   
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5 กรณีศึกษาจากตางประเทศ (International Study) 

5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America: USA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนหน่ึงในประเทศแรกๆ ที่ริเริ่มการใหบริการในรูปแบบ OTT TV 

และมีการใหบริการ OTT TV อยางแพรหลายและเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากผูใหบริการ 

OTT TV รายใหม ผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย ผูผลิตเน้ือหาชองรายการพรีเมียมในเคเบิลทีวี 

(Cable Network เชน HBO Showtime และ ESPN เปนตน) ผูใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปน

สมาชิก รวมถึงผูใหบริการโทรคมนาคม โดยผูใหบริการ OTT TV มีสวนทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับชมโทรทัศนของผูบริโภคเปนอยางมาก จึงสามารถแขงขัน และชวงชิงฐานลูกคามาจากผู

ใหบริการ Pay TV รายเดิมได ในสวนของการกํากับดูแล Federal Communications Commission 

(FCC) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกํากับดูแลดานเน้ือหา และการกํากับ

ดูแลดานโครงขายดวยนโยบาย Net Neutrality เพ่ือคุมครองผูบริโภคในการเขาถึงบริการ OTT TV และ

บริการอ่ืนๆ บนอินเทอรเน็ตอยางเทาเทียมกัน 

ตารางดานลางแสดงถึงภาพรวมของผูเลนที่มีอยูเดิมในตลาดที่เก่ียวของกับบริการ OTT TV ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ปรึกษาจะกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด และการใหบริการ OTT 

TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ

โทรคมนาคม 

(Telco) 

AT&T7 เปนผู ใหบริการโทรคมนาคมขนาดใหญ ท่ีสุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2558 โดยวัดจากรายได AT&T 

ใหบริการเครือขายโทรศัพทประจําท่ี (Fixed-line) บริการ

เ ค รื อ ข า ย โ ท ร ศั พ ท เ ค ลื่ อ น ท่ี  ( Mobile)  แ ล ะ บ ริ ก า ร

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Broadband) ท้ังรูปแบบประจําท่ี 

(Fixed) และรูปแบบเคลื่อนท่ี (Mobile) ในสวนของการ

ใหบริการ Pay TV นั้น AT&T ใหบริการ IPTV ในชื่อ U-verse 

และใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมผานทาง DirecTV ซ่ึง 

AT&T เขาควบรวมกิจการในป พ.ศ. 25588   

Verizon9 เปนผูใหบริการโทรคมนาคมขนาดใหญรองจาก AT&T ในป 

พ.ศ.  2558 ซ่ึ ง มีบริการเครือขาย Fixed- line เครือขาย 

Mobile บริการ Broadband รวมถึงบริการ Pay TV ในชื่อ 

FiOS TV ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบริการ Verizon FiOS  

7 ที่มา: https://www.att.com/ 
8 ที่มา: http://about.att.com/story/att_completes_acquisition_of_directv.html 
9 ที่มา: http://www.verizon.com/ 
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T-Mobile10 เปนผูใหบริการโทรคมนาคมซ่ึงใหบริการเครือขาย Mobile ท้ัง

บริการ Voice บริการ Messaging และบริการ Data 

CenturyLink11 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line และบริการ Broadband 

นอกจากนี้ CenturyLink ยังเปนผูใหบริการ Pay TV ในชื่อ 

Prism TV และยังรวมมือกับ DirecTV เพ่ือใหบริการ Pay TV 

ในพ้ืนท่ีท่ีบริการของ Prism TV ไมครอบคลุม   

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนระดับชาติ 

(National Public 

Broadcaster) 

Public Broadcasting 

Service (PBS)11

12 

เปนสถานีโทรทัศนระดับชาติท่ีมีสถานีโทรทัศนของภาครัฐเปน

สมาชิกอยูในเครือขายกวา 350 สถานี และผลิตเนื้อหารายการ

เพ่ือใหสาระความรูแกผู รับชม เชน ขาว สารคดี รายการ

สําหรับเด็ก รายการเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนเชิงพาณิชย 

(Commercial 

Broadcaster) 

American Broadcasting 

Company (ABC)12

13 

- ABC เ ป น ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น เ อ ก ช น ข อ ง  Disney- ABC 

Television Group ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ The Walt 

Disney Company 

- NBC เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ี NBCUniversal (ปจจุบัน

เปนบริษัทในเครือของ Comcast) เปนเจาของ 

- CBS เปนสถานี โทร ทัศน เอกชน ท่ี ถือครองโดย CBS 

Corporation 

- Fox เปนสถานีโทรทัศนเอกชนของ Fox Entertainment 

Group ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ 21st Century Fox 

- The CW เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีบริหารโดย The CW 

Network ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง CBS Corporation 

และ the Warner Bros Entertainment (สวนธุรกิจหนึ่ง

ของบริษัท Time Warner) 

- สถานีโทรทัศนเหลานี้ออกอากาศเนื้อหารายการประเภท

ตางๆ ไดแก ขาว ซีรีย รายการเรียลลิต้ี เกมโชว ทอลคโชว 

กีฬา รายการสําหรับเด็ก รวมถึงรายการประกาศรางวัล  

National Broadcasting 

Company (NBC)13

14 

CBS15 

Fox Broadcasting 

Company (Fox)15

16 

The CW17 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

DirecTV18 เปนผูใหบริการโทรทัศนผานระบบดาวเทียมท่ีมีพ้ืนท่ีการ

ใหบริการครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และ

แคริบเบียน ปจจุบัน DirecTV เปนบริษัทในเครือของ AT&T 

ซ่ึงใหบริการแพ็คเกจเนื้อหารายการตางๆ ท้ังในรูปแบบ

10 ที่มา: http://www.t-mobile.com/ 
11 ที่มา: http://www.centurylink.com/home/ 
12 ที่มา: http://www.pbs.org/ 
13 ที่มา: http://abc.go.com/ 
14 ที่มา: http://www.nbc.com/ 
15 ที่มา: http://www.cbs.com/ 
16 ที่มา: http://www.fox.com/ 
17 ที่มา: http://www.cwtv.com/ 
18 ที่มา: https://www.att.com/directv/ 
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แพ็คเกจเด่ียว และแพ็คเกจพวงกับบริการ Broadband และ

บริการเครือขาย Fixed-line ของ AT&T ท้ังนี้ ภายหลังจาก

การเขาควบรวมกิจการ AT&T ทําการตลาด และรายการ

สงเสริมการขายบริการ Pay TV ดวย DirecTV เปนหลัก 

นอกจ า ก นี้  DirecTV ยั ง ร ว ม มื อ กั บ  CenturyLink เ พ่ื อ

ใหบริการในพ้ืนท่ีท่ีบริการ Prism TV ไมครอบคลุม ซ่ึงเปนการ

เพ่ิมชองทางทางการตลาดใหกับ DirecTV อีกดวย 

Dish Network19 เปนผูใหบริการโทรทัศนผานระบบดาวเทียมซ่ึงใหบริการท้ังใน

รูปแบบแ พ็ค เกจ เ ด่ี ย ว  และแ พ็ค เกจพ ว งกั บบ ริการ 

Broadband และบริการเครือขาย Fixed- line ของ Dish 

สําหรับเนื้อหารายการพรีเม่ียมนั้น ผูใชบริการสามารถเพ่ิมเปน

แพ็คเกจเสริมหลังจากสมัครใชบริการแพ็คเกจหลักได 

Comcast’s Xfinity TV20 บริการโทรทัศนระบบเคเบิล ซ่ึงผูใชบริการสามารถเลือกใช

แพ็คเกจเด่ียว และแพ็คเกจพวงกับบริการ Broadband และ

บริการเครือขาย Fixed-line นอกจากนี้ ผูใหบริการอาจมี

บริการแพ็คเกจเสริม เพ่ือใหผูใชบริการซ้ือเนื้อหาพรีเม่ียม

เพ่ิมเติมลงไปในแพ็คเกจหลักได 

Charter’s Spectrum 

TV21 

Time Warner Cable22 

Cox TV23 

U-verse24 เป นบ ริการ  IPTV ของ  AT&T ซ่ึ ง มี พ้ืน ท่ีการ ใหบ ริ ก า ร

ครอบคลุมใน 21 รัฐ ผูใชบริการสามารถเลือกใช U-verse 

ผ านทางแ พ็ค เกจ เ ด่ี ยว  ห รือแ พ็ค เกจพ ว งกั บบ ริการ 

Broadband และบริการเครือขาย Fixed-line ของ AT&T 

นอกจากนี้ ผูใชบริการยังสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจเนื้อหา

เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมจํานวนชองรายการในการรับชม อยางไรก็

ตาม AT&T ประกาศท่ีจะยุติการใชชื่ อ  U-verse ในการ

ใหบริการ IPTV เครือขาย Fixed- line และอินเทอร เน็ต 

บรอดแบนดอยางเปนทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

สําหรับผูใชบริการรายใหมท่ีสนใจบริการ U-verse TV นั้น 

AT&T จะผลักดันใหผูใชบริการรายใหมสมัครบริการ DirecTV  

FiOS TV25 เปนบริการ IPTV ของ Verizon ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบริการ

Verizon FiOS ซ่ึงเปนแพ็คเกจพวง ประกอบไปดวย FiOS 

Internet, FiOS TV และ FiOS Digital Voice โดยผูใชบริการ

19 ที่มา: http://www.dish.com/ 
20 ที่มา: http://www.xfinity.com/  
21 ที่มา: https://www.charter.com/browse/content/tv 
22 ที่มา: https://www.timewarnercable.com/en/residential.html 
23 ที่มา: https://www.cox.com/residential/home.html 
24 ที่มา: https://www.att.com/shop/tv/u-verse.html และ http://uverse.com/ 
25 ที่มา: http://www.verizon.com/home/fiostv/ 
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สามารถเลือกใชแพ็คเกจเด่ียว แพ็คเกจพวง รวมถึงเพ่ิม

แพ็คเกจเสริมเพ่ือเพ่ิมจํานวนเนื้อหารายการในการรับชม 

ปจจุบันพ้ืนท่ีการใหบริการของ FiOS TV ครอบคลุมใน 8 รัฐ 

Prism TV26 เปนบริการ IPTV ของ CenturyLink ซ่ึงใหบริการเนื้อหา

รายการตางๆ ผานทางแพ็คเกจเด่ียว และแพ็คเกจพวงกับ

บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดและบริการเครือขาย Fixed-

line ของ CenturyLink นอกจากนี้ ผูใชบริการยังสามารถเพ่ิม

เนื้อหาพรีเม่ียมเปนแพ็คเกจเสริมไดอีกดวย ปจจุบัน Prism 

TV มีพ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุมใน 12 รัฐ 

ตารางท่ี 5-1: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

5.1.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV  

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนหน่ึงในประเทศแรกๆ ที่เริ่มตนใหบริการ OTT TV ซึ่งกลายเปน

ตัวเลือกในการรับชมเน้ือหาใหแกผูใชบริการ เพ่ิมเติมจากโทรทัศนระบบดาวเทียม ระบบเคเบิล และ IPTV 

และยังมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมเน้ือหาของผูบริโภคในเวลาตอมา บริการ OTT 

TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2548 โดยเปนบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอ

จาก YouTube ที่มีเน้ือหาในรูปแบบ User Generated Content (UGC) ซึ่งผูใชบริการในแพลตฟอรม

เปนผูผลิตขึ้นเอง รวมถึง Vimeo ซึ่งเริ่มตนใหบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอเชนเดียวกับ YouTube ใน

ป เ ดียวกัน ทั้ ง  YouTube และ Vimeo เปนผู ใหบริการ  OTT TV อิสระ  ( Independent OTT TV 

Provider) อยางไรก็ตาม ผูใหบริการทั้งสองมีรูปแบบวีธีการหารายไดที่แตกตางกัน โดย YouTube หา

รายไดผานทางการโฆษณาบนแพลตฟอรม (AVoD) เปนหลัก ในขณะที่ Vimeo หารายไดผานทาง 

การจัดเก็บคาบริการสมาชิก (SVoD)  

บริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาต้ังแตป พ.ศ. 2548 – 2550 สวนใหญจะเกิดจากผูใหบริการ

รายใหม ซึ่งมีทั้งบริการเน้ือหาในรูปแบบ Mass Content ไดแก Amazon Video และ Netflix บริการ

เน้ือหาในรูปแบบ Niche Content ไดแก Crunchyroll และ Wherever TV ที่เขามาใหบริการในตลาด 

OTT TV เพ่ิมเติมจากบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอ ผูใหบริการเหลาน้ีนิยมใชรูปแบบ SVoD ในการหา

รายได นอกจากน้ี ยังมีผูใหบริการจากตางประเทศเขามาใหบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาดวย

เชนกัน น่ันคือ Dailymotion ซึ่งเปนบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอจากประเทศฝรั่งเศสที่มีวิธีการหา

รายไดแบบ AVoD 

26 ที่มา: http://www.centurylink.com/prismtv/#index.html 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 85 

                                                            



 
 ภายหลังจากป พ.ศ. 2550 ผูใหบริการรายเดิมในตลาดเริ่มมีการปรับตัวเพ่ือแขงขันกับผูใหบริการ 

OTT TV รายใหม และเขามาใหบริการ OTT TV ของตนเอง โดยเฉพาะในรายของผูผลิตเน้ือหา เริ่มจาก

ผูผลิตภาพยนตรและรายการโทรทัศนช้ันนําอยาง Sony Pictures Entertainment ที่ใหบริการ OTT TV 

ในช่ือ Crackle ซึ่งรวบรวมเน้ือหาภาพยนตรและรายการโทรทัศนของ Sony ใหผูใชบริการสามารถเขามา

รับชม และเปนผูผลิตเน้ือหาเพียงไมก่ีรายที่ใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ AVoD นอกจาก Crackle แลว 

ยังมีบริการ OTT TV จากผูผลิตเน้ือหารายอ่ืนๆ ที่เริ่มใหบริการในชวงเวลาใกลเคียงกัน ไดแก เจาของ

ลิขสิทธ์ิรายการกีฬาบาสเกตบอล (NBA) และเบสบอล (MLB) ซึ่งใหบริการทั้งในรูปแบบ SVoD และ 

TVoD และผูผลิตชองรายการพรีเมียมในเคเบิลทีวีอยาง Epix ที่มีบริการ OTT TV ไวรองรับการรับชม TV 

Everywhere ใหกับผูใชบริการ Pay TV ที่สมัครแพ็คเกจที่ใหบริการชองรายการของ Epix เทาน้ัน    

 

 

รูปท่ี 5-1: บริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียงลําดับตามชวงเวลาท่ีเริ่มใหบริการ 
 

บริการ OTT TV อีกบริการหน่ึงที่เขามามีบทบาทสําคัญในการใหบริการในประเทศสหรัฐอเมริกา

คือ Hulu ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และผูใหบริการ Pay TV จํานวน 

4 ราย ไดแก Walt Disney, 21st Century Fox, Comcast และ Time Warner โดยใหบริการเน้ือหาซี

รีย และรายการโทรทัศนจากชอง ABC, Fox, NBC และ The CW ซึ่งเปนชองรายการโทรทัศนเชิงพาณิชย

ของผูรวมกอต้ัง Hulu และมีรูปแบบการหารายไดผานทางการเก็บคาบริการสมาชิก (SVoD) 

สําหรับการปรับตัวของผูใหบริการ Pay TV น้ัน Time Warner Cable เปนผูริเริ่มแนวคิดที่จะ

ใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere ซึ่งจะทําใหผูใชบริการ Pay TV สามารถรับชมเน้ือหา 

OTT TV in USA

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

• Independent OTT players are the first mover into the OTT TV 
market, while the existing players i.e. content producers and pay TV 
operators adapt and follow into the market after B.E. 2550.

• Hulu is a collaboration between pay TV operators and broadcasters: 
Walt Disney, 21st Century Fox, Comcast and Time Warner.

• Some players have become dominant players providing OTT service 
globally e.g. iTunes Store, YouTube, Netflix and Amazon Video.

CollaboratedFree TV Provider

2547 2548 2549 2550 2551 2552

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 86 



 
Live และ On Demand ของชองรายการในแพ็คเกจที่ตนสมัครไวผานทางอินเทอรเน็ตไดโดยใชบัญชี

ผูใชงานที่ไดจากการสมัครแพ็คเกจ Pay TV โดยในป พ.ศ. 2552 Time Warner Cable และ Comcast 

เริ่มทดลองการใหบริการ OTT TV แบบ TV Everywhere27 ตอมาในปเดียวกัน DirecTV เริ่มใหบริการ 

OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere เชนกัน 27

28 โดยรวมบริการ OTT TV ไวในแพ็คเกจ Pay TV ปกติ

และแพ็คเกจ NFL Sunday Ticket ที่ใหบริการเน้ือหากีฬาอเมริกันฟุตบอล (NFL) 

นอกจากการปรับตัวของผูใหบริการรายเดิมแลว ยังมีผูใหบริการ OTT TV รายใหมเกิดขึ้นอีก 4 

ราย ไดแก iTunes Store, Google Play, Vudu และ Vevo สําหรับ 3 รายแรกเปนบริการ OTT TV ใน

รูปแบบ TVoD ซึ่งใหบริการขาย และเชาเน้ือหาภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนของ Apple, 

Google และ Walmart ตามลําดับ โดย iTunes Store และ Google Play เปนรานคาสื่อดิจิตอล

ออนไลนที่รองรับอุปกรณในระบบ iOS และ Android ตามลําดับ (ทั้งน้ี ผูใชอุปกรณระบบ Window 

สามารถเขาถึงบริการของ iTunes Store และ Google Play ไดเชนกัน) ในสวนของ Vevo น้ัน เปน

บริการ OTT TV ในรูปแบบ AVoD ที่ใหบริการเน้ือหาทางดานดนตรีโดยเฉพาะ Vevo เกิดจากการรวมทุน

กันของผูผลิตเ น้ือหาประเภทดนตรี  3 ราย ไดแก  1) Universal Music Group 2)  Sony Music 

Entertainment และ 3) Warner Music Group  

 

 

รูปท่ี 5-2: บริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียงลําดับตามชวงเวลาท่ีเริ่มใหบริการ 
 

27 ที่มา: http://arstechnica.com/tech-policy/2009/06/is-comcast-and-timewarners-tv-everywhere-tv-for-everyone/ 
28 ที่มา: http://www.mediapost.com/publications/article/111274/directv-to-join-cable-in-tv-everywhere.html 

OTT TV in USA

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

• After B.E. 2553, OTT with TV Everywhere feature becomes widely 
available from content producers, FTA broadcasters and pay TV 
operators. This type of OTT TV requires subscription to selected 
satellite/cable TV package to access the service.

• Some players e.g. HBO, Showtime, Dish Network and CBS provide 
separated OTT service to capture non-pay TV subscribers i.e. HBO 
Now, Showtime, Sling TV and CBS All Access respectively.  CollaboratedFree TV Provider

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

3 new services 
are expected to 
launch in 4Q2016
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ต้ังแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประเทศสหรัฐอเมริกามีบริการ OTT TV เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 

โดยสวนใหญเกิดจากการปรับตัวของผูผลิตเน้ือหา ทั้งชองรายการพรีเมียมในเคเบิลทีวี เชน HBO, 

Showtime, Max, TNT, ESPN, Disney Channel, Nickelodeon และ Food Network รวมถึงเจาของ

ลิขสิทธ์ิรายการกีฬาอเมริกันฟุตบอล (NFL) และกีฬาฮอกก้ี (NHL) การปรับตัวของผูใหบริการชอง

โทรทัศนเชิงพาณิชยทั้ง 5 ราย ไดแก ABC, NBC, FOX, CBS และ The CW และการปรับตัวของ 

ผูใหบริการ Pay TV ช้ันนําในตลาด เชน Dish Network, Comcast Xifinity, Cox, AT&T U-Verse และ 

Verizon FiOS ผูใหบริการรายเดิมเหลาน้ีใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere เปนสวนใหญ 

ซึ่งผูใชบริการจะตองเปนสมาชิก Pay TV ตามแพ็คเกจที่ผูใหบริการ Pay TV กําหนดกอน จึงจะสามารถ

เขาถึงบริการ OTT TV เพ่ือรับชมเน้ือหาแบบ On Demand อยางเต็มรูปแบบได ทั้งน้ี เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมโทรทัศนของผูบริโภคภายหลังจากการเขามาของบริการ OTT TV ใน

รูปแบบ SVoD ซึ่งทําใหผูบริโภคตัดสินใจยกเลิกการสมัครแพ็คเกจ Pay TV (Cord Cutting) หรือ

เปลี่ยนไปใชแพ็คเกจ Pay TV ที่มีราคาถูกลง (Cord Shaving) และหันไปสมัครใชบริการ OTT TV 

รูปแบบ SVoD เพ่ือรับชมเฉพาะเน้ือหาที่ตนตองการ ผูใหบริการรายเดิมจึงเลือกใหบริการ OTT TV ใน

รูปแบบ TV Everywhere เปนบริการเสริมเขาไปในแพ็คเกจ Pay TV เพ่ือรักษาฐานลูกคา Pay TV และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่เกิดขึ้น 

 ในบรรดาผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชยน้ัน ABC, NBC, FOX และ The CW ยังคงใหบริการ

เน้ือหาของตนใน Hulu ซึ่งเปนบริการ OTT TV ที่รวมกันกอต้ังขึ้น และเลือกที่จะใหบริการ OTT TV ใน

รูปแบบ TV Everywhere เปนบริการเสริมใหกับผูใชบริการ Pay TV มีเพียง CBS รายเดียวเทาน้ันที่

ใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ SVoD น่ันคือ CBS All Access โดยเริ่มใหบริการในป พ.ศ. 2557 ซึ่ง

ผูใชบริการสามารถเขาถึงซีรีย และรายการโทรทัศนของ CBS แบบ Full Episode ทั้งในรูปแบบ Live 

และ On Demand ไดอยางไมจํากัดผานทางแอพพลิเคช่ัน CBS ซึ่งออกมาใหบริการคลิปวีดีโอสั้น และ

วีดีโอ Full Episode ของซีรีย และรายการโทรทัศนบางตอนโดยไมมีคาใชจายต้ังแตป พ.ศ. 2556 ปจจุบัน 

CBS All Access มีคาบริการรายเดือนอยูที่ USD 6.99 และเน้ือหาของ CBS ยังคงไมมีใหบริการใน Hulu 

 สําหรับผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่เกิดขึ้นในชวงเวลาน้ี มีทั้งผูใหบริการเน้ือหาแบบ Mass 

Content ไดแก Popcornflix (AVoD), FilmOn TV (Freemium), Feeln (SVoD), Microsoft Movies 

& TV (TVoD) และ FandangoNOW (TVoD) และผูใหบริการเน้ือหาแบบ Niche Content เชน เน้ือหา

ภาพยนตรอินเดียจาก Eros Now และ Spuul ซึ่งใหบริการในรูปแบบ SVoD เน้ือหาเกี่ยวกับดนตรีจาก 

Qello (SVoD)  และเน้ือหาเก่ียวกับเกมสจาก Twitch (Freemium)  นอกจากน้ี ยังมีผู ใหบริการ

โทรคมนาคมอยาง Verizon ที่เริ่มตนใหบริการ OTT TV ในช่ือ Go 90 ในป พ.ศ. 2558 โดยใหบริการ

เน้ือหารายการถายทอดสดกีฬา รายการโทรทัศน และคลิปวีดีโอตางๆ ทั้งน้ี ผูใชบริการเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ของ Verizon จะไดรับสิทธิในการเขาถึง Exclusive Content รวมทั้งการใชงาน Go 90 

โดยไมคิดการใชงาน Data สําหรับผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในแพ็คเกจที่กําหนด 
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 ในป พ.ศ. 2558 ผูผลิตเน้ือหา และผูใหบริการ Pay TV เริ่มมีการปรับตัวอีกครั้งภายหลังจาก

ใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere แกผูใชบริการ Pay TV มาระยะหน่ึง ในปน้ี HBO และ 

Showtime29 ซึ่งเปนผูผลิตเน้ือหาชองรายการพรีเมียมในเคเบิลทีวี ใหบริการ OTT TV บริการใหมแก

ผูใชบริการที่ไมไดเปนสมาชิกบริการ Pay TV ในช่ือ HBO Now และ Showtime ตามลําดับโดยใชรูปแบบ 

SVoD ในการหารายได ในสวนของ Dish Network ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV ก็มีบริการ OTT TV ใน

ลักษณะเดียวกันภายใตช่ือ Sling TV โดยเปนบริการแพ็คเกจชองรายการเคเบิลทีวีพ้ืนฐานทั้งหมด 19 

ชองรายการ เชน CNN, ESPN, TNT, Disney Channel และ Food Network ในราคาเริ่มตนที่ USD 20 

ตอเดือน ซึ่งผูใชบริการสามารถรับชมรายการสดตามโปรแกรมการออกอากาศ (Linear Programming) 

เหมือนกับบริการ Pay TV ทั่วไป และสามารถสมัครแพ็คเกจชองรายการประเภทตางๆ เพ่ิมเติมจาก

แพ็คเกจพ้ืนฐานไดอีกดวย ทั้งน้ี ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของ Sling TV คือผูที่ไมเคยสมัครใชบริการ Pay 

TV มากอน (Cord Never) และกลุม Millennials30 นอกจากน้ี ผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชยอยาง 

NBC และ The CW ก็มีบริการ OTT TV บริการใหมที่เจาะกลุมผูใชบริการที่ ช่ืนชอบเน้ือหารายการ

ประเภท Comedy ในช่ือ Seeso (SVoD) และ CW Seed (AVoD) ตามลําดับ  

 จากแผนผังชวงเวลาการเกิดของบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวารูปแบบ 

SVoD และ TV Everywhere เปนรูปแบบที่ผูใหบริการ OTT TV นิยมเลือกใช ในขณะที่รูปแบบ AVoD 

จะมี YouTube เปนผูใหบริการรายใหญเพียงรายเดียว และเปนที่นาสังเกตวา ผูใหบริการ OTT TV ที่

เกิดขึ้นในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2548 – 2552 เชน Netflix, Amazon Video, YouTube และ iTunes 

Store สามารถกาวขึ้นเปนผูใหบริการ OTT TV รายสําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังสามารถ

ขยายการใหบริการไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งกลายเปนที่รูจัก และไดรับความนิยมในหมูผูใชบริการใน

ประเทศอ่ืนๆ ไมตางจากในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี ที่ปรึกษาแสดงรายละเอียดของผูใหบริการ OTT 

TV รายสําคัญไวในสวนถัดไป 

  

ผูใหบริการ OTT TV รายสําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา 

• Netflix31 

Netflix กอต้ังขึ้นโดย Reed Hastings และ Marc Randolph ในป พ.ศ. 2540 และเริ่มธุรกิจ

จากการเปนผูใหบริการเชา DVD และ Blu-ray ที่คิดคาบริการสมาชิกรายเดือน ซึ่งผูใชบริการสามารถรับ

และสงคืนแผน DVD ที่เชาจาก Netflix ผานทางไปรษณีย สําหรับบริการ OTT TV ของ Netflix เริ่มตน

ใหบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรกในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2550 ซึ่งผูใชบริการสามารถ

29 HBO และ Showtime ใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere ในช่ือ HBO GO และ Showtime Anytime ตามลําดับในป พ.ศ. 2553 
30 US Census of Bureau จัดใหชาวอเมริกันที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2525 – 2543 อยูในกลุม Millennials ในป พ.ศ. 2558 (ที่มา: 
http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-113.html) 
31 ที่มา: https://www.netflix.com/ และ https://media.netflix.com/en/#  
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รับชมภาพยนตร และรายการโทรทัศนแบบ on Demand ผานทางคอมพิวเตอรโดยไมมีโฆษณา จากน้ัน 

Netflix จึงรวมมือกับผูผลิตอุปกรณช้ันนํา เชน LG, Panasonic, Samsung และ Sony เปนตน ในการฝง

แอพพลิเคช่ัน Netflix ลงไปในอุปกรณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถรองรับบริการ Streaming ของ Netflix ได  

Netflix เริ่มขยายพ้ืนที่การใหบริการออกไปนอกประเทศเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2553 โดยเริ่มที่

ประเทศแคนาดา จากน้ันจึงขยายการใหบริการไปยังละตินอเมริกา แคริบเบียน ยุโรป ออสเตรเลีย และ

เอเชีย ทําใหปจจุบัน Netflix มีพ้ืนที่การใหบริการครอบคลุมถึง 190 ประเทศ และกาวขึ้นเปนผูใหบริการ 

OTT TV แบบ SVoD ระดับโลก ในการใหบริการเน้ือหาไปยังพ้ืนที่ตางๆ ทั่วโลกในเวลาเดียวกันน้ัน 

Netflix รวมมือกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ในการติดต้ัง Netflix Open Connect ซึ่งเปน Content 

Delivery Network (CDN) ในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วโลก เพ่ือให Netflix สามารถสงเน้ือหาใหกับผูใชบริการ

ปลายทางทั่วโลกดวยคุณภาพในระดับเดียวกันได นอกจากน้ี Netflix ยังเริ่มผลิตเน้ือหาภาพยนตร และ

รายการโทรทัศนเปนของตนเอง เพ่ิมเติมจากการซื้อลิขสิทธ์ิ ซึ่งเน้ือหาที่ Netflix ผลิต (หรือ Netflix 

Original Content) จะสามารถรับชมผานทางแพลตฟอรมของ Netflix เทาน้ัน นับเปนกลยุทธในการ

สรางความแตกตางทางดานบริการ OTT TV ใหกับ Netflix 

สําหรับแพ็คเกจคาบรกิารรายเดือนของ Netflix ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ผูใชบริการสามารถ

เลือกใชบริการได 3 แพ็คเกจภายหลังจากทดลองใชเปนระยะเวลา 30 วันโดยไมมีคาใชจาย ทั้ง 3 แพ็คเกจ

จะใหสิทธ์ิในการเขาถึงบริการ OTT TV ของ Netflix โดยไมจํากัด อยางไรก็ตาม แตละแพ็คเกจของ 

Netflix จะมีความแตกตางทางดานความละเอียดของการรับชม และจํานวนอุปกรณที่สามารถรับชม

เน้ือหาของ Netflix ไดในเวลาเดียวกัน โดยรายละเอียดของแตละแพ็คเกจ มีดังน้ี 

 

ชนิดของแพ็คเกจ รายละเอียดและคาบริการ 

Basic Plan สามารถรับชมเนื้อหาของ Netflix ไดเพียง 1 อุปกรณในเวลาเดียวกัน ความละเอียดของ

วีดีโออยูในระดับ Standard Definition (SD) แพ็คเกจนี้มีราคา USD 7.99 ตอเดือน 

Standard Plan สามารถรับชมเนื้อหาของ Netflix ได 2 อุปกรณในเวลาเดียวกัน ความละเอียดของวีดีโอ

อยูในระดับ High Definition (HD) แพ็คเกจนี้มีราคา USD 9.99 ตอเดือน 

Premium Plan สามารถรับชมเนื้อหาของ Netflix ได 4 อุปกรณในเวลาเดียวกัน ผูใชบริการสามารถ

เลือกความละเอียดของวีดีโอได 2 ระดับ ไดแก HD และ Ultra High Definition (UHD) 

แพ็คเกจนี้มีราคา USD 11.99 ตอเดือน 

ตารางท่ี 5-2: รายละเอียดแพ็คเกจคาบริการรายเดือนของ Netflix ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  จากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2559 บริการ OTT TV ของ Netflix มีบัญชี

ผูใชงานจากทั่วโลกจํานวน 83 ลานราย เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนบัญชีผูใชงานทั้งหมด 47 

ลานคน ในจํานวนน้ีมีผูใชบริการที่ชําระคาบริการรายเดือนจํานวน 46 ลานคน  
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• Amazon Video32 

 บริการ Video on Demand จากบริษัท Amazon ซึ่งเปนผูใหบริการ E-commerce โดยเริ่มตน

ใหบริการขาย และเชาภาพยนตร ซีรียและรายการโทรทัศนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งผูใชบริการ

สามารถเขาถึงบริการ OTT TV บนเว็บไซต และแอพพลิเคช่ันของ Amazon Video สําหรับเน้ือหา

ภาพยนตร และรายการตางๆ บนแพลตฟอรม Amazon Video น้ัน Amazon มาจากเน้ือหาของผู

ใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติ และชองโทรทัศนเชิงพาณิชย ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากผูผลิตเน้ือหา เชน HBO 

และ Epix รวมถึงเริ่มผลิตเน้ือหารายการเปนของตนเองที่ใหบริการบนแพลตฟอรม Amazon Video 

เทาน้ัน ซึ่งเปนกลยุทธเดียวกันกับที่ Netflix และ Hulu ใชในการสรางความแตกตางใหกับบริการ OTT 

TV ของตน 

 ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการจาก Amazon Video ได 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือการเชา

หรือซื้อเน้ือหาภาพยนตร (TVoD) ซึ่งอยูในชวงราคาต้ังแต USD 0.99 ถึง USD 19.99 ตอเรื่อง สําหรับ

การเชาเน้ือหาภาพยนตร Amazon จะกําหนดระยะเวลาที่ผูใชบริการจะตองเริ่มรับชมเน้ือหา และ

ระยะเวลาที่ผูใชบริการจะตองรับชมเน้ือหาใหจบภายหลังจากที่เริ่มตนรับชมเน้ือหา ดังจะเห็นไดจาก

ตัวอยางในรูปที่ 3-3 ผูใชบริการสามารถซื้อภาพยนตรเรื่อง Batman v Superman: Dawn of Justice ที่

มีความละเอียดระดับ HD ในราคา USD 19.99 หรือเชาภาพยนตรดังกลาวในราคา USD 4.99 โดย

ผูใชบริการจะตองเริ่มรับชมเน้ือหาภายใน 30 วันหลังจากเชาเน้ือหาจาก Amazon Video และจะตอง

รับชมใหจบภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมงหลังจากเริ่มตนรับชมเน้ือหา 

รูปแบบที่ 2 คือการบอกรับเปนสมาชิก (SVoD) โดยผูใชบริการสามารถทดลองใชบริการ 

Amazon Video ไดเปนเวลา 1 เดือน หรือทดลองรับชมซีรีย และรายการโทรทัศนบางตอนโดยไมมี

คาใชจายกอนการสมัครสมาชิก ทั้งน้ี แพ็คเกจรายเดือนของ Amazon Video มีช่ือวา Prime Video ซึ่ง

ผูใชบริการสามารถรับชมภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนจาก Amazon Video ไดอยางไมจํากัดใน

ราคา USD 8.99 ตอเดือน นอกจากน้ี ผูบริโภคยังสามารถเลือกแพ็คเกจ Prime ในราคา USD 10.99 ตอ

เดือนเพ่ือรับสิทธิพิเศษ และเขาถึงบริการอ่ืนๆ ของ Amazon นอกจากการรับชม Video on Demand 

จาก Prime Video และสามารถเพ่ิมแพ็คเกจเน้ือหาจากผูใหบริการเน้ือหาพรีเมี่ยมผานทาง Pay TV เชน 

Showtime, Starz และ Acorn TV เปนตน 

32 ที่มา: http://www.amazon.com/video 
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รูปท่ี 5-3: บริการเชาและซ้ือเนื้อหาภาพยนตรของ Amazon Video 
 

• iTunes Store33 

iTunes Store เปนรานคาสื่อดิจิตอลออนไลนของบริษัท Apple Inc. ซึ่งใชควบคูไปกับโปรแกรม 

iTunes ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับเลนเน้ือหาดิจิตอลตางๆ บนอุปกรณในระบบ iOS และ Window iTunes 

Store เริ่มใหบริการในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาดิจิตอลบน

แพลตฟอรม iTunes Store มีทั้งภาพยนตร ซีรีย รายการโทรทัศน เพลง รายการวิทยุ หนังสือและหนังสือ

เสียง (Audio Book) ซึ่งจะอยูในรูปแบบ on Demand ใหผูใชบริการเลือกซื้อผานทางบัญชีผูใชงาน 

Apple ID ของตน iTunes Store มีรูปแบบการหารายไดผานทางการขายปลีกเน้ือหา (TVoD) เปนหลัก 

ทั้งในรูปแบบการซื้อขาดซึ่งสามารถดาวนโหลดเก็บไวรับชมไดอยางไมจํากัด (Download to Own: DTO) 

ที่มีราคาเริ่มตนที่ USD 0.99 ตอไฟล หรือ USD 9.99 ตอภาพยนตร 1 เรื่อง และในรูปแบบการเชาเน้ือหา

ภาพยนตร (Movie Rental) ในราคาเริ่มตน USD 2.99 ตอเรื่อง โดยมีเง่ือนไขวาผูใชบริการมีเวลา 30 วัน

ในการเริ่มตนรับชมเน้ือหา และมีเวลา 24 ช่ัวโมงในการรับชมเน้ือหาใหเสร็จสิ้นภายหลังจากเริ่มตนรับชม 

นอกจากน้ี iTunes Store ยังใหบริการ Apple Music ซึ่งเปนบริการ Music Streaming ใหผูใชบริการ

สามารถฟงเพลงไดอยางไมจํากัดในรูปแบบการบอกรับเปนสมาชิก (SVoD) ที่มีคาบริการ USD 9.99 ตอ

เดือน 

 

33 ที่มา: http://www.apple.com/itunes/ 

Amazon Video: Movie Purchase and Rental

• Customers can choose between renting or purchasing the following movie. 
• By choosing to rent, the above terms and conditions on the renting period apply.
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• YouTube34 

YouTube เปนบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอระดับโลกที่มีผูใชงานเปนจํานวนกวาพันลานคน

และไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ YouTube ปรับบริการของตนใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูใชบริการในพ้ืนที่ 89 ประเทศ (นับรวมประเทศฮองกง ซึ่ง YouTube ถือเปนเขตปกครอง

พิเศษ) และมีบริการ 76 ภาษาใหผูใชบริการเลือกใช YouTube เริ่มใหบริการในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 

2548 กอนที่บริษัท Google จะเขาซื้อกิจการในปถัดมา เน้ือหาบนแพลตฟอรม YouTube ประกอบไป

ดวย 1) คลิปวีดีโอสั้น (Short-form Video) เชน ตัวอยางภาพยนตร (Movie Trailer) ตัวอยางซีรีย และ

รายการโทรทัศน และมิวสิควีดีโอจากผูผลิตเน้ือหา รวมทั้งเน้ือหาที่ผูใชบริการอิสระบนแพลตฟอรม 

YouTube ผลิตขึ้น หรือที่เรียกวา User Generated Content (UGC) ในรูปแบบตางๆ เชน การแสดง

การเลนเกม (Cast Game) การโฆษณาสินคาหรือบริการโดยผูใชงาน (Product/Service Review) สื่อ

การเรียนการสอน และวีดีโอเรื่องสั้นเก่ียวกับชีวิตประจําวัน (Video Blog) เปนตน และ 2) คลิปวีดีโอยาว 

(Long-form Video) ไดแก ภาพยนตร ซีรียและรายการโทรทัศนฉบับเต็ม (Full Episode) โดยมีรูปแบบ

การใหบริการแบบ on-Demand เปนหลัก และเริ่มใหบริการเน้ือหาแบบ Live ดวยเชนกัน ทั้งน้ี เจาของ

ลิขสิทธ์ิในเน้ือหาที่กลาวมาขางตนจะยังคงเปนของผูใชบริการที่อัพโหลดเน้ือหาลงบนแพลตฟอรม ไมใช 

YouTube ซึ่งเปนเจาของแพลตฟอรมแตอยางใด นอกจากน้ี YouTube ตกลงกับผูผลิตเน้ือหาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยาง Lions Gate Entertainment, CBS และ MGM ในการเผยแพรเน้ือหาภาพยนตร และ

รายการโทรทัศนฉบับเต็มของผูผลิตเหลาน้ีบนแพลตฟอรม YouTube โดยมีวีดีโอโฆษณาแทรกเปนชวงๆ 

YouTube ใหบริการเผยแพร และรับชมวีดีโอแกผูใชบริการโดยไมมีคาใชจาย ทั้งน้ี YouTube มี

ชองทางการหารายไดมาจากการขายโฆษณาบนแพลตฟอรมของตน (AVoD) เปนหลัก ซึ่ง YouTube 

รวมมือกับผูใชบริการที่เปนผูผลิตเน้ือหาทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบ UGC ในการแทรกวีดีโอโฆษณา 

และแบงรายไดคาโฆษณากับ YouTube โดย YouTube จะไดรับสวนแบงรายไดจากการโฆษณารอยละ 

45  

นอกจากน้ี YouTube ยังเพ่ิมชองทางการหารายไดจากการเก็บคาบริการจากสมาชิก (SVoD) 

และการใหเชา หรือซื้อเน้ือหาที่ตองการรับชม (TVoD) โดยในป พ.ศ. 2556 YouTube เริ่มเก็บคาบริการ

รายเดือนจากผูใชบริการที่ตองการรับชมวีดีโอจาก 53 ชอง ซึ่งแตละชองมีราคาคาบริการที่แตกตางกัน 

โดยราคาคาบริการรายเดือนเริ่มตนที่  USD 0.99 และในป พ.ศ. 2557 YouTube เปดตัวบริการ 

YouTube Red35 ซึ่งมีราคาคาบริการเริ่มตนที่ USD 9.99 ตอเดือน ผูใชบริการ YouTube Red สามารถ

รับชมวีดีโอบนแพลตฟอรมโดยไมมีวีดีโอโฆษณาแทรกระหวางการรับชม สามารถเก็บวีดีโอที่ตองการไว

รับชมในขณะที่ไมไดเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต รับชม YouTube Red Original ซึ่งเปนเน้ือหาภาพยนตร 

และรายการจากผูผลิตที่เขารวมเปน YouTube Creator และใหบริการบน YouTube Red เทาน้ัน ใช

34 ที่มา: http://www.youtube.com/ 
35 ที่มา: https://www.youtube.com/red 
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บริการ YouTube Music App ไดอยางตอเน่ือง รวมถึงไดรับสิทธิพิเศษในการเขาใชบริการ Google 

Music Play อยางไมจํากัดโดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม  

• Hulu36 

 Hulu เกิดจากการรวมทุนระหวาง 4 บริษัท ไดแก 1) The Walt Disney Company 2) 21st 

Century Fox 3) Comcast และ 4) Time Warner ซึ่งเปนผูใหบริการชองโทรทัศน และผูใหบริการ Pay 

TV รายเดิมในตลาด Hulu เริ่มใหบริการ OTT TV ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2550 โดยใหบริการเน้ือหา     

ซีรียและรายการจากชองโทรทัศนในรูปแบบ on Demand เปนหลัก ซึ่งผูใชบริการ Hulu สามารถรับชม

รายการลาสุดจากชองโทรทัศนทั้ง ABC, NBC, Fox และ The CW ภายหลังจากการออกอากาศจริง 1 วัน 

นอกจากน้ี Hulu ยังผลิตเน้ือหารายการเพ่ือออกอากาศในแพลตฟอรมของตนเอง และใหบริการเน้ือหา

จากผูผลิตรายการตางๆ บนชองรายการเคเบิล เชน A&E, Syfy, E!, FX, Nickelodeon, TNT และ 

Cartoon Network รวมถึงซีรียคลาสสิค และภาพยนตรอีกดวย  

 สําหรับการรวมมือกับผูใหบริการรายอ่ืนน้ัน Hulu รวมมือกับผูผลิตเน้ือหา ทั้งชองโทรทัศนเชิง

พาณิชย และชองรายการเคเบิลเพ่ือใหบริการมีเน้ือหารายการที่หลากหลาย ซึ่งปจจุบันมีเพียงเน้ือหา

รายการจากชองโทรทัศน CBS ที่ยังไมมีการใหบริการ on Demand บน Hulu และ Hulu ยังรวมมือกับ 

AT&T ในการเพ่ิมชองทางทางการตลาด โดยผูใชบริการ AT&T สามารถรับชมคลิปวีดีโอสั้นของ Hulu 

โดยไมเสียคาใชจาย และสามารถเช่ือมตอไปยังบัญชีผูใชงาน Hulu ในการรับชมเน้ือหารายการที่มี

คาใชจายรายเดือน 

 บริการ OTT TV ของ Hulu มีรูปแบบการหารายไดจากทั้งการบอกรับเปนสมาชิก (SVoD) และ

การโฆษณาบนแพลตฟอรม (AVoD) ทั้งน้ี Hulu เนนการหารายไดผานทางการบอกรับเปนสมาชิกราย

เดือนเปนหลัก โดย Hulu จะใหผูใชบริการทดลองใชเปนเวลา 1 อาทิตย จากน้ันจะเสนอ 2 แพ็คเกจให

ผูใชบริการเลือก รายละเอียดของแพ็คเกจจะแสดงไวในตารางดานลาง นอกจาก Hulu จะมีรายไดจาก

คาบริการสมาชิกรายเดือนแลว ยังมีรายไดมาจากการโฆษณาบนแพลตฟอรมอีกดวย ซึ่ง Hulu จะไดสวน

แบงประมาณรอยละ 30-50 ของรายไดจากการโฆษณาที่เกิดขึ้น  

  

ชนิดของแพ็คเกจ ราคา รายละเอียด 

Limited 

Commercials 

แพ็คเกจราคา USD 7.99 ตอ

เดือน ซ่ึงแสดงวีดีโอโฆษณา

ระหวางการรับชม 

- ผูใชบริการสามารถรับชมเนื้อหารายการของ Hulu ได

ไมจํากัดดวยความละเอียดระดับ HD ผานทางอุปกรณ

ท่ีรองรับ อยางไรก็ตาม ผูใชบริการสามารถรับชม

เนื้อหาไดเพียง 1 อุปกรณในเวลาเดียวกัน 

36 ที่มา: http://www.hulu.com/ 
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ชนิดของแพ็คเกจ ราคา รายละเอียด 

No Commercials แพ็คเกจราคา USD 11.99 ตอ

เ ดือน ซ่ึงไม มี วี ดี โอโฆษณา

ระหวางการรับชม 

- สามารถรับชมเนื้อหา on Demand จากชองโทรทัศน 

ABC, NBC, Fox และ The CW ไดภายหลังจากการ

ออกอากาศจริง 1 วัน 

- สามารถเพ่ิมเนื้อหารายการจาก Showtime ซ่ึงเปน

เนื้อหาพรีเม่ียมของ CBS ท่ีใหบริการผานทาง Pay TV 

ในราคา USD 8.99 ตอเดือน 

ตารางท่ี 5-3: รายละเอียดของแพ็คเกจการใหบริการ OTT TV ของ Hulu 
 

ปจจุบัน Hulu มีผูใชบริการอยูประมาณ 12 ลานคน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 Hulu ออกมา

ประกาศที่จะหยุดใหบริการ Free Video Streaming บนแพลตฟอรมของตน โดยจะนําบริการดังกลาวไป

รวมไวกับ Yahoo View! ซึ่งเปนบริการ OTT TV ใหมที่เกิดจากการรวมทุนระหวาง Hulu และ Yahoo!36

37 

นอกจากน้ี ในป พ.ศ. 2560 Hulu วางแผนที่จะใหบริการเน้ือหารายการในรูปแบบ Live TV Streaming 

โดยจะเปนเน้ือหาจากชองโทรทัศนเชิงพาณิชย ชองรายการเคเบิลทีวี และเน้ือหารายการกีฬา 

 

5.1.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

จากการเขามาใหบริการเน้ือหาของผูใหบริการ OTT TV รายใหมดวยรูปแบบการดําเนินธุรกิจทั้ง 

SVoD, AVoD และ TVoD น้ัน กอใหเกิดการปรับตัวของผูใหบริการรายเดิมในตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกคา

ของตน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับผูใหบริการ OTT TV รายใหมไดดีย่ิงขึ้น ในสวนน้ีเปน

การศึกษาผลกระทบจากบริการ OTT TV ทั้งในดานความนิยมของบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ในกลุม

ผูใชบริการ ผลกระทบตอผูใหบริการ Pay TV และแนวทางการใหบริการ Pay TV และ OTT TV ใน

อนาคต 

 

ความนิยมตอบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ของผูใชบริการในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผลสํารวจผูใชบริการ OTT TV ในการรับชมวีดีโอเน้ือหาจํานวน 1,905 คนในป พ.ศ. 2558 ซึ่ง

จัดทําโดย The Diffusion Group และ Adobe38 พบวา ผูตอบแบบสํารวจกวารอยละ 88 ใชบริการใน

รูปแบบ Free Streaming หรือ AVoD นับเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากที่สุด โดย YouTube เปน

บริการที่มีผูใชงานมากเปนอันดับ 1 ในประเภท AVoD รองลงมาเปนบริการ Free Streaming ของ 

37 ที่มา: http://arstechnica.com/information-technology/2016/08/hulus-free-shows-move-to-yahoo-as-it-becomes-a-paid-only-service/ 
38 ที่มา: https://blogs.adobe.com/primetime/2016/04/tv-today-new-research-from-adobe-tdg-shows-consumers-now-spend-42-of-tv-time-with-
ott-services/ 
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Hulu39, Crackle และ Vevo อน่ึง ที่ปรึกษาต้ังขอสังเกตวา YouTube เปนที่นิยมในหมูผูบริโภคชาว

อเมริกันจากการรับชมเน้ือหา User Generated Content มากกวาเน้ือหาของผูใหบริการรายเดิม 

เน่ืองจากผูใหบริการชองโทรทัศน และผูผลิตเน้ือหาใหบริการคลิปวีดีโอสั้นซึ่งเปนตัวอยาง หรือชวงใด

ชวงหน่ึงของรายการที่ตนผลิตผานทาง YouTube และไมไดนําคลิปวีดีโอฉบับเต็มของเน้ือหาลงใน

YouTube เพ่ือใหผูใชบริการรับชมโดยไมมีคาใชจาย ดังจะเห็นไดจากยอดการรับชมเน้ือหาของผูผลิต

เน้ือหา UGC และผูใหบริการรายเดิมในตารางดานลาง (ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 

ชอง (YouTube Channel) ยอดการรับชม (Views) 

ABC 133,456,300 

CBS 1,156,928,206 

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 5,929,743,271 

Fox News 229,871,858 

HBO 302,063,632 

Warner Bros. Pictures 2,082,831,768 

Pewdiepie (UGC) 13,517,329,700 

BuzzFeed (UGC) 8,211,795,064 

Watchmojo (UGC) 6,921,152,679 

IGN (UGC) 5,751,215,800 

ตารางท่ี 5-4: ยอดการรับชมเนื้อหาของผูผลิตเนื้อหา UGC และผูใหบริการรายเดิมบนYoutube 
 

บริการ OTT TV รูปแบบ SVoD เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมรองลงมา โดยรอยละ 82 ของ

ผูตอบแบบสํารวจเปนผูใชบริการ OTT TV ในรูปแบบ SVoD บริการใดบริการหน่ึง บริการ SVoD ที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก ไดแก Netflix, Amazon Prime และ Hulu ตามลําดับ ในขณะที่บริการ SVoD 

จากผูใหบริการรายเดิมทั้ง HBO Now, CBS All Access และ Sling TV ยังไมไดรับความนิยมในกลุม

ผูใชบริการ OTT TV มากนัก ทั้งน้ี ผูตอบแบบสํารวจเพียงรอยละ 34 เทาน้ันที่ใชบริการ OTT TV ใน

รูปแบบ TVoD โดยบริการ OTT TV ในรูปแบบน้ี ทั้ง iTunes, Amazon Instant Views และ Google 

Play ไดรับความนิยมอยูในระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก สําหรับบริการ TV Everywhere จากผูใหบริการ

รายเดิมน้ัน ผลสํารวจน้ีพบวา จากการสอบถามผูใชบริการ Pay TV ทั้งหมด 1,278 คน มีผูใชบริการ TV 

Everywhere จากผูผลิตเน้ือหา และผูใหบริการ Pay TV ในปจจุบันเพียงรอยละ 12 และ 17 ตามลําดับ  

39 Hulu ประกาศจะหยุดใหบริการ Free Video Streaming บนแพลตฟอรมของตนเมือ่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
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รูปท่ี 5-4: ความนิยมตอบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เมื่อพิจารณาถึงการใชงานบริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นจริง (Active Usage) The Diffusion Group 

จัดเก็บขอมูลพฤติกรรมการรับชม OTT TV ของผูบริโภค และพบวา ผูบริโภคใชบริการ SVoD รอยละ 65 

ของเวลาที่จัดสรรใหกับการรับชม OTT TV ที่บาน รองลงมาเปนการใชบริการ AVoD โดยใชเวลารอยละ 

30 ของเวลาที่จัดสรร ในขณะที่บริการ TVoD เปนบริการที่ผูบริโภครับชมนอยที่สุด โดยใชเวลาเพียงรอย

ละ 5 ของเวลาที่จัดสรร 

 

ผลกระทบตอผูใหบริการ Pay TV  

 ที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลจํานวนผูใชบริการ Pay TV ของผูใหบริการ Pay TV รายสําคัญในประเทศ

สหรัฐอเมริกาจํานวน 6 รายระหวางป พ.ศ. 2549 – 2558 จําแนกเปนผูใหบริการ Satellite TV, Cable 

TV และ IPTV อยางละ 2 ราย ไดแก DirecTV, Dish Network, Comcast, Time Warner Cable, AT&T 

U-Verse และ Verizon FiOS เพ่ือศึกษาผลกระทบตอจํานวนผูใชบริการ Pay TV จากการเขามาของ

บริการ OTT TV รายสําคัญ เชน YouTube, Netflix, Hulu และ Amazon Video นับจากป พ.ศ. 2550 

โดยพบวา ผูใหบริการ Pay TV โดยเฉพาะบริการ Cable TV มีจํานวนผูใชบริการลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรม Cord Cutting ที่ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการ Pay TV ที่คาบริการแพ็คเกจรายเดือนมีราคา

สูง และไปใชบริการ Internet TV ทั้ง OTT TV และ IPTV ที่มีราคาคาบริการรายเดือนตํ่ากวา มีจํานวน

เน้ือหาอยางหลากหลายใหเลือก และสามารถรับชมเฉพาะเน้ือหาที่ตนตองการได จํานวนผูใชบริการ IPTV 

จึงเพ่ิมขึ้นในชวงเวลาดังกลาว แตยังคงมีฐานลูกคาตํ่ากวาบริการ Pay TV รูปแบบอ่ืน  

Popularity of OTT TV in USA

Source: The Diffusion Group (B.E.2559)

• The most popular types of OTT TV services 
are free streaming video with 88% of adult video 
streamers, online subscription video with 82% of 
adult video streamers, and transaction streaming 
video with 34% of adult video streamers.

• The most popular OTT TV services are YouTube, 
Netflix, Hulu in both free streaming video and 
online subscription video, and Amazon Prime, 
respectively.

• In the SVOD market, Netflix is the most popular 
OTT TV service, followed by Amazon Prime and 
Hulu.

• In B.E.2558, Netflix and Amazon Prime had the 
lowest churn rate at 5% of U.S. broadband 
households. Hulu’s churn rate was at 7% of U.S. 
broadband households.

• Now, only Hulu Plus (subscription service) is 
available. Hulu free streaming video has been 
shut down early this year. 

Percent of adult video streamers using 
OTT services in U.S. (B.E.2558)
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รูปท่ี 5-5: จํานวนผูใชบริการ Pay TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป พ.ศ. 2549 – 2558 

พฤติกรรม Cord Cutting เกิดขึ้นในกลุม Millennials หรือผูบริโภคที่มีอายุนอยเปนสวนใหญใน

ปจจุบัน เน่ืองจากราคาแพ็คเกจ Pay TV อยูในอัตราที่สูง และความหลากหลายของเน้ือหาที่มีใหเลือก

รับชมบนอินเทอรเน็ต ทําใหบริการ Pay TV ไมไดรับความนิยมมากนักในผูบริโภคกลุมน้ีซึ่งมีความคุนเคย

กับการใชอินเทอรเน็ตเปนอยางดี โดยผลสํารวจของ The Diffusion Group ซึ่งสํารวจผูบริโภคกลุม 

Millennials ที่มีอายุระหวาง 20 – 35 ปจํานวน 1,000 รายที่ใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และไม

เคยสมัครใชบริการ Pay TV มากอน (Cord Never) พบวา ผูบริโภครอยละ 78 พึงพอใจกับการใชบริการ 

SVoD ซึ่งมีสวนในการตัดสินใจไมสมัครใชบริการ Pay TV นอกจากน้ี ผลสํารวจยังพบวา รอยละ 81 ของ

ผูบริโภคกลุม Cord Never ใชบริการ SVoD อยูในปจจุบัน 

ทั้งน้ี พฤติกรรม Cord Cutting ของผูบริโภคยังคงอยูในวงจํากัด เน่ืองจากบริการ OTT TV ของผู

ใหบริการรายใหมไมสามารถทดแทนบริการ Pay TV ไดทั้งหมด โดยเฉพาะเน้ือหาการถายทอดสดรายการ

กีฬา ซีรีย และรายการโทรทัศนประเภทอ่ืนๆ ซึ่งอาจติดปญหามาจากสัญญาการออกอากาศเดิมกับผูผลิต

เน้ือหาที่จัดลําดับการออกอากาศใหกับแพลตฟอรม Pay TV กอนแพลตฟอรม OTT TV รวมทั้งคุณภาพ

ของการใหบริการเน้ือหารายการสดบนแพลตฟอรม OTT TV ยังไมเทียบเทาแพลตฟอรม Pay TV จึงทํา

ใหผูบริโภคตัดสินใจใชบริการ Pay TV ตอไป จะเห็นไดจากจํานวนผูใชบริการ Pay TV ในประเภทอ่ืนๆ ที่

มีจํานวนเพ่ิมขึ้นในชวงเวลา 9 ปที่ผานมา 

Pay TV Subscribers in the USA
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• After the launch of major OTT TV services e.g. Netflix, Hulu and Amazon Video in B.E. 2550, pay TV operators, especially 
cable TV, face a declining trend in their subscribers. It is the supportive evidence of the cord-cutting behavior.

• Cord-cutting refers to the cancellation of pay TV subscription and make a new subscription to the internet TV service i.e. OTT 
TV and IPTV instead, This leads to the increase in the IPTV subscriptions.

• Other pay TV operators are able to add the subscriptions to their service possibly due to the live sports programming and 
other events in which pay TVs offer them better than OTT TVs. 
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รูปท่ี 5-6: ผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV ตอบริการ Pay TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา   
 

เมื่อพิจารณาขอมูลดานอัตราการใชบริการ Pay TV และบริการ OTT TV ในครัวเรือน 

(Penetration Rate) ต้ังแตป พ.ศ. 2555 – 255840 จาก Ovum และ Leichtman Research Group 

ประกอบ พบวาอัตราการใชงาน Pay TV ในป พ.ศ. 2558 อยูที่รอยละ 83 ของครัวเรือน ซึ่งลดลงเล็กนอย

จากป พ.ศ. 2555 ดวยอัตราเฉลี่ยรอยละ 2 ในขณะที่การใชงาน OTT TV ในรูปแบบ SVoD มีอัตราที่

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 6 ของครัวเรือนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งเพ่ิมขึ้นดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 23 จากป 

พ.ศ. 2555 ขอมูลน้ีจึงเปนการยืนยันในเรื่องการเกิดพฤติกรรม Cord Cutting ของผูใชบริการ Pay TV 

เพ่ือเปลี่ยนไปใชบริการ OTT TV  

  ถึงแมวาผูใชบริการ Pay TV จะมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง ผูใหบริการ Pay TV เชน DirecTV, 

Comcast และ Dish Network ยังสามารถทํารายไดจากการใหบริการ Pay TV เพ่ิมขึ้น สงผลใหผู

ใหบริการ Pay TV มีรายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ (ARPU) ที่สูงขึ้น ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของ ARPU เกิดขึ้นได

จาก 2 สาเหตุ คือการลดลงของจํานวนผูใชบริการ Pay TV และการปรับขึ้นคาบริการแพ็คเกจ Pay TV 

ดังน้ัน ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นวา ในระยะสั้น ผูใหบริการ Pay TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ

ปรับตัวเพ่ือดําเนินธุรกิจของตนเองตอไปได และยังไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการเขามาของ

บริการ OTT TV  

 

 

40 ที่มา: Ovum (พ.ศ. 2558) และ Leichtman Research Group (พ.ศ. 2558)   

Impact of OTT TV on Pay TV

87% 86% 84% 83%

3.25% 4%
5.05% 6.10%

2555 2556 2557 2558

Pay-TV Penetration SVOD Penetration

Pay TV and SVOD Penetration Rate of Households

Source: Strategy Analytics (B.E. 2558), Ovum (B.E. 2558), Leichtman Research Group (B.E. 2558), The Diffusion Group (B.E. 2559)
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The video average revenue per user (ARPU)
for selected U.S. pay TV operators 

• From 2555 to 2558, CAGR of pay TV penetration rate of 
U.S. households decreased by 1.6% and CAGR of SVOD 
penetration rate of U.S. households increased by 23.4%  

• Video ARPU of U.S. pay TV operators had consistent 
growth from 2Q2557 through 2Q 2558

• Fall in pay TV subscribers
• Higher pay TV package price

• In the short term, pay TVs could survive from emerging 
of OTT TV services according to stable growth rate of pay 
TV ARPU.

• Pay TV is less popular among younger demographics. The 
vast portion of cord cutting comes from millennials 
because of the high pay TV package price and greater variety 
of content to choose over the internet. 

• In the long term, pay TVs could be eroded by OTT TV, 
especially from pay TV cord cutting and cord never among 
millennials. From The Diffusion Group report ,49% of 
millennial broadband users said that they did not use pay TV 
because of OTT TV services and 81% of millennial cord-
nevers use SVOD services.

Unit: USD/user

CAGR
-1.6%

CAGR
23.4%
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แนวทางการใหบริการ Pay TV และ OTT TV ในอนาคต 

 ผูใหบริการ Pay TV ช้ันนําในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง DirecTV, Dish Network, Comcast, 

Verizon รวมทั้งรายอ่ืนๆ ตางออกมาประกาศที่จะปรับขึ้นราคาคาบริการแพ็คเกจ Pay TV รายเดือนของ

ตนเมื่อตนป พ.ศ. 2559 โดยผูใหบริการ Pay TV ใหเหตุผลของการปรับขึ้นราคาแพ็คเกจวาเปนเพราะ

คาลิขสิทธ์ิของเน้ือหาประเภทตางๆ ทั้งกีฬา และบันเทิงมีราคาเพ่ิมขึ้น ทําใหมีคาใชจายในการใหบริการ

เน้ือหาบนแพลตฟอรม Pay TV สูงขึ้น ทั้งน้ี ขอมูลคาใชจายรายเดือนในการใชบริการ Pay TV โดยเฉลี่ย

ของผูบริโภคต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 2559 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีคาใชจายในการใชบริการ Pay TV 

เพ่ิมขึ้นในทุกปโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 33 กลาวคือ ผูใหบริการ Pay TV มีการปรับขึ้นราคา

คาบริการอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การขึ้นราคาแพ็คเกจ Pay TV จึงเปนปจจัยหน่ึงที่สามารถทําใหเกิด

พฤติกรรม Cord Cutting มากขึ้น รวมถึงพฤติกรรม Cord Shaving ซึ่งเกิดจากการที่ผูใชบริการ Pay TV 

ลดคาใชจายในการใชบริการโดยเปลี่ยนไปใชแพ็คเกจ Pay TV ที่มีราคาถูกลง  

 

 

รูปท่ี 5-7: แนวทางการใหบริการ Pay TV และ OTT TV ในอนาคต 

 ในขณะเดียวกัน ผูใหบริการ OTT TV รายใหมมีการพัฒนาบริการของตนเพ่ือใหสามารถแขงขัน

กับผูใหบริการ Pay TV ไดดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการเน้ือหารายการสด (Live Content) ซึ่งเปนขอ

แตกตางที่สําคัญระหวางบริการ Pay TV และบริการ OTT TV ในปจจุบัน และเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริโภค

ยังคงใชบริการ Pay TV ตอไป ดังจะเห็นไดจากที่ Amazon Video เขาควบรวมกิจการของ Twitch ซึ่ง

เปนผูใหบริการ OTT TV รายใหมอีกรายที่ใหบริการเน้ือหาเก่ียวกับเกมสในรูปแบบ Live Content เชน 

The Future of Pay TV and OTT TV

Pay TV operators keep rising the package 
price this year (B.E.2559)

• Several Pay TV operators announce that they will 
increase the package price in 2016 because TV 
content costs climb up rapidly.

• Increasing package prices can further trigger the 
cord cutting and/or the cord shaving.

• Live content is the most significant differentiator
between OTT TV and pay TV services.

• Major OTT TV providers are looking to incorporate 
more live content into their services.

• As the quality of online distribution platforms 
improves, the “live OTT TV offerings” trend will 
continue.

OTT providers are able to more directly 
compete with pay TV operators.
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การแสดงการเลนเกมส (Game Casting) และการแขงขัน eSports และ Hulu ประกาศจะใหบริการ 

Live Content Streaming ในป พ.ศ. 2560 

นอกจากน้ี ในระยะยาว ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีประชากรที่มีอายุระหวาง 18 – 44 ปเปน

จํานวนมากตามการคาดการณทางประชากรศาสตรของ US Census Bureau41 ซึ่งประชากรกลุมน้ีจะ

กาวขึ้นเปนผูบริโภคกลุมหลักเน่ืองจากอยูในชวงอายุวัยทํางาน และมีกําลังซื้อ (Purchasing Power) หาก

พฤติกรรมการรับชมเน้ือหาไมมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พฤติกรรม Cord Cutting และ Cord Never 

มีแนวโนมที่จะเกิดมากขึ้น เน่ืองจากประชากรกลุมดังกลาวอยูในกลุม Millennials ซึ่งปจจุบันนิยม

เลือกใชบริการ OTT TV และมีแนวโนมที่จะไมใชบริการ Pay TV   

 จากปจจัยทั้ง 3 ขอทางดานราคาแพ็คเกจ Pay TV ดานการพัฒนาแพลตฟอรมของผูใหบริการ 

OTT TV เพ่ือใหบริการ Live Content และดานประชากรศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะยาว 

ลวนเปนปจจัยที่สามารถทําใหความนิยมตอบริการ Pay TV ลดลง และเปนปจจัยทางบวกตอบริการ OTT 

TV ซึ่งอาจทําใหการเขามาของบริการ OTT TV สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ

บริการ Pay TV ในอนาคต 

เมื่อผูใหบริการ Pay TV ซึ่งใหบริการ Broadband ดวยเชนกัน เล็งเห็นถึงสถานการณปจจุบันใน

ตลาด ทั้งการลดลงของจํานวนผูใชบริการ Pay TV การเพ่ิมขึ้นของความนิยมตอบริการ OTT TV และการ

ใชบริการ Data มากขึ้นเพ่ือรับชมเน้ือหาจากบริการ OTT TV ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของผูใหบริการ 

Pay TV และคาใชจายในการขยายความจุของโครงขาย (Network Capacity) เพ่ือรองรับการใชงาน 

Data ของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก ผูใหบริการรายเดิมอยาง Comcast จึงมีวิธีการปรับตัวทางดาน

ราคาคาบริการ Broadband เพ่ือรับมือกับการใชงานบริการ OTT TV โดยนํารูปแบบการคิดคาบริการ

ตามการใชงานจริง (Usage-based Pricing) มาใชกับบริการ Broadband ของตน 

 Comcast กําหนดโควตาการใชงาน Data รายเดือนของผูใชบริการ Fixed Broadband ไวที่ 

300 กิกะไบตตอเดือน เมื่อผูใชบริการใชงาน Data เกินโควตาที่กําหนด Comcast จะคิดคาบริการ

เพ่ิมเติมในราคา USD 10 สําหรับปริมาณ Data ทุก 50 กิกะไบตที่ผูใชบริการใชงานเกิน นอกจากน้ี 

ผูใชบริการสามารถเลือกที่จะชําระคาบริการ USD 30 เพ่ือใชงาน Data ไดอยางไมจํากัด ดวยรูปแบบการ

คิดคาบริการตามการใชงานจริง ทําให Comcast สามารถจัดเก็บคาบริการจากผูใชงาน Data ในปริมาณ

มากในอัตราที่สูงกวาผูใชงานปกติ นอกจาก Comcast แลว AT&T ก็ใชวิธีการดังกลาวกับผูใชบริการ 

AT&T U-Verse เชนกัน 

 

41 ที่มา: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf 
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รูปท่ี 5-8: การปรับตัวของ Comcast ทางดานราคาคาบริการ Broadband โดยคิดตามการใชงานจริง 

นอกจากการปรับตัวทางดานราคาคาบริการแลว ยังมีวิธีการอ่ืนที่ผูใหบริการ Broadband 

เลือกใชเพ่ือคิดคาบริการเพ่ิมเติมจากผูใชงาน Data ในปริมาณมาก เชน การลดความเร็วในการรับสง 

Data เมื่อใชงาน Data ครบโควตา เพ่ือใหผูใชบริการชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใชงาน Data ดวยความเร็ว

เทาเดิม และการใหสวนลดคาบริการ Broadband ตอผูใชบริการที่ใชงาน Data ในปริมาณนอย เปนตน 

  

5.1.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV  

ประเทศสหรัฐอเมริกามี Federal Communications Commission (FCC) เปนหนวยงานกํากับ

ดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนในระดับชาติ ปจจุบัน ผูใหบริการ

ชองโทรทัศน (Broadcasters) และผูใหบริการ Pay TV อยูภายใตการกํากับดูแลของ FCC ทั้งน้ี FCC จัด

ใหผูใหบริการ Pay TV ทั้งระบบเคเบิล ระบบดาวเทียม และ IPTV อยูในประเภท Multichannel Video 

Programming Distributor (MVPD) ซึ่งใน Section 602 (13) ของกฎหมาย Telecommunications 

Act (1996) ใหคําจํากัดความของ MVPD ไววา “บุคคลใดที่ใหบริการชองรายการถายทอดเน้ือหาตาม

แผนผังรายการที่จัดไว และใหบริการชองรายการจํานวนหลายชองใหกับลูกคา หรือสมาชิก” โดยผู

ใหบริการ Pay TV จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ิมเติมที่ FCC บังคับใชกับผูใหบริการประเภท MVPD 

เชน การจัดสรรชองรายการ (Program Carriage) การเจรจาเรื่องการอนุญาตใหถายทอดสัญญาณ

โทรทัศนของผูใหบริการชองโทรทัศน (Retransmission Consent) อุปกรณที่ใชในการเขาถึงบริการของผู

ใหบริการ MVPD (Availability of Navigation Devices) และการอํานวยความสะดวกในการเขาถึง

Source: Cinemablend and Bloomberg (B.E. 2558), Comcast (B.E. 2558)

$10

Unlimited

Comcast’s Usage-based Pricing

Face a declining trend in the number of pay TV subscribers due to the growing 
popularity of OTT TV services e.g. Netflix, YouTube, Hulu.

The consumption of OTT TV services largely increases the data traffic on 
Comcast’s network. To avoid the traffic congestion problem, it will need to expand 
the network capacity to handle the data traffic.

Starting from Oct 2015, Comcast imposed a 300 GB limit on monthly data usage
through its home broadband service.

300 GB 300 GB50 GB

• Each home broadband subscriber has 
300 GB limit on their monthly plan.

• After exceeding the data cap, customers 
will be charged $10 for each 50 GB 
they exceed. 

$30

• Alternatively, customers can choose to pay 
$30 to get the unlimited data usage.
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บริการเน้ือหา (Accessibility of Video Programming) ทั้งการใหบริการ Closed Caption และการ

เขาถึงขอมูลเหตุฉุกเฉินตางๆ (Emergency Information) เปนตน 

 

รูปท่ี 5-9: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในสวนของผูใหบริการ OTT TV น้ัน ปจจุบัน FCC จัดใหบริการดังกลาวอยูในประเภท Online 

Video Distributor (OVD) ทั้งน้ีทั้งน้ัน FCC กํากับดูแลบริการ OTT TV เพียงเล็กนอยในระยะเวลาที่ผาน

มา โดยจะเปนการกํากับดูแลดานเน้ือหาในเรื่องลิขสิทธ์ิของเน้ือหา ซึ่งเปนกฎระเบียบที่ FCC บังคับใชกับ

ผูใหบริการในกิจการโทรทัศนโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม ยังไมเปนที่แนชัดวา FCC มีการควบคุมเน้ือหาที่ไม

เหมาะสม 41

42 ซึ่งประกอบไปดวยเน้ือหาที่นารังเกียจ (Obscene Content) เน้ือหาไมสุภาพ (Indecent 

Content) และเน้ือหาในเชิงดูหมิ่น (Profane Content) รวมถึงจัดเรตต้ิงของเน้ือหาบนบริการ OTT TV 

เชนเดียวกับผูใหบริการในกิจการโทรทัศนรายอ่ืนหรือไม สําหรับกฎระเบียบการควบคุมเน้ือหาที่ไม

เหมาะสมน้ัน เปนมาตรการ Ex-post ซึ่ง FCC จะพิจารณาคํารองของผูบริโภคเปนรายกรณีไป ทั้งน้ี 

สาเหตุที ่FCC กํากับดูแลเน้ือหาของผูใหบริการ OTT TV รวมถึงผูใหบริการในกิจการโทรทัศนรายอ่ืนเพียง

เล็กนอย เปนเพราะกฎหมาย Communications Act ซึ่งหามไมให FCC เซ็นเซอรเน้ือหาที่ออกอากาศ 

รวมถึงการออกกฎหมายที่อาจขัดตอแนวทาง Freedom of Speech อีกดวย เพ่ือใหชาวอเมริกันไดรับชม

เน้ือหาจากมุมมองที่หลากหลาย42

43 

42 FCC บังคับใชกฎระเบียบทางดานการควบคุมเน้ือหาที่ไมเหมาะสมกับผูใหบริการชองโทรทัศน (Broadcasters) และผูใหบริการ Pay TV ในปจจุบัน โดย FCC หาม 
Broadcasters และผูใหบริการ Pay TV ถายทอดเน้ือหาที่นารังเกียจ (Obscene Content) เปนอันขาด สําหรับเน้ือหาไมสุภาพ (Indecent Content) และเน้ือหาในเชิง
ดูหมิ่น (Profane Content) FCC กําหนดให Broadcasters สามารถถายทอดไดในชวงเวลา 22:00 น. ถึง 6:00 น. เทาน้ันเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะเด็ก 
ในขณะที่ ผูใหบริการ Pay TV สามารถถายทอดเน้ือหาเหลาน้ีได เน่ืองจากเปนบริการเฉพาะกลุมสมาชิก       
43 ที่มา: https://www.fcc.gov/consumers/guides/fcc-and-freedom-speech 

Relevant Regulation to OTT TV in USA

OTT providers fall under the category of “Online Video Distributor (OVD)”

OTT service is largely unregulated by FCC so far. Like other broadcasting services, 
OTT service providers must oblige to the Copyright rules.  

In Dec, 2014, FCC announced the Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) in which 
the FCC proposed to expand the definition of Multichannel Video Programming 
Distributor (MVPD) to include linear-programming OTT service. The decision has 
not been made.

Multichannel Video Programming 
Distributor (MVPD)

Any person (…) who makes available 
for purchase, by subscribers or 
customers, multiple channels of video 
programming*.

*Section 602 (13) of the Telecommunications Act of 1996
Source: FCC (B.E. 2557), Getting the Deal Through (B.E. 2559)

Cable 
operators

Direct broadcast 
satellite service

IPTV

Subject to additional rules

…

Additional Rules to MVPDs from the Telecommunications Act of 
1996

Program 
Carriage

Retransmission 
Consent

Equal Employment Opportunities

Closed
Captioning

Video 
Descriptions

Loudness of Commercials

Availability of Navigation Devices

Multichannel Video 
and Cable TV Service

Accessibility of Emergency 
Information

Accessibility of 
Video Programming

CALM Act
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ในเ ดือนธันวาคม พ.ศ .  2557 FCC มีขอ เสนอผานทางประกาศ Notice of Proposed 

Rulemaking (NPRM) วาจะพิจารณาคําจํากัดความของ MVPD ใหม โดยจะปรับใหครอบคลุมบริการ 

OTT TV ที่ใหบริการเน้ือหาในรูปแบบที่เปนชองรายการ และมีแผนผังรายการในการใหบริการเน้ือหา 

(Linear Programming OTT TV) หากขอเสนอของ FCC ผานการเห็นชอบ บริการ OTT TV ในรูปแบบ 

Linear Programming จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ MVPD เชนเดียวกับผูใหบริการ Pay TV ราย

อ่ืน อยางไรก็ตาม ประเด็นน้ียังไมมีขอสรุปอยางเปนทางการจากทาง FCC  

นอกจากการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาแลว FCC ยังมีการกํากับดูแลทางดานโครงขายดวย

กฎหมาย Net Neutrality ซึ่ง FCC ประกาศใช Open Internet Order 201544 อยางเปนทางการในป 

พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการที่สําคัญอยู 3 ขอที่ใชควบคุมผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ทั้ง Fixed และ 

Mobile Broadband เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงเน้ือหาบนอินเทอรเน็ตไดอยางเสรี สรางแรงจูงใจ

ใหกับผูพัฒนาแอพพลิเคช่ันและบริการบนอินเทอรเน็ต รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการลงทุนโครงขาย

อินเทอรเน็ตบรอดแบนดในระดับชาติ หลักการ Net Neutrality มีดังน้ี 

 

รูปท่ี 5-10: กฎหมาย Net Neutrality ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

1. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไมสามารถขัดขวางการเขาถึงเน้ือหา แอพพลิเคช่ัน และบริการที่ถูก

กฎหมายบนอินเทอรเน็ตได รวมทั้งไมสามารถขัดขวางการใชงานอุปกรณที่ไมเปนภัยตอ

โครงขายอินเทอรเน็ตอีกดวย (No Blocking) 

44 ที่มา: https://www.fcc.gov/general/open-internet 

Net Neutrality Rules 

Under net neutrality rules, the FCC is allowed to investigate suspicious 
ISP activity on a case-by-case basis called general conduct standard.

Net Neutrality Rules

Reasonable Network 
Management

No unreasonable Interference

ISPs are prohibited any 
disadvantage practices or 

unreasonably interfere to users or 
edge providers

Disclosure/Transparency

ISPs should publicly disclose 
network management information  

No Blocking

ISPs should permit user to 
access any lawful content, 
applications, and services

No Throttling

ISPs shall not slow down some 
content or speed up others

No Paid Prioritization

No service should be stuck in a 
slow lane

In B.E.2558, Federal Communication Commission 
published the new net neutrality rules in regulating the 
conduct of ISP under Open Internet Order 2015 

Source: Congressional Research Service (B.E. 2558), Getting the Deal Through (B.E. 2559)
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2. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไมสามารถกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดการลดคุณภาพของการรับสง 

Data เพ่ือเขาถึงเน้ือหา แอพพลิเคช่ัน และบริการที่ถูกกฎหมายบนอินเทอรเน็ต หรือทําให

อุปกรณที่ไมเปนภัยตอโครงขายอินเทอรเน็ตใชการไมได (No Throttling) 

3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไมสามารถเลือกปฏิบัติในการรับสง Data เพ่ือเขาถึงเน้ือหา 

แอพพลิเคช่ัน  และบริการที่ถูกกฎหมาย หรือใหสิทธิพิเศษแกผูใหบริการเน้ือหารายใดราย

หน่ึงเพ่ือแลกกับคาบริการพิเศษ รวมถึงไมสามารถใหสิทธิพิเศษแกบริการเน้ือหาของตนเอง 

หรือบริษัทในเครือได (No Paid Prioritization)  

นอกจากหลักการ 3 ขอน้ีแลว กฎหมาย Open Internet Order ยังหามไมใหผู ใหบริการ

อินเทอรเน็ต แทรกแซงการเขาถึงเน้ือหา แอพพลิเคช่ัน และบริการที่ถูกกฎหมายบนอินเทอรเน็ต 

(Unreasonable Interference) ไมวาจะเปนทางฝงผูใหบริการเน้ือหา หรือผูใชบริการปลายทาง โดย

ปราศจากเหตุผลอันสมควรทางดานการบริหารจัดการโครงขาย รวมทั้งกําหนดใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

จะตองเปดเผยขอมูลดานวิธีการบริหารจัดการโครงขาย ประสิทธิภาพของโครงขาย และขอมูลดานการคา 

เชน คาบริการ รายการสงเสริมการขาย และโควตาการใชงาน Data ใหกับผูบริโภคโดยทั่วไป ทั้งน้ี 

กฎหมาย Open Internet Order เปนมาตรการ Ex-post ซึ่งใหอํานาจ FCC ในการเขาไปตรวจสอบการ

กระทําของผูใหบริการอินเทอรเน็ต ที่มีแนวโนมที่จะขัดกับหลักการ Net Neutrality เปนรายกรณี

ภายหลังจากไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค 

กอนที่ FCC จะออกกฎหมาย Open Internet Order น้ัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเกิดกรณี

ขอพิพาททางดาน Net Neutrality ระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต และผูใหบริการเน้ือหา น่ันคือ 

Comcast และ BitTorrent โดยกรณีน้ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ FCC ออก Internet Policy Statement ใน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวของกับหลักการ Net Neutrality วา ผูใชบริการมีสิทธิที่จะ

เขาถึงเน้ือหา แอพพลิเคช่ัน เว็บไซต และบริการตางๆ ที่ถูกกฎหมายบนอินเทอรเน็ตโดยใชอุปกรณที่

เหมาะสม ทั้งน้ี Internet Policy Statement ยังเปนเพียงแคหลักการเทาน้ัน  
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รูปท่ี 5-11: กรณีศึกษาของกฎหมาย Net Neutrality ระหวาง Comcast และ BitTorrent 

ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 Comcast เริ่มลดทอนคุณภาพของการรับสง Data ระหวาง

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของ Comcast และ BitTorrent ซึ่งเปนผูใหบริการเน้ือหาบน

อินเทอรเน็ตโดยไมไดแจงใหลูกคาทราบ การกระทําดังกลาวนําไปสูการรองเรียนของผูบริโภคในเวลา

ตอมา ซึ่ง FCC เขามาตรวจสอบ และมีคําสั่งให Comcast เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ

โครงขาย และหยุดการกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติตอ BitTorrent ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 

ภายหลังจากการประกาศคําสั่งของ FCC จะเห็นไดจากขอมูลอัตราการบล็อคการรับสง Data ระหวาง 

Comcast และ BitTorrent ซึ่งทดสอบระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ป พ.ศ. 2551 วาอัตราการ

บล็อค Data Traffic ของ BitTorrent ลดลงจากเดิมเกือบครึ่งหน่ึง ซึ่งเปนสิ่งยืนยันวา Comcast กระทํา

การลดทอนคุณภาพของการรับสง Data ของ BitTorrent จริง  

อยางไรก็ตาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ศาลอุทธรณเขต District of Columbia Circuit 

(The United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) ยกฟองกรณีระหวาง 

FCC และ Comcast ทําใหคําสั่งของ FCC ตอ Comcast ที่ประกาศในป พ.ศ. 2551 ถูกระงับ โดยศาล

อุทธรณตัดสินวาประกาศ Internet Policy Statement ของ FCC ไมไดใหอํานาจ FCC ในการกํากับดูแล

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และการบริหารจัดการโครงขาย จึงไมสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายในขณะน้ัน 

หลังจากน้ันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 FCC รับรอง และออกกฎหมาย Open Internet Order (2010) 

เพ่ือใหสามารถบังคับใชหลักการ Net Neutrality ในการกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไดตาม

กฎหมาย และพัฒนาเปนกฎหมาย Open Internet Order (2015) ที่ประกาศใชในปจจุบัน 

Net Neutrality Cases – Comcast and BitTorrent

0
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Jul Aug Sep Oct
% of blocked tests

Comcast’s Percentage of BitTorrent Blocking 
(Tested between July-October B.E. 2551) 

FCC released the
Internet Policy 

Statement, containing a 
set of net neutrality 

principles. 

Consumers have a right to 
freely access to legal 

content on web 
applications and services 

with any legal devices.

The implementation was 
not mandatory. 

Source: Max Planck Institute for Software Systems, B.E. 2551

FCC’s Order

Sep, B.E. 2548 Aug, B.E. 2550

Comcast was 
throttling
BitTorrent

service without 
informing its 
customers.

The FCC’s order required 
Comcast to disclose its 
network management 

practice and stop 
discriminating against 

BitTorrent traffic. 

Aug, B.E. 2551

The Comcast’s case 
raised by the FCC 
was denied by the 
US Court of Appeal 
for the D.C. Circuit.

April, 
B.E. 2553

Internet Policy Statement 
did not empower FCC to 
regulate any ISP’s network, 
or the management of its 
practices 

FCC published Open 
Internet Order (2010)
in which it had power
to regulate on the net 

neutrality cases 

Dec, 
B.E. 2553
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 ในปจจุบัน FCC เริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับบริการ Zero Rating Data Plan ของผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต ทั้ง Fixed และ Mobile Broadband วาบริการดังกลาวจะขัดตอหลักการ Net Neutrality 

หรือไม โดย Zero Rating Data Plan คือบริการ Data ที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต จะยกเวนการคิดการใช

งาน Data กับเน้ือหา หรือแอพพลิเคช่ันบางรายการ ซึ่งผู ใชบริการสามารถใชงานเน้ือหา และ

แอพพลิเคช่ันดังกลาวไดอยางไมจํากัด ณ คุณภาพที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต กําหนดโดยไมเสียโควตาการ

ใชงาน Data รายเดือน และไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม ผู ใหบริการโทรคมนาคมทั้ง AT&T, Verizon,             

T-Mobile และผูใหบริการบรอดแบนดอยาง Comcast ตางใหบริการ Zero Rating Data Plan แก

ผูใชบริการของตน อยางไรก็ตาม FCC ยังไมมีการตรวจสอบ และออกมาตรการใดๆ เพ่ือระงับการ

ใหบริการในรูปแบบ Zero Rating  

 บริการ Binge On เปนบริการ Zero Rating ของ T-Mobile ซึ่ งใหผู ใชบริการ T-Mobile 

สามารถรับชมวีดีโอจากผูใหบริการ OTT TV ที่เขารวมโปรแกรมดังกลาว เชน YouTube, Netflix, HBO 

Now และ ESPN ดวยคุณภาพวีดีโอที่จํากัดโดยไมคิดการใชงาน Data ทั้งน้ี FCC มีความกังวลวา บริการ 

Binge On จะทําใหบริการ OTT TV ที่เขารวมในโปรแกรมดังกลาวมีความไดเปรียบมากกวาบริการ OTT 

TV ที่อยูนอกโปรแกรม เน่ืองจากผูใชบริการสามารถใชงานไดโดยไมเสียโควตาการใชงาน Data รายเดือน 

 ในขณะที่ T-Mobile เลือกผูใหบริการ OTT TV เขาโปรแกรม Binge On โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติทางดานเทคนิค AT&T และ Verizon ซึ่งใหบริการ Zero Rating เชนเดียวกัน กลับเลือกที่จะ

เก็บคาบริการจากผูใหบริการ OTT TV ที่สนใจจะใหบริการในรูปแบบ Zero Rating ผานทางเครือขาย

ของ AT&T และ Verizon ซึ่งจะเปนไปในลักษณะที่ผูใหบริการ OTT TV สปอนเซอรคาบริการ Data ของ

ผูใชบริการ AT&T และ Verizon เพ่ือใหผูใชบริการสามารถรับชมบริการ OTT TV ของผูใหบริการราย

ดังกลาวโดยไมคิดการใชงาน Data ทั้งน้ี FCC มีความเห็นวา รูปแบบ Zero Rating ของ AT&T และ 

Verizon จะเปนการเอ้ือประโยชนใหกับผูใหบริการ OTT TV ที่สามารถชําระคาบริการเพ่ือสปอนเซอร

การใชงาน Data ใหกับผูใชบริการ ซึ่งไมเปนธรรมกับผูใหบริการ OTT TV รายอ่ืน 

 ในสวนของ Comcast น้ัน ใหบริการ Zero Rating เฉพาะกับการใชบริการ Xfinity Stream TV 

ภายในที่อยูอาศัยซึ่งเปนบริการ IPTV ของตน เชนเดียวกับ Verizon ซึ่งใหบริการ Zero Rating เฉพาะกับ

การใชบริการ Verizon Go90 และ AOL ทั้งน้ี FCC มีความกังวลวารูปแบบดังกลาวเปนการใหสิทธิพิเศษ

โดยตรงกับบริการ OTT TV ของผูใหบริการทั้งสอง ทําใหมีความไดเปรียบมากกวาผูใหบริการรายอ่ืน 
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รูปท่ี 5-12: กรณีศึกษาของกฎหมาย Net Neutrality เรื่องการใหบริการ OTT TV โดยไมคิดการใชงาน Data 

สําหรับนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการใหบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ไมได

มีนโยบายในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงไปที่ผูใหบริการ OTT TV แตเปนนโยบายสงเสริมผูประกอบการ

โดยรวมซึ่งผูใหบริการ OTT TV สามารถเขารวมได เชน หนวยงาน National Endowment of the 

Humanities มีนโยบายในดานเงินทุนสนับสนุนการสรางเน้ือหาเก่ียวกับมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร 

วรรณคดี ปรัชญา และศาสนาเพ่ือเปนการเผยแพรใหกับผูชมโดยทั่วไป 44

45 และทําเนียบขาวมีโครงการ 

Start-up America ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนผูประกอบกิจการ Start-up ในประเทศเพ่ือใหเขาถึงแหลง

เงินทุน แหลงความรู รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการ 45

46 ในดานการพัฒนาโครงขายซึ่ง

เปนพ้ืนฐานในการรับสง Data ระหวางผูใหบริการ และผูใชบริการ OTT TV น้ัน ประเทศสหรัฐอเมริกามี

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติภายใต ช่ือ Connecting America47 เ พ่ือพัฒนาการเขาถึงบริการ

อินเทอรเน็ตบรอดแบนดของประเทศ โดย FCC มีหนาที่กําหนดแผนยุทธศาสตร และการดําเนินการเพ่ือ

บรรลุจุดประสงคดังกลาว และกอใหเกิดการใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเพ่ือกระตุนใหเกิด

ความกาวหนาทางดานตางๆ เชน สวัสดิภาพของผูบริโภค ความมั่นคงของประเทศ การศึกษา และการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากน้ี FCC วางแผนที่จะผลักดันใหการพัฒนาโครงขาย 5G เปนหน่ึงใน

เปาหมายหลักขององคกร47

48 และรวมพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการ 5G 

เพ่ือใหประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําในการใหบริการ 5G 

 

45 ที่มา: https://www.neh.gov/grants/public/media-projects-production-grants 
46 ที่มา: https://www.whitehouse.gov/startup-america-fact-sheet 
47 ที่มา: http://www.broadband.gov/plan/ 
48 ที่มา: http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2016/db0620/DOC-339920A1.pdf 

Net Neutrality Cases – Zero Rating

Zero-rating plans: ISPs create a framework for 
exempting certain apps from counting against users’ 
data usage limit and monthly charges.

FCC hasn't taken action or a ban on zero-rating yet. It 
has authority to stop this implementation through a 
case-by-case review.

• Binge On service allows T-Mobile subscribers to stream 
video from selected OTT TV at a capped quality 
without counting against the data usage.

• No charges applied to third parties

FCC’s concerns: Binge On would make selected OTT TV 
apps more attractive than others.  

• Comcast exempts monthly data charges on Xfinity 
Stream TV, its own IPTV streaming service that works 
only in the customers’ home. 

FCC’s concerns: Directly favors its own content over 
competitors

FCC’s concerns: Sponsored data program unfairly 
advantages OTT TV providers who pay for such program.

• AT&T sponsored data program charges third parties for 
the right to deliver data without counting mobile data 
usage against customers.

• Verizon allows its subscribers to stream Go90 and AOL, 
its own services, without consuming data.

• It also charges third parties in exchange for subscribers’ 
ability to stream content without counting against their 
data usage.
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5.2 ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) 

สหราชอาณาจักรมีสภาพตลาดการใหบริการ OTT TV ที่มีผูใหบริการ OTT TV อยางแพรหลาย 

โดยที่ผูใหบริการ Broadcaster และ Pay TV Operator รายเดิมเขามามีบทบาทในการใหบริการ OTT 

TV เปนอยางมาก นอกจากน้ี สหราชอาณาจักรยังมีกฎหมายการกํากับดูแลการใหบริการ OTT TV ที่

นาสนใจ โดย The Office of Communications (Ofcom) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในสหราช

อาณาจักร ประยุกตใชกฎหมายที่เปนแบบแผนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ใน

กิจกรรมการกํากับดูแล ไดแก กฎหมาย Audiovisual Media Services Directive ในการกํากับดูแล

ทางดานการใหบริการ OTT TV และนโยบาย Net Neutrality ในการกํากับดูแลทางดานโครงขาย  

ที่ปรึกษาแสดงขอมูลภาพรวมของผูเลนรายเดิมในตลาดที่มีความเก่ียวของกับการใหบริการ OTT 

TV ในสหราชอาณาจักรไวในตารางดานลาง ซึ่งที่ปรึกษาจะกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด และ

การใหบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร 

 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ

โทรคมนาคม 

(Telco) 

Vodafone49 ผูใหบริการโทรคมนาคมท่ีใหบริการเครือขายโทรศัพทประจําท่ี 

(Fixed-line) เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile) และ

บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Broadband) ในรูปแบบ

ประจําท่ี (Fixed) และเคลื่อนท่ี (Mobile) 

British 

Telecommunications 

(BT)49

50 

ผู ใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ

บริการ Broadband นอกจากบริการโทรคมนาคมท่ีกลาว

มาแลว BT ยังเปนผูใหบริการ Pay TV ในชื่อ BT TV อีกดวย 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 BT เขาควบรวมกิจการของ EE51 

ซ่ึงเปนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีขนาดใหญอีกราย

ในสหราชอาณาจักรเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมชองทาง

ใหกับผูใชบริการเครือขาย Mobile ของ EE ในการเขาถึง

บริการเนื้อหาของ BT ในเวลาตอไป  

Sky UK52 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line และบริการ Broadband  

รวมท้ังยังเปนผูใหบริการ Pay TV ในชื่อ Sky เชนกัน นอกจาก

จะใหบริการในสหราชอาณาจักรแลว Sky ยังใหบริการในอีก 4 

ประเทศในทวีปยุโรป ไดแก  ประเทศไอรแลนด อิตาลี  

เยอรมันนี และออสเตรีย   

49 https://www.vodafone.co.uk 
50 https://www.productsandservices.bt.com/products/ 
51 http://uk.reuters.com/article/uk-ee-m-a-bt-idUKKCN0V70ET 
52 https://www.sky.com/ 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 109 

                                                            



 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

TalkTalk53 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ

บริการ Broadband รวมท้ังยังเปนผูใหบริการ Pay TV ในชื่อ 

TalkTalk Plus TV    

Virgin Media54 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ

บริการ Broadband รวมท้ังยังเปนผูใหบริการ Pay TV ในชื่อ 

Virgin TV ท้ั ง นี้  Virgin Media เ ป น ผู ใ ห บ ริ ก า ร

โทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชโครงขายเสมือน (Mobile Virtual 

Network Operator: MVNO) ซ่ึง Virgin Media ใชโครงขาย

ของ EE ในการใหบริการดังกลาว 

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนระดับชาติ 

(National Public 

Broadcaster) 

British Broadcasting 

Corporation (BBC)54

55 

เปนสถานีโทรทัศนระดับชาติท่ีไดรับเงินสนับสนุนมาจาก

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับชมโทรทัศน (Television 

License Fee)55

56 และการขายขาวสาร และเนื้อหารายการของ 

BBC เพ่ือนําไปออกอากาศในตางประเทศ ในสหราชอาณาจักร 

BBC ใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 7 ชอง ไดแก 1. BBC 

One 2.  BBC Two 3.  BBC Four 4.  BBC News 5.  BBC 

Parliament 6. CBBC และ 7. CBeebies สําหรับชอง BBC 

Three นั้น ปจจุบันใหบริการผานทางออนไลนเทานั้น 

Channel 457 เปนสถานีโทรทัศนระดับชาติท่ีมีแหลงเงินทุนมาจากรายได

จากการโฆษณา Channel 4 มีชองโทรทัศนท้ังหมด 6 ชอง 

ไดแก 1. Channel 4 2. E4 3. More4 4. Film4 5. 4Seven 

และ 6.  4Music ซ่ึ ง มี พ้ืน ท่ีครอบคลุมการใหบ ริการใน

ระดับประเทศ 

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนเชิงพาณิชย 

(Commercial 

Broadcaster) 

ITV58 เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 6 

ชอง ไดแก 1. ITV 2. ITV2 3. ITV3 4. ITV4 5. ITVBe และ 6. 

CITV ซ่ึงผูบริโภคสามารถรับชมชองเหลานี้ผานทางโทรทัศน

ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล ดาวเทียม และเคเบิล อยางไรก็ตาม 

สําหรับชอง ITV Encore จะเปนชองโทรทัศนท่ีออกอากาศ

ผานทางแพลตฟอรมของ Sky เทานั้น 

Channel 559 เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 4 

ชอง ไดแก 1. 5 2. 5Star 3. 5USA และ 4. Spike ซ่ึงผูบริโภค

53 http://www.talktalkgroup.com/talktalkgroup.html 
54 http://www.virginmedia.com/ 
55 http://www.bbc.co.uk/ 
56 ครัวเรือน บริษัท และองคกรตางๆ ในสหราชอาณาจักรที่มอีุปกรณในการรับชม หรอือัดเน้ือหารายการโทรทศันทีอ่อกอากาศสดผานระบบภาคพื้นดิน ดาวเทยีม เคเบิล 
หรืออินเทไทยอรเน็ต จะตองชําระคาธรรมเนียม Television License Fee เปนรายป ซ่ึงใบอนุญาตสาํหรับการรับชมโทรทัศนแบบสอียูในอัตรา 145.50 ปอนดตอป  
57 http://www.channel4.com/ 
58 http://www.itv.com/ 
59 http://www.channel5.com/ 
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สามารถรับชมชองเหลานี้ผานทางโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบ

ดิจิตอล ดาวเทียม และเคเบิล 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก

โดยไมมีคาใชจาย 

(Free-subscription  

TV) 

Freeview60 เกิดจากการร วมทุนของ BBC ITV Channel 4 Sky และ 

Arqiva ซ่ึงเปนผูใหบริการการสงสัญญาณ Freeview เปน

แพลตฟอรมสําหรับการรับชมชองโทรทัศน Free-to-air ผาน

ทางโทรทัศนภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลโดยใช  Freeview 

Tuner ท่ีมีท้ังรูปแบบกลองรับสัญญาณ และอุปกรณฝงใน

สมารททีวี  

Youview61 
 

 

 

เปนแพลตฟอรมแบบผสม (Hybrid Plaform) สําหรับการ

รับชมชองโทรทัศน Free-to-air ผานทางโทรทัศนภาคพ้ืนดิน

ระบบดิจิตอลโดยใชกลองรับสัญญาณเชื่อมตอกับเสารับ

สัญญาณโทรทัศน และอินเทอร เน็ตบรอดแบนดเ พ่ือให

สามารถรับชมโทรทัศนท้ังแบบ Live และแบบ On-demand 

ได นอกจากนี้  ผูบริโภคสามารถเชื่อมตอโทรทัศน Sony 

Bravia กับเสารับสัญญาณ และอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเพ่ือ

รับชม Youview ไดเชนกัน Youview เกิดจากการรวมทุนของ 

BBC ITV Channel 4 Channel 5 BT TalkTalk และ Arqiva 

TalkTalk Plus TV62 เปนบริการ IPTV ของ TalkTalk โดยใชกลอง Set-top-box 

ของ Youview ในการรับสัญญาณ TalkTalk พวงขายกลอง 

Set-top-box กับบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของตน ซ่ึง

ผูใชบริการสามารถเขาถึงเนื้อหาของ Freeview ไดโดยไมมี

คาใชจายรายเดือนเพ่ิมเติม 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

BT TV63 เปนบริการ IPTV ของ BT ซ่ึงพวงขายกับบริการอินเทอรเน็ตบ

รอดแบนดของ BT และใชกลอง Set-top-box ของ Youview 

ในการรับสัญญาณ ผูใชบริการ BT TV สามารถเขาถึงเนื้อหา

ของ Freeview BT Sport AMC และเนื้อหา Premium อ่ืนๆ 

ของ BT รวมท้ังยังสามารถเขาถึงเนื้อหาบางสวนของ Sky (Sky 

Movies Sky Sports 1 และ Sky Sports 2) และบริการ On-

demand ตางๆ เชน Netflix  

Sky TV64 เปนบริการโทรทัศนผานดาวเทียมโดยใชกลองรับสัญญาณของ 

Sky TV โดย Sky TV จะพวงขายกลอง Set-top-box ของตน

60 https://www.freeview.co.uk/ 
61 http://www.youview.com/ 
62 http://salesholding.talktalk.co.uk/ 
63 http://www.productsandservices.bt.com/ 
64 https://www.sky.com/watch 
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กับแพ็คเกจเนื้อหา Premium ของ Sky TV ในรูปแบบตางๆ 

และบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตของ Sky 

Virgin TV65 เปนบริการโทรทัศนผานเคเบิลของ Virgin Media ท่ีพวงขาย 

กั บบ ริ ก า ร โทรศั พท เ ค รื อข า ยป ระจํ า ท่ี  และบ ริก า ร

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด Virgin TV รวมมือกับ TiVo ในการ

ผลิตกลอง Set-top-box ชื่อ TiVo Box ซ่ึงสามารถเชื่อมตอ

กับอินเทอร เน็ตได ในการเขาใชบ ริการ Virgin TV ท้ังนี้   

ผูใชบริการ Virgin TV สามารถเขาถึงชองโทรทัศนของ Sky 

BT Sport และบริการ On-demand ตางๆ ไดอีกดวย 

ตารางท่ี 5-5: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร 
 

5.2.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV 

บริการ OTT TV เริ่มใหบริการในสหราชอาณาจักรต้ังแตป พ.ศ.2549 โดย Sky ซึ่งเปนผูใหบริการ 

Pay TV รายใหญในสหราชอาณาจักร ใหบริการ Sky Go แกผูใชบริการที่เปนลูกคาเดิมของ Sky และ

ผูใชบริการทั่วไปในการรับชม OTT TV ในรูปแบบ Live Content และ On Demand ในเวลาตอมา ผู

ใหบริการรายเดิมประเภทอ่ืนๆ ในกิจการโทรทัศน ทั้งผูใหบริการชองโทรทัศน (Broadcasters) ผู

ใหบริการ Free TV และผูใหบริการ Pay TV เริ่มเขามาในตลาด OTT TV เพ่ิมมากขึ้น เชน BBC, 

Channel 4, itv, TalkTalk TV Store และ Virgin Media เปนตน ทําใหผูใหบริการ Broadcasters, Free 

TV และ Pay TV แทบทุกรายใหบริการ OTT TV ของตนเอง นอกจากน้ี ผูใหบริการรายเดิมบางรายยังให

บริการ OTT TV มากกวา 1 บริการอีกดวย เชน Sky, Virgin Media และ BBC  

สําหรับผูใหบริการ OTT TV รายใหมในตลาด OTT TV ในสหราชอาณาจักรน้ัน มีจํานวนนอย

กวาผูใหบริการ OTT TV ที่เปนผูใหบริการรายเดิม และประกอบไปดวยผูใหบริการรายใหมจาก

ตางประเทศเปนสวนใหญ ไดแก Netflix, Amazon Video, Eros Now และ Hayu ซึ่งเขามาใหบริการ

ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2559 ในขณะที่ผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรมีจํานวน 

2 ราย ไดแก Curzon Home Cinema และ Hopster ซึ่งเริ่มตนใหบริการในป พ.ศ. 2553 และ 2556 

ตามลําดับ   

65 http://www.virginmedia.com/shop/tv/channels.html 
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รูปท่ี 5-13: บริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร เรียงลําดับตามชวงเวลาท่ีเริ่มใหบริการ 

ผูใหบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักรใชวิธีการหารายไดในรูปแบบ SVoD โดยคิดคาบริการ

เปนรายเดือนเปนสวนมาก บางบริการ OTT TV อาจมีรูปแบบคาบริการรายวัน และรายสัปดาหให

ผูใชบริการเลือกอีกดวย รองลงมาเปนบริการในรูปแบบ AVoD โดยผูใหบริการ Broadcasters ที่ใหบริการ 

Catch Up TV โดยไมมีคาใชจาย รวมถึง YouTube ซึ่งเปนผูใหบริการแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอที่

ใหบริการไปยังทั่วโลก ในสวนของผูใหบริการ Pay TV จะนิยมใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV 

Everywhere ใหเฉพาะกับผูใชบริการ Pay TV ของตน และผูใหบริการ Pay TV บางรายยังมีบริการ  

OTT TV มากกวา 1 บริการ เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิก Pay TV ของตนอีกดวย 

ที่ปรึกษาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูใหบริการ OTT TV ประเภทตางๆ ในสหราชอาณาจักรไวใน

สวนถัดไป 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider)  

• Netflix66 

Netflix เปนบริการ OTT TV จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขามาใหบริการในตลาด OTT TV 

ในสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดย Netflix ใหบริการเน้ือหาแบบ Mass Content 

ไดแก ภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศน ในรูปแบบ On Demand และมีวิธีการหารายไดผานทางการ

เก็บคาบริการสมาชิกรายเดือน (SVoD) โดยราคาแพ็คเกจของ Netflix อยูระหวาง £5.99 - £8.99 ตอ

66 ที่มา: https://www.netflix.com/uk/ 
 

Major OTT TV Players in UK

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

CollaboratedFree TV Provider

2558255725562551 255525502549

• All of Free TV broadcasters and Pay TV broadcasters in UK launched 
their own OTT TV services.

• Most of the services are paid platforms (SVoD or TVoD) which is 
came from Pay TV providers and independent providers.

• Most of independent providers are from oversea businesses except 
Hopster. 

Operate by Sky 

2553

Operate by Virgin Media
Operate by BBC
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เดือน ซึ่งแตละแพ็คเกจมีความแตกตางกันที่ความละเอียดของวีดีโอ และจํานวนอุปกรณที่ใชในการรับชม 

ณ เวลาเดียวกัน ปจจุบัน Netflix เปนบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในส

หราชอาณาจักร รวมทั้งยังมีการรวมมือกับผูผลิตเน้ือหา และผูใหบริการชองโทรทัศนในสหราชอาณาจักร

เพ่ือผลิตซีรียที่ใหบริการเฉพาะบนแพลตฟอรมของ Netflix67  

• Amazon Video68  

Amazon Video เปนผูใหบริการ OTT TV จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Amazon เริ่ม

ใหบริการในสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2557 ภายหลังจากการเขามา

ใหบริการผานทางการควบรวมกิจการของบริษัท LoveFilm ซึ่งเปนผูใหบริการภาพยนตร และซีรีย

โทรทัศนในรูปแบบ On Demand Video Streaming และบริการเชาแผน DVD และ Blu-ray ในสหราช

อาณาจักรในป พ.ศ. 2554 Amazon Video ใหบริการเน้ือหาประเภท Mass Content ซึ่งประกอบไป

ดวยภาพยนตร และซีรียมากกวา 15,000 เรื่อง รวมทั้งรายการโทรทัศนจากชองรายการตางๆ เชน BBC, 

FOX, HBO, ITV เปนตน  

รูปแบบวิธีการหารายไดของ Amazon Video มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ SVoD โดยมีคาบริการ

รายเดือนและรายปอยูที่ £5.99 และ £79 ตามลําดับ และ TVoD ทั้งเชาและซื้อเน้ือหาในราคาต้ังแต 

£3.49 ถึง £13.99 ขึ้นอยูกับรูปแบบการใหบริการและระดับความคมชัดในการรับชม  

• Eros Now69 

Eros now เปนผูใหบริการ OTT TV จากประเทศอินเดีย โดยบริษัท Eros International Plc 

เปนบริษัทผูผลิตเน้ือหาในอุตสาหกรรมบันเทิงอินเดีย (Bollywood Entertainment) และเริ่มใหบริการ

ในสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 Eros Now ใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ภาพยนตรสั้น 

เพลง และวีดีโอเพลง On Demand แบบ Niche Content จับกลุมตลาดกลุมคนอินเดีย และใหบริการใน

หลายภาษา เชน ฮินดี ทมิฬ ปญจบี เปนตน โดยมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ ลักษณะการใหบริการเปนแบบ 

Freemium ในราคา £3.75 ตอเดือน นอกจากน้ี Eros International เขาซื้อกิจการของบริษัท PingTune 

ในป พ.ศ. 255870 ซึ่งเปนผูใหบริการแพลตฟอรมในการฟง คนหา และแบงปนเพลงบนอินเทอรเน็ต เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมลูกเลนใหกับบริการเพลงบนแพลตฟอรม Eros Now 

  

67 ที่มา: https://www.theguardian.com/media/2016/apr/28/bbc-and-netflix-team-up-for-new-watership-down-production และ  
http://www.businessinsider.com/more-british-content-taking-over-netflix-2016-10 
68 ที่มา: https://www.amazon.co.uk/Amazon-Video/b?node=3010085031 
69 ที่มา: http://erosnow.com/ 
70 ที่มา: http://www.businesswire.com/news/home/ 20151013005990/ en/Eros-International-Acquires-Music-Messaging-Innovator-PingTune 
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• Hayu71 

Hayu เปนบริการ OTT TV ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับรายการโทรทัศนประเภท Reality TV โดยเฉพาะ 

ของบริษัท NBCUniversal ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Comcast ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV รายสําคัญใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา Hayu เขามาใหบริการในสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และ

ใหบริการเน้ือหาในรูปแบบ On Demand และคลิปวีดีโอสั้นดวยรูปแบบ SVoD โดยมีคาบริการ £3.99 

ตอเดือนภายหลังจากที่ผูใชบริการทดลองใชเปนเวลา 1 เดือนโดยไมมีคาใชจาย  

• Curzon Home Cinema72 

Curzon Home Cinema เปนผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่มีตนกําเนิดในสหราชอาณาจักร 

และเริ่มตนใหบริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยเนนใหบริการเน้ือหาภาพยนตรนอกกระแส 

(Independent Movies) และภาพยนตรในภาษาตางประเทศในรูปแบบ On Demand ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ี

เปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคเฉพาะกลุม (Niche Content) จุดเดนของ Curzon Home Cinema คือการ

เปนผูใหบริการ OTT TV รายแรกในสหราชอาณาจักรที่ใหบริการเน้ือหาภาพยนตรนอกกระแสเรื่องใหม

บนแพลตฟอรมของตนในวันเดียวกับที่ภาพยนตรดังกลาวเขาฉายในโรงภาพยนตร 72

73 รูปแบบการ

ใหบริการของ Curzon Home Cinema เปนรูปแบบ TVoD ในลักษณะ Pay-per-view โดยมีราคาเริ่มตน

ต้ังแต £2.20 ถึง £10.00 ตอเรื่อง นอกจากน้ี Curzon Home Cinema ยังมีการรวมมือทางดานเน้ือหา

กับผูผลิตเน้ือหา และทางดานชองทางการใหบริการกับผูใหบริการ Pay TV เชน BT TV     

• Hopster74 

Hopster เปนบริการ OTT TV ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท Plato Media ซึ่งเปนผูใหบริการ OTT TV 

รายใหมในสหราชอาณาจักร และเริ่มใหบริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 Hopster ใหบริการเน้ือหา

สําหรับเด็กในรูปแบบ On Demand ไดแก เกมส รายการโทรทัศน การตูน เพลง และเน้ือหาสงเสริมการ

เรียนรู โดยใชวิธีการหารายไดแบบ SVoD ซึ่งมีคาบริการอยูที่ £3.99 ตอเดือน บริการ OTT TV ของ 

Hopster ไมมีโฆษณาแทรกระหวางการรับชม และไดรับ KidSAFE Coppa Certificate เปนเครื่องการัน

ตีทางดานความปลอดภัยในการเขาใชบริการของเด็ก ปจจุบัน Hopster ขยายการใหบริการออกไปใน 88 

ประเทศทั่วโลก 

 

  

71 ที่มา: https://www.hayu.com/home 
72 ที่มา: https://www.curzonhomecinema.com/ 
73 ที่มา: http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/05/02/curzon-on-demand_n_1470753.html 
74 ที่มา: http://www.hopster.tv 
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บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติ และผูใหบริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย 

(OTT TV from National and Commercial Broadcasters) 

• BBC iPlayer75 

BBC iPlayer เปนผู ใหบริการ OTT TV จากผู ใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติ  British 

Broadcasting Corporation ซึ่งเริ่มใหบริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 และเปนแพลตฟอรม OTT 

TV ที่มีผูใชบริการมากที่สุดในสหราชอาณาจักร BBC iPlayer ใหบริการเน้ือหาทั่วไปแบบ Mass Content 

โดยเปนรายการที่ออกอากาศในชองตางๆ ของ BBC ทั้งในรูปแบบ Live TV รูปแบบ Catch up TV ซึ่ง

ผูใชบริการสามารถดูรายการยอนหลังไดภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากการออกอากาศจริง และใน

รูปแบบ On Demand ปจจุบัน ผูใชบริการ BBC iPlayer (ทั้งรับชมเน้ือหาออนไลน และดาวนโหลด

เน้ือหาเก็บไว) จะตองชําระคาธรรมเนียม Television License Fee รายปเปนจํานวนเงิน £145.50 ตอป

75

76 เชนเดียวกับผูใชบริการรายอ่ืนที่มีอุปกรณในการรับชม หรืออัดเน้ือหารายการโทรทัศนที่ออกอากาศสด

ผานระบบภาคพ้ืนดิน ดาวเทียม เคเบิล หรืออินเทอรเน็ต จึงจะสามารถรับชม BBC iPlayer ไดโดยไมเสีย

คาใชจาย  

• BBC Store77 

บริการ OTT TV อีกหน่ึงแพลตฟอรมของ BBC ซึ่งเริ่มใหบริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

BBC Store เปนบริการแบบ On Demand และใหบริการเน้ือหารายการโทรทัศนแบบทั่วไปเชนเดียวกับ 

BBC iPlayer โดยมีวิธีการหารายไดแบบ TVoD ซึ่งผูใชบริการสามารถซื้อเน้ือหาซีรีย และรายการโทรทัศน

ของ BBC และดาวนโหลดเก็บไวโดยมีราคาเริ่มตนที่ £4.99 ตอเรื่อง 

• All 478 

บริการ OTT TV ของ Channel 4 ซึ่งเริ่มตนใหบริการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดย All 4 

ใหบริการเน้ือหาซีรีย และชองรายการโทรทัศนของตนใน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Live Content 2) Catch 

Up TV ซึ่งผูใชบริการสามารถรับชมรายการที่ออกอากาศบนชอง Channel 4 ไปแลวภายในเวลา 30 วัน 

และ 3) On soon ซึ่งเปนการรับชมตัวอยางรายการจากชอง Channel 4 ผูใชบริการสามารถใช All 4 ได

โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม  

• My579 

Channel 5 เริ่มใหบริการ My5 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนบริการ OTT TV ในรูปแบบ 

On Demand เพ่ือใหผูใชบริการสามารถรับชม Catch Up TV สําหรับเน้ือหาซีรีย และรายการโทรทัศนที่

75 ที่มา: http://www.bbc.co.uk/iplayer 
76 ที่มา: http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-one/topics/bbc-iplayer-and-the-tv-licence 
77 ที่มา: https://store.bbc.com/ 
78 ที่มา: http://www.channel4.com 
79 ที่มา: https://www.my5.tv/ 
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ออกอากาศบนชอง Channel 5 โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ระยะเวลาที่ผูใชบริการสามารถรับชม

เน้ือหาแบบ Catch Up TV บนแพลตฟอรม All5 อาจมีความแตกตางกันไปในเน้ือหาแตละเรื่อง บาง

เน้ือหาอาจมีระยะเวลาในการรับชมเพียง 30 วันภายหลังจากการออกอากาศจริง ในขณะที่เน้ือหาอีกเรื่อง

อาจมีระยะเวลาในการรับชมยาวนานถึง 1 ป เปนตน   

• ITV Hub80 

ITV Hub เดิมช่ือวา ITV Player เริ่มใหบริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 และเปนบริการ OTT 

TV จาก ITV ซึ่ งเปนผู ใหบริการ Broadcasters โดยมีชองทางการหารายไดแบบ Freemium ซึ่ ง

ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการแบบไมมีคาใชจาย หรือเลือกชําระคาบริการในราคา £3.99 ตอเดือน

เพ่ือรับชมเน้ือหาแบบไมมีโฆษณาแทรก เน้ือหารายการที่ใหบริการบน ITV Hub คือรายการตางๆ ที่

ออกอากาศบนชองโทรทัศนของ ITV ซึ่งผูใชบริการ ITV Hub สามารถรับชมเน้ือหาในรูปแบบ Live 

Content และรูปแบบ Catch up TV ซึ่งสามารถรับชมรายการยอนหลังไดภายในเวลา 30 วันหลังจาก

การออกอากาศจริง  

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกโดยไมมีคาใชจาย (OTT TV from 

Free-subscription TV Provider) 

• Freeview Play81 

Freeview Play เปนบริการ OTT TV โดยบริษัท DTV Services Ltd ที่เกิดจากการรวมมือของ

บริษัทตางๆ ไดแก BBC, ITV, Channel 4, Sky และ Arqiva ซึ่งเริ่มใหบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

Freeview Play ใหบริการในรูปแบบ Live Content รูปแบบ On Demand รวมถึงรูปแบบ Catch Up 

TV ซึ่ง Freeview Play รวมบริการ Catch Up TV ของ BBC iPlayer, ITV Hub, All 4 และ My 5 มาไว

บนแพลตฟอรมของตน เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเน้ือหารายการของผูใหบริการ Broadcasters 

เหลาน้ีไดภายในเวลา 7 วันหลังการออกอากาศจริง ทั้งน้ี บริการ Freeview Play ไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม

ในการใชบริการ 

• TalkTalk TV Store82 

TalkTalk TV Store (เดิมช่ือ Blinkbox) เปนบริการ OTT TV จาก TalkTalk ซึ่งเปนผูใหบริการ 

Free-subscription TV และเริ่มใหบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 TalkTalk TV Store ใหบริการ

เน้ือหา Mass content ไดแก ภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนโดยมีรูปแบบการหารายไดแบบ 

TVoD ซึ่งผูใชบริการสามารถเชาเน้ือหาในราคาเริ่มตนที่ 99p ตอเรื่องโดยมีระยะเวลา 30 วันในการเริ่ม

80 ที่มา: http://www.itv.com/hub/itv 
81 ที่มา: http://www.freeview.co.uk/ 
82ที่มา: https://www.talktalktvstore.co.uk/ 
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รับชมเน้ือหาที่เชา และเมื่อเริ่มรับชมแลวสามารถรับชมไดภายในเวลา 48 ช่ัวโมง ผูใชบริการยังสามารถ

ซื้อเน้ือหาในราคาเริ่มตนที่ £1.89 ตอเรื่อง ทั้งน้ี ราคาคาบริการขึ้นอยูกับระดับความคมชัดของวีดีโอ 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (OTT TV from Pay TV Provider)  

• Sky Go83 

Sky Go เปนบริการ OTT TV ในรูปแบบ TV Everywhere ของ Sky ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV 

รายสําคัญในสหราชอาณาจักร และเริ่มใหบริการในเดือนมกราคม พ.ศ.2549 Sky Go ใหบริการเน้ือหา

รายการทั้งภาพยนตร รายการโทรทัศน ไฮไลตการแขงขันกีฬา และขาวจากชองรายการที่ออกอากาศบน

แพลตฟอรมของ Sky และชองรายการอ่ืนๆ ที่เปนคูคากับ Sky เชน Fox, ITV, Dave, Channel 5, 

Discovery Channel เปนตน ในรูปแบบ Live Content รูปแบบ Catch Up TV และรูปแบบ On 

Demand ผูใชบริการ Pay TV ของ Sky สามารถใชบริการ Sky Go โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม และ

สามารถใชงานผานอุปกรณ 2 เครื่อง (Registered Divices) ทั้งน้ี จํานวนเน้ือหาที่สามารถรับชมบน Sky 

Go ขึ้นอยูกับแพ็คเกจ Pay TV ที่สมัครใชบริการ นอกจากน้ี ผูใชบริการสามารถเลือกชําระคาบริการ

เพ่ิมเติมจํานวน £5 ตอเดือนเพ่ืออัพเกรดบริการเปน Sky Go Extra ซึ่งสามารถรับชมเน้ือหารายการโดย

ไมมีโฆษณาแทรก และสามารถใชงานผานอุปกรณเพ่ิมขึ้นเปน 4 เครื่อง 

• Sky Store84 

Sky Store เปนบริการ OTT TV อีกบริการหน่ึงจาก Sky ซึ่งเปดใหบริการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2555 และใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ซีรีย และรายการโทรทัศนดวยรูปแบบ On Demand โดยมีวิธีการ

หารายไดแบบ TVoD ทั้งจากการเชาและซื้อเน้ือหา Sky Store ใหบริการเชาเน้ือหาดวยความละเอียด

ระดับ SD เทาน้ัน โดยมีราคาเชาเน้ือหาเริ่มตนที่ 99p ตอเรื่อง และใหบริการซื้อเน้ือหาดวยความละเอียด

ระดับ HD เทาน้ัน ณ ราคาเริ่มตนที่ £5.99 ตอเรื่อง 

• Now TV85 

Now TV เปนบริการ OTT TV จาก Sky เชนเดียวกับ Sky Go และ Sky Store และเริ่มใหบริการ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 Now TV ใหบริการเน้ือหาในรูปแบบ Live Content และ On Demand 

สําหรับผูใชบริการที่ไมไดเปนสมาชิก Pay TV ของ Sky โดยมีแพ็คเกจเน้ือหาจํานวน 4 แพ็คเกจให

ผู ใชบริการเลือก ไดแก  1) Entertainment Pass 2)  Sky Cinema Pass 3)  Sky Sports Pass และ 

4) Kids Pass ซึ่งในแตละแพ็คเกจประกอบไปดวยชองรายการตางๆ จาก Sky ทั้งน้ี Now TV ใหบริการใน

รูปแบบ SVoD ซึ่งมีคาบริการรายเดือนต้ังแต £2.99 - £33.99 ขึ้นอยูกับแพ็คเกจที่ผูใชบริการเลือก 

83 ที่มา: http://www.go.sky.com และ https://www.sky.com/help/articles/sky-go-faqs?product_type=classic&product=sky-go 
84 ที่มา: http://www.skystore.com/  
85 ที่มา: http://www.nowtv.com/ 
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นอกจากน้ี ผูใชบริการ Sky Sports Pass ยังสามารถเลือกใชบริการเปนรายวัน หรือรายสัปดาหในราคา 

£6.99 และ £10.99 ตามลําดับ นอกจากน้ี Now TV ยังรวมมือกับ Vodafone เพ่ือเพ่ิมชองทางใน 

การเขาถึงเน้ือหาใหกับผูใชบริการ Vodafone อีกดวย 

• Virgin TV Anywhere86 

Virgin TV Anywhere เริ่มใหบริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เปนบริการ OTT TV จาก 

Virgin Media ซึ่งใหบริการเฉพาะผูใชบริการ Pay TV ของ Virgin Media เทาน้ัน ผูใชบริการ Virgin TV 

Anywhere สามารถรับชมชองรายการตางๆ ที่ใหบริการบน Virgin TV จํานวนกวา 100 ชองในรูปแบบ 

Live Content, Catch Up TV และ On Demand ผานทางอุปกรณพกพาจํานวน 2 เครื่องเมื่อเช่ือมตอ

กับอินเทอรเน็ตในขณะเดินทางไดโดยไมมีคาบริการเพ่ิมเติม ทั้งน้ี จํานวนเน้ือหาที่ผูใชบริการสามารถ

รับชมขึ้นอยูกับแพ็คเกจ Pay TV ของผูใชบริการ นอกจากน้ี ผูใชบริการยังสามารถใช Virgin TV 

Anywhere ในรูปแบบ Second Screen เมื่อรับชมอยูที่บาน ทําใหสามารถรับชมชองรายการของ Virgin 

TV ได 2 ชองในเวลาเดียวกัน    

• Virgin Movie87  

Virgin Movie เปนบริการ OTT TV อีกบริการหน่ึงจาก Virgin Media ซึ่งเปดใหบริการในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2553 Virgin Movie ใหบริการเชาเ น้ือหาภาพยนตรในรูปแบบ On Demand แก

ผูใชบริการโดยทั่วไปโดยไมจําเปนตองเปนผูใชบริการ Pay TV ของ Virgin TV มากอน แพลตฟอรม Virgin 

Movie ใชเทคโนโลยี Microsoft’s Silverlight ในการใหบริการ 87

88 และมีบริษัท Filmflex ซึ่งเปนบริษัท

ใหบริการเชาภาพยนตรผานอินเทอรเน็ตที่ Virgin Media เขาควบรวมกิจการในป พ.ศ. 2555 ชวยในการ

บริหารจัดการแพลตฟอรมดังกลาว วิธีการหารายไดของ Virgin Movie เปนรูปแบบ TVoD โดยมี

คาบริการเชาเน้ือหาในราคาเริ่มตนที่ £3.99 ตอเรื่องขึ้นอยูกับระดับความคมชัดของวีดีโอที่ผูใชบริการ

เลือก ซึ่งมีอยู 2 ระดับ ไดแก HD และ 3D ผูใชบริการสามารถรับชมเน้ือหาที่เชาไวภายใน 48 ช่ัวโมง 

• BT TV Application และ BT Sport Application89 

BT เ ริ่ ม ให บ ริ ก า ร  BT TV Application และ  BT Sport Application ใน เ ดื อน ธันว าคม  

พ.ศ. 2557 โดยเปนบริการ OTT TV ที่ใหบริการเฉพาะผูใชบริการ BT TV และ BT Sport ซึ่งเปนบริการ 

Pay TV ของ BT เทาน้ัน และใหบริการในรูปแบบ TV Everywhere ซึ่งผูใชบริการสามารถรับชมรายการ

ตางๆ ที่ออกอากาศบนแพลตฟอรมของ BT TV ในรูปแบบ Live TV และ On Demand ผานทางอุปกรณ

พกพาจํานวน 2 เครื่อง นอกจากน้ี BT ยังมี Link เช่ือมตอไปยังบริการ OTT TV ของผูใหบริการ 

86 ที่มา: http://anywhere.virginmedia.com/ 
87 ที่มา: http://onlinemovies.virginmedia.com/, http://www.virginmedia.com/shop/tv/channels/sky-movies.html และ 
https://recombu.com/digital/article/how-can-i-get-virgin-movies-on-demand_M10942.html 
88 ที่มา: http://www.telegraph.co.uk/technology/news/7638450/Virgin-launches-its-first-online-movie-rental-service.html 
89 ที่มา: http://bt.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/50691/~/about-the-bt-tv-app-and-online-player-and-how-to-get-it 
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Broadcasters สําหรับการรับชมบริการ Catch Up TV นอกจากน้ี หากผูใชบริการ BT TV Application 

ใชบริการขณะเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของ BT ผูใชบริการสามารถใชแอพพลิเคช่ันดังกลาวได

โดยไมเสียโควตาการใชงาน Data ของบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 

 

5.2.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

การใหบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักรเริ่มขึ้นจากผูใหบริการรายเดิมในกิจการโทรทัศนใน

ประเทศทั้งผูใหบริการ Pay TV และผูใหบริการ Broadcasters โดยมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมชองทาง 

การเขาถึงเน้ือหาของตนผานทางอุปกรณพกพาที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต จากน้ัน ผูใหบริการ OTT TV 

รายใหมจากในประเทศ และตางประเทศจึงเขามาใหบริการในตลาด OTT TV ทําใหเกิดการแขงขันใน

ตลาด OTT TV รวมถึงตลาดที่เกี่ยวของกับกิจการโทรทัศนในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ในสวนน้ีเปน

การศึกษาผลกระทบจากบริการ OTT TV ทั้งในดานความนิยมของบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ใน 

กลุมผูใชบริการ สภาพตลาดและรายไดของผูใหบริการ Online TV ในสหราชอาณาจักร และผลกระทบ

ตอผูใหบริการรายเดิมจากการเขามาของบริการ OTT TV 

 

ความนิยมตอบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ของผูใชบริการในสหราชอาณาจักร 

จากการสํารวจผูใชบริการ OTT TV ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปจํานวน 12,253 คนในป พ.ศ. 2557 และ

จํานวน 12,141 คนในป พ.ศ. 2558 เพ่ือเปรียบเทียบความนิยมตอบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร

ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งจัดทําขึ้นโดย Kantar Media และ TGI และไดรับการตีพิมพในรายงาน 

The Communications Market Report:  United Kingdom ของ Ofcom ประจํ าป  พ .ศ .  255990 

พบวา บริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักรสวนใหญมีผูใชบริการเพ่ิมมากขึ้นระหวางป พ.ศ. 2557 – 

2558 มีเพียงบริการ OTT TV จาก Virgin Media, ITV Hub และ All4 ที่มีผูใชบริการลดลง ทั้งน้ี BBC 

iPlayer เปนบริการ OTT TV ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในสหราชอาณาจักร และยังไดรับความนิยมมาก

ที่สุดในบริการ OTT TV ของผูใหบริการ Broadcasters โดยผูตอบแบบสํารวจรอยละ 32 ใชบริการ BBC 

iPlayer ในป พ.ศ. 2558 บริการ OTT TV ที่ไดรับความนิยมรองลงมา ไดแก บริการ OTT TV จาก Sky 

ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV และ Netflix ซึ่งเปนผูใหบริการ OTT TV รายใหมในตลาด โดยผูตอบแบบ

สํารวจรอยละ 16 – 17 ใชบริการ OTT TV จาก Sky และ Netflix ในป พ.ศ. 2558  

 

90 ที่มา: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/26826/cmr_uk_2016.pdf 
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รูปท่ี 5-14: ความนิยมตอบริการ OTT TV รูปแบบตางๆ ในสหราชอาณาจักร 

 

เมื่อพิจารณาบริการ OTT TV ตามประเภทของผู ใหบริการแลว ในสวนของผู ใหบริการ 

Broadcasters น้ัน BBC iPlayer เปนบริการ OTT TV ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ในขณะที่ผูใหบริการ 

Broadcasters อีก 3 ราย ไดแก All 4, ITV Hub และ My5 ไดรับความนิยมรองลงมา โดยมีผูตอบแบบ

สํารวจรอยละ 10 – 15 ใชบริการดังกลาว สําหรับบริการ OTT TV จากผูใหบริการ Pay TV น้ัน บริการ 

OTT TV จาก Sky ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเภทน้ี แตบริการ OTT TV จากผูใหบริการ Pay TV 

ช้ันนํารายอ่ืน ทั้ง Virgin TV, BT TV และ TalkTalk TV ยังคงไดรับความนิยมไมมากนัก ในสวนของผู

ใหบริการ OTT TV รายใหมที่เขามาในตลาด ผูใชบริการในสหราชอาณาจักรนิยมใชบริการ Netflix มาก

ที่สุด รองลงมาเปน Amazon Video ที่มีผูตอบแบบสํารวจรอยละ 9 ใชบริการในป พ.ศ. 2558  

ทั้งน้ี หากพิจารณาผูใหบริการ OTT TV ที่ใหบริการในรูปแบบ SVoD ซึ่งประกอบไปดวย Netflix, 

Amazon Video และ Now TV ผูตอบแบบสํารวจรอยละ 23 ใชบริการ Netflix เปนประจําทุกสัปดาหใน

ป พ.ศ. 2559 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ถึง 10 จุด ในขณะที่ Amazon Video และ Now TV ซึ่งเปน

หน่ึงในบริการ OTT TV ของ Sky ไดรับความนิยมรองลงมา จะเห็นไดวา สหราชอาณาจักรเปนอีกหน่ึง

ประเทศที่ Netflix สามารถเขามาเปนผูนําในการใหบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD ในตลาด และไดรับ

ความนิยมมากกวาผูใหบริการ OTT TV ที่มีตนกําเนิดในประเทศอีกดวย 

  

Popular OTT TV in UK

Proportion watching VoD services in the past 12 month (%) • BBC iPlayer is the most popular OTT TV platform 
in UK, with 31.5% of adults using the service in the 
12 months to the end of B.E. 2558.

• Sky is the UK's largest pay-TV broadcaster
which is the UK's most popular digital TV service 
and allows both Sky’s customer and non-Sky’s 
customer to access platforms.

• Netflix is the most popular paid-for on-demand 
service in the UK. 23% of adults used Netflix on 
weekly basis in B.E. 2559 (up 10pp since B.E. 
2557).

Source: Ofcom, B.E.2559
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สภาพตลาดและรายไดของผูใหบริการ Online TV ประเภทตางๆ ในสหราชอาณาจักร 

 Ofcom ใหคําจํากัดความบริการ OTT TV ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรวา เปนบริการ Online 

TV ซึ่งประกอบไปดวยผูใหบริการ 4 ประเภทซึ่งจําแนกตามวิธีการหารายได คือ 1) ผูใหบริการ OTT TV 

ในรูปแบบ Free to Air หรือ AVoD 2) ผูใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ SVoD 3) ผูใหบริการ OTT TV 

ในรูปแบบ Pay-per-view และ 4) ผูใหบริการ OTT TV ในรูปแบบ Download-to-own จากขอมูลของ 

Ofcom ซึ่งแสดงรายไดของผูใหบริการในตลาด Online TV ในสหราชอาณาจักรต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 

2558 จะเห็นไดวา ในป พ.ศ. 2558 ตลาด Online TV มีรายไดทั้งหมด 976 ลานปอนด ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 

พ.ศ. 2553 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 40  

 

รูปท่ี 5-15: รายไดจากการใหบริการ Online TV ประเภทตางๆ ในสหราชอาณาจักร 
 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของบริการ Online TV พบวาบริการ Online TV ประเภท SVoD ซึ่ง

ประกอบไปดวยบริการ OTT TV อิสระ และบริการ OTT TV ในแพ็คเกจพวงกับบริการ Pay TV เปน

ประเภทที่สรางรายไดใหกับตลาดการใหบริการ Online TV มากที่สุดนับต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึง

ปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 2558 บริการประเภทดังกลาวสามารถสรางรายไดมากถึง 451 ลานปอนด คิดเปน

รอยละ 46.2 ของรายไดทั้งหมดในตลาด Online TV และเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2553 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ย

ตอปรอยละ 81  

ทั้งน้ี เปนที่นาสังเกตวา รายไดของบริการ Online TV ประเภท SVoD ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน

เพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เทาจากรายไดในป พ.ศ. 2554 ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเขามาใหบริการในสหราช

อาณาจักรของ Netflix ในป พ.ศ. 2555 และในเวลาตอมา ขอมูลของ MAVISE ซึ่งเปนหนวยงานจัดทํา
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• Total online TV revenues grew by 23% from B.E. 2557 
to 2558 in nominal terms, to reach GBP 976 m.

• Online TV subscription revenues was the growth 
driver in this market with 81% CAGR from B.E. 2553 to 
2558.

• Contribute 46.2% of total online TV revenue in 
B.E. 2558

• Online TV subscription revenues include digital-
only subscribers and users of bundled services on 
pay TV.

• In B.E. 2555 when Netflix launched in UK, 
subscription revenue grew approximately by 3 
times from B.E. 2554

• For the very recent year, subscription revenue is 
still the growth driver in online TV market with 
42% Y-o-Y growth rate

• According to MAVISE’s data in B.E. 2558, more 
than 90% of online subscription revenue in UK 
contributed by Netflix and Amazon Prime

• FTA ad revenues contribute 29% of total online TV 
revenue in B.E. 2558 (2nd largest contribution) with CAGR 
of 31% for B.E. 2553-2558. This includes ad revenue from 
ITV, Channel 4, and Channel 5’s OTT TV platforms.
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ฐานขอมูลดาน TV and On-demand Audiovisual Services and Companies ในทวีปยุโรป แสดงให

เห็นวา Netflix และ Amazon Video สามารถกาวขึ้นเปนผูใหบริการรายหลักที่สรางรายไดใหกับบริการ

ประเภท SVoD เปนจํานวนมากกวารอยละ 90 ของรายไดทั้งหมดของผูใหบริการ Online TV ประเภท 

SVoD ในป พ.ศ. 2558  

บริการ Online TV ประเภท Free-to-air หรือ AVoD ซึ่งประกอบไปดวยบริการ OTT TV จากผู

ใหบริการ Broadcasters รายเดิม ไดแก ITV, Channel 4 และ Channel 5 รวมทั้งผูใหบริการ OTT TV 

รายอ่ืนที่ใหบริการ OTT TV แกผูใชบริการโดยไมมีคาใชจาย เชน YouTube เปนตน เปนบริการที่สราง

รายไดใหกับตลาดการใหบริการ Online TV มากที่สุดเปนอันดับที่ 2 ในป พ.ศ. 2558 โดยสรางรายได

จํานวน 283 ลานปอนด คิดเปนรอยละ 29 ของรายไดทั้งหมดในตลาด Online TV และเพ่ิมขึ้นจากป 

พ.ศ. 2553 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 31 สําหรับบริการประเภท Pay-per-view และ 

Download-to-own ซึ่งเปนบริการเชา และซื้อเน้ือหาบนบริการ OTT TV สรางรายไดจํานวน 83 ลาน

ปอนด และ 159 ลานปอนดตามลําดับในป พ.ศ. 2558  

 

ผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมจากการเขามาของบริการ OTT TV 

สําหรับการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากผูใหบริการ OTT TV ตอผูใหบริการรายเดิมในกิจการ

โทรทัศนในสหราชอาณาจักรน้ัน ที่ปรึกษาจะจําแนกการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ผลกระทบตอ

ผูใหบริการรายเดิมที่มี วิธีการหารายไดผานทางการโฆษณาบนแพลตฟอรม (Advertising-based 

Platform) และ 2) ผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมที่มีวิธีการหารายไดผานทางการเก็บคาบริการ (Paid-

for Platform) 

ในสวนของผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมที่มี วิธีการหารายไดผานทางการโฆษณาบน

แพลตฟอรม ซึ่งประกอบไปดวยผูใหบริการ Broadcasters ทั้ง 4 ชองในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษานํา

ขอมูลภาพรวมรายไดจากการโฆษณาทั้งหมดในกิจการโทรทัศนที่ Ofcom ตีพิมพในรายงาน The 

Communications Market Report: United Kingdom ประจําป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนรายไดจากการ

โฆษณาทั้งที่เกิดจากผูใหบริการ Broadcasters และผูใหบริการ OTT TV91 มาวิเคราะห และพบวา รายได

รวมจากการโฆษณา และการสปอนเซอรในทุกแพลตฟอรมมีจํานวนเพ่ิมขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา 

ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 4 โดยในป พ.ศ. 2558 รายไดรวมจากการโฆษณาทั้งหมดในกิจการ

โทรทัศนมีจํานวน 4.6 พันลานปอนด แบงเปนรายไดจากการโฆษณา (Net Advertising Revenue: NAR) 

ของผูใหบริการ Broadcasters จํานวน 4.1 พันลานปอนด รายไดจากการสปอนเซอรของผูใหบริการ 

91 รายไดจากการโฆษณาของผูใหบริการ OTT TV ประกอบไปดวยรายไดจากการโฆษณาบนแพลตฟอรม Online TV ของผูใหบริการ OTT TV เชน ITV, Channel 4 
และ Channel 5  
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Broadcasters จํานวน 0.2 พันลานปอนด และรายไดจากการโฆษณาของผูใหบริการ OTT TV จํานวน 

0.3 พันลานปอนด 

ถึงแมวาจะมีผูใหบริการ OTT TV เกิดขึ้นเปนชองทางเพ่ิมเติมในการเขาถึงเน้ือหา แตรายไดจาก

การโฆษณาสวนใหญยังคงมาจากแพลตฟอรมเดิมของผูใหบริการ Broadcasters โดยสัดสวนของรายได

จากการโฆษณาของผูใหบริการ Broadcasters ตอรายไดจากการโฆษณาทั้งหมดต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 

2558 เปนรอยละ 91 โดยเฉลี่ย ในขณะที่สัดสวนของรายไดจากการโฆษณาของผูใหบริการ OTT TV 

ต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 2558 เปนรอยละ 4 โดยเฉลี่ย ดังน้ัน รายไดจากการโฆษณาที่เกิดขึ้นในกิจการ

โทรทัศนในสหราชอาณาจักรไมไดมีการโยกยายจากแพลตฟอรมเดิม (Traditional Broadcasting) ไปยัง

แพลตฟอรมออนไลนมากนักในระยะเวลาที่ผานมา รวมทั้งรายไดจากการโฆษณาของผูใหบริการ 

Broadcasters ยังเพ่ิมขึ้นพรอมกับรายไดจากการโฆษณาของผูใหบริการ OTT TV อีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็น

วา การเขามาของบริการ OTT TV ไมไดสงผลกระทบทางลบในดานรายไดตอผูใหบริการ Broadcasters 

รายเดิมในตลาด แตกลับกลายเปนชองทางเสริมในการหารายไดจากการโฆษณาใหกับผูใหบริการเหลาน้ัน 

 

รูปท่ี 5-16: ผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมจากการเขามาของบริการ OTT TV 

 สําหรับการวิเคราะหผลกระทบตอผูใหบริการรายเดิมที่มีวิธีการหารายไดผานทางการเก็บ

คาบริการ น่ันคือ ผูใหบริการ Pay TV จากการเขามาของผูใหบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD ที่มีลักษณะ

การใหบริการที่คลายคลึงกันน้ัน ที่ปรึกษานําขอมูลจํานวนผูใชบริการ Pay TV ในสหราชอาณาจักรต้ังแต 

ป พ.ศ. 2553 – 2558 จากรายงานของ Ofcom มาใชประกอบการวิเคราะห พบวา จํานวนผูใชบริการ 

Pay TV ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 4 ในชวงเวลาดังกลาว ควบคูไปกับ

จํานวนผูใชบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD ที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเชนกัน นอกจากน้ี Ofcom พบวา ในป 
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• FTA online ad revenue includes services such as ITV Hub, 
All4 and My5. Together they grew by 18% Y-o-Y from 
B.E. 2557 - 2558. However, it contributed only 7% of 
overall TV ad revenue in B.E. 2558.

• The evidence shows that ad revenues are not migrating 
from traditional broadcasting to online channels. 

• There are subscriber take-up in both pay TV and 
SVoD services

• Reasons may includes; 1) Majority of SVoD users 
subscribe for content rather than for its pricing 
relative to pay TV. 2) Some pay TV services offer 
free trials and include some SVoD services in 
bundles for new customers.

NAR = Net Advertising Revenue
Source: Ofcom (B.E. 2559)
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พ.ศ. 2558 ผูใชบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD รอยละ 75 เปนผูใชบริการ Pay TV ของ Sky และ Virgin 

TV อีกดวย แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญในสหราชอาณาจักรยังคงใชบริการ Pay TV ตอไปภายหลัง

จากการเขามาของบริการ OTT TV และบริการ OTT TV ยังไมไดสงผลกระทบทางลบใหกับบริการ  

Pay TV เดิมมากนัก 

 ทั้งน้ี สาเหตุที่ผูใชบริการเลือกใชทั้งบริการ OTT TV และบริการ Pay TV เน่ืองจากบริการ OTT 

TV และบริการ Pay TV อาจใหบริการเน้ือหาที่แตกตางกัน ทําใหบริการ OTT TV เขามาเปนสวนเสริม 

และเพ่ิมตัวเลือกทางดานการรับชมเน้ือหา เชน ภาพยนตรนอกกระแส และเน้ือหาที่ใหบริการเฉพาะ

แพลตฟอรม OTT TV เทาน้ัน (Original Content) ซึ่งอาจไมมีใหบริการบนแพลตฟอรม Pay TV อยางไร

ก็ตาม เน้ือหาที่ใหบริการบนแพลตฟอรม OTT TV ยังมีไมครบถวนเทากับแพลตฟอรม Pay TV จน

สามารถทําใหผูใชบริการตัดสินใจยกเลิกบริการ Pay TV ได นอกจากน้ี ผูใหบริการ Pay TV บางรายยัง

เสนอรายการสงเสริมการขายใหกับผูใชบริการดวยการใหทดลองใชบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD ที่เปน

พันธมิตรกับตนโดยไมมีคาใชจายเปนระยะเวลาหน่ึง หรือรวมบริการ OTT TV รูปแบบ SVoD เขาไปใน

แพ็คเกจพวงขายบริการ Pay TV ใหกับลูกคารายใหม ซึ่งเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนผูใชบริการ OTT TV และบริการ Pay TV 

 

5.2.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

สหราชอาณาจักรมีหนวยงาน The Office of Communications (Ofcom) เปนหนวยงานกํากับ

ดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ซึ่งปจจุบันทําหนาที่กํากับดูแลผูให

บริการ OTT TV เชนเดียวกับผูใหบริการ Broadcasters และผูใหบริการ Pay TV ทั้งน้ี Ofcom จัดใหผูให

บริการ OTT TV เปนผูใหบริการประเภท On-demand Program Services (ODPS) และกํากับดูแลผูให

บริการประเภท ODPS รวมกับหนวยงาน Advertising Standard Authority (ASA) โดย Ofcom กํากับ

ดูแลทางดานเน้ือหาที่ใหบริการบนแพลตฟอรม On Demand ในขณะที่ ASA กํากับดูแลทางดานการ

โฆษณาบนแพลตฟอรม On Demand อยางไรก็ตาม อํานาจในการกํากับดูแลของ Ofcom ครอบคลุม

เฉพาะผูใหบริการ ODPS ที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และ/หรือมีสํานักงานที่

ทําหนาที่ในการตัดสินใจทางธุรกิจอยูในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

Ofcom บังคับใชกฎหมาย Communications Act 2003 ในการกํากับดูแลผูใหบริการในกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน รวมทั้งผูใหบริการ OTT TV ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจาก

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ที่กําหนดแบบแผนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศนของหนวยงานกํากับดูแลในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดย

แนวทางการกํากับดูแลที่เก่ียวของโดยตรงกับบริการ OTT TV ประกอบไปดวยกฎหมาย Audiovisual 

Media Services Directive (AVMSD) นโยบาย E-commerce Directive (ECD) การกําหนดโควตาของ

เน้ือหาที่ใหบริการบนแพลตฟอรม การจํากัดการเขาถึงเน้ือหาบนอินเทอรเน็ตตามเขตภูมิศาสตร 
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(Geo-blocking) การคุมครองเด็กและผูเยาว และการคุมครองผูบริโภค นอกจากน้ี ยังมีนโยบายอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของกับการสงเสริม และสนับสนุนการใหบริการ OTT TV ไดแก นโยบาย Digital Single Market 

นโยบาย Net Neutrality ในการกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ต และแผนการเปดใหบริการเครือขาย 

5G 

 

 

รูปท่ี 5-17: การประยุกตใชกฎหมาย AVMSD ของ EU ในการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร 

 กฎหมาย Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) (2010/13 EU) เปนกฎหมายที่

คณะกรรมาธิการยุโรปกําหนดขึ้น โดยมีจุดประสงคในการวางแบบแผนสําหรับการใหบริการ 

Audiovisual Media ขามพรมแดนภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพ่ือเสริมสรางใหกิจกรรมการ

ผลิตเน้ือหา และชองทางการกระจายเน้ือหาไปยังผูบริโภคภายในสหภาพยุโรปมีความแข็งแกรงมากขึ้น 

และสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม กฎหมาย AVMSD ครอบคลุมผู ใหบริการเน้ือหา 

(Audiovisual Media)  ทุกรูปแบบโดยไม จํ า กัด เทคโนโล ยีที่ ใ ช ในการรับส ง เ น้ื อหา  ปจจุ บัน 

คณะกรรมาธิการยุโรปใชกฎหมาย AVMSD ฉบับป ค.ศ. 2010 กับทั้งผูใหบริการในกิจการโทรทัศน 

รายเดิม และผู ใหบริการแพลตฟอรม On Demand ซึ่งผู ใหบริการ OTT TV ไดรับการจัดอยู ใน 

กลุมผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand น่ันเอง ทั้งน้ี หนวยงานกํากับดูแลภายในประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปประยุกตใชกฎหมาย AVMSD เปนกฎระเบียบระดับพ้ืนฐานในการกํากับดูแลผูใหบริการ 

OTT TV และสามารถบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดมากขึ้นในดานที่ เ ก่ียวของกับกฎหมาย AVMSD 

ภายในประเทศที่ตนเองกํากับดูแลอยูได ตราบใดที่กฎหมายดังกลาวสอดคลองกับกฎหมายของสหภาพ

ยุโรป (European Union Law) 

EU Directives on OTT TV regulation in UK

EU’s Audio-visual 
Media Services 
Directive 
implemented by the 
Communications 
Act 2003

Co-regulation 
regulatory 
model 

European Union

OTT TV Related Directives/ issues

Supporting Issues

Net 
neutrality 
on ISP

Minor 
Protection

Content Quota

AVMSD

ECD

Consumer 
ProtectionGeo-blocking

5G Roll 
Out Plan

Digital 
Single 
Market

Regulate editorial 
content of UK on-demand 
program services (ODPS)

Ofcom's co-regulator 
of UK-based VOD in 
advertising matters.

Ofcom regulates ODPS 
provider who has head 
office and/or decision 
making is in EU member 
states.
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รูปท่ี 5-18: กฎหมาย Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) 

สําหรับการกํากับดูแลผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ดวยกฎหมาย AVMSD น้ัน 91

92 มี

กฎระเบียบที่ผอนปรนมากกวาผูใหบริการในกิจการโทรทัศนรายเดิมในดานการโฆษณา และการคุมครอง

เด็กและผูเยาว โดยผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด 6 ดาน 

ดังน้ี 

1) การคุมครองเด็กและผูเยาว 92

93 – ผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ควรมีมาตรการในการ

จํากัดการเขาถึงเน้ือหา On Demand ที่อาจสงผลเสียอยางรุนแรงตอพัฒนาการทางดานรางกาย 

จิตใจ และอารมณของเด็กและผูเยาว เพ่ือไมใหเด็กและผูเยาวรับชม หรือรับฟงเน้ือหาดังกลาว

เปนประจํา 

2) เน้ือหาในเชิงย่ัวยุใหเกิดความเกลียดชัง 93

94 – ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรกระทําการเพ่ือให

แนใจวาผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ภายใตขอบเขตการกํากับดูแลของตนไมนําเสนอ

เน้ือหาที่เปนไปในเชิงย่ัวยุใหเกิดความเกลียดชังทางดานเช้ือชาติ เพศ ศาสนา หรือสัญชาติ 

3) สิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใหบริการ 94

95 – ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรกําหนดใหผูให

บริการแพลตฟอรม On Demand ภายใตขอบเขตการกํากับดูแลของตนแสดงขอมูลพ้ืนฐานแก

ผูใชบริการ ไดแก ช่ือบริการ ที่อยูสํานักงานของผูใหบริการ รายละเอียดการติดตอ (เชน อีเมล 

92 ที่มา: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles 
93 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 12 
94 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 6 
95 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 5 

Audiovisual Media Services Directive

This Directive aims to produce a framework for cross-border audiovisual media services in order to 
strengthen the internal program production and distribution market and to guarantee conditions of fair 
competition.

Source: Europa.eu

Audiovisual Media 
Service Directive 
(2010/13 EU) can 
applied to both 
traditional TV 
broadcasts and 
on-demand 
services 

AVMSD is being revised. The new 
proposal (May 2016) aims to make 
the rule more up to date and 
promote level playing field to audio 
visual market. Example of the new 
proposal are;

1 Video-sharing platforms will be 
included in the scope of the 
AVMSD only when it comes to 
combat hate speech and 
dissemination of harmful content 
to minors. Otherwise, follow E-
Commerce Directive.

2 online streaming and video on 
demand services has to offer at 
least 20% of their content as 
European in origin

Protection of 
minors

Incitement 
to hatred

The right to 
information

Promotion of 
European and 
independent 

works

Accessibility 
of 

audiovisual 
media 

services

Audiovisual 
commercial 

communication

1

2

34

5

6

AVMSD
concerns

Source: AVMSD (2010)

“… the definition of 
an audiovisual media 
service should cover 
only audiovisual 
media services, 
whether television 
broadcasting or on-
demand…”
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หรือเว็บไซต) และหนวยงานกํากับดูแลที่ตนอยูภายใต เพ่ือใหผูใชบริการสามารถติดตอ 

ผูใหบริการไดโดยตรง สะดวก และรวดเร็ว 

4) การสงเสริมเน้ือหาที่ผลิตในยุโรป (European Works) 95

96 –  ผู ใหบริการแพลตฟอรม On 

Demand ควรสงเสริมการผลิต และการเขาถึงเน้ือหาที่ผลิตในยุโรป โดยวิธีการสงเสริมสามารถ

เปนรูปแบบการอุดหนุนทางการเงินในการผลิตผลงาน หรือการซื้อลิขสิทธ์ิของผลงานเพ่ือนํามา

ใหบริการในแพลตฟอรม รวมทั้งรูปแบบการจัดพ้ืนที่ในแคตตาล็อกเน้ือหาของตนเพ่ือรองรับการ

ใหบริการเน้ือหาดังกลาว ทั้งน้ี กฎหมาย AVMSD ใหคําจํากัดความเน้ือหาที่ผลิตในยุโรปไวใน

มาตรา 1 วาเปนเน้ือหาที่ผลิตในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เน้ือหาที่ผลิตรวมกันระหวาง

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือเน้ือหาที่ผลิตในประเทศนอก

สหภาพ ยุ โ รปที่ ไ ด รั บ ก า รจั ด เป น  Third States Party ใ น  European Convention on 

Transfrontier Television 

5) การเขาถึงบริการเน้ือหาของผูพิการ96

97 – ผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand ควรอํานวยความ

สะดวกใหผูใชบริการที่เปนผูพิการทางสายตา และผูพิการทางการไดยินสามารถเขาถึงบริการ

เน้ือหาของตนได 

6) การโฆษณาบนแพลตฟอรม On Demand98 – ผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand หาม

โฆษณาที่มีเน้ือหาในเชิงอคติ และการเลือกปฏิบัติตอเพศ เช้ือชาติ และศาสนา หามโฆษณาบุหรี่

โดยเด็ดขาด หามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยเจาะจงไปที่เด็กและผูเยาว รวมทั้งหามโฆษณา

เน้ือหาที่อาจสงผลเสียทางรางกาย และจิตใจของเด็กและผูเยาว นอกจากน้ี ยังมีกฎระเบียบ

เก่ียวกับการรับสปอนเซอร และการวางผลิตภัณฑ (Product Placement) ที่ผู ใหบริการ

แพลตฟอรม On Demand จะตองปฏิบัติตามเพ่ิมเติมอีกดวย 

ปจจุบัน กฎหมาย AVMSD กําลังอยูระหวางการดําเนินการทบทวนขอกฎหมายเพ่ือใหกฎหมายมี

ความทันสมัย และทําใหสภาพการแขงขันมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางผูใหบริการที่ใชเทคโนโลยีใน

การใหบริการแตกตางกัน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปมีขอเสนอให

ทบทวนกฎหมาย AVMSD โดยประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลผูใหบริการ OTT TV ประกอบ

ไปดวย 2 ประเด็น ไดแก 1) ผูใหบริการ OTT TV ประเภทแพลตฟอรมแบงปนวีดีโอควรจะตองอยูภายใต

การกํากับดูแลโดยใชกฎหมาย AVMSD โดยมีขอบเขตการกํากับดูแลในเรื่องการควบคุมเน้ือหาในเชิงยั่วยุ

ใหเกิดความเกลียดชัง และเน้ือหาที่มีความรุนแรง และไมเหมาะสมตอเด็กและผูเยาว นอกจากน้ี  

ผูใหบริการประเภทน้ีควรปฏิบัติตามกฎหมาย ECD ดวยเชนกัน 2) ผูใหบริการแพลตฟอรม On Demand 

จะตองใหบริการเน้ือหาที่ผลิตในยุโรปรอยละ 20 ของแคตตาล็อกเน้ือหาของตนเปนอยางนอย  

96 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 13 
97 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 7 
98 Audiovisual Media Services Directive มาตรา 9 10 และ 11 
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สําหรับนโยบาย Digital Single Market ของคณะกรรมาธิการยุโรป 98

99 มีเ น้ือหาเก่ียวกับ 

การสงเสริมใหเกิดโอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับผูบริโภค และบริษัทตางๆ ในยุโรป เพ่ือยกระดับให

ทวีปยุโรปเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก นโยบายดังกลาวประกอบไปดวยหลักการ 3 ประการ 

ไดแก 1) การเขาถึงสินคาและบริการดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมออนไลนอ่ืนๆ ของผูบริโภค และบริษัทภายใน

เขตทวีปยุโรปไดอยางไมจํากัด 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแขงขัน และการพัฒนาบริการ

ดิจิทัล และ 3) เสริมสรางขีดความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในทวีปยุโรปเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

 นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการยุโรปยังมีนโยบาย Net Neutrality เชนเดียวกับในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยนโยบาย Net Neutrality อยูภายใตกฎหมาย Open Internet100 ซึ่งประกาศใชเมื่อ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผานมา กฎหมาย Open Internet กําหนดใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต  

ไมสามารถขัดขวางการเขาถึงเน้ือหา ลดทอนคุณภาพการรับสงขอมูล(data) และเลือกปฏิบัติในการรับสง

ขอมูล(data)ระหวางผูใหบริการเน้ือหา และผูใชบริการปลายทาง เวนแตกรณีที่กระทําเพ่ือปฏิบัติตาม

ขอบังคับทางกฎหมาย เพ่ือรักษาความมั่นคงของโครงขายอินเทอรเน็ต และเพ่ือบริหารจัดการความ

หนาแนนของโครงขายเปนการช่ัวคราว ทั้งน้ี เพ่ือใหผูบริโภคชาวยุโรปสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต 

และใชบริการเน้ือหา และแอพพลิเคช่ันตางๆ ไดอยางอิสระ และผูใหบริการเน้ือหาสามารถใหบริการของ

ตนผานโครงขายอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพได  

สําหรับการกํากับดูแลผูใหบริการ ODPS ในสหราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมถึงผูใหบริการ OTT 

TV ประเภทต างๆ น้ัน Ofcom กําหนดใหผู ใหบริการ  ODPS ตองแจ งขอมูล กับทาง Ofcom 

(Notification) กอนการเริ่มตนใหบริการ ODPS ในสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ รวมทั้งตองแจง

ขอมูลเมื่อตองการปรับเปลี่ยนแนวทางการใหบริการ ODPS ที่แจงไวอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อตองการ

หยุดการใหบริการ ODPS ในสหราชอาณาจักร ภายหลังจากการแจงขอมูล ผูใหบริการ ODPS ตองปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่ Ofcom กําหนด ไดแก การชําระคาธรรมเนียมรายปใหกับ Ofcom การเก็บเน้ือหาไว

เปนเวลา 42 วันภายหลังจากที่ผูใหบริการ ODPS ถอดออกจากแพลตฟอรมของตน การเปดเผยขอมูลของ

บริการของตนตอผูใชบริการ (ไดแก ช่ือบริการ ที่อยูสํานักงานของผูใหบริการ รายละเอียดการติดตอผูให

บริการ และรายละเอียดทั้ง 3 ขอที่กลาวมาขางตนของ Ofcom) และการใหความรวมมือกับ Ofcom 

อยางเต็มที่ในการปฏิบัติตามคําสั่ง การสนับสนุนทางดานขอมูล และอ่ืนๆ  

 

99 ที่มา: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market 
100 ที่มา: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality 
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รูปท่ี 5-19: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร 

นอกจากน้ี ผูใหบริการ ODPS จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบทางดานเน้ือหาของ Ofcom ซึ่ง

กําหนดหามไมใหผูใหบริการ ODPS ใหบริการเน้ือหาในเชิงย่ัวยุใหเกิดความเกลียดชัง เน้ือหาที่รุนแรง 

และเน้ือหาที่ไมเหมาะสมกับผูใชบริการที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เชน เน้ือหาเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

เพ่ือเปนมาตรการในการคุมครองเด็กและผูเยาว ผูใหบริการ ODPS ไมสามารถรับสปอนเซอรของสินคา 

และไมสามารถวางผลิตภัณฑ (Product Placement) ได หากผูใหบริการ ODPS ฝาฝนกฎระเบียบใดๆ 

ของ Ofcom จะมีบทลงโทษเปนการปรับเงินจํานวนรอยละ 5 ของรายไดของผูใหบริการ หรือ 250,000 

ปอนด (อยางใดอยางหน่ึงที่มีคาสูงที่สุด) 

Ofcom มีการกํากับดูแลผูใหบริการอินเทอรเน็ต ดวยนโยบาย Net Neutrality โดยนําหลักการ

มาจากกฎหมาย Open Internet ของคณะกรรมาธิการยุโรป และกําหนดใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต ตอง

ปฏิบัติตอการรับสงขอมูล(data)ระหวางผูใหบริการ และผูใชบริการ OTT TV บนโครงขายอินเทอรเน็ต

อยางเทาเทียม และเปนธรรม ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไมสามารถขัดขวางการเขาถึงบริการ ลดทอน

คุณภาพการรับสงบริการ และเลือกปฏิบัติระหวางบริการ OTT TV ได ยกเวนในกรณีการขัดขวางการ

เขาถึงบริการเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และบริการที่มีไวรัสหรือมัลแวร ซึ่งเปนอันตรายตอผูใชบริการบน

โครงขายอินเทอรเน็ตโดยรวม 

 สําหรับ ASA ที่รวมกับ Ofcom ในการกํากับดูแลบริการ OTT TV ทางดานโฆษณา จะเนนที่การ

กํากับดูแลนักการตลาดที่ตองการนําโฆษณามาลงบนแพลตฟอรมของผูใหบริการ ODPS ดวยการใช

ก ฎห ม าย  UK Code of Non- broadcasting Advertising and Direct & Promotional Marketing 

(CAP Code) ซึ่งหามไมใหโฆษณาบนแพลตฟอรมของผูใหบริการ ODPS มีเน้ือหาในเชิงย่ัวยุใหเกิดการ

Regulation in UK

ODPS Players 
in UK

Net Neutrality

Marketer 
in UK

ISP in UK

Ofcom has designated the Advertising Standards 
Authority as co-regulator in relation to advertising in 
ODPS. Advertising in ODPS is subject to “CAP code”.

Administrative rules
1. Notification of intention to provide an ODPS
2. Notification of intention to make significant changes to a 

notified service
3. Notification of intention to cease providing a notified 

service
4. Payment of required fee
5. Retention of programmes for at least 42 days
6. Provision of information
7. Co-operation: The provider of an ODPS must co-operate 

fully with Ofcom for any purpose 
8. Compliance with enforcement notifications
9. Supply of Information

Editorial rules 
1. Harmful Material: Material Likely to Incite Hatred 
2. Harmful Material: Protection of Under-18s (Specially 

Restricted Material) – no alcoholic drinks for Under-18s
3. Sponsorship – no promotion for some products
4. Prohibition of Product Placement and Exceptions
5. Harmful Material: Prohibited material

Breaches of the Rules: financial penalty up to 5% of the 
provider’s applicable qualifying revenue or £250,000

Hatred and 
discrimination

encourage 
behavior prejudicial 
to health or safety 
or the protection of 

the environment

Prescription-
only medicineR18

the net neutrality provisions: 
• all traffic in the open internet must                                  

be treated equally by service providers, subject to strict 
and clearly defined public interest 

• exceptions including the blocking of unlawful content or 
content containing viruses or malware
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เกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ และการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม หามโฆษณายาและเวชภัณฑที่ตองไดรับการจายจากแพทย หามโฆษณาเก่ียวกับบุหรี่ 

หามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหกับผูชมที่มาอายุตํ่ากวา 18 ป รวมทั้งหามโฆษณาที่อาจสงผลเสีย

ทางดานรางกาย และจิตใจของเด็กและผูเยาว 

 ในสวนของนโยบายสงเสริมการใหบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร Ofcom ใชนโยบายการ

สงเสริมเน้ือหาที่ผลิตในยุโรปของกฎหมาย AVMSD กับผูใหบริการ ODPS ดวยเชนกัน แตยังไมไดมีการ

กําหนดรอยละของเน้ือหาที่ผลิตในยุโรปภายในแคตตาล็อกเน้ือหาของผูใหบริการ ODPS อยางชัดเจน 

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายสนับสนุนกิจการ Start-up จากภาครัฐภายใตช่ือโครงการ Start-up Britain 

เพ่ือใหความรู และสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับเจาของกิจการขนาดเล็กทั่วสหราชอาณาจักร และ

นโยบายบรอดแบนดแหงชาติช่ือ Digital Britain ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ตบรอด

แบนดใหครอบคลุมทั่วสหราชอาณาจักรอีกดวย 

จากแนวทางการกํากับดูแลของ Ofcom จะเห็นไดวา Ofcom ไดรับอิทธิพลทางดานการกํากับ

ดูแลผูใหบริการ OTT TV และผูใหบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในตลาดการใหบริการ OTT TV มาจาก

กฎหมายของคณะกรรมาธิการยุโรป ทั้งกฎหมาย AVMSD และกฎหมาย Open Internet เปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงของสหราชอาณาจักรเพ่ือออกจากสหภาพยุโรปเมื่อไมนานมาน้ียังไม

สงผลกระทบตอแนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักรในขณะน้ี รวมทั้งยังไม

สามารถคาดการณไดวาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV และบริการอ่ืนๆ ใน

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนในอนาคตจะเปนไปในทิศทางใด  

 

5.3 ประเทศสงิคโปร (Singapore) 

ประเทศสิงคโปรมีผู ใหบริการ OTT TV ที่ เ กิดขึ้นจากผู ใหบริการ Broadcaster Pay TV 

Operator และผูใหบริการโทรคมนาคม (Telco) รายเดิม รวมถึงการรวมมือกันระหวางผูใหบริการ OTT 

TV รายใหมกับผูใหบริการ Broadcasterและผูใหบริการโทรคมนาคม เพ่ือเปนชองทางในการเขาถึง

บริการ OTT TV ของตน นอกจากน้ี ยังมีผูใหบริการ OTT TV ในระดับภูมิภาค น่ันคือ HOOQ ซึ่งเขามา

ใหบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปรอีกดวย สําหรับแนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในประเทศ

สิงคโปรน้ัน Media Development Authority (MDA) เปนหนวยงานกํากับดูแลผูใหบริการ OTT TV 

โดยใชระบบใบอนุญาต และยังมีนโยบายการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาของบริการ OTT TV และนโยบาย 

Net Neutrality ในการกํากับดูแลทางดานโครงขายเชนเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราช

อาณาจักร 
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ที่ปรึกษาแสดงขอมูลภาพรวมของผูเลนที่มีอยูเดิมในตลาดที่มีความเก่ียวของกับการใหบริการ 

OTT TV ในประเทศสิงคโปรไวในตารางที่ 5-6 ซึ่งที่ปรึกษาจะกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด 

และการใหบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปร 

 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ
โทรคมนาคม 
(Telco) 

Singtel101  เปนผู ใหบริการเครือขายโทรศัพทประจําท่ี (Fixed-line) 
เ ค รื อ ข า ย โ ท ร ศั พ ท เ ค ลื่ อ น ท่ี  ( Mobile)  แ ล ะ บ ริ ก า ร
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Internet) ท้ังในรูปแบบประจําท่ี 
(Fixed) และรูปแบบเคลื่อนท่ี (Mobile) นอกจากนี้ Singtel 
ยังมีบริการ Pay TV ในชื่อ Singtel TV อีกดวย 

StarHub102 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ
บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Internet) ท้ังในรูปแบบ
ประจําท่ี (Fixed) และรูปแบบเคลื่อนท่ี (Mobile) นอกจากนี้ 
StarHub ยังเปนผูใหบริการ Pay TV รายสําคัญในประเทศ
สิงคโปรอีกดวย 

M1103 เปนผูใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ
บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Internet) ท้ังในรูปแบบ
ประจําท่ี (Fixed) และรูปแบบเคลือ่นท่ี (Mobile)  

ผูใหบริการชอง
โทรทัศนระดับชาติ 
(National Public 
Broadcaster) 

Mediacorp104 เปนผูผูกขาดการใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติในประเทศ
สิงคโปร ซ่ึงมี Temasek Holdings เปนผูถือหุนเชนเดียวกัน
กับ Singtel Mediacorp ใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 7 
ช อ ง  ไ ด แ ก  1.  Channel 5 2.  Suria 3.  Channel U 4. 
Channel 8 5. Vasantham 6. Channel NewsAsia และ 7. 
Okto ท้ังนี้ บริการชองโทรทัศนของ Mediacorp มี 4 ภาษา 
ไดแก ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มาเลย และทมิฬ 

ผูใหบริการโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิก 
(Pay TV) 

StarHub TV105 StarHub TV ใหบริการโทรทัศนระบบเคเบิล และ IPTV โดย
การขายกลองรับสัญญาณรวมกับแพ็คเกจชองรายการตางๆ 
สําหรับบริการ IPTV ในชื่อ Fibre TV ท่ีใหบริการเนื้อหาของ 
StarHub TV ผานทางอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของ StarHub 
นั้น StarHub จะพวงขายกับบริการเครือขาย Fixed-line 
บริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดท้ังรูปแบบประจําท่ี และ
รูปแบบเคลื่อนท่ี 

Singtel TV106 เ ป นบ ริ ก า ร  IPTV ของ  Singtel ซ่ึ ง ให บ ริ ก า รผ านทาง
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดของ Singtel โดย Singtel TV ขาย
กลองรับสัญญาณรวมกับแพ็คเกจชองรายการตางๆ รวมท้ังยัง

101 ที่มา: http://info.singtel.com/ 
102 ที่มา: http://www.starhub.com/ 
103 ที่มา: https://www.m1.com.sg/ 
104 ที่มา: http://www.mediacorp.sg/en/ 
105 ที่มา: http://www.starhub.com/ 
106 ที่มา: http://www.singteltv.com.sg/ 
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ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

มีการพวงขายไปกับบริการเครือขาย Fixed-line และบริการ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดประจําท่ีของ Singtel อีกดวย  

ตารางท่ี 5-6: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปร  

 

5.3.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV 

ประเทศสิงคโปรเริ่มมีบริการ OTT TV ต้ังแตป พ.ศ. 2553 โดยบริการ 2 เจาแรกในสิงคโปรมี

ลักษณะเปน Tech Start-up ตอมาผูใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการโทรทัศนทั้ง Pay TV และ Free TV 

ก็ใหความสนใจและพัฒนาบริการ OTT TV ใหแกฐานลูกคาเดิมของตนเอง มีขอสังเกตวากอนป พ.ศ. 

2559 บริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปรใหบริการโดยคนสิงคโปรเองทั้งสิ้น หลังจากน้ันจึงคอยมีผู

ใหบริการ OTT TV ระดับโลก และระดับภูมิภาครายอ่ืนๆ เขามาใหบริการ ทั้งน้ี รูปแบบการหารายไดสวน

ใหญของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปรเปนแบบ SVoD และ Freemium 

 

รูปท่ี 5-20: บริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปร 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider)  

• Netflix  

Netflix ประกาศใหบริการใหประเทศสิงคโปรต้ังแตวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 พรอมกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย ใหบริการ OTT TV เน้ือหาภาพยนตรและละครจากฝงตะวันตก ในแบบ 
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SVoD เริ่มตนเดือนละ SGD 10.98 (ราคามาตรฐานของ Netflix ทั่วโลก) ปจจุบันยังไมพบรูปแบบความ

รวมมือกับบริษัทในประเทศสิงคโปร  

• Viu 

 Viu เปนแอพพลิเคช่ันแพลตฟอรม OTT TV ระดับภูมิภาค กอต้ังในป พ.ศ. 2557 โดยบริษัท 

PCCW Media ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV ในรูปแบบ IPTV และใหบริการ OTT Music จากประเทศ

ฮองกง มีรูปแบบการหารายไดแบบ Freemium โดยผูใชบริการปลายทางสามารถรับชมแบบมีโฆษณาคั่น

ไดโดยไมเสียคาใชจาย หรือเลือกจายเงินสําหรับเปนสมาชิก Viu Premium เพ่ือชมเน้ือหารายการใหม

กวาสมาชิกธรรมดา ไดอยางตอเน่ืองโดยมีโฆษณาเพียงเล็กนอย/ ดาวนโหลดไดอยางไมจํากัด/ คุณภาพ

แบบ Full HD ทั้งน้ี Viu นําเสนอเน้ือหารายการแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ใหบริการ โดยเนนที่เน้ือหา

รายการจากประเทศในเอเชีย เชน เน้ือหาจากประเทศเกาหลีใต จากประเทศญี่ปุน เปนตน ปจจุบัน Viu 

ใหบริการในประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนิเซีย  

 Viu ถือเปนผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider) เพราะไมไดมีการใหบริการ 

Pay TV ในประเทศสิงคโปรมากอน ประกาศใหบริการในประเทศสิงคโปรในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 

โดยใหบริการเน้ือหาประเภทที่เปนที่นิยมในประเทศสิงคโปร เชน เน้ือหารายการจากประเทศเกาหลีใต 

และมีคําบรรยาย (Subtitle) เปนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ใหภายใน 8 ช่ัวโมงหลักจากออกกากาศใน

โทรทัศนในประเทศเกาหลีใต ทั้งน้ี Viu รวมมือกับบริษัท Singtel ผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญใน

ประเทศสิงคโปรใหผูใชบริการของ Singtel สมัครแพ็คเกจ Viu Premium ในราคา SGD 4.98 ตอเดือน 

ในขณะที่ผูใชบริการทั่วไปสมัครไดในราคา SGD 6.98 ตอเดือน106

107 

• Spuul 

 Spuul ใหบริการ OTT TV ระดับโลก กอต้ังในป พ.ศ. 2555 ในประเทศสิงคโปร ใหบริการใน

รูปแบบเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพา อุปกรณประจําที่ และอุปกรณเสริม Spuul ใหบริการ

เน้ือหารายการภาพยนตร รายการโทรทัศน และละครแบบ Niche Content โดยเน้ือหาทั้งหมดจะเปน

ภาษาฮินดู ภาษาทมิฬ และภาษาอ่ืนๆ ที่ใชในภูมิภาคตางๆ ของประเทศอินเดีย ปจจุบัน Spuul มี

สํานักงานใหญอยู 2 ที่คือในประเทศสิงคโปร และในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

 Spuul เปนบริษัท Start-up ที่ยังไมมีการขอทุนจากภายนอก มีรูปแบบการหารายไดแบบ 

Freemium ผูใชบริการสามารถรับชมเน้ือหาผาน Spuul แบบมีโฆษณาคั่นไดแบบไมมีคาใชจาย ในขณะ

ผูใชบริการที่สมัครแพ็คเกจพรีเมี่ยมในราคา SGD 4.99 ตอเดือน สามารถรับชมเน้ือหาที่มีมูลคาสูง 

(Premuim Content) ไดโดยไมมีโฆษณาคั่น นอกจากน้ี Spuul ยังมีการรายเปนรายเรื่องในราคา SGD 

0.99 อีกดวย107

108 

107 ที่มา: http://www.thetechrevolutionist.com/2016/07/viu-launches-premium-subscription-in.html 
108 ที่มา: https://www.techinasia.com/spuul-bollywood-movies-indian-tv-drama 
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• Viki 

Viki เปนบริษัท Start-up จากประเทศสิงคโปร ใหบริการ OTT TV แบบ VoD ระดับโลก 

ใหบริการในรูปแบบเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณพกพา อุปกรณประจําที่ และอุปกรณเสริม ต้ังแต

ป พ.ศ. 2553 และถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท Rakuten ซึ่งเปนบริษัท E-Commerce จากประเทศญี่ปุน

ในป พ.ศ. 2556 ปจจุบันใหบริการเน้ือหารายการทุกภาษาจากทั่วโลก และมีพารทเนอรเปนผูผลิตเน้ือหา

รายการรายใหญ เชน NBC BBC Hulu KBS เปนตน จุดเดนของ Viki คือ มีกลุมผูผลิตคําบรรยาย 

(Subtitle) ที่เปนผูใชบริการ Viki เอง โดยผูใชที่เปนอาสาสมัครสามารถเลือกผลิตคําบรรยายจากเน้ือหาที่

มีอยูบน Viki เปนภาษาใดก็ได จึงทําใหเน้ือหาบน Viki มีคําบรรยายมากถึง 158 ภาษาจากทั่วโลก  

 Viki มีรูปแบบการหารายไดแบบ Freemium ผูใชบริการสามารถซื้อ Viki Pass เพ่ือรับชมเน้ือหา

รายการแบบไมมีโฆษณาไดในราคา SGD 4.99 ตอเดือน หรือ SGD 49.99 ตอป  

• Catchplay 

CatchPlay ถูกต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2550 โดยบริษัท Catchplay Holdings Group ซึ่งอยูในเครือของ

บริษัท VIA Technologies สญัชาติไตหวัน ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่ ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอเนีย ใน

สหรัฐอเมริกา เริ่มธุรกิจจากการบริการขายหรือใหเชาภาพยนต ทั้งในรปูแบ DVD และออนไลน ตอมาในป 

พ.ศ. 2559 CatchPlay เปดตัวชองทางการบริการหนังผานบนเว็บไซตในเอเชีย เริ่มจากไตหวันในเดือน

มีนาคม และประเทศในกลุมเอเชียอ่ืนๆในเวลาตอมา โดย CatchPlay เปดตัวในตลาดสิงคโปรในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีใหบริการแบบ SVoD โดยมีโปรโมช่ันมากมายใหลูกคาไดเลือกรับชม ทั้งผานทาง

เว็บไซต www.catchplay.com/sg/ ในราคา SGD 14.90 ตอเดือน หรอืนอกจากน้ีทางบริษัทมีการรวมมือ

กับ ผูใหบรกิารโทรคมนาคม เจาใหญของสิงคโปร StarHub ทั้งเพ่ิมเปนชองรายการหน่ึงของ StarHub TV 

โดยใชช่ือวา CATCHPLAY Unlimited HD ซึ่งลูกคาที่เปนสมาชิกของ StarHub TV รับชมฟรี หรอืหาก

ลูกคาไมมีสญัญากับ StarHub TV ก็สามารถใชบริการในราคา SGD 12.90 เดือน นอกจากน้ี ยังมีบริการ

แบบ free membership สามารถรับชมเปน Video on Demand คือ ใหผูบริโภคเลือกเชาชมวิดีโอได

ตามเรื่องในราคา SGD 3 ตอเรื่อง ทั้งน้ี CatchPlay ไดเริ่มใหบริการในประเทศสิงคโปรต้ังแตเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

 

บริการ OTT TV โดยผูผลิตเนื้อหา (OTT TV from Content Producer) 

• Eleven Sport Network  

Eleven Sport Network เดิมเปนชองรายการที่รวบรวมรายการกีฬา (Niche Content) เชน 

รายการฟุตบอล (Premier league, Laliga, The Emirates FA Cups, SerieA TIM) รายการแขงรถยนต 

(Formular1) รายการแขงเท็นนิส (ATP Tour) รายการแขงขันอเมริกันฟุตบอล (NFL) และรายการ
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แขงขันบาสเก็ตบอล (NBA) เปนตน เพ่ือออกอากาศบน Pay TV ในประเทศเบลเย่ียม เริ่มขยายชอง

ทางการใหบริการเน้ือหาที่มีอยูมาในรูปแบบ OTT TV ในประเทศเบลเย่ียมต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 

2558 โดยมีจุดเดนที่ผูใชบริการสามารถชมรายการกีฬาแบบสดได (Live Sports) ปจจุบันใหบริการใน

ประเทศเบลเย่ียม ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโปแลนด ประเทศไตหวัน และประเทศสิงคโปร108

109 

 Eleven Sports Network ประกาศใหบริการในประเทศสิงคโปรเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 

2559 ในรูปแบบ SVoD ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกแพ็คเกจบริการแบบรายวัน หรือรายสัปดาหไดใน

ราคา SGD 3.90 หรือ SGD 5.90 ตามลําดับ109

110 

ที่ผานมา Eleven Sports Network ไดรับลิขสิทธ์ิในการถายทอดสดฟุตบอลยูโร พ.ศ. 2559 เพ่ือ

ถายทอดฟุตบอลยูโรที่จัดขึ้นต้ังแต 10 มิ.ย. – 10 ก.ค. พ.ศ. 2559 ในประเทศสิงคโปรแตเพียงผูเดียว 

(Exclusive UEFA Euro 2016 Rights) Eleven Sports Network ไดทําสัญญาใหผูใชบริการ Pay TV 

ของ Singtel TV และ StarHub TV สามารถรับชมได และไดรวมมือกับ Toggle ซึ่งเปนแพลตฟอรม OTT 

TV ในประเทศสิงคโปรอีกรายหน่ึง (รายละเอียดของ Toggle จะกลาวตอไปในบทน้ี) เพ่ือใหผูใชบริการ 

Toggle สามารถรับชมฟุตบอลยูโรไดเชนเดียวกัน Eleven Sports Network ยังทําสัญญาในลักษณะ

เดียวกันกับบริการ Pay TV ของ Singtel TV และบริการ OTT TV ของ Toggle และ StarHub Go 

(รายละเอียดของ StarHub Go จะกลาวตอไปในบทน้ี) เพ่ือใหบริการเน้ือรายการพรีเมียรลีก และเน้ือหา

รายการกีฬาพรีเมี่ยมอ่ืนๆ นอกจากน้ียังพบวา Eleven Sports Network พวงขายบริการ OTT TV ของ

ตนกับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ M1 ภายใตแพ็คเกจ M1 Fibre Sports Bundle อีกดวย110

111 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV (OTT TV from Free TV Provider) 

• Toggle 

Toggle เปนบริการ OTT TV ของบริษัท Mediacorp ซึ่งเปนผูผูกขาดชองโทรทัศนระดับชาติใน

ประเทศมาเลเซีย Toggle เริ่มใหบริการเมื่อป พ.ศ. 2556 สงเน้ือหารายงานโทรทัศน ละคร ภาพยนตร

จากชองรายการทั้ง 7 ชองของบริษัท Mediacorp เน้ือหาที่ผลิตเพ่ือออกอากาศบน Toggle โดยเฉพาะ 

และเน้ือหารายการ/ภาพยนตรมูลคาสูงตางๆ ทั้งรูปแบบ Live และ VoD ไปสูผูใชบริการบนอุปกรณ

รองรับแบบประจําที่ แบบพกพา และแบบอุปกรณเสริมเฉพาะในประเทศสิงคโปร 

Toggle ใหบริการในรูปแบบ Freemium โดยผูใชบริการสามารถรับชม Toggle ไดแบบไมเสีย

คาใชจาย ในขณะที่ผูใชบริการที่เสียคาใชจายจะรับชมเน้ือหาไดมากกวา โดยผูใชบริการแบบ Toggle 

Prime สามารถรับชมเน้ือหารายการละครยอนหลังตอนลาสุดที่ผานมาไดหรือสามารถดูลวงหนาการ

109 ที่มา: http://www.broadbandtvnews.com/2015/10/28/eleven-sports-network-goes-ott-in-belgium/ 
110 ที่มา: http://elevensportsnetwork.com/eleven-sports-network-launches-online-streaming-service-in-singapore/ 
111 ที่มา: https://www.m1.com.sg/personal/home-broadband/sportsbundle#FAQ 
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ออกอากาศผานระบบโทรทัศน (Toggle-it-First) ในขณะที่หากรับชมแบบไมเสียคาใชจายจะตองรอไป

ระยะเวลาหน่ึงกอนที่ Toggle จะปลอยใหรับชมได แพ็คเกจน้ียังใหบริการภาพยนตรและรายการมูลคาสูง

ตางๆ จาก ABC Studios on Demand, ANIPLUS HD, Disney Movies On Demand, Nick Jr., AETN 

และ Fremantle อีกดวย ในราคา SGD 9.90 ตอเดือน 

นอกจากเน้ือหาที่มาจากชองรายการโทรทัศนที่ Mediacorp เปนเจาของ และรายการที่กลาวถึง

ขางตนแลว Toggle ยังรวมออกรายการสงเสริมการขายกับ Eleven Sports Network ซึ่งผูใหบริการ 

OTT TV ที่ถือครองลิขสิทธ์ิกีฬาที่มีมูลคาสูง เพ่ือใหบริการเน้ือหาดังกลาวผานแพลตฟอรมของ Toggle ใน

ช่ือ Toggle Sports Menia Pass เพ่ือใหบริการชมกีฬาสด 3 รายการ และเทปบันทึก 3 รายการตอ

สัปดาหในราคาเริ่มตนที่ SGD 19.90 ตอเดือนสําหรับแพ็คเกจที่เปนสัญญารายป SGD 24.90 ตอเดือน

โดยไมมีสัญญาผูกมัด และ SGD 214.90 ตอปเมื่อจายทันที 111

112 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider)  

• StarHub Go 

StarHub Go เปนแพลตฟอรม OTT TV ใหบริการต้ังแต เดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2555 โดยบริษัท 

StarHub TV ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV รายใหญในประเทศสิงคโปร StarHub Go ใหบริการเน้ือหาที่

หลากหลาย ทั้งภาพยนตร รายการโทรทัศน และรายการถายทอดสดกีฬาตางๆ ในรูปแบบ Live และ 

VoD ใหผูใชบริการรับชมไดผานอุปกรณรองรับแบบปประจําที่ พกพา และอุปกรณเสริมทั้งที่เปนของเจา

อ่ืน และ Set-top-box ของ StarHub TV ทั้งน้ี StarHub Go ใหบริการเฉพาะในประเทศสิงคโปรเทาน้ัน

112

113 

ปจจุบันใหบริการแบบ SVoD ผาน 3 แพ็คเกจคือ 1) Go Select ใหผูใชเลือกดูเน้ือหารายการ

โทรทัศน และภาพตรที่มีมูลคาสูง เชน ภาพยนตรจาก HBO Originals, TVB Dramas และ DreamWorks 

เปนตน ในราคา SGD 9.90 ตอเดือน 2) Go Sports ใหผูใชดูรายการกีฬาที่มีมูลคาสูงแบบ Live และ 

VoD ได ในราคา SGD 9.90 ตอเดือน และรวมมือกับ Eleven Sports Network เพ่ือนําเสนอเน้ือหากีฬา 

Premier League, the FA Community Shield, the FA Cup, the League Cup แ ล ะ อ่ื น ๆ  แ ก

ผูใชบริการ StarHub Go ในราคาเพียง SGD 19.90 ตอเดือนโดยไมมีสัญญาผูกมัด (ระดับราคาทั่วไปอยูที่ 

SGD 24.90 ตอเดือน) และ 3) Eeva’s Learning Channel ใหผู ใชบริการสามารถชมรายการเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัยประถมจากชองรายการเพ่ือการศึกษาที่เปนภาษาจีนรายแรกในประเทศ

112 ที่มา: http://www.toggle.sg/en/priceplan 
113 ที่มา: https://www.starhubgo.com/help?pageid=help_html 
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สิงคโปร ในราคา SGD 8.56 ตอเดือน 113

114 และใหบริการแบบ TVoD ใหผูใชบริการสามารถเชาดูเปนราย

เรื่องได 

StarHub Go ใหบริการแบบ OTT as a Feature แกผู ใชบริการ  Pay TV ของ StarHub TV โดย

ผูใชบริการดังกลาวสามารถรับชม StarHub Go ในแพ็คเกจ Go Select และ Go Sports มูลคา SGD 

9.90 ตอเดือนไดโยไมสียคาใชจายจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2559 และจะเริ่มเก็บคาบริการในราคา SGD 5.35 ตอ

เดือนต้ังแตเดือน มการาคม พ.ศ. 2560115 นอกจากน้ียังใชขอไดเปรียบทางการรวมตัวในแนวต้ัง 

(Vertical Integration) ของกลุม StarHub ที่มีการใหบริการโทรคมนาคมดวย โดยไมเก็บคาบริการ 

Mobile Data จากผูใชบริการ StarHub Mobile Data Service เมื่อรับชม StarHub Go ผาน 2G, 3G 

หรือ LTE ของ StarHub Mobile Data Service อีกดวย 

• Singtel TV Go 

Singtel TV Go เปนแพลตฟอรม OTT TV ในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน เริ่มใหบริการแกผูใชบริการ 

Pay TV ของ Singtel TV เทาน้ัน ต้ังแตป พ.ศ. 2556 โดยผูใชบริการดังกลาวสามารถสมัครสมาชิก TV 

Go Pack เพ่ือใหตนสามารถรับชมชองรายการทั้งที่เปน Live และ VoD ไดผานอุปกอนประจําที่ อุปกรณ

พกพา และผาน Set-top-box ของ Singtel TV สูงที่สุด 3 อุปกรณ พรอมกันได ในราคาเริ่มตนที่ SGD 

6.90 ตอเดือน115

116 

 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม (OTT TV from Collaborated 

Providers) 

• HOOQ 

HOOQ เปนบริการ OTT TV ในรูปแบบเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันระดับภูมิภาค เกิดจากความ

รวมมือระหวาง Singtel, Sony Pictures และ Warner Bros. Entertainment โดยใหบริการเน้ือหา

ภาพยนตร  ล ะคร  และร ายกา ร โทรทั ศน ส ว นห น่ึ ง จ าก  Sony Pictures และ  Warner Bros. 

Entertainment รวมถึงภาพยนตรที่เปนที่นิยมจากแตละพ้ืนที่ (Local Content) ในรูปแบบ VoD บน

อุปกรณแบบพกพา และบนโทรทัศนผานอุปกรณเสริม เริ่มใหบริการต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

ใหบริการในประเทศอินโดนิเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทย ปจจุบันยังไมมีการ

ใหบริการในประเทศสิงคโปร116

117 

114 ที่มา: http://www.starhub.com/personal/tv/add-on-channels/eevas-learning-channel.html 
115 ที่มา: http://www.starhub.com/personal/tv/starhub-go/tv-wherever.html 
116 ที่มา: http://www.singteltv.com.sg/singteltvgo/ 
117 ที่มา: Singtel’s Annual Report 2016 
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 HOOQ ใหบริการแบบ SVoD ในราคาเฉลี่ยประมาณ USD 3.50118 (IDR 49,500 ในประเทศอิน

โดนิเซีย IR 249 ในประเทศอินเดีย PHP149 ในประเทศฟลิปปนส และ THB 119 ในประเทศไทย) โดยที่ 

1 บัญชีสามารถรับชมได 5 อุปกรณ ทั้งน้ี HOOQ มองวา Netflix คูแขงรายสําคัญ จึงอาจจงใจต้ังราคาที่

ตํ่ากวา Netflix คอนขางมาก (คาบริการรายเดือนของ Netflix อยูที่ USD 7.90) หน่ึงกลยุทธที่สําคัญใน

หาฐานลูกคาขนาดใหญในตางประเทศคือการเปนพันธมิตรกับผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญในแตละ

ประเทศ โดยปจจุบันเปนพันธมิตรกับ Telkomsel ในประเทศอินโดนิเซีย Airtel ในประเทศอินเดีย 

Globe Telecom ในประเทศฟลิปปนส และ AIS ในประเทศไทย118

119 

 

5.3.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

ประเทศสิงคโปรมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและภาษา โดยมีภาษาราชการถึง 4 ภาษา 

ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ภาษาจีนกลาง และ ภาษาทมิฬ ทําใหการแขงขันมีความหลากหลายใน

สวนของเน้ือหาดังที่กลาวไปเบ้ืองตนในหัวขอ 3.3.1 นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปรนับเปนหน่ึงในประเทศ

กลุมประเทศอาเซียนที่มีผูเลนในธุรกิจ OTT TV ที่คอนขางมาก ทั้งแพลตฟอรมเสริมที่มาจากผูใหบริการ

โทรทัศนเดิม หรือ OTT TV แพลตฟอรมจากผูผลิตรายใหมของในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากสิงค

โปรมีระบบการกระจายภาพและเสียงโทรทัศนที่ครอบคลุมครัวเรือนเปนสวนมากของประเทศ ในป พ.ศ. 

2558 จากการสํารวจโดยบริษัท Nielsen มีผูบริโภคราว 85%119

120 รับชมโทรทัศนดิจิตอลแบบไรคาใชจาย 

สวนการบริการโทรทัศนแบบบอกสมาชิกมียอดผูใชสูงถึงกวา 960,000 ครัวเรือน 120

121 อีกทั้งสิงคโปรยังมี

โครงขายอินเทอรเน็ตที่แข็งแรงและทั่วถึงภายในประเทศ จึงทําใหมีฐานผูชมคอนขางหนาแนน เปนผลให

ธุรกิจ OTT TV ในประเทศสิงคโปรมีสีสันมากขึ้น 

118 อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วนัที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
119 ที่มา: https://hooq.desk.com/customer/portal/articles/2120413-how-much-does-a-hooq-subscription-cost- 
120 ที่มา: http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/85-of-singapore-viewers/2241228.html 
121 ที่มา: Singapore in Figures 2016 by Department of Statistics Singapore 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 139 

                                                            



 

 

รูปท่ี 5-21: พ้ืนฐานเดิมของการใหบริการโทรทัศนในประเทศสิงคโปร 

 จากรูปที่ 5-21 แสดงใหเห็นถึงผูเลนในธุรกิจ Linear Television ที่มีเพียง 3 รายใหญ ไดแก 

Media Corp ซึ่งเปนบริษัทในเครือของกลุม Temasek ของรัฐบาลที่ผูกขาดการใหบริการโทรทัศนดิจิตอล

แบบไรคาใชจาย และ บริษัทโทรคมนาคม 2 รายใหญอยาง StarHub และ SingTel ที่ใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก โดยผูบริโภคสวนใหญใหนิยมรับชมและความสนใจกับบริการแบบไรคาใชจาย เห็นได

จากจํานวนช่ัวโมงในการรับชมตอสัปดาหที่มากที่สุด รองลงมาเปน StarHub TV ที่เปดใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิกเปนรายแรกต้ังแตป พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผูชมไลเรี่ยกับ SingTel TV ที่เปนนองใหมในป 

พ.ศ. 2550 

ผูบริการโทรทัศนทั้ง 3 ราย ตระหนักถึงความสําคัญของกระแส OTT TV และเล็งเห็นวาการ

ใหบริการในแพลตฟอรมน้ีจะเพ่ิมมูลคาใหแกบริการของตน อีกทั้งยังเพ่ิมความสะดวกสบายแกผูบริโภค 

ทั้งสามจึงสรางบริการ OTT TV ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา โดย Media Corp มี OTT 

แพลตฟอรมช่ือวา Toggle StarHub TV มีแอพพลิเคช่ันช่ือวา StarHub Go และ SingTel TV ออกเปน

แอพพลิเคช่ัน SingTel TV Go ซึ่งไดมีการอธิบายรายละเอียดการใหบริการในหัวขอ 5.3.1 ไปแลว 

การแขงขันของตลาด OTT TV ในประเทศสิงคโปรมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายในป 

พ.ศ. 2559 ที่ผานมา เน่ืองจาก มีผูใหบริการ OTT TV รายใหมจากตางประเทศเขามามีบทบาทในสิงคโปร

มากขึ้น เชน ผูผลิตระดับโลกอยาง Netflix ผูใหบริการสัญชาติฮองกงอยาง Viu และ CatchPlay จาก

ไตหวัน ที่ถึงแมจากเปดใหบริการหลังสุดเมื่อเดือนมิถุนายน แตก็ไดรับความนิยมอยางลนหลาม 

• StarHub TV
- Pay TV by Telco “StarHub”
- The first Pay TV provider since B.E. 2534
- Providing SVoD services

• Media Corp
- Monopolized by Media Corp under MDA
- Providing 7 free channels
- Launching “Toggle” as a Freemium Add-on Feature

Free TV

Pay TV

Popularity

From the diagram, we can see that Free TV receives 
the most popularity in Singapore. For Pay TV, StarHub
TV outperforms SingTel TV by little due to its long 
presence on the market. SingTel TV is catching up 
though.

In B.E. 2556, most big OTT platforms are available on 
the market. Therefore, the linear TV possibly got 
affected. As a result, the average time spent on all 3 
operators decreased in B.E. 2557.

0 5 10 15 20

Free-to-
Air

StarHub
TV

SingTel
2558
2557
2556

Average Time Spent (Hours)

Source: MDA’s Media Consumer Experience Study 2015 

• SingTel TV
- Pay TV by Telco “SingTel”
- Pay TV provider since B.E. 2534
- Providing SVoD services

Singapore’s Landscape of Linear TV
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รูปท่ี 5-22: สวนแบงตลาดของธุรกิจ OTT TV ในประเทศสิงคโปร 

 โดย Toggle ที่ใหบริการแบบ Freemium ยังคงไดรับความนิยมสูงสุด สวนอันดับสองรองลงมา

คือ Netflix ที่เพ่ิงเปดตัวไปในปน้ี ตามมาดวยแอพพลิเคช่ันจากผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกทั้ง 

2 ราย StarHub Go และ SingTel TV Go ตามลําดับ ดังที่เห็นในรูป 5-22 นอกจากน้ี ผูเลนรายใหมจาก

เอเชียอยาง Viu และ Catchplay ก็ไดรับการตอนรับอยางดีจากชาวสิงคโปร  จากการสํารวจพฤติกรรม

ผูบริโภคโดย MDA พบวาผูชมมีความตองการในการรับชมเน้ือหาใหภาษาอังกฤษสูงสุด รองลงมาคือ 

ภาษาจีน นอกจากน้ีรายการโทรทัศนบันเทิง วาไรต้ี จากไตหวัน เกาหลี และสหรัฐ ไดรับความนิยมเปน

อยางมากในสิงคโปร 121

122 จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหผูใหบริการรายใหมอยางทั้ง Netflix Viu  และ 

Catchplay เขาถึงกลุมผูชมไดอยางรวดเร็ว 

 โดยทั่วไป ชาวสิงคโปรยังคงช่ืนชอบการรับชมแบบไรคาใชจาย เน่ืองจาก โดยเฉลี่ย ผูบริโภค

รับชมวิดีโอจากทาง YouTube มากที่สุดถึง 96% รองลงมาคือ การรับชมแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ 20% 

นอกจากน้ี ยังมีขอกังขาที่อาจสงผลเสียตอผูใหบริการ OTT TV ที่เปนเจาของเน้ือหา เพราะ สืบ

เน่ืองมาจากผลสํารวจขางตน พบวา ประชาชนเลือกรับชมการรายการยอนหลังของชองโทรทัศนฟรีผาน

ทาง YouTube มากกวา Toggle ซึ่งสิ่งน้ีคือการแขงขันกันระหวางผูเลนในตลาด OTT TV ในสิงคโปรที่นา

จับตามองวาทางผูผลิตจะมีมาตรการใดในการจัดการกับปญหาน้ี 

 

 

 

122 ที่มา: OTT Video Consumer Study 2015 by MDA 

Considering the Free TV contents, YouTube is the 
go-to choice for catch-up watching rather than 
Toggle although the Media Corp is the original owner 
of the contents. The scenario highlights the 
competition between the foreign provider and the 
local provider.

In general consumers when asked where they view videos 
the most from gravitate toward YouTube (96%), Pirate sites 
(20%), Toggle(14%), StarHub Go(5%) and SingTel TV Go(5%)

OTT Players Ranking

19%

16%

13%

11%

9%
8%

Toggle Netflix StarHub Go SingTel TV
Go

Viu* CatchPlay*

Current Users on the market (%)

Free-to-Air

Pay TV

Independent  Providers

*New comers

Source: MDA’s OTT Video Consumer Study 2015 

Considering within the group of consumers who 
are subscribed to any OTT TV platform(s)

In Singapore’s OTT TV business, Toggle, thanks to its 
free contents, still receives the warm welcome from 
the mass.

For Pay contents, the world’s player like Netflix gains 
the popularity from Singaporeans. Yet, local providers 
like StarHub Go and SingTel TV Go follow firmly.

Moreover, the new players entering Singapore this 
year (B.E. 2559) like Viu and CatchPlay, which 
provide the popular far-east contents, are worth 
keeping an eye on.

Singapore’s OTT TV Environment
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ผลกระทบของการใหบริการ OTT TV ตอผูบริโภค 

ดวยความหลากหลายของตลาด OTT TV และการประโยชนจากอินเทอรเน็ตที่แพรหลายดังที่

กลาวไปขางตน ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป ดังน้ันจึงอาจสงผลกระทบตอธุรกิจโทรทัศนได 

โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบบอกรับสมาชิก และจากขอมูลของ Zenith Optimedia และ Nielsen พบวา 

รายไดจากโฆษณาของชองโทรทัศนมีการเติบโตลดลงถึงเกือบ 10% จาก $646.2ลาน ในปพ.ศ. 2557 

เหลือเพียง $583.4ลาน ในปพ.ศ. 2558 ในขณะที่รายไดโฆษณาของวิดีโอออนไลนมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 

นับเปนเม็ดเงินโดยเฉลี่ยทั้งสิ้น $9.6ลานตอป ในชวง 3 ปที่ผานมา และมีการคาดการณวาจะเพ่ิมขึ่นเปน 

$18.8ลาน ในปพ.ศ. 2560123 

 

รูปท่ี 5-23: ผลกระทบของการใหบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปร 

จากรูป 5-23 ผลสํารวจจาก MDA พบวาในพ.ศ. 2558 ที่ผานมา หลังจากที่ OTT TV เขามามี

บทบาทในประเทศสิงคโปรมากขึ้น พฤติกรรมการใชโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกโดยสวนใหญไมได

เปลี่ยนไปมาก โดย 67% ของผูบริโภคยังคงใชบริการโทรทัศนแบบบอกสมาชิกเหมือนเดิม อยางไรก็ตาม 

ผูบริโภคบางสวนมีการปรับวิธีการรับชมสื่อ โดย 17% มีรายจายตอโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกลดลง 

เพราะผูบริโภคไดมีการลดแพคเกจการใชงาน (cord-shaving) เพราะเห็นวามี OTT TV เปนอีกทางเลือก

หน่ึงที่ดี นอกจากน้ี 13% ของผูบริโภคมีรายจายตอโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก

การใชบริการแบบขายพวง (bundled services) รวมกับแพลตฟอรของ OTT TV  และผูใชสวนนอยเพียง 

2% (cord-cutting) ไดยกเลิกการใชบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก123

124 ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีความ

123 ที่มา: http://www.mumbrella.asia/2015/08/singapore-tv-ad-spend-growth-to-fall-10-in-2015-while-online-video-surges-china-sees-tv-ad-ex-

growth-dip-for-first-time-on-record/ 
124 ที่มา:  OTT Video Consumer Study 2015 
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• OTT platforms do not affect Pay TV consumer behavior much
- Majority still watches Pay TV the same
- Some spend less on Pay TV due to “cord-shaving”
- Some spend more on Pay TV due to “bundled services”
- Only a few cancel Pay TV

• Pay TV number of subscribers
- Both StarHub TV and SingTel TV experience slow growths
- StarHub TV: more subs and faced with near zero growth
- SingTel TV: lower subs but growing faster

• Pay TV ARPU
- StarHub TV: high and stable
- SingTel TV: growing since B.E. 2556 (due to the transition 

from mio TV to SingTel TV and the deal to air Barclays 
League Premium)

• Pay TV Revenue
- No significant drop for both Pay TV providers
- The revenue of each provider corresponds with the 

ARPU figure.
With the presence of OTT TV, there might be a slow growth in 
subscriptions and some customers switch to the OTT platform but 
the business is still growing as the revenues of Pay TV players 
presented here.

OTT TV Effects on Singapore
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สอดคลองกับจํานวนบอกรับสมาชิกของโทรทัศนจากผูประกอบการทั้งสอง ซึ่งคือ StarHub TV และ 

SingTel TV ที่ลดลงแตไมมาก ดังที่แสดงในรูปที่ 5-24 

 

รูปท่ี 5-24: จํานวนผูใชและรายไดเฉลี่ยตอสมาชิกของผูใหบริการ Pay TV 

 

ผลกระทบของการใหบริการ OTT TV ตอผูใหบริการ Pay TV 

จํานวนของผูใชโทรทัศนแบบบอกสมาชิกยังมีการเติบโตขึ้นสําหรับ SingTel TV แตอาจจะไมได

เติบโตเร็วเชนเคย ในขณะที่จํานวนผูใชของ StarHub TV ยังมีความทรงตัว จะเห็นไดวา จํานวนผูใชไมได

ลดลงเลยสําหรับผูใหบริการทั้งสอง ในทํานองเดียวกัน ARPU หรือรายไดเฉลี่ยของผูใชยังมีความเติบโตขึ้น

สําหรับ SingTel TV สวน StarHub TV ก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงสามารถสรุปไดวา การที่ธุรกิจ 

OTT TV เริ่มเขามามีบทบาทในประเทศสิงคโปรกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กเพียงนอยตอการบริโภค

สื่อดานโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก นอกจากน้ี สืบเน่ืองจากรูปที่ 5-24 ผลกระทบของ OTT TV ที่มีตอ

รายไดโดยภาพรวมของธุรกิจโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกไมไดมีมากอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ผู

ใหบริการโทรทัศนก็ควรจับตามองแนวทางการตลาดของธุรกิจ OTT TV เพราะถึงแมน่ีเปนเพียงชวง

เริ่มตนของตลาดเทาน้ันแตธุรกิจก็มีการเติบโตที่คอนขางเร็วเชนกัน 

 

5.3.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

ในสวนของแนวทางกํากับดูแลและนโยบายสงเสริมการใหบริการ OTT TV ของประเทศสิงคโปร

จะใหขอกฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆที่มีอยูแลวในหัวขอการใหบริการโทรทัศนและการกระจายภาพ

และเสียงโดยทั่วไป โดยรัฐบาลสิงคโปรมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับ 4 หัวขอหลัก ไดแก การใหใบอนุญาต 

การคุมครองผูบริโภค การพิจารณาเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ และการกํากับดูแลโฆษณาตางๆ ซึ่งจะมีผูกํากับดูแลที่

แตกตางออกไป 
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รูปท่ี 5-25: แผนผังการบังคบัใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV ในประเทศสิงคโปร 

 จากรูปที่ 5-25 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมการควบคุมของหนวยงานตางๆ ในประเทศสิงคโปรที่ทํา

หนาที่ดูแลในสวนตางๆ ของธุรกิจการกระจายภาพและเสียง ซึ่งโดยหลักแลว รัฐบาลจะอยูเบ้ืองหลังการ

กํากับดูแลโดยสวนใหญซึ่งประกอบไปดวยขอกฎหมายหลายสวน จําแนกออกเปน 2 สวนกวางๆ ไดแก ขอ

กําหนดการออกอากาศ โดยมี Infocomm Media Development Authority (IMDA) เปนผูควบคุม

โดยเฉพาะ ภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร และการดูแลเรื่องลิขสิทธ์ิ 

ซึ่งดูแลโดยสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร กระทรวงกฎหมาย นอกจากน้ี ยังมีเรื่อง

การสอดสองการโฆษณาโดย Advertising Authority of Singapore ซึ่งองคกรพัฒนาเอกชนของสิงคโปร 

 Broadcasting Act ไดกลาวถึงการให ใบอนุญาตแกผูออกอากาศภาพและเสียง ภายใต

พระราชบัญญัติน้ีมีคํานิยามของ Internet Content Provider ซึ่งไดรวม OTT TV ไวดวย เพราะ OTT 

TV มีการใหบริการเน้ือหาเพ่ือการคาผานโครงขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง Internet Content Provider จะ

ไดรับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติอยูแลว ตองปฏิบัติตามตามขอกําหนดของ Class License และ Internet 

Code of Practice นอกจากน้ี OTT TV ในรูปแบบ SVoD นับเปนบริการ Pay-TV ประเภทหน่ึง จึง

จําเปนตองไดรับใบอนุญาต Subscription Television Service (TV) Licence ดวย ทั้งน้ี กฎเหลาน้ีมี

อํานาจบังคับใชกับผูใหบริการทั้งจากในประเทศและตางประเทศที่ใหบริการที่ใหบริการภายในอาณาเขต

ของประเทศสิงคโปร ซึ่งที่ปรึกษาไดยกคําอธิบายมาแสดงไวดังรูปที่ 5-26 

Jurisdiction of
Government of Singapore

Ministry of Communications 
and Information Ministry of Law

Infocomm Media
Development 

Authority
Intellectual Property 
Office of Singapore 

Broadcasting Act
Code of practice for TV Broadcasting Standards
Internet Code of Practice
Subscription TV Code
Policy Framework for Net Neutrality

Intellectual Property Law

Copyright Act

Advertising Authority of 
Singapore

Singapore’s Code of
Advertising Practice

Consumers Association of 
Singapore (NGO)

Singapore’s OTT-related Rules and Regulators
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รูปท่ี 5-26: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต 

 จากรูปที่  5-26 ภายใตประมวลหลักการป ฏิ บั ติ  Code of Practice for Broadcasting 

Standards ไดมีการจําแนกรูปแบบการออกใบอนุญาตออกเปน 2 ประเภท 1) Niche TV License 

สําหรับผูใหบริการที่มีผูชมจํานวนตํ่ากวา 100,000 คนตอชองรายการ หรือ มีผูชมตอวันตํ่ากวา 250,000 

คนตอทั้งการใหบริการทั้งหมด และ 2) Nationwide TV License สําหรับผูใหบริการที่มีผูชมจํานวน

มากกวา 100,000 คนตอชองรายการ หรือ มีผูชมตอวันมากกวา 250,000 คนตอทั้งการใหบริการทั้งหมด

124

125 ซึ่งโดยทั่วไปแลว OTT TV แพลตฟอรมมักตกอยูในจําพวก Nationwide TV License 

 รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญในเรื่องการคุมครองผูบริโภคดานการออกอากาศ ในเบ้ืองตน OTT 

TV จะถูกควบคุมโดย Internet Code of Practice ที่ดูเรื่องเน้ือหามีสามารถออกอากาศได ซึ่งจะมีความ

คลายคลึงกับเกณฑการประเมินในประเทศอ่ืนๆ เชน หามมีการออกอากาศภาพลามกอนาจาร การละเมิด

ทางเพศดวยความไมสมยอม การมีเพศสัมพันธกับผูเยาวและกับสิ่งวิปริตอ่ืนๆ การรุนแรงทางภาษาที่

กอใหเกิดความเกลียดชังตอเช้ือชาติและศาสนา เปนตน อีกทั้ง ยังจําเปนตองมีการจัดลําดับอายุที่

เหมาะสมในการชมเน้ือหาตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนหนาที่ของผูใหบริการ OTT TV ในการจําแนกใน

เบ้ืองตน 

125 ที่มา: https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/licensing/licences/licence-for-the-provision-of-broadcasting-
services/subscription-nationwide-television-service-licence/key-conditions-for-niche-and-nationwide-tv 

OTT providers, whose contents are publicized in 
Singapore, fall into the definition of Internet Content 
Providers.
Therefore, they are automatically class-licensed.

Consequently, they have to comply with the Internet 
Code of Practice on the next slide.

Two-tier model

- Niche TV License
for Internet Service Providers with less than 100,000 
subscribers
- Nationwide TV License
for Internet Service Providers with more than 100,000 
subscribers

“Internet Content Provider” means
(a) any individual in Singapore who provides any 
programme, for business, political or religious purposes, 
on the World Wide Web through the Internet; or
(b) any corporation or group of individuals (including any 
association, business, club, company, society, 
organisation or partnership, whether registrable or 
incorporated under the laws of Singapore or not) who 
provides any programme on the World Wide Web through 
the Internet, and includes any web publisher and any web 
server administrator.

Computer on-line services that are provided by Internet 
Content Providers and Internet Service Providers are 
subject to a class license.

Broadcasting Act
(Chapter 28, Section 9)

Code of Practice for TV 
Broadcasting Standards

“Nationwide TV service” means a licensable TV 
broadcasting service provided by a nationwide TV service 
licensee, and “nationwide Terrestrial broadcast TV 
service”, “nationwide Cable TV service”, “nationwide IPTV 
service” and “nationwide OTT TV service” shall be 
construed accordingly.

"Niche TV service" means a licensable TV broadcasting 
service provided by a niche TV service licensee.

"Over-the-top TV service" or “OTT TV service” means a 
licensable TV broadcasting service delivered over the 
open Internet.

Singapore’s OTT-related Regulations: Licensing
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รูปท่ี 5-27: ประมวลหลักการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต 

 จากรูปที่ 5-27 โดยหมวดตางๆในการออกอากาศจะใชเกณฑรวมกับการออกอากาศทางโทรทัศน

ภายใตประมวลหลักการปฏิบัติ Subscription TV Code ซิ่งมีทั้งสิ้น 6 หมวด ไดแก 

1) G-General: หมวดรายการทั่วไปที่สามารถรับชมไดทุกวัย 

2) PG-Parental Guidance: หมวดรายการที่ เหมาะสําหรับผูชมเกือบทุกวัยยกเวนเด็กเล็กที่

จําเปนตองไดรับคําแนะนําจากผูปกครอง 

3) PG13-Prental Guidance 13: หมวดรายการที่จํากัดอายุสําหรับเด็กวัยตํ่ากวา 13 ป จําเปนตอง

ไดรับคําแนะนําจากผูใหญ อาจมีภาพเปลือยทอนบนที่ไมมีกิจกรรมทางเพศเขามาเก่ียวของและ

อาจมีคําสบถ 

4) NC16-No Children under 16: หมวดรายการที่ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 16 ป ซึ่ง

เน้ือหาจะมีความคลายคลึง PG13 แตมีความรุนแรงมากขึ้น 

5) M18-Mature 18: หมวดรายการสําหรับผูชมที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป อาจมีเน้ือหาที่รุนแรงเพ่ิมขึ้น

จาก M16 เพ่ิมเติมเรื่องภาษาและคําพูดของเน้ือหา อาจมีคําพูดดาทอเสียดสี และภาพกราฟคที่

นากลัว 

6) R21-Restricted 21: หมวดรายการสําหรับผูชมที่มีอายุ 21 ปขึ้นไป นับเปนเน้ือหาที่มีความ

รุนแรงที่สุด อาจมีภาพการมีเพศสัมพันธระหวางบุคคล 2 คนที่ตางเพศหรือเพศเดียวกัน 

 อยางไรก็ดี การเซ็นเซอรตางๆ ของประเทศสิงคโปร ยังมีขอขัดแยงกับโครงรางกฎหมายดาน Net 

Neutrality ที่กลาววา ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ตอยางครบถวน โดยหามมิใหมี

The Code sets out the formats and obligations of 
internet content providers and concerns about explicit 
contents.
Prohibited materials are of nudity, sexual violence, 
non-consent, explicit or under-16 sexual activities, 
homosexuality, incest, pedophilia, bestiality, 
necrophilia, relished acts and ethnic, racial, religious 
hatred.

Internet Code of Practice

Net Neutrality centers around the rights of 
consumers to be exposed to all data on the 
internet. Therefore, internet service providers are not 
allowed to block any consumers’ access to internet 
contents. “The scope of net neutrality policy applies to 
mobile Internet services and it prohibits blocking the 
broadcast of legitimate contents that follow the Internet 
Code of Practice"

Policy Framework for Net 
Neutrality (June 16, 2011)

Classification in accordance with audiences:

While OTT TV may offer contents up to R21 with the 
safeguards that meet the requirements set by MDA, 
linear services offered by FTA TV and Pay TV can offer 
up to only M18 and PG13, respectively.
Censorship subject to program guideline: censorship 
on OTT platforms are more relaxed; rather, the 
contents get classified instead which will be discussed 
on the next slide.

Subscription TV Code

Singapore’s OTT-related Regulations: Consumer Protection
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การกีดกันการเขาถึงขอมูลของผูบริโภค และน่ีก็เปนที่มาของกรณีศึกษาเก่ียวกับขอบังคับของประเทศ

สิงคโปร ดังที่กลาวถึงในรูปที่ 5-28 

 

รูปท่ี 5-28: กรณีศึกษาเกี่ยวกับบริการ OTT TV ท่ีเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร 

 ยกตัวอยางเชน เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา นายบารัค โอ

บามา ไดถูกรับเชิญไปพูดเกี่ยวกับประเด็นความรักรวมเพศ หรือ LGBT ในรายการ Ellen DeGeneres ซึ่ง

ทางชอง Channel 5 ของ Media Corp ไดมีการออกอากาศเปนประจํา หากแตเน้ือหาบางสวนของนาย

โอบามาไดถูกตัดออกไป ทั้งน้ีจึงเกิดขอกังขาวา หากรายการครั้งน้ีถูกฉายบน Toggle ซึ่งเปน OTT TV 

แพลตฟอรมของ Media Corp จะถูกเซนเซอรหรือไม เราพบวา OTT TV ไดรับการอะลุมอลวยในเรื่อง

การออกอากาศมากกวาโทรทัศนทั่วไป สามารถฉายหมวดหมูที่เหมาะกับกลุมผูชมที่มีอายุสูงขึ้น เห็นได

จาก Netflix ที่สามารถใหบริการเน้ือหาที่มีเน้ือหาที่คอนขางรุนแรงที่อยูในหมวด R21 ในขณะที่หมวด

รายการ M18 เปนหมวดที่สูงที่สุดที่ระบบโทรทัศนจะสามารถออกอากาศได กรณีศึกษาตอมา คือ ซีรีส 

Game of Throne ที่มีภาพการเขนฆา และภาพการมีเพศสัมพันธตางๆ ถูกจัดเปนรายการเน้ือหาที่เหมาะ

สําหรับผูชมที่มีอายุ 21 ปขั้นไปบนแพลตฟอรม OTT TV เน่ืองจากบริการ OTT TV ไดรับประโยชนจาก 

Parental Locks หรือ การต้ังคาการจํากัดอายุการรับชม ทําให OTT TV มีระบบการตรวจจับกลุมผูชมที่

ชัดเจนมากกวาโทรทัศนทั่วไปและสามารถในบริการเน้ือหาที่หลากหลายมากขึ้น 

 อน่ึง ผูใหบริการ OTT TV จําเปนตองคํานึงถึงเรื่องการโฆษณา และลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากการ

ผูประกอบการตองแสวงหารายไดจากโฆษณา และในการฉายรายการตางๆ จําเปนตองขอคําอนุญาตจาก

เจาของเน้ือหา ทั้งน้ี ธุรกิจ OTT TV จึงตองมีกฎหมายกํากับดูแลในสวนน้ี 

 

• Obama on Ellen’s Show

On February 12, 2016, Obama’s speech on LGBT rights during Ellen DeGeneres was 
cut while aired on Channel 5. The country claimed that it contained the topic of 
homosexuality which violates Clause 6.4 of the Subscription Television Programme
Code which states: "Programmes that depict a homosexual lifestyle should be 
sensitive to community values. They should not promote or justify a homosexual 
lifestyle.“ However, on the OTT TV platform the show may be aired with higher rate.

• Relaxed Censorship for the Contents on OTT platform

This issue raised much criticism. The clear example is from Netflix. Many shows on the 
platform have lots of explicit contents that potentially break the rules in the Singapore. 
For example, among many shows aired on Netflix in Singapore, Game of Throne gets 
rated as R21 on Netflix, despite its scenes that display nudity and violence. To put it in 
the nutshell, OTT TV can have more varied contents than linear TV.

Subscription TV Code Net Neutrality

Singapore’s OTT-related Regulations: Consumer Protection Cases
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รูปท่ี 5-29: กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

 จากรูปที่  5-29 การโฆษณาอยูภายใตประมวลหลักการปฏิบั ติ  Singapore’s Code of 

Advertising Practices ซึ่งระบุขอกําหนดในการฉายโฆษณา ซึ่งโดยหลักแลวมีลักษณะที่คลายคลึงกับ

ประเทศอ่ืนๆ เชน เน้ือหาที่นํามาออกอากาศตองมีมูลความจริง ไมความมีขอความที่แสดงความคิดเห็นที่

ไมเหมาะสม การใชคําที่สื่อถึงการชักจูง เชน ฟรี ฟรือ ลดราคา เปนตน นอกจากน้ีพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

(Copyright Act) และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา มีการคุมครองลิขสิทธ์ิของเจาของเน้ือหา โดยมาตรา

ที่ระบุโดยเฉพาะเก่ียวกับลิขสิทธ์ิดานงานภาพยนตร รายการโทรทัศนและวิทยุ งานละครตางๆ วาหามมี

การนําภาพและเสียงไปฉายซ้ํา หรือตัดตอเพ่ือการคาอ่ืนๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ อยางไรก็ตาม 

ขอกฎหมายน้ีไมไดรวมการคุมครองในเรื่องแนวคิดหรือคอนเซปตของงาน ซึ่งอาจเปนชองโหวในการทํา

ธุรกิจได 

 

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

 ขณะน้ีรัฐบาลสิงคโปรกําลังทํางานอยางหนักเพ่ือนําสิงคโปรไปสู Smart Nation ในยุคดิจิตอลน้ี 

โดยออกนโยบาย Infocomm Media 2025 ที่มุงเนนใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

ระบบอินเทอรเน็ตมีความทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความย่ังยืนสะดวกสบายผานระบบ Internet 

of Things ภายในป พ.ศ. 2568 สําหรับแนวทางสนับสนุนธุรกิจของประเทศสิงคโปร ทางรัฐบาลไมมี

โครงการที่ชวยเหลือ OTT TV โดยเฉพาะเจาะจง แตจะมีโครงการที่ชวยเหลือผูประกอบการโดยทั่วไป 

ทั้งน้ีผูใหบริการที่เกี่ยวของกับ OTT TV สามารถสงใบคํารองขอความสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลได ซึ่ง

ทางรัฐบาลสิงคโปรไดมีการแบงโครงการออกเปนจําพวก ตามลักษณะขององคกร 

Singapore’s Code of 
Advertising Practices

All advertising approaches that appear in Singapore 
must comply with the Code. The contents shall not 
violate the Guidelines which consider about
- matters of fact
- use of research results
- use of testimonials
- expression of opinion
- quotation of prices; associated purchases
- use of the word “free”
- use of the word “discount”
- comparisons
- availability of products
- bait advertising
- switch selling
- protection of privacy and exploitation of the individual
- guarantees
- identification of advertisers
- charitable causes
- legibility of disclaimers

Copyright includes the expression of ideas. However, 
the ideas or concept are not protect. Rather, according 
to Intellectual Property Authority of Singapore, OTT TV 
contents will be protected as they are present in many 
forms: Dramatic works, Films, Television and radio 
broadcasts, Cable programs.

Copyright Act (Chapter 63)
and
Intellectual Property Law

Infringement by doing acts comprised in copyright
—(1) Subject to the provisions of this Act, the copyright in 
a literary, dramatic, musical or artistic work is infringed by 
a person who, not being the owner of the copyright, and 
without the licence of the owner of the copyright, does in 
Singapore, or authorises the doing in Singapore of, any 
act comprised in the copyright.
(2) Sections 32 to 34 shall not affect the generality of 
subsection (1).
which are 32. Infringement by importation for sale or 
hire 33. Infringement by sale and other dealings and 
34. Infringing copies made on machines installed in 
libraries and archives

Advertising Copyrights

Singapore’s OTT-related Regulations: Other Relevant Rules
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1) ประเภทกิจการวิสาหกิจ (Enterprise) 

สําหรับกิจการใหญ รัฐบาล ซึ่ง IMDA จะดูแลดานเทคโนโลยีเสียเพียงสวนใหญ มีการจัดศูนย

พัฒนาการจัดการ มีการแนะนําวิธีการทางเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือลดตนทุนทางการผลิต และ

เสริมสรางกําลังผลิตใหรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นใหแกองคกร มีการใหความชวยเหลือดาน

ความสามารถของกลุมแรงงาน และการตลาดนอกจากน้ียังมีการสงเสริมพัฒนาการจัดการขอมูล

กลุมเมฆ (Cloud) รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2) ประเภทบุคคล (Individual) 

ทางรัฐบาลสิงคโปรโดยเฉพาะ IMDA มีการใหเงินสนับสนุนบุคคลที่สนใจในดานการพัฒนา

เทคโนโลยี ซึ่งจะมีแนวทางชวยเหลือสําหรับงานวิจัยตางๆ รวมไปถึงการแจกทุนการศึกษาทั้ง

ปริญญาโท และปริญญาเอกสําหรับผูมีความสามารถ อีกทั้งยังมีการจัดโปรแกรมตางๆ ที่ชวย

อบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสรางแอพพลิเคช่ัน การทํา

ภาพยนตร และอ่ืนๆอีกมากมาย 

3) ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

สิงคโปรเล็งเห็นถึงพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของ SMEs ทางรัฐบาลจึงจัดใหมีนโยบาย

ชวยเหลือบริษัทเหลาน้ีอยางมากมาย เชน Productivity and Innovation Credit Scheme 

โดย Inland Revenue Authority of Singapore ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือดานทุนทรัพยที่

สนับสนุนการลงทุนและงานวิจัย และไดรับผลประโยชนจากการลดหยอนภาษีถึง 40-60% เปน

ตน 

4) ประเภทบริษัทเปดใหม (Start-up) 

ประเทศสิงคโปรนับเปนสวรรคของบริษัทเปดใหม เพราะรัฐบาลมีโครงการใหความชวยเหลือใน

รูปแบบตางๆ มากมาย ทั้งดานทุนสงเสริม โดย SPRING Singapore และการลดหยอนภาษีที่มี

การควบคุมและกํากับดูแลโดย Inland Revenue Authority of Singapore 

ทั้งน้ี ผูใหบริการ OTT TV ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ขอกําหนดของโครงการระบุไว หรือ องคกร

และบุคคลที่สนใจลงทุนในธุรกิจ OTT TV สามารถหาขอมูลไดอยางงายดายบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน

รัฐบาลน้ันๆ ดังที่กลาวไวขางตน 
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5.4 ประเทศเกาหลีใต (South Korea) 

ในประเทศเกาหลีใต ผูใหบริการ OTT TV มาจากหลายรูปแบบทั้งที่เปนผูใหบริการรายใหม และ

จากผูใหบริการรายเดิมในตลาด ทั้ง IPTV, Cable TV และ Free TV บริการ OTT TV ที่เกิดน้ี สงผล

กระทบทางบวกตอผูใหบริการ Pay TV โดยมีรายไดจากการโฆษณาบน Pay TV มากขึ้น และมีจํานวน

สมาชิกเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน แตสงผลกระทบทางลบตอ Free TV เล็กนอย โดย Free TV มีรายไดจากการ

โฆษณาบน Free TV ลดลง ทั้งน้ีบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใตเกิดขึ้นมาเปนเวลานานพอสมควร

แลว ต้ังแตป พ.ศ.2547 ดังน้ันหนวยงานกํากับดูแลอยาง Korean Communications Commission 

(KCC) และ Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ

กํากับดูแล OTT TV จึงมีการกํากับดูแลการใหบริการที่เข็มงวดพอสมควร ซึ่งจะเปนในแงมุมของการกํากับ

ดูแลทางดานการแขงขันการใหบริการ การคุมครองผูบริโภค และควบคุมทางดานเน้ือหาภายใตกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติ คือ Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) ซึ่งเปนกฎหมาย

หลักในการกํากับดูแล OTT TV และยังมีกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวของอีกมากมาย เชน Net Neutrality and 

Internet Traffic Management Rules ( 2014) , Telecommunications Business Act ( 2015) , 

Broadcasting Act (2015) เปนตน 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงภาพรวมของผูเลนรายหลักที่มีอยูเดิมในตลาดที่เก่ียวของกับบริการ OTT 

TV ในประเทศเกาหลีใต โดยที่ปรึกษาอาจกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด การใหบริการ และ

การรวมมือกันของผูใหบริการตางๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบในตลาด OTT TV 

 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ

โทรคมนาคม 

(Telco) 

SK Telecom126 ผู ใหบ ริการโทรคมนาคมในเครือ SK Group ใหบ ริการ 

เครือขาย Mobile บริการเครือขาย Fixed-line ในประเทศ

เกาหลีใต และใหบริการ Broadband และ IPTV ผานบริษัท 

SK Broadband ซ่ึ ง เ ป น บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ ง  SK Telecom 

นอกจากนี้ ยังใหบริการโทรทัศนผานเทคโนโลยี DMB127 

(Mobile TV) และบริการออนไลนท้ังในรูปแบบอ่ืนๆ อีกดวย 

Olleh เปนบริการเครือขาย Mobile บริการเครือขาย Fixed-line 

และบริการ Broadband โดยบริษัท KT Crop.  ซ่ึง เปนผู

ใหบริการรายใหญท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต  

126 ที่มา: http://www.sktelecom.com/ 
127 DMB หรือ Digital Audio Broadcasting คือเทคโนโลยีการสงสญัญาณโทรทศันเคลื่อนที่ที่ออกแบบพัฒนาจากระบบการสงวิทยุ กระจายเสียงระบบดิจิตอล โดย
ออกแบบมาเพื่อใชงานไดทั้งทางภาคพื้นดิน  ) Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting หรือ T-DMB) และดาวเทียม )Satellite Digital Multimedia Broad 
casting หรือ S-DMB) กลาวคอื ผูใชสามารถใชโทรศพัทมือถือในการรับชมวิดีโอ หรอืถายทอดสด ผานดาวเทียมดวยสัญญาณดิจิตอลแบบไมสะดุดขณะเคลื่อนที่ดวย
ความเร็ว และยังสามารถรับชมผานทางเครือขายเคเบิล และรายการโทรทัศนแบบปกติได 
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LG U+127

128 ผู ใหบ ริการโทรคมนาคมในเครือ LG Crop.  ใหบ ริการ 

เครือขาย  Mobile บริการเครือขาย Fixed- line บริการ 

Broadband และ IPTV ในประเทศเกาหลีใต  

ผูใหบริการชอง

รายการโทรทัศนแบบ 

Free-to-Air (FTA 

Broadcaster) 

Korean Broadcasting 

System (KBS)128

129 

ผูใหบริการชองรายการแบบสาธารณะ (Public Broadcaster) 

รายแรกของประเทศเกาหลีใต เปนชองรายการของรัฐบาล  

ปจจุบันใหบริการ 2 ชองในประเทศเกาหลีใตไดแก KBS1 

KBS2 และ ชองสําหรับในและตางประเทศไดแก KBS WORLD 

Munhwa Broadcasting 

Corporation (MBC)129

130 

 

เปนผูใหบริการชองรายการเชิงพาณิชยท่ีเกาท่ีสุดในประเทศ

เกาหลีใต ดําเนินการโดย มูลนิธิองคกรกระจายเสียงสาธารณะ

วัฒนธรรม โดยใหบริการชองโทรทัศนผานระบบ Free To Air 

จํานวน 1 ชองไดแก MBC นอกจากนี้ยังเปนผูใหบริการชอง

รายการวิทยุ เคเบิล ดาวเทียม DMB และเปนผูผลิตเนื้อหา

รายการท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต 

Educational 

Broadcasting System 

(EBS)130

131 

เปนผูใหบริการชองรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาในประเทศ

เกาหลีใต โดยใหบริการชองโทรทัศนผานระบบ Free To Air 

จํานวน 2 ชองไดแก EBS1TV EBS2TV นอกจากนี้ยังเปนผู

ใหบริการชองรายการวิทยุ เคเบิล ดาวเทียม DMB เพ่ือ

การศึกษาอีกดวย 

Seoul Broadcasting 

System (SBS)131

132 

เปนผูใหบริการชองรายการโทรทัศนเชิงพาณิชยรายเดียวท่ี

ดําเนินการโดยภาคเอกชนซ่ึงมีเครือขายการออกอากาศ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ  โดยใหบริการชองโทรทัศนผานระบบ 

Free To Air จํานวน 1 ชองไดแก SBS 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

SkyLife133 เปนผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกเพียงรายเดียวใน

ประเทศเกาหลีใตท่ีใหบริการผานระบบดาวเทียมแบบ Direct 

To Home (DTH) อยูในเครือบริษัท KT Corp. 

D’LIVE หรือ C&M134 เปนผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิลราย

ใหญในประเทศเกาหลีใต โดยใหบริการท้ังกลองรับสัญญาณ 

(Set- top-box)  เค เบิ ล ที วี  บ ริการ  Broadband บ ริการ 

Internet Telephone และบริการเนื้อหาดิจิตอลตางๆ  

128 ที่มา: http://www.uplus.co.kr/en/ 
129 ที่มา: http://english.kbs.co.kr/ 
130 ที่มา: http://aboutmbc.imbc.com/english/ 
131 ที่มา: https://global.ebs.co.kr/eng/main/index 
132 ที่มา: http://www.sbs.co.kr/ 
133 ที่มา: http://www.skylife.co.kr/ 
134 ที่มา: https://www.dlive.kr/global/english/ 
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CJ HelloVision135 เปนผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิลราย

ใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต โดยใหบริการท้ังเคเบิลทีวี 

บริการ Broadband  บริการ Internet Telephone บริการ

ด าน Mobile รวมถึงบ ริการ OTT TV ภายใตชื่ อ  TVing 

ปจจุบัน CJ HelloVision ไดถูก SK Group เขา ซ้ือกิจการ

เพ่ือใหบริการเคเบิลทีวีและ IPTV 

Tbroad136 เปนผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิลราย

ใหญในประเทศเกาหลีใต โดยใหบริการท้ังเคเบิลทีวี บริการ 

Broadband อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และบริการ VoIP 

JTBC137 เปนผู ใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิล

ระดับชาติของประเทศเกาหลีใต ผลิตรายการและเปนผูผลิต

นิตยสารและหนังสือพิมพดวย มีบริการ VoD สําหรับรายการ 

Cable โดยเก็บคาบริการแบบ SVoD และ TVoD 

TV Chosun138 เปนผู ใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิล

ระ ดับชา ติของประ เทศ เกาหลี ใต ของบ ริ ษัท  Chosun 

Broadcasting Company มีบริการ VoD สําหรับรายการ 

Cable โดยเก็บคาบริการแบบ SVoD และ TVoD 

Channel A139 เปนผู ใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิล

ระดับชาติของประเทศเกาหลีใต และเปนผูผลิตหนังสือพิมพ 

The Dong-a Ilbo มีบริการ VoD สําหรับรายการ Cable โดย

เก็บคาบริการแบบ SVoD และ TVoD 

Maeil Broadcasting 

Network (MBN)139

140 

เปนผู ใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกแบบเคเบิล

ระดับชาติของประเทศเกาหลีใต โดยบริษัทหนังสือพิมพ 

Maeil Business Newspaper มีบริการ VoD สําหรับรายการ 

Cable โดยเก็บคาบริการแบบ SVoD และ TVoD 

B TV141 เปนบริการ IPTV ผานระบบอินเทอรเน็ตของ SK Broadband  

Olleh TV142 เปนบริการ IPTV ผานระบบอินเทอรเน็ตของ KT Corp. 

135 ที่มา: http://eng.cjhellovision.com/ 
136 ที่มา: https://www.tbroad.com/en/index.jsp 
137 ที่มา: http://jtbc.joins.com/ 
138 ที่มา: http://www.tvchosun.com/main.html 
139 ที่มา: http://www.ichannela.com/ 
140 ที่มา: http://mbn.mk.co.kr/ 
141 ที่มา: http://www.skbroadband.com/product/tv/Page.do?retUrl=/product/tv/Intro 
142 ที่มา: http://tv.olleh.com/ 
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U+ TV143 เปนบริการ IPTV ผานระบบอินเทอรเน็ตของ LG U+ 

ตารางท่ี 5-7: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต 

 

5.4.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV  

บริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใตเริ่มมีการใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2547 และถือวาเปนตลาด

ที่มีผูเลนเขามาอยางตอเน่ือง ทั้งจากบริษัทที่เปนรายใหม ไมเคยใหบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับกิจการ

โทรทัศนและกิจการกระจายเสียงมากอน และบริษัทที่เปน Pay TV รายเดิม นอกจากน้ียังมีบริษัทที่

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผูใหบริการชองรายการ และการรวมตัวของแพลตฟอรม OTT TV เพ่ือ

ใหบริการเปน OTT TV รายใหม ที่ปรึกษาพบวารูปแบบการหารายไดของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศ

เกาหลีใตสวนใหญจะเปนแบบ SVoD และ TVoD โดยมีลักษณะ AVoD และ Freemium ใหเห็นบาง แต

ไมพบรูปแบบ OTT TV as a Feature ที่มักพบกับผูใหบริการ OTT TV ที่เปน Pay TV รายเดิมในประเทศ

อ่ืนๆ ทั้งน้ี ผูใหบริการ OTT TV สวนมากจะเปนผูใหบริการจากในประเทศ คือ ผูใหบริการเปนบริษัทของ

ประเทศเกาหลีใต ไมใชบริษัทตางประเทศที่เขามาใหบริการในตลาดน้ี สาเหตุที่ประเทศเกาหลีใตมีผูให

บริการ OTT TV ที่หลากหลายและเปนผูบริการที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นโดยคนเกาหลีใตอาจเกิดจากการ

สนับสนุนจากรัฐบาลในดานการลงทุนโครงขายอินเทอรเน็ต Broadband ทั่วประเทศ และการสนับสนุน

ในกิจกรรมดานการผลิตสื่อและเน้ือหาของประเทศเกาหลีใตเกิดเปนพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการเกิด OTT 

TV รายละเอียดของแตละผูใหบริการที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี 

143 ที่มา: http://www.uplus.co.kr/css/tvin/tvgw/RetrieveTvGWooferGuide.hpi?mid=6569 
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รูปท่ี 5-30: บริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต 
 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider)  

• Pandora TV  

Pandora TV เปนแพลตฟอรม OTT TV สําหรับแบงปนวิดีโอที่ผูใชอัพโหลดขึ้นเอง (UGC Video 

Sharing Website) ใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2547 เปนภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุน ผูใชบริการสามารถเขา

ไปรับชมเน้ือหาไดจากหลายๆ ประเทศ (Regional) โดยบริษัท Pandora.TV ที่ต้ังอยูในประเทศเกาหลีใต 

สําหรับการใชงาน Pandora TV ผูใชบริการสามารถสรางชอง (Channal) เพ่ืออัพโหลดวิดีโอของตนเอง

ใหผูใชบริการรายอ่ืนสามารถติดตามไดงาย  

Pandora TV ภาษาเกาหลีมีรูปแบบการหารายไดแบบ AVoD ผูใชสามารถใชงานไดโดยไมเสียคา

จาย ในขณะที่ Pandora TV ภาษาญี่ปุนมีรูปแบบการหารายไดแบบ Freemium ผูใชสามารถรับชม 

Pandora TV ภาษาญี่ปุนแบบมีโฆษณาไดโดยไมเสียคาใชจาย และสามารถสมัครสมาชิกแบบรายวัน ราย

เดือน และรายป ในราคา JPY 99 JPY 1,300 และ JPY 9,800 ตามลําดับ เพ่ือรับชมแบบไมมีโฆษณาคั่น 

ทั้งน้ีเน้ือหารายการใน Pandora TV ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุนจะไมเหมือนกัน 

• Daum TVPot 

Daum TVPot เริ่มใหบริการต้ังแตป พ.ศ.2549 ภายใตบริษัท Daum แตในปจจุบันใหบริการโดย

บริษัท Kakao ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการเว็ปไซตสืบคนขอมูลของประทศเกาหลีใต เน่ืองจากบริษัท Kakao 

ควบรวมกิจการกับบริษัท Daum ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดย Daum TVPot เปนบริการ OTT TV 

OTT TV in South Korea

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

CollaboratedFree TV Provider

2558 2559255725562554 255525532547

*Oksusu is a brand 
new OTT TV 
service from SK 
Broadband. It was 
Hoppin and B tv
mobile merged into 
one brand.

• Apart from these OTT TV services shown above, there are 4 more 
OTT TV services from South Korean cable TV providers.

• Local services from pay TV and FTA are paid platforms (SVoD or 
TVoD) while web portal and others i.e. Pandora TV, Everyon TV, 
Duam TV Pot and Naver TV Cast which are AVoD.

Operate by Naver Corp.

2549
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สําหรับแบงปนวีดีโอสําหรับผูใช สามารถอัพโหลดวีดีโอตางๆขึ้นเองบนแพลตฟอรมของ Daum TVPot 

โดยมีรูปแบบการหารายไดแบบ AVoD ผูใชบริการไมเสียคาใชจาย   

• Naver Corp. 

บริษัท Naver Corp. เปนบริษัทที่เปนเว็ปไซตเพ่ือการสืบคน (Search Portal) ของประเทศ

เกาหลีใตและเปนบริษัทแมของ LINE Corp. ในหลายๆ ประเทศ 143

144 Naver Corp. ใหบริการดิจิตอลใน

หลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน Search Portal ทั่วไป Search Portal สําหรับเด็ก เว็ปไซตสําหรับบริจาค

ในประเทศเกาหลีใต Naver Maps และอ่ืนๆ รวมถึงบริการที่เปน OTT TV ดังน้ี144

145 

1) Naver TV Cast (Local) 

 Naver TV Cast เปนบริการแพลตฟอรม OTT TV ของบริษัท Naver Corp. เริ่มใหบริการในป 

พ.ศ. 2555 ปจจุบันใหบริการเน้ือหาทั้งแบบ Live Streaming และ VoD ในประเทศเกาหลีใตเทาน้ัน โดย

รวบรวมเน้ือหาจากชองรายการในประเทศเกาหลีใต ไดแก MBN Channal A JTBC CJ E&M KBS MBC 

SBS และ EBS เน้ือหารายการที่สรางเพ่ือฉายใน Naver TV Cast เทาน้ัน (Exclusive Content) ตัวอยาง

ประเภทรายการดังกลาว เชน รายการทําอาหาร รายการเกม รายการกีฬา เปนตน 145

146 รวมถึงเน้ือที่

ผูใชบริการผลิตและอัพโหลตขึ้นเอง (UGC) 

 Naver TV Cast ไมเก็บคาบริการจากผูใชบริการปลายทาง กลาวคือ ผูใชบริการในประเทศ

เกาหลีใตสามารถรับชมเน้ือหารายการบน Naver TV Cast โดยไมเสียคาใชจาย Naver TV Cast หา

รายไดจากโฆษณา (AVoD) กอนเริ่มตนแตละวีดีโอ  

2) V (Global) 

V เปนบริการแพลตฟอรม OTT TV สําหรับถายทอดสดติดตามคนดังจากคายตางๆ เชน SM 

Town และ JYP เปนตน (Celebrities’ Real-Time Broadcast Service) และ VoD เน้ือหารายการจะ

เปนรายการสดจากคนดัง ถายทอดสดคอนเสิรตและงานตางๆ ถายทอดสดหลังเวทีคอนเสิรต เปนตน 

(Niche Content) โดยผูใชบริการและคนดังสามารถคุยตอบโตกันไดระหวางที่ถายทอดสดผานระบบ 

Chat ใน V ทั้งน้ี V เปดใหบริการในรูปแบบแอพพลิเคช่ันบนมือถือ และบนเว็ปไซต ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 ใหบริการในระดับโลกโดยยอดผูใชมากกวารอยละ 70 มาจากตางประเทศ (ประเทศอ่ืนๆ ที่

ไมใชประเทศเกาหลีใต)146

147 

โดยทั่วไปผูใชบริการจะสามารถชม V ไดโดยไมเสียคาใชจาย ในบางรายการหรือ Concert ผู

ใหบริการจะตองซื้อต๋ัวเพ่ือชมผาน V แบบสด (Pay-per-view) นอกจากน้ี V ยังใหบริการแบบ DTW 

144 ที่มา: https://www.navercorp.com/en/company/companyInfo.nhn 
145 ที่มา: Naver Annual Report 2015 
146 ที่มา: http://tvcast.naver.com/ 
147 ที่มา: Naver Annual Report 2015 
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(Download to own) คือ ขายเน้ือหารายการ หรือ Concert ใหผูใหบริการสามารถดาวนโหลดเก็บไว

เปนของตัวเองได 

• Netflix (Global) 

Netflix ประกาศใหบริการใหประเทศเกาหลีใตต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 พรอมกับประเทศ

อ่ืนๆ ในเอเชีย โดยใหบริการแบบ SVoD เริ่มตนเดือนละ KRW 9,000 (ราคามาตรฐานของ Netflix ทั่ว

โลก) ทั้งน้ี Netflix ลงทุนสรางภาพยนตรเรื่อง Okja โดย Bong Joon-ho ผูกํากับชาวเกาหลีใต มูลคากวา 

USD 50 ลาน โดยมีเน้ือเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงที่มีเพ่ือนเปนสัตวประหลาดช่ือ Okja และมีเหตุตองเดินทาง

ไปในประเทศเกาหลีใตและสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนกลยุทธในการสรางฐานลูกคาในประเทศเกาหลีใตและ

ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก147

148 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider)  

• Tving (Local) 

Tving เริ่มใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2553 โดยบริษัท CJ HelloVision ซึ่งเปนบริษัท Pay TV ราย

ใหญของประเทศเกาหลีใต (ปจจุบันใหบริการโดยบริษัท CJ E&M) Tving ใหบริการเน้ือหาจากชอง

รายการตางๆ ทั้งที่เปนเน้ือหาจากชอง Free TV และเน้ือหา Premium จากผูใหบริการ Pay TV ใน

ประเทศเกาหลีใต เชน จาก CJ HelloVision Tbroad C&M เปนตน ทั้งน้ีใหบริการทั้งในรูปแบบรายการ

สด (Live Streaming) และ VoD  

 Tving ใหบริการในรูปแบบบอกรับสมาชิกแบบมีคาบริการรายเดือน (SVoD) ในราคาแพ็คเกจ

เดือนละ 4,000-19,000 วอน ขึ้นอยูกับเน้ือหารายการและจํานวนอุปกรณที่รองรับการใชงาน ปจจุบัน

ขายอุปกรณเสริม Tving Stick เพ่ือใหโทรทัศนธรรมดาสามารถรับชมบริการ OTT TV Tving ได 

• U+ HDTV 

U+ HDTV เปนบริการ OTT TV จากบริษัท LG U+ ซึ่งเปนผูใหบริการ IPTV และใหบริการ

อินเทอรเน็ตในประเทศเกาหลีใต โดย U+ HDTV เริ่มเปดใหบริการต้ังแตป พ.ศ.2554 ใหบริการเน้ือหา

รายการทั่วไปจากชองรายการตางๆในประเทศเกาหลี เชน JTBC, TVN เปนตน รูปแบบการใหบริการ มี

การใหบริการรายการสด ดูรายการยอนหลัง และสามารถดาวนโหลดเพ่ือรับชมขณะไมมีการเช่ือมตอกับ

อินเทอรเน็ต และยังสามารถรับชม 4 ชองรายการไดในเวลาเดียวกัน แสดงผลบนหนาจอเดียว รูปแบบการ

หารายไดแบบ SVoD สําหรับผูใชบริการที่ไมไดเปนลูกคาในเครือของ LG U+ และใหบริการฟรีสําหรับ

ผูใชบริการ IPTV ในแพคเกจขั้นตํ่าที่กําหนด 

148 ที่มา: http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/06/30/0504000000AEN20160630007900320.html 
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• Olleh TV Mobile 

เปนบริการ OTT TV จากผูใหบริการ Pay TV รายใหญในประเทศเกาหลีใต  Olleh TV เริ่ม

ใหบริการในชวงป พ.ศ.2554 เน้ือหาที่ใหบริการเปน เน้ือหาแบบทั่วไปจากชองรายการตางๆ เชน ละคร 

ภาพยนต ขาว กีฬาตางๆ เปนตน ใหบริการฟรีสําหรับผูใชบริการที่เปนลูกคาในเครือ KT ทั้งจากบริการ

เครือขายอินเทอรเน็ต และ IPTV สําหรับผูใชบริการที่ไมไดเปนลูกคาในเครือ KT เสียคาบริการในรูปแบบ 

PPV ซึ่งราคาขึ้นอยูกับเน้ือหาในการรับชม และรับบริการฟรีสําหรับการดูรายการสด148

149  

• JTCB, TV Chosun, A Channel, MBN 

 ผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายเคเบิลระดับประเทศ ทั้ง 4 ราย ไดแก 1) JTBC 2) TV Chosun 

3) A Channal และ 4) MBN นําเน้ือหาจากระบบ Pay TV ของตนมาใหบริการในรูปแบบ OTT TV ดวย 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการหารายไดใหกับเน้ือหาที่ตนครอบครองอยู 

 ผูใหบริการทั้ง 4 รายดังกลาว ใหบริการในรูปแบบ SVoD จะขายแบบเหมารายวันและรายเดือน

และ TVoD โดยมีราคาตางกันตามเรื่องตางๆ 

 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม (OTT TV from Collaborated 

Providers) 

• Pooq (Local) 

 Pooq เปนบริการแพลตฟอรม OTT TV ของประเทศเกาหลีใต กอต้ังขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2555 โดย 

Content Allience Platform Inc.  ซึ่ ง เปน Joint Venture ของผู ใหบริการชองรายการโทรทัศน

ภาคพ้ืนดินรายใหญ 2 ราย คือ MBC และ SBS150 โดย Pooq ใหบริการเน้ือหาทั้งแบบสด (Live 

Streaming) และแบบ VoD ซึ่งในปจจุบันใหบริการเฉพาะในเขตประเทศเกาหลีใต มีเน้ือหาประเภท

รายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร และถายทอดชองรายการมากกวา 50 ชองรายการทั้งชองที่เปน FTA 

(KBS MBC EBS และ SBS) และชอง Pay TV ของในประเทศอยางชอง IPTV ของ KT SKT และ LG และ

ตางประเทศอยาง CNN BBC151 และ Cartoon Network 

 Pooq หารายไดแบบ SVoD และแบบ TVoD คือสมัครสมาชิกรายเดือนเพ่ือรับชมเน้ือหารายการ 

Premium ตามแพ็คเก็จตางๆ หรือเลือกซื้อรายการ ละคร หรือภาพยนตร เพ่ือรับชมเปนรายเรื่องได โดย

ผูใหบริการปลายทางสามารถรับชมผาน web browser แอพพลิเคช่ัน Pooq บนมือถือ/แท็ปเล็ต หรือ

แอพพลิเคช่ัน pooq บน Smart TV ครั้งละ 1 หนาจอ ตอ 1 บัญชีผูใชงาน (Account) เทาน้ัน 

149 ที่มา: http://olleh.or.kr/contents/kt/tv/tv_mobile.php 
150 ที่มา: http://www.solbox.com/eng/customers/case_pooq 
151 ที่มา: http://www.bbc.co.uk/mediacentre/worldwide/pooq-secures-rights-to-carry-bbc-content-for-ott-services-in-south-korea 
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• Oksusu (Local) 

 Oksusu เปนบริการแพลตฟอรม OTT TV บนอุปกรณพกพา ผานแอพพลิเคช่ันบนมือถือ/แท็ป

เล็ต เกิดจากการรวมตัวของแพลตฟอรม OTT TV ที่มีอยูเดิม 2 รายของกลุมบริษัท SK คือ Hoppin และ 

B TV Mobile152 ประกาศใหบริการเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยใหบริการเน้ือหาชองรายการ

กีฬา 33 ชองรายการในรูปแบบ Live Streaming และ VoD และเน้ือหาที่ผลิตขึ้นเพ่ือฉายเฉพาะใน 

Oksusu 

 SK Broadband บริษัทที่ดูแลบริการ Oksusu ทําสัญญาผลิตเน้ือหารายการเพ่ือฉายเฉพาะบน

แพลตฟอรม Oksusu (Exclusive Contract) กับบริษัท JTBC และ CJ E&M ซึ่งเปนผูผลิตรายการ

โทรทัศนรายใหญในประเทศเกาหลีใต ปจจุบันคิดคาบริการแบบ SVoD อยูที่ 3,000 วอนตอเดือนสําหรับ

ผูใชบริการทั่วไป และ 2,000 วอนตอเดือนสําหรับผูใชบริการ SK Telecom และ SK Broadband 

• Everyon TV 

 Everyon TV เปนแพลตฟอรม OTT TV ของ Hyundai HCN ซึ่งเปนผูใหบริการเคเบิลทีวีใน

ระบบดิจิทัล และ Pandora TV เริ่มใหบริการในประเทศเกาหลีใตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ใหบริการ

แบบ Live Streaming และ VoD จากชองรายการมากกวา 250 ชองรายการ โดยผูใชบริการปลายทางไม

เสียคาใชจาย สามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร มือถือ แทปเล็ต และ Smart TV 

 Everyon TV ใหบริการชองรายการโทรทัศน เชน Channel A JTBC TV Chosun และ MBN 

นอกจากน้ียังใหบริการชองรายการขายของ (TV Shopping) โดยผูใชสามารถรับชมรายการขายของแลว

กดลิ้งคไปที่เว็ปไซตของเจาของสินคาเพ่ิอสั่งซื้อไดเลย หางสรรพสินคา รานคาปลีก เจาของผลิตภัณฑใน

ประเทศเกาหลีใตที่มีชองรายการอยูใน Everyon TV เชน Hyundai Lotte NS K Shop CJ O และ GS 

Shop ทั้งน้ี Everyon TV หารายไดจากการโฆษณา (AVoD) และสวนแบงรายไดจากชองรายการขายของ 

 

152 ที่มา: http://www.telecompaper.com/news/sk-broadband-to-launch-oksusu-mobile-media-platform--1124925 
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5.4.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

 

รูปท่ี 5-31: ความพรอมสําหรับบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต 

ประเศเกาหลีใตถือเปนประเทศแรกๆในโลกที่มีการใหบริการ OTT TV ที่มีการใหบริการอยาง

แพรหลายและมีผูเลนใหมๆเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากหลายปจจัยดวยกัน คือ ทางดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปนอันดับตนๆ ของโลก จากการ

จัดอันดับของ ITU ทางดานดัชนีช้ีวัดการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT 

Development Index) ประเทศเกาหลีใตถูกจัดอันดับใหเปนประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเปนอันดับหน่ึงของโลกในป พ.ศ.2558153 สัดสวนการใช Smartphone ของประชากรที่มี

โทรศัพทเคลื่อนที่ของทั้งหมดในประเทศเกาหลีใตมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันสัดสวนผูใช Non-

smartphone มีสัดสวนลดลงเชนเดียวกัน ดังน้ี ในป พ.ศ.2553 สัดสวนผูที่ใช Smartphone คิดเปนรอย

ละ 14 ของประชากรที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด และในป พ.ศ.2557 สัดสวนผูที่ใช Smartphone 

เพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 71 ของประชากรที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด 153

154 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตและ

อัตราการใชอินเทอรเน็ตของประชากรทั้งหมดในประเทศเกาหลีใตมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง

เชนเดียวกันต้ังแตป พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557 เพ่ิมจากรอยละ 77.8 เปนรอยละ 83.6 ตามลําดับ 154

155 

นอกจากน้ีในป พ.ศ.2558 ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีสัดสวนการเขาถึงอินเทอรเน็ตตอครัวเรือนสูง

ที่สุดในโลก ในสัดสวนรอยละ 98.5 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ จากขอมูลของ MSIP และ 

KSIA มีการสํารวจการใชอินเทอรเน็ตของประชากรในประเทศ พบวา รอยละ 95 มีการใชอินเทอรเน็ต

153 ที่มา: ITU, Measuring the Information Society Report (2558) 
154 ที่มา: KCC Annual Report (2557)  
155 ที่มา: Korea Internet White Paper, MSIP, KSIA (2558) 

Readiness of South Korea

Internet Users and Internet penetration rate

37,010 37,180 38,120 40,090 41,118

2553 2554 2555 2556 2557

77.8 78 78.4
82.1 83.6

2553 2554 2555 2556 2557

Internet UsersInternet penetration rate

Unit: %, ‘000 people

4,356 

2,993 
2,089 

1,715 1,665 

721 

2,258 
3,273 3,753 4,056 

2553 2554 2555 2556 2557

Non-smartphone subs Smarphone subs

Mobile Phone Subscriber
Unit: 10,000 subscription

Smart 
phone 14% 43% 61% 69% 71%

Source: ITU, 2558, KCC Annual Report 2557, MSIP White Paper 2558

• South Korea ranks first in the overall IDI (ICT 
Development Index, 2558)

• In 2558, it had the highest percentage worldwide of 
households with Internet access (98.49%), 

• Data from the latest household survey carried out by 
MSIP and KISA show that a broad majority of 
Internet users (95.1%) access the Internet using a 
smartphone or smartpad
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ผานอุปกรณ Smartphone และ Smartpad จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาน้ีแสดงใหเห็นวา ประทศเกาหลี

ใตเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางสูง ทําใหประชาชนในประเทศมีความพรอมในการ

ใชบริการ OTT TV อยางมาก 

การเพ่ิมขึ้นของการใหบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต ทําใหจํานวนผูรับชมรายการ

โทรศัพทแบบด้ังเดิมลดลง จากรอยละ 30 ในป พ.ศ.2551 ลดลงเปนรอยละ 27 ในป พ.ศ.2556 และ

จํานวนผูรับชมรายการโทรทัศนแบบ N-screen มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จากรอยละ 29.8 ในป พ.ศ.2554 

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 51.1 ในป พ.ศ.2555 ปจจัยที่ทําใหการรับชมรายการโทรทัศนแบบ N-screen เพ่ิม

มากขึ้นในประเทศเกาหลีใต นอกจากเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน และการเขาถึงอินเทอรเน็ตชองประชากรใน

ประเทศแลว อีกปจจัยหน่ึง คือ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวเกาหลีใตที่มีความแตกตางออกไป คือ 

ชาวเกาหลีใตนิยมรับชมวีดีโอผาน Smartphone ในสถานที่ตางๆ ซึ่งปจจัยน้ีทําใหผูใหบริการ IPTV และ 

Cable TV ออกการใหบริการ N-screen เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค155

156 

 ผูใหบริการรายหลักในตลาด OTT TV ในประทศเกาหลีใตมาจากผูใหบริการรายเดิมในตลาดทั้ง 

IPTV, Cable TV และ Free TV โดยผูใหบริการที่มาจาก IPTV หรือ ผูใหบริการโทรคมนาคม คือ Olleh 

TV Mobile มาจากบริษัทในเครือ KT Crop., Oksusu มาจากบริษัท SK Crop. และ U+HDTV มาจาก

บริษัท LG U+ ซึ่งเปนผูใหบริการที่มีจุดแข็งทั้งในดานเน้ือหารายการที่ฉายบน IPTV และมีฐานลูกคาเดิม

ทั้งจาก IPTV และผูใชบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการที่มาจาก Cable TV คือ TVing มาจาก CJ 

Hellovision และ Everyon TV มาจาก Hyundai HCN ซึ่งผูใหบริการที่มาจาก Cable TV น้ีมีจุดแข็งทั้ง

สองดานเชนเดียวกัน คือ ในดานเน้ือหารายการที่ออกอากาศใน Cable TV เดิมอยูแลว และมีฐานลูกคา

เดิมจาก Cable TV และ IPTV ผูใหบริการที่มาจาก Free TV คือ Pooq เปนบริการที่มาจาก MBC และ 

SBS ซึ่งมีจุดแข็งเพียงทางดานเดียว คือ เน้ือหารายการที่มีอยูแลว แตไมมีฐานลูกคาเดิม  

156 ที่มา: Business Strategies of Korean TV Players in the Age of Over-The-Top (OTT) Services, Eun-A Park (2558) 
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รูปท่ี 5-32: ผูใหบริการรายหลักในตลาด OTT TV ในประทศเกาหลีใต 

 จากผูใหบริการ OTT TV รายหลักในประเทศเกาหลีใตที่กลาวไปขางตน ผูใหบริการที่เปนผูนํา

ตลาดในประเทศเกาหลีใต จากการสํารวจจํานวนสมาชิกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2559 คือ TVing มี

จํานวนสมาชิกมากที่สุดประมาณ 6.9 ลานคน Hoppin มีจํานวนสมาชิกประมาณ 4.5 ลานคน Pooq มี

จํานวนสมาชิกประมาณ 3 ลานคน B TV Mobile มีจํานวนสมาชิกประมาณ 2.3 ลานคน U+HDTV มี

จํานวนสมาชิกประมาณ 2 ลานคน และ Olleh TV Mobile มีจํานวนสมาชิกประมาณ 1.2 ลานคน156

157 แต

ในปจจุบัน Hoppin และ B TV Mobile ไดทําการควบรวมกิจการและเปลี่ยนช่ือเปน Oksusu ซึ่ง 

Oksusu จะมีขอไดเปรียบที่มีฐานลูกคาเดิมทั้งจาก Hoppin และ B TV Mobile ทําให Oksusu สามารถ

กาวมาเปนผูนําตลาดไดในอนาคต  

157 ที่มา: Media/Telecom Service, KDB Daewoo Securities (2558) 

OTT TV market leaders

IPTV (Telco)’s Services

Olleh TV mobile is a mobile 
IPTV (Only KT subscriber 
can subscribe this service)

Oksusu is a service 
from SK’s B TV

LG U+ HDTV is an OTT 
TV service by LGU+

Cable TV Operator

Free TV Operator

CJ E&M’s SVoD OTT 
TV service

Hyundai HCN + 
Pandora TV’s 
AVoD OTT TV

Content Distribution

SVoD OTT TV service from 2 free TV broadcasters; 
MBC and SBS

 

 



• Already has 
contents from their 
IPTV services

• Already has 
contents from their 
Cable TV services

• Produce and own 
content for free TV

• Leverage from 
IPTV sub/ 
mobile sub

• Leverage from 
IPTV sub
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รูปท่ี 5-33: ผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

ในประเทศเกาหลีใต ยังไมพบผลกระทบทางลบจากการใหบริการของ OTT TV ตอ Pay TV แต

พบผลกระทบทางลบตอ Free TV อยูบาง จากขอมูลทางดานรายไดจากการโฆษณาของ IPTV, Cable TV 

และ Free TV พบวา รายไดจากการโฆษณาของ Free TV ลดลงอยางตอเน่ืองจาก จากป พ.ศ.2555 ถึง 

พ.ศ.2557 ในมูลคา 2.23 ลานลานวอน ลดลงเปน 2.14 ลานลานวอน และ 2.06 ลานวอน ตามลําดับ 

ในทางกลับกันรายไดจากการโฆษณาทั้ง IPTV และ Cable TV เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ.2555 ถึง 

พ.ศ.2557 รายไดจากการโฆษณาของ IPTV มีมูลคา 2 หมื่นลานวอน และเพ่ิมขึ้นเปน 4 หมื่นลานวอน 

และ 5 หมื่นลานวอน ตามลําดับ ในสวนรายไดโฆษณาของ Cable TV ในป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 

รายไดจากการโฆษณาเพ่ิมขึ้นจาก 1.6 ลานลานวอน เปน 1.7 ลานลานวอน และ 1.8 ลานลานวอน 

ตามลําดับ นอกจากน้ีขอมูลจํานวนสมาชิก IPTV 3 รายใหญของประเทศ พบวา จํานวนสมาชิก IPTV มี

จํานวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ.2557 จํานวน 10.84 ลานคน โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 25.8% จากป 

พ.ศ.2556 ซึ่งมีจํานวนสมาชิกประมาณ 8.6 ลานคน และ 6.24 ลานคน ในป พ.ศ.2555158 จากขอมูล

ขางตนพบวา OTT TV ใหผลกระทบทางบวกตอ Pay TV ในประเทศเกาหลีใต เน่ืองจากผูใหบริการ OTT 

TV รายใหญในประเทศเกาหลีใตมาจากผูใหบริการ Pay TV เดิม นอกจากน้ียังพบวาชาวเกาหลีใตมี

ความชอบในการรับชมเน้ือหารายการเชนเดียวกับกับรายการที่ฉายบนชองรายการตางๆ158

159  

5.4.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

แนวทางการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศเกาหลีใตถือวาเปนประเทศที่มีการกํากับดูแลมาก

พอสมควร โดยมี Korea Communications Commission(KCC) และ Minister of Science, ICT and 

158 ที่มา: KCC Annual Report (2557) 
159 ที่มา: Business Strategies of Korean TV Players in the Age of Over-The-Top (OTT) Services, Eun-A Park (2558) 

Effect of OTT TV

IPTV Subscribers and Ad revenue

22,300 21,400 20,600 

16,200 
17,400 18,200 

2555 2556 2557

Terestrial ad Cable TV Ad

Unit: KRW 100 m, million subs

• Terrestrial TV ratings are lower resulting in its 
reducing advertising revenue

• On the other hand, with the rise of N-Screen 
strategy from the cable TV operators and IPTV 
operators, advertising revenue of these pay TV 
are raising. More over IPTV subscribers increase 
significantly 

200 

400 

500 

2555 2556 2557

6.24

8.61

10.84

Source: KCC Annual Report 2557

IPTV SubsIPTV Ad revenue

Terrestrial TV and Cable TV Ad Revenue
Unit: KRW 100 m
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Future Planning (MSIP) เปนผูกํากับดูแลหลักทั้งในเรื่องของการใหบริการ และเน้ือหาที่ไดรับการ

อนุญาตในการออกอากาศ โดยการกํากับดูแลจะเนนในเรื่องที่เก่ียวกับการสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม

ระหวางผูใหบริการ OTT TV และผูใหบริการอินเทอรเน็ต การคุมครองสิทธิ ผลประโยชนตางๆของ

ผูบริโภคในการใชบริการ OTT TV ควบคุมเน้ือหาที่สามารถออกอากาศบนบริการ OTT TV รวมถึงการขอ

ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจ OTT TV ดวยเชนกัน  

 

รูปท่ี 5-34: กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแล OTT TV ของประเทศเกาหลีใต 

ปจจุบันกฎหมายที่เก่ียวของในการกํากับดูแล OTT TV ของประเทศเกาหลีใต มีทั้งหมด 6 ฉบับ 

ดังตอไปน้ี 

1) Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014) 

2) Telecommunications Business Act (2015) 

3) Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) 

4) Broadcasting Act (2015) 

5) Consumer Protection Act (2004) 

6) Copyright Act (2013) 

กฎและพระราชบัญญัติตางๆที่เก่ียวของกับการกํากับดูแล OTT TV มีทั้งที่เก่ียวของ และกํากับ

ดูแลโดยตรง ซึ่งประกอบไปดวย Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014), 

Internet Multimedia Broadcasting Business Act ( 2013) , Broadcasting Act ( 2015) ,  

Relevant OTT TV regulations in South Korea

3. Korea Fair Trade Commission

1. Ministry of Science, ICT and 
Future Planning

4. Ministry of Culture, Sports and 
Tourism

2. Korea Communications 
Commission 

Consumer Protection Act (2004)

Broadcasting Act (2015)

Internet Multimedia Broadcasting 
Business Act (2013)

Net Neutrality and Internet Traffic 
Management Rules (2014)

Copyright Act (2013)

Generally regulate 
broadcasting

Directly regulate OTT TV

Generally regulate 
broadcasting

Regulator Relevant act Area of regulation

Strengthening competitiveness of 
broadcasting and communication 
content by improving broadcasting 
regulation (content deregulation) 
under KCC Plan Telecommunications Business 

Act (2015)
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Telecommunications Business Act (2015) และพระราชบัญญัติอ่ืนๆที่กํากับดูแลเกี่ยวกับสื่อและการ

กระจายเสียงทั่วๆไป คือ Consumer Protection Act (2004) และ Copyright Act (2013) 

 

Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014)  

 

รูปท่ี 5-35: Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules 2014(  ของประเทศเกาหลีใต 

การใหบริการ OTT TV เกี่ยวของกับ Net Neutrality and Internet Traffic Management 

Rules (2014) เน่ืองจาก เน้ือหาขอมูลและการใหบริการตางๆของ OTT TV แพลตฟอรมถูกสงผาน

ตัวกลางซึ่ง คือ อินเทอรเน็ต ซึ่งผูใหบริการ OTT TV เปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการบริหาร

จัดการอินเทอรเน็ตของผูใหบริการอินเทอรเน็ต Net Neutrality and Internet Traffic Management 

Rules (2014) ถูกบังคับใชภายใต Korea Communications Commission (KCC) และ Minister of 

Science, ICT and Future Planning (MSIP)  

จากที่ไดกลาวไปขางตนวาประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีความเจริญและความพรอมทางดาน

เทคโนโลยีสูงเปนอันดับตนๆของโลก รัฐบาลของประเทศเกาหลีใตมีความตองการที่จะใหประเทศเกาหลี

ใตเปนประเทศที่เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีของโลก และรัฐบาลเกาหลีใตไดออกกฎเพ่ือกํากับดูแลความ

เปนกลางและการสงผานขอมูลตางๆบนอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูบริโภคและผูใหบริการ OTT TV รวมถึงผู

ใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดไดรับความเปนธรรมสูงสุด   

ประเด็นที่เก่ียวของกับ OTT TV ภายใต Net Neutrality and Internet Traffic Management 

Rules (2014) ครอบคลุมทั้งหมด 5 ประเด็นหลักๆ คือ 1) สิทธิของผูใชบริการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ผูใชบริการสามารถเขาถึงเน้ือหาที่ถูกตองตามกฎหมาย แอพพลิเคช่ัน หรือบริการใดๆตามความตองการ

User’s right 

To access to any 
lawful contents, 
application and 
services of their 
choice, to use 
devices which are not 
harmful to network 
and to get informed
of traffic management 
information

Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules

Regulators are Korea Communication Commission and Ministry of 
Science, ICT and future planning who authorize Net Neutrality and Internet 
Traffic Management Rules.

The government claims to support net neutrality so as to
become a world leader in IT by promoting competition in the 
IT industry, encouraging competition protects consumers and 
fosters growth in services and applications.

OTT TV deliver content over the internet which is 
regulated under Net Neutrality and Internet Traffic 
Management Rules.

Transparency on 
traffic management

ISPs shall inform 
the traffic 
management policy 
such as objectives, 
conditions, 
processes, and ways, 
etc. 

Reasonable Traffic 
Management and 
Managed Service

ISPs could provide 
managed service, 
security and stability 
of the network,
protecting most users’ 
interests by avoiding 
net congestion 
caused by temporary 
overload, etc.

Mutual Cooperation

The collaboration of 
ISPs and 
content/application/ 
service providers with 
each other shall be 
existed for healthy 
and sustainable 
development of the 
ICT ecosystem.  

Fair competition

No blocking and no 
unreasonable 
discriminations

ISPs shall not block 
and not unreasonably 
discriminate against 
any lawful content, 
applications, services, 
or not harmful 
devices or equipment.

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 164 



 
ของผูใชบริการ และผูใชบริการมีสิทธิในการเลือกใชอุปกรณใดๆในการเขาถึงหรือใชบริการตางๆได โดย

อุปกรณที่ใชน้ันตองไมเปนอันตรายกับโครงขายการใหบริการอินเทอรเน็ต และผูใชบริการมีสิทธิในการ

รับรูขอมูลการบริหารจัดการการรับสงขอมูลอินเทอรเน็ตจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต 2) ผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตจําเปนตองเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการการรับสงขอมูลตางๆ รวมไปถึงนโยบาย และ

เง่ือนไขในการบริหารจัดการขอมูลตางๆตอสาธารณะ 3) การบริหารจัดการการรับสงขอมูลและการจัดการ

การใหบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยางสมเหตุสมผล โดยคําวา สมเหตุสมผลในบริบทน้ีอาจมีความ

แตกตางออกไปขึ้นอยูกับแตละรูปแบบของการใหบริการ และจะพิจารณาไปเปนรายกรณี เชน การบริหาร

จัดการการใหบริการและการรับสงขอมูลอยางมีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย การรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนของผูใชบริการ การใหบริการอินเทอรเน็ตที่ดีที่สุดตามความสามารถของผูใหบริการ ทั้งใน

ดานคุณภาพของการสงสัญญาณ และคลื่นความถี่ไปยังผูใชบริการ เปนตน  4) การสงเสริมความรวมมือ

ระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตและผูใหบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน ผูใหบริการ OTT TV ผูใหบริการ

เน้ือหา และแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ควรใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการผลิต และพัฒนาการใหบริการที่มี

คุณภาพแกผูใชบริการ และ 5) การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมมีสิทธิใน

การหามการเขาถึงบริการ เน้ือหาตางๆ ที่ถูกกฎหมายของผูใชบริการ และหามการเขาถึงเน้ือหา และ

บริการตางๆบนอุปกรณที่ไมเปนอันตรายตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมไปถึงการเลือกในการ

ใหบริการตอบริการใดบริการหน่ึงอยางไมเปนธรรม และไมสมเหตุสมผล 

 

กรณีศึกษาภายใต Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014) 

ในป พ.ศ.2549 ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 2 ราย คือ KT และ LG U+ ไดทําการกีกกันการรับสง

ขอมูลทางอินเทอรเน็ตของ Hana TV ซึ่งเปนผูใหบริการ VoD ที่เกิดขึ้นใหมในชวงป พ.ศ.2549 ใน

ประเทศเกาหลีใต ทําใหผูใชบริการไมสามารถใชบริการ HanaTV ได โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งสอง

กลาววา HanaTV เปนเหตุที่ทําใหเกิดการการรับสงขอมูลที่มากเกินไป ซึ่งกระทบตอการรับบริการอ่ืนๆ

ของผูใชบริการคนอ่ืนๆดวย แตสาเหตุในการกีกกันการรับสงขอมูลของ HanaTv จาก KT และ LG U+ 

น้ัน เกิดจากการปองกันการแขงขันทางธุรกิจ เน่ืองจาก ทั้ง KT และ LG U+ มีธุรกิจเคเบิลทีวี ซึ่งทั้งคูมอง

วา HanaTV จะมาเปนคูแขงทางธุรกิจทางดานการเสนอรายการ 
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รูปท่ี 5-36: กรณีศึกษาภายใต Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014) 

 รัฐบาลเกาหลีใตจึงไดทําการใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตและ HanaTV ทําการเจรจาตอรองเรื่อง

การสงสัญญาณ การรับสงขอมูลตางๆ และในที่สุดรัฐบาลเกาหลีไดทําการออก Net Neutrality and 

Internet Traffic Management Rules (2014) เพ่ือปองกันการกีดกัน หรือการปฏิบัติที่ไมเทาเทียม

ระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ตและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

Telecommunications Business Act (2015) 

 นอกจากกฎ Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules (2014) ที่มีเน้ือหา

เก่ียวของกับความเปนกลางทางอินเทอรเน็ตและการบริหารจัดการการรับสงขอมูลแลว ยังมีอีกพ.ร.บ.ที่มี

ความเกี่ยวของกับหัวขอน้ี คือ Telecommunications Business Act (2015) ซึ่งถูกบังคับใชภายใต 

Korea Communications Commission (KCC) และ Minister of Science, ICT and Future Planning 

(MSIP) ดังน้ันเน้ือหาที่เก่ียวของกับ OTT TV ภายใต Telecommunications Business Act (2015) จึง

เกี่ยวของกับความเปนกลางทางอิงเตอรเน็ตเปนหลัก 

 คําวา Common telecommunications services ไดถูกใหคํานิยามเอาไววา การบริการ

โทรคมนาคมในการสงผาน หรือในการรับขอมูล ภาพ และเสียงตางๆ โดยในระหวางการเดินทางของ

ขอมูลน้ัน ขอมูลหรือเน้ือหาน้ันจะไมถูกกระทําใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการใหบริการโทรคมนาคมใน

ความน้ีไดครอบคลุมถึงผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชนกัน  

 เน้ือหาที่เกี่ยวของภายใตพ.ร.บ.น้ีสวนมากจะเกี่ยวของกับการสงเสริมการใหบริการและแขงขันที่

เปนธรรม คือ ในมาตรา 3 28 และ 50 ผูใหบริการโทรคมนาคมไมสามารถปฏิเสธการใหบริการแกผูใดโดย

Net Neutrality and Internet Traffic Management Rules

a new Internet video-on 
demand service

That block was motivated by a desire to 
prevent HanaTV from competing with KT 
and LG’s pay TV offerings. 

OTT TV Broadband Provider End User

End Users cannot receive 
Hana TV services.

the Korean government eventually forced ISPs to 
renegotiate bandwidth contracts with HanaTV. 

And in the end, Korean law changed to require 
nondiscriminatory treatment of broadband customers and 
became The Net Neutrality and Internet Traffic 
Management Rule. 

Net Neutrality and Internet Traffic 
Management Rule (2006)
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ไมสมเหตุสมผลได และผูใหบริการโทรคมนาคมจะตองใหความยุติธรรมทั้งกับผูใชบริการและผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตรายอ่ืนๆ โดยไมมีการต้ังขอจํากัดในการใชงานและกีกกันการใชบริการของผูใดผูหน่ึง  

  

Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) 

 Internet Multimedia Broadcasting Business Act ( 2013)  ถู ก บั ง คั บ ใ ช ภ า ย ใ ต  Korea 

Communications Commission (KCC) และ Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 

โดย Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) เกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV 

เน่ืองจาก ในมาตรา 2 แหง Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) ไดใหนิยามคํา

วา Internet Multimedia Broadcasting ไววา การใหบริการสื่อ การแพรภาพและกระจายเสียงที่

ใหบริการเน้ือหาเปนขอมูล ภาพ เสียง รายการการออกอากาศสด รวมถึงการซื้อขายบนอินเทอรเน็ตไปยัง

ผูใชบริการผานเครื่องรับทางโทรทัศน หรือการใหบริการทางอินเทอรเน็ต และในมาตราเดียวกันมีการให

คํานิยาม Internet multimedia broadcast service providers คือผูใดที่ไดรับใบอนุญาตในการดําเนิน

ธุรกิจการใหบริการสื่อและกระจายเสียงผานอินเทอรเน็ต และ Internet multimedia broadcast 

content providers ไดถูกใหคํานิยามไววา ผูใดที่ไดทําการผลิตเน้ือหารายการ ลงทะเบียนเน้ือหารายการ 

และไดรับการอนุญาตใหบริการเน้ือหาผานสื่อการแพรภาพและกระจายเสียงผานอินเทอรเน็ต  

 การใหบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใตไมวาจะเปนผูใหบริการแพลตฟอรมหรือผูใหบริการ

เน้ือหารายการผานอินเทอรเน็ตจําเปนตองไดรับการอนุญาตและรายงานเน้ือหารายการทั้งสิ้น ซึ่งถูกบังคับ

ใชภายใตมาตรา 4 ซึ่งกลาวไววา ผูใหบริการสื่อการแพรภาพและกระจายเสียงผานอินเทอรเน็ตจําเปนตอง

ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 

และภายใตมาตรา 18 ระบุไววา สําหรับผูใหบริการเน้ือหาภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ตตองทําการ

รายงาน และลงทะเบียนเน้ือหารายการจาก Minister of Science, ICT and Future Planning(MSIP) 

นอกจากน้ีภายใตมาตรา 9 ยังมีการจํากัดการลงทุนสูงสุดจากตางประเทศไมใหเกินรอยละ 49 ของจํานวน

หุนและทุนของบริการ OTT TV ทั้งหมด 

 ภายใต Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) ยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ OTT TV และการรักษา

ผลประโยชนของผูใชบริการ มาตรา 12 รัฐบาลเกาหลีใตมีการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และ

การแขงขันที่มีประสิทธิภาพในตลาด OTT TV ภายใตมาตรา 13 มีการกําหนดจํานวนสวนแบงการตลาด

ของผูใหบริการ OTT TV ไมใหเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนผูที่เปนสมาชิกในบริการสื่อการแพรภาพและเสียง 

รวมไปถึงเคเบิลทีวี และดาวเทียมดวย มาตรา 14 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมมีสิทธิในการปฏิเสธการรอง

ขอในการเขาถึงบริการ OTT TV ของผูใชบริการ และผูใหบริการอินเทอรเน็ตตองใหบริการอินเทอรเน็ต

ระหวางผูใหบริการ OTT TV รายตางๆดวยความเทาเทียมกัน เชน เง่ือนไขการใหบริการ คุณภาพในการ
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ใหบริการ เปนตน มีการควบคุมดูแลการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการ OTT TV แตละราย ภายใต

มาตรา 17 ผูใหบริการ OTT TV และผูที่เก่ียวของกับการใหบริการไมสามารถทําลายสภาพการแขงขัน

ระหวางผูใหบริการ OTT TV และการทําลายผลประโยชนของผูใชบริการ นอกจากน้ียังมีการกํากับดูแล

ความเทาเทียมของผูใหบริการเน้ือหารายการบนอินเทอรเน็ต คือ ผูใหบริการ OTT TV สามารถการเขาถึง

เน้ือหารายการไดอยางเทาเทียมโดยไมมีการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมและไมสมเหตุสมผลในมาตรา 20 

 และสุดทายภายใต Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) มีเน้ือหาที่

ครอบคลุมเรื่องการคุมครองผูบริโภค ในมาตรา 16 กลาวไววา ผูใหบริการ OTT TV ควรมีการตอบสนอง

ตอความคิดเห็น และคําติชมที่สมเหตุสมผลของผูใชบริการ ใหมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นในอนาคต และ

ผูใหบริการ OTT TV ไมสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  

 กลาวโดยสรุปไดวา Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) มีกฎระเบียบ

ที่เก่ียวของกับการดูแล OTT TV ในเรื่องการไดรับใบอนุญาตและการลงทะเบียนเน้ือหารายการของ

ใหบริการ OTT TV การสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการ OTT TV การใหบริการระหวาง

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต และการคุมครองผลประโยชน รวมถึงคุมครองสิทธิของผูบริโภคในการใชบริการ 

OTT TV  

 

รูปท่ี 5-37: กฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศเกาหลีใต 

 

Broadcasting Act (2015) 

 Broadcasting Act (2015) เปนพ.ร.บ.ที่กํากับดูแลเกี่ยวกับสื่อการแพรภาพและกระจายเสียง

โดยรวมในประเทศเกาหลีใต รวมถึงการการกํากับดูแลเกี่ยวกับ OTT TV เชนเดียวกัน ซึ่งพ.ร.บ.น้ีถูกบังคับ

Relevant OTT TV regulations

Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) is regulated under 
Korea Communication Commission and Ministry of Science, ICT 
and future planning.

Internet Multimedia Broadcasting 
Business Act (2013) Broadcasting Act (2015)

OTT TV providers shall obtain permission

Provided contents shall be reported and 
shall be obtained approval

The government encourages fair 
competition and determine restriction on 
market share not excess of 1/3 of 
broadband households

Broadcasting Market Competition 
Assessment Committee is established by 
KCC, building the efficient competition 
structure of broadcasting markets. 

Audiences’ Rights Protection 
Committee is establishes under KCC for 
the convergence of the audiences’ 
opinions and the efficient deliberation on 
the settlement of audiences’ complaints 
and petition matters.
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ใชภายใต Korea Communications Commission(KCC) และ Minister of Science, ICT and Future 

Planning (MSIP) โดยเน้ือหาที่สําคัญภายใต Broadcasting Act (2015) เก่ียวของกับการสงเสริมความ

เปนธรรมทางดานการแขงขัน และการคุมครองสิทธิของผูบริโภค ในมาตรา 35 KCC ไดทําการจัดต้ัง 

Broadcasting Market Competition Assessment Committee(BMCAC) ในการสรางโครงสรางการ

แขงขันในตลาดผูใหบริการสื่อการแพรภาพและการจายเสียงที่มีประสิทธิภาพ โดย BMCAC จะมีการรอง

ขอเอกสารหรือสิ่งที่จําเปนอ่ืนๆจากผูใหบริการสื่อการแพรภาพและการกระจายเสียงในการตรวจสอบ

สถานะการใหบริการ และสภาพการแขงขัดในตลาดของผูใหบริการ ในมาตราเดียวกันน้ีมีการกลาวถึงการ

คุมครองสิทธิของผูบริโภคดวย โดย KCC ไดทําการจัดต้ัง Audiences’ Rights Protection Committee 

เพ่ือทําการเก็บรวบรวมความคิดเห็น ปญหาการรองเรียนตางๆของผูใชบริการเพ่ือพัฒนาการใหบริการสื่อ

การแพรภาพและการกระจายเสียงตอไป 

 

Consumer Protection Act (2004) และ Copyright Act (2013) และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

 Consumer Protection Act (2004) และ Copyright Act (2013) กํากับดูแลเรื่องทั่วๆไปที่

เกี่ยวของกับสื่อการแพรภาพและการกระจายเสียง โดย Consumer Protection Act (2004) ถูกบังคับใช

ภายใต Korea Fair Trade Comission ในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในการบริโภค หรือการใชบริการ

ตางๆ โดยผูใหบริการจําเปนตองปกปดขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ ซึ่งเน้ือหาภายใต Consumer 

Protection Act (2004) น้ียังครอบคลุมถึงการคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาเพ่ือปองกันการเขาใจ

ผิดของผูบริโภค 

 Copyright Act (2013) ถูกบังคับใชภายใต Ministry of Culture, Sports and Tourism เปน

พ.ร.บ.ที่ควบคุมดูแลสิขสิทธ์ิของผลงานตางๆรวมถึงงานเพลง ภาพยนตร รายการโทรทัศน ที่ไดรับการ

ออกอากาศบน OTT TV ดวยเชนกัน โดยเปนการหามผูที่ไมใชเจาของผลงานในการทําซ้ําหรือดัดแปลง

ผลงานโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของสิทธ์ิ 

  ขอจํากัดทางดานเน้ือหาที่ไดรับอนุญาตใหออกอากาศบน OTT TV ถูกกํากับดูแลเชนเดียวกับ

การดูแลเน้ือหาที่ออกอากาศบนสื่ออ่ืนๆ ภายใต Act of Promotion of Film and Video ในการดูแล

ของ Korea Media Reating Board (KMRB) โดยมีเน้ือหาตองหามคือ ความรุนแรง พฤติกรรมที่ไม

เหมาะสม เพศ การใชภาษา สิ่งเสพติด เปนตน โดยจะตองมีการจัดเรตต้ิงการออกอากาศใหเหมาะสมกับ

อายุของผูรับชม ทั้งหมด 5 ประเภท ต้ังแต เน้ือหาที่สามารถรับชมไดทุกวัย เน้ือหาผูที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป 

หรือ 15 ปควรมีผูใหญรวมดวยในการรับชม เน้ือหาที่ผูรับชมตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป และเน้ือหาที่ตองไดรับ

การอนุญาตพิเศษในการรับชม และสําหรับเน้ือหาบน OTT TV ผูชมที่ตองการรับชมเน้ือหาที่เหมาะสม

สําหรับผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จําเปนตองทําการพิสูจนอายุของผูรับชมจึงจะสามารถรับชมได 
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นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใตเริ่มมีนโยบายสงเสริมการใหบริการ OTT TV 

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไดแก 1) นโยบายการลดการถือครองสิทธิขามสื่อ (Cross-Media Ownership) ลดขอจํากัด

การเปนเจาของในอุตสาหกรรมเดียวกัน เน่ืองจากรัฐบาลเกาหลีใตตองการสงเสริม และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ เพ่ือเปนการกระตุนการแขงขันในตลาดสื่อให

มากขึ้น ผูใหบริการสามารถแขงขันกันในการสงมอบเน้ือหาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมาก

ที่สุด 2) รัฐบาลเกาหลีใตทําการสราง Digital Broadcasting Contents Support Center เพ่ือเปน 

One-Stop Service ในการสนับสนุนผูสรางเน้ือหารายการรายเล็กที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยภายในศูนยมี

อุปกรณอํานวยความสะดวกในการผลิตสื่อที่ทันสมัยและควบถวน นอกจากน้ีมีการจัดอบรมการผลิต

เน้ือหารายการใหกับผูผลิตอีกดวย 3) มีการจัดต้ัง Commission for promoting Digital Broadcasting 

โดยมีแผนในการสงเสริมการตระหนักรูของประชาชนชาวเกาหลีใตในพ้ืนที่ที่หางไกลใหเขาถึงสื่อแบบ

ดิจิตอลใหมากขึ้น 4) พัฒนาระบบโครงขายอินเทอรเน็ตในประเทศในรูปแบบ Gigabit ซึ่งมีความเร็วกวา

ระบบที่ใชในปจจุบันประมาณ 10 เทา การดาวนโหลดวีดีโอใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงในปจจุบัน จะเหลือ

เพียง 12 วินาทีในอนาคต เปนตน 

 

5.5 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีการใหบริการ OTT TV อยางแพรหลาย ทั้งจากผูใหบริการใน

ประเทศ และตางประเทศที่มีการรวมมือกับผูใหบริการโทรคมนาคม เพ่ือสรางชองทางทางการตลาดใหกับ

บริการ OTT TV ของตน ทั้งน้ีการกํากับดูแล OTT TV ถือไดวายังอยูในระดับเล็กนอยเทาน้ัน  โดย

หน วย ง าน กํ า กับ ดูแลที่ เ ก่ี ย วข อ งที่ มี ภ า ระหน าที่ กํ า กับ ดู แล  OTT TV ไ ด แ ก  1)  Malaysian 

Communications and Multimedia Commission ( MCMC)  2)  Royal Malaysia Police แ ล ะ  3) 

Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (KPDNKK) ซึ่งในปจจุบันทําหนาที่

กํากับดูแลทางดานเน้ือหา OTT TV เปนหลัก 

นอกจากหนวยงานกํากับดูแลทั้ง 3 หนวยงานที่ไดกลาวมาขางตนแลว การใหบริการ OTT TV ใน

ประเทศมาเลเซียยังเพ่ิงพาและสงผลกระทบตอผูใหบริการที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เชน ผูใหบริการโทรคมนาคมที่

มีโครงขายเปนของตนเอง (Telco-MNO) ผู ใหบริการชองโทรทัศนระดับชาติ (National Public 

Broadcaster) ผานชองทาง Free-to-Air และ ผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ใน

ปจจุบัน  

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงภาพรวมของผูเลนรายหลักที่มีอยูเดิมในตลาดที่เก่ียวของกับบริการ OTT 

TV ในประเทศมาเลเซีย โดยที่ปรึกษาอาจกลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด การใหบริการ และ

การรวมมือกันของผูใหบริการตางๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบในตลาด OTT TV 
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ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ

โทรคมนาคม 

(Telco) 

Celcom160  ใหบริการเครือขายโทรศัพทประจําท่ี (Fixed-line) บริการ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile) และบริการอินเทอรเน็ต 

(Broadband) 
Maxis161 

Digi162 

U-Mobile163 

Telekom Malaysia 

(TM)163

164 

Time165 

Yes166 

P1167 ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบ Fixed-Broadband และ MiFi168 

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนระดับชาติ 

(National Public 

Broadcaster) 

Radio Televisyen 

Malaysia (RTM)168

169 

ใหบริการชองโทรทัศนรายแรกในประเทศมาเลเซีย ใหบริการ

กระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศนประเภทสาธารณะผานระบบ 

Free-to-Air ซ่ึงปจจุบันใหบริการ 3 ชองรายการ ไดแก TV1 

TV2 และ TVi 

Media Prima170 ใหบริการในกิจการสื่ออยางครบวงจร เชน บริการกระจาย

เสียงวิทยุ โทรทัศน ผลิตชองรายการ โฆษณา สิ่งพิมพ และสื่อ

ดิจิตอล โดยในกิจการโทรทัศน ใหบริการกระจายเสียง

ประเภทสาธารณะผานระบบ Free-to-Air ปจจุบันใหบริการ 

4 ชองรายการ ไดแก TV3 ntv7 8TV และ TV9 

TV Al Hijrah Media 

Corporation171 

เปนผูใหบริการท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ใหบริการโทรทัศนประเภท

สาธารณะผานระบบ Free-to-Air เพียง 1 ชองรายการ คือ TV 

Al Hjrah ปจจุบันใหบริการโทรทัศนแบบออนดีมานด (VoD) 

และนิยามตนเองวาเปนผูใหบริการ VoD สําหรับกลุมคน

อิสลามท่ีใหญท่ีสุดในโลก  

Astro172 เปนผูใหบริการ Pay TV รายใหญ ท่ีใหบริการท้ังในประเทศ

มาเลเซียและบรูไน โดยใหบริการ Pay TV ผานโครงขาย

160 ที่มา: http://www.celcom.com.my/ 
161 ที่มา: http://www.maxis.com.my/ 
162 ที่มา: https://new.digi.com.my/ 
163 ที่มา: http://www.u.com.my/ 
164 ที่มา: https://www.tm.com.my/ 
165 ที่มา: http://www.time.com.my/ 
166 ที่มา: https://www.yes.my/ 
167 ที่มา: http://www.p1.com.my/ 
168 Mifi คืออุปกรณสงสญัญาณ WiFi (3G, 4G) แบบพกพา (Poartable WiFi) 
169 ที่มา: http://www.rtm.gov.my/ 
170 ที่มา: http://www.mediaprima.com.my/ 
171 ที่มา: http://tvalhijrah.com/, http://alhijrahmedia.com/ 
172 ที่มา: http://www.astro.com.my/ 
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ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

ดาวเทียม (DTH), IPTV รวมถึง OTT TV และกําลังทดลอง

ใหบริการ NJOI ซ่ึงเปนบริการโทรทัศนผานดาวเทียม DTH 

แบบไมบอกรับสมาชิก 

Hypp TV173 เปนบริการ IPTV ผานระบบอินเทอรเน็ตของ Unifi และ 

Streamyx ของ TM 

ตารางท่ี 5-8: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซีย 
 

5.5.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV  

จากรูปที่ 5-38 OTT TV ในประเทศมาเลเซียเกิดขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2553 เมื่อบริษัท Media 

Prima Berhad ผูใหบริการสื่อรายใหญในประเทศมาเลเซียเปดตัว Tonton หลังจากน้ันไมนานในป

เดียวกัน ก็มี OTT TV เกิดขึ้นอีกรายหน่ึงซึ่งเปนบริการที่มาจาก Free TV เชนเดียวกัน คือ RTM และ

ตอมาในป พ.ศ.2556 ผูใหบรืการ Pay TV รายใหญในประเทศมาเลเซียไดทําการเปดตัว Astro-on-the-

go พ.ศ. 2557 iflix ผูใหบริการ OTT TV ที่เปน tech Start-up เริ่มใหบริการในประเทศมาเลเซียและ

คอยๆขยายการใหบริการออกไปทั่วเอเชีย หลังจากน้ันมีผูใหบริการ OTT TV ใหบริการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2559 มีผูใหบริการที่เปนผูใหบริการจากตางประเทศเขามาใหบริการในตลาด OTT 

TV ประเทศมาเลเซียอีก 4 ราย โดยแนวโนมเน้ือหาของบริการ OTT TV ที่เขามาน้ันเปนเน้ือหาแบบ 

Niche เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการที่ตางกัน ทั้งน้ีในภาพรวมรูปแบบการหารายไดของผูใหบริการ OTT 

TV ในประเทศมาเลเซียสวนใหญเปนแบบ SVoD โดยผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดจาก Pay TV รายเดิมจะ

ใหบริการในแบบ OTT TV as a Feature และ SVoD ควบคูกันไป 

173 ที่มา: https://www.tm.com.my/hypptv 
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รูปท่ี 5-38: บริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซีย 

รายละเอียดของแตละผูใหบริการที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider) 

• Iflix 

iflix เปนผูใหบริการแพลตฟอรม OTT TV ประเภทผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV 

Provider) สัญชาติมาเลเซีย จัดต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2557 ทําหนาที่รวมรวมเน้ือหาประเภทเปนที่สนใจ

โดยทั่วไป (Mass Content) อยางรายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร จากทั้งในและตางประเทศมาใหกับ

ผูใชบริการปลายทาง โดยในปจจุบันเปนพารทเนอรกับผูผลิตเน้ือหารายการและชองรายการรายใหญของ

โลก เชน Disney, Warner Bros, Paramount, NBC Universal, Fox, CBS และ BBC เปนตน ปจจุบัน

ใหบริการในประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และทางบริษัท iflix ไดประกาศ

แผนขยายการใหบริการเขาสูประเทศเวียดนามและประเทศศรีลังกาตอไป ทั้งน้ี อัตราคาบริการเพ่ือรับชม

เน้ือหาผาน iflix ในประเทศมาเลซียอยูที่ราคา MYR10 ตอเดือน และ MYR100 ตอป 

บริษัท iflix เปนบริษัทที่มีลักษณะเปน Tech Start up ไดรับเงินทุนจาก 1) บริษัท Catcha 

Group ซึ่งทําธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) 2) บริษัท Philippine Long Distance Telephone 

Company ( PLDT)  ซึ่ ง เ ป นผู ใ ห บ ริ ก า ร โทรคมนาคมราย ใหญ ขอ งประ เทศฟ ลิ ปป นส  และ  

3) บริษัท Sky plc. ผูใหบริการ Pay TV รายใหญใน สหราชอาณาจักร iflix ใหบริการแบบ SVoD และได

ทําสัญญาทางธุรกิจกับบริษัท  Digi Telecommunication Sdn Bhd (Digi)  และบริษัท  Telekom 

Malaysia (TM) ซึ่งเปนผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซียอีกดวย  

OTT TV in Malaysia

2558 255925572556

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

• OTT TV in Malaysia starts when the two giant FTA launched their OTT 
TV platform.

• Malaysian Pay TVs also launched their OTT TV platform as a feature 
for their customers and as a SVoD to others

• Iflix is a tech-startup. Now expand its operation to countries in Asia.
• In the first half of B.E. 2559, 4 foreign OTT TV take a step to operate 

in Malaysia market.

*Astro’s OTT TV which do 
not operate in Malaysia

CollaboratedFree TV Provider

2553
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• Eros Now 

 Eros Now เปนแพลตฟอรม OTT TV ระดับโลก ของบริษัท Eros International ซึ่งเปนบริษัท

ช้ันนําของโลกในอุตสาหกรรมบันเทิงอินเดียที่รวมผลิต รวบรวม และจัดจําหนายเน้ือหารายการอินเดีย 

โดยแพลตฟอรม Eros Now จํานําเสนอเน้ือหารายการสําหรับกลุมคนอินเดียที่ Eros International รวม

รวมไว ทั้งที่เปนชองรายการโทรทัศน ในแบบ Live และ VoD ภาพยนตร เพลง และคลิปวิดีโอขนาดสั้น

ผลิตโดยคนอินเดีย (Niche Content) มาใหบริการในรูปแบบ OTT TV ในประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด และประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศมาเลเซีย 

Eros Now ประกาศใหบริการในประเทศมาเลเซียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยรวมมือกับบริษัท

โทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย 2 บริษัท ไดแก Maxis และ U-Mobile 

• Hopster 

 Hopster เปนแอพพลิเคช่ันแพลตฟอรม OTT TV และเกมสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก (Niche 

Content) กอต้ังในป พ.ศ. 2555 โดยบริษัท Plato Media จากสหราชอาณาจักร Hopster ใหบริการใน

หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และมาเลเซีย173

174 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศใหบริการ

ในประเทศมาเลเซียโดยรวมมือกับบริษัท Maxis 

• Netflix 

Netflix เปนบริการ OTT TV จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใหบริการเน้ือหา Mass Content ใน

รูปแบบรายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร ทั้งที่ผลิตเองและซื้อลิขสิทธ์ิจากผูผลิตเน้ือหารายอ่ืน ปจจุบัน

ใหบริการผานทางคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต สมารททีวี รวมถึงใชเครื่องเลน Blu-ray 

เครื่องเลนเกมส  อุปกรณ เสริม Set-top Box และ Dongle Stick เชน Apple TV, Chromecast, 

Amazon Fire TV และ Roku ในการเช่ือมตอกับโทรทัศนแบบธรรมดาเพ่ือรับชม  

Netflix ประกาศใหบริการใหประเทศมาเลเซียต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยใหบริการ

แบบ SVoD เริ่มตนเดือนละ MYR33 (ราคามาตรฐานของ Netflix ทั่วโลก) ปจจุบันไมพบการรวมมือกับ

ผูผลิตรายการในประเทศมาเลเซีย (Local Content) หรือการรวมมือเพ่ือเพ่ิมชองทางทางการขายใน

ประเทศมาเลเซีย 

 

  

174 ที่มา: https://www.hopster.tv/ 
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บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV (OTT TV from Free TV Provider) 

• Tonton 

Tonton เปนชองทางการสื่อสาร OTT TV แหงใหญของประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท Media 

Prima Berhad ซึ่งเปนกลุมบริษัท ที่มีการใหบริการดานบันเทิงและขาวสารหลายรูปแบบ ทั้งชองโทรทัศน

แบบ Free to Air สถานีวิทยุ นิตยสารรูปเลม หนังสือพิมพ และสื่อออนไลนอ่ืนๆ 174

175 เน่ืองจากทางบริษัท

ตองการเขาถึงกลุมลูกคามากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน เว็บไซต tonton จึงถูกสรางขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2553 จากการรวมตัว กันระหว างหน วย ธุร กิจ  Media Prima Digital (MPD)  กับ  Media Prima 

Television Network (MPTN) 175

176 โดยบนหนาเว็บไซตจะแสดงชองโทรทัศนสดของบริษัท ไดแก tv3, 

8tv, tv9 และ ntv7 อีกทั้งยังมีชองของตางประเทศอ่ืนๆ เชน Russia Today (RT)176

177 นอกจากน้ียังมีการ

ใหบริการบันเทิงอ่ืนๆ เชน หนัง ซีรีสยอนหลัง ของทั้งในและตางประเทศอีกดวย 

กลุมลูกคาของ Tonton มีความหลากหลาย จะเห็นไดจากเน้ือหาที่ครอบคลุมทุกกลุมลูกคา ทุก

เพศ ทุกวัย โดยในป พ.ศ. 2554 Tonton เปดแพลตฟอรมเสริมเปนแอพพลิเคช่ันทั้ง Android และ 

iOS178 เพ่ือความสะดวกสบายของลูกคา โดยมียอดผูใชบริการสูงถึง 5.9 ลานคน  

Tonton มีรูปแบบการหารายไดแบบ Freemium โดยมีแพ็คเกจ Tonton VIP ใหแกผูบริโภคที่

ตองการรับชมเน้ือหาพิเศษ กําจัดโฆษณาจากการรับชม และในบางรายการลูกคาสามารถรับชมรายการ

โทรทัศนกอนใคร ในราคาเริ่มตนเพียง MYR 3 ตอวัน และ MYR 10 ตอเดือน178

179 

ในป พ.ศ. 2555 MPD ไดมีหุนสวนกับ Samsung Malaysia Electronics180 เพ่ือเปดชองทางให 

smart TV ทําให tonton สามารถบริการลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น ผาน tonton TV application 

และ NSTP E-paper TV (the New Straits Time Press) application ตอมามีการขยายธุรกิจไปยังสื่อ

วิทยุ tonton Music ดวยความรวมมือของ Media Prima Radio Network (MPRN) ในป พ.ศ. 2557181 

ดวยเน้ือหาที่ครบครัน ทั้งความบันเทิงและขาวสาร รวมไปถึงความสะดวกสบายของผูใชงาน ทําให 

tonton ประสบความสําเร็จ นับเปนที่หน่ึงในดาน Digital Media 

ทั้งน้ี เรื่องความปลอดภัยของขอมูลผูใชรวมไปถึงขอมูลดานทางกฎหมายเปนสิ่งสําคัญที่ธุรกิจดาน

โทรคมนาคมจําเปนตองเรียนรู ทางบริษัทไดรับความชวยเหลือทางดานความมั่นคงของการประมวลผล

กลุมเมฆ (cloud computing) จาก amazon.com tech telecom ซึ่ง Tonton ไดเชาพ้ืนที่เซิรฟเวอร

ไว181

182 

175 ที่มา: http://www.mediaprima.com.my/about-us/ 
176 ที่มา: http://www.mediaprima.com.my/wp-content/uploads/2014/07/an/MPB_AR%202013-bursa.pdf 
177 ที่มา: http://tonton.com.my.w3cdomain.com/ 
178 ที่มา: http://www.skmm.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/IPR2014_English.pdf 
179 ที่มา: https://www.facebook.com/tontonMY/info?tab=page_info 
180 ที่มา: http://www.mediaprima.com.my/wp-content/uploads/2014/07/an/MPB_AR%202013-bursa.pdf 
181 ที่มา: http://www.mediaprima.com.my/media-prima-digital-media-prima-radio-networks-introduces-tonton-music/ 
182 ที่มา: http://tonton.com.my.w3cdomain.com/ 
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• RTM, Alhirah Media 

RTM และ TV Al Hjrah ซึ่งเปนผู ใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV มีการปรับตัวและ

ใหบริการเน้ือหารายการของตนในรูปแบบ OTT TV ผานเว็ปไซตและ/หรือ แอพพลิเคช่ันเชนเดียวกับ 

Tonton โดยที่ RTM มีรูปแบบการหารายไดจากโฆษณา ใหบริการเน้ือหาจากชองตางๆ ของตนในแบบ 

Live และ VoD ในขณะที่ TV Al Hjrah ใหบริการผานเว็ปไซตแบบ Fremium คือไมคิดคาบริการกับ

ผูใชบริการปลายทางสําหรับการรับชมแบบ Live Streaming และ VoD ในบางเน้ือหารายการ และคิด

คาบริการรายป (SVoD) ปละ MYR60 สําหรับผูที่ตองการชมเน้ือหา Premium ยอนหลัง 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider) 

• Astro Malaysia Holding Berhad (Astro)  

บริษัท Astro เปนผูใหบริการ Pay TV รายใหญในประเทศเมเลเซีย ปจจุบันใหบริการ OTT TV  

3 รูปแบบ ภายใต 3 เครื่องหมายทางการคา ไดแก  

1) Astro On-the-go 

Astro On-the-go (AOTG) เปนแอพพลิเคช่ันในรูปแบบแพลตฟอรม OTT TV เริ่มใหบริการเมื่อ

ป พ.ศ. 2556 โดยใหบริการชองรายการของ Astro ทั้งในรูปแบบ Live Streaming และ VoD เน้ือหา

รายการครอบคลุมถึงชองรายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร กีฬา ทั้งแบบ Free-view และแบบที่มีมูลคา

สูง (Premium) โดยผูใชบริการสามารถรับชมเน้ือหาเหลาน้ีผานอินเทอรเน็ตหรือดาวนโหลดเน้ือหา

รายการลงบนอุปกรณรับสัญญาณเชน คอมพิวเตอร หรือ สมารทโฟน เพ่ือรับชมเมื่อไมสามารถเช่ือมตอ

กับอินเทอรเน็ตก็ได  

ปจจุบันบริการ AOTG พวงขายอยูกับแพ็คเกจ Astro Pay TV และ NJOI183 โดยผูใชบริการของ 

Astro Pay TV และ NJOI สามารถดูเน้ือหาตามที่สมัครไวบนแอพพลิเคช่ัน AOTG ไดโดยไมเสียคาใชจาย

เพ่ิมเติม (OTT as a Feature) สําหรับผูที่ไมไดเปนสมาชิก Astro Pay TV หรือ NJOI สามารถซื้อแบบ 

TVoD เพ่ือเลือกรับชมเปนรายครั้งหรือ แบบ SVoD ผานแพ็คเกจ Astro on the go pack เดือนละ 

MYR10 เพ่ือใชบริการ AOTG อยางไมจํากัดการรับชมในชวงเวลาที่เปนสมาชิก 

2) OD 

 OD หรือ On Demand เปนอีกหน่ึงบริการของ Astro ใหบริการต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

ใหบริการสมาชิก Astro Pay TV สามารถเลือกชมชองรายการในแพ็คเกจของตนเมื่อใดก็ได (OTT TV as 

183 NJOI คือบริการ Pay TV แบบไมมีคาบริการรายเดือนผานระบบดาวเทียม ใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2555 
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a Feature) โดยการต้ังอัดผานกลองรับสัญญาณ OTT ของ Astro (OTT Set-top-box) ที่มี function 

การอัดเน้ือหารายการลงบนกลองได (Personal Video Recorder: PVR) นอกจากน้ียังสามารถซื้อ

แพ็คเกจ OD Plus ในราคา MYR15.90 ตอเดือน (SVoD) เพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถเขาถึงเน้ือหา Premium 

ไดมากขึ้น และสามารถซื้อผาน OD Store ในรูปแบบ Download to Own (DTO) คือซื้อเน้ือหารายการ

เก็บไวชมเมื่อใดก็ได นอกจากน้ีลูกคา OD สามารถชมแพ็คเกจ OD ผานแอพพลิเคช่ัน AOTG ที่พูดถึงกอน

หนาน้ีได เพ่ือใหสามารถรับชมผานหนาจออ่ืนได 

3) Tribe 

 Tribe เปนบริการแพลตฟอรม OTT TV ระดับภูมิภาคแบบ SVoD ใหบริการประเภทเน้ือหา

รายการสด (Live) และแบบ VoD บนอุปกรณแบบพกพา (Mobile Devices) โดยมีกลยุทธดานเน้ือหาที่

เริ่มจากการเจาะกลุมเปาหมายหลัก 3 กลุมคือ กลุมที่ช่ืนชอบเน้ือหารายการจากประเทศเกาหลี กลุมที่ช่ืน

ชอบเน้ือหารายการดานกีฬา และกลุมที่ช่ือชอบภาพยนตรในภูมิภาคเอเชีย เริ่มใหบริการในประเทศ

อินโดนีเซียและฟลิปปนส ในป พ.ศ. 2559 แตยังไมไดใหบริการในประเทศมาเลเซีย 

 Astro มีความต้ังใจจะรวมมือกับผูใหบริการคมนาคมรายใหญที่มีความเช่ียวชาญในตลาดประเทศ

ตางๆ เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมผูใหบริการในแตละประเทศไดอยางรวดเร็ว โดยจะเห็นไดจากการที่ 

Astro รวมมือกับ XL Axiata184 ซึ่งเปนผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือใหบริการ 

Tribe ในประเทศอินโดนีเซีย และรวมมือกับ Globe Telecom Inc.184

185 ซึ่งเปนผูใหบริการโทรคมนาคมใน

ประเทศฟลิปปนส เพ่ือ Tribe ใหบริการในประเทศฟลิปปนส 

• Hypp TV Everywhere (Local) 

Hypp TV Everywhere เปนแอพพลิเคช่ันที่ใหบริการ OTT TV ของ Telekom Malaysia (TM) 

ใหบริการต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีเน้ือหารายการเหมือนกับบริการ Hypp TV ที่เปน IPTV ที่

ใหบริการกับลูกคา UniFi และ Streamyx บนโครงขายอินเทอรเน็ตของ TM โดยเน้ือหารายการบน 

Hypp TV Everywhere ประกอบดวยชองรายการตางๆ รวมถึงรายการสด (Live) วีดีโอออนดีมานด 

(VoD) ภาพยนตร และละคร Hypp TV Everywhere ใหบริการเฉพาะในประเทศมาเลเซียเทาน้ัน 

ปจจุบันบริการ Hypp TV Everywhere พวงขายอยูกับแพ็คเกจอินเทอรเน็ต UniFi VIP และ

บริการ Hypp TV ที่เปนบริการ IPTV ของ TM  โดยผูใชบริการของ UniFi VIP และ Hypp TV IPTV 

สามารถดูเน้ือหาตามที่สมัครไวบนแอพพลิเคช่ัน Hypp TV Everywhere ไดโดยไมเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 

(OTT TV as a Feature) 185

186 สําหรับผูที่เปนสมาชิก UniFi หรือ Streamyx สามารถเลือกซื้อแบบราย

เดือน (SVoD) เริ่มตนที่เดือนละ MYR5.30 สําหรับผูที่ เปนไมไดเปนสมาชิก UniFi หรือ Streamyx 

184 ที่มา: https://www.astro.com.my/mediaroom/articledetails.aspx?id=969 
185 ที่มา: https://www.globe.com.ph/press-room/tribe-ott 
186 ที่มา: https://www.tm.com.my/hypptv/Pages/about.aspx?id=56#personal 
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สามารถเลือกซื้อชม 3 ชองรายการในเริ่มตนที่ MYR15.00 ตอเดือนเพ่ือใชบริการ Hypp TV Everywhere 

ได186

187 

• Viu 

Viu เปนแอพพลิเคช่ันแพลตฟอรม OTT TV ระดับภูมิภาค กอต้ังในป พ.ศ. 2557 โดยบริษัท 

PCCW Media ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV ในรูปแบบ IPTV และใหบริการ OTT Music จากประเทศ

ฮองกง มีรูปแบบการหารายไดแบบ Freemium โดยผูใชบริการปลายทางสามารถรับชมแบบมีโฆษณาคั่น

ไดโดยไมเสียคาใชจาย หรือเลือกจายเงินเพ่ือชมเน้ือหารายการอยางตอเน่ืองโดยไมมีโฆษณาคั่น/  

ดาวนโหลดไดอยางไมจํากัด/ คุณภาพแบบ Full HD ทั้งน้ี Viu นําเสนอเน้ือหารายการแตกตางกันไปในแต

ละพ้ืนที่ใหบริการ โดยปจจุบันใหบริการเปดในประเทศฮองกง ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร  

ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนิเซีย Viu ประกาศใหบริการในประเทศมาเลเซียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2559 โดยรวมมือกับบริษัท TM ใหผูใชบริการอินเทอรเน็ต UniFi และ Streamyx 

5.5.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

 

รูปท่ี 5-39: ความพรอมของประเทศมาเลเซียตอบริการ OTT TV 

 บริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซียถือวาอยูในชวงเริ่มตนของตลาดการใหบริการ เน่ืองจากเริ่ม

มีการใหบริการ OTT TV ในชวงไมก่ีปที่ผานมา ผูใหบริการระดับทองถิ่นยังมีไมมากราย และในชวงป  

พ.ศ.2559 พ่ึงเริ่มมีการเขามาของผูใหบริการ OTT TV ระดับภูมิภาคในประเทศมาเลเซีย เมื่อศึกษาใน

ประเด็นความพรอมของการใหบริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซียน้ัน ถือวาเปนประเทศที่พรอสําหรับ

187 ที่มา: https://www.tm.com.my/hypptv/everywhere/Pages/index.html 

Readiness of for OTT TV in Malaysia

Household: 7,483,000 Population: 30.68 millions

Note: Household and population at 4Q2558
Source: MCMC, B.E.2558 and Pwc Global Entertainment and Media Outlook: B.E.2557- 2562 

• Mobile phone penetration rate in Malaysia is currently at 143.8%
• With 3G and LTE networks available, there are a rapid adoption on smartphones and mobile broadband subscription.
• Malaysian mobile internet spending are expect to grow at a CAGR of 19% from B.E. 2557 – B.E. 2562
• This indicate increasing trend of mobile internet usage which video streaming on mobiles might be the driver.
• Fixed or home broadband was at 41% penetration rate and didn’t show any growth form B.E. 2557. IPTV might have to 

struggle to survive.

Fixed (Wire) Mobile Total

4Q2557 3.1 17.6 20.7

1Q2558 3.1 20.5 23.6

2Q2558 3.0 24.9 27.9

3Q2558 3.0 27.5 30.5

4Q2558 3.1 27.8 30.8
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การใหบริการ OTT TV แลว เน่ืองจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศมาเลเซียมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

ใ น 

ป พ.ศ.2557 มีจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตประมาณ 21 ลานคน และในป พ.ศ.2558 มีจํานวน

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตประมาณ 31 ลานคน เพ่ิมขึ้นประมาณ 49% เมื่อเทียบจากป พ.ศ.2557188 และ

เมื่อศึกษาในรายละเอียดระหวางอินเทอรเน็ตบรอดแบนดประจําที่ และอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่

พบวา ในป พ.ศ.2558 อัตราการใชงานอินเทอรเน็ตบอรดแบนดเคลื่อนที่คิดเปนรอยละ 143.8 ของ

ประชากรทั้งประเทศ เน่ืองจากหน่ึงคนเปนสมาชิกบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่มากกวาหน่ึง

บริการ และจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ.

2557 มีจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่ประมาณ 18 ลานคน และในป พ.ศ.2558 มี

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่ประมาณ 27.8 ลานคน ซึ่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 54% เมื่อ

เทียบจากป พ.ศ.2557 และมีการคาดการณอัตราการการใชจายเติบโตเฉลี่ยของบริการอินเทอรเน็ต

เคลื่อนที่ระหวางป พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2562 มีการเติมโตเฉลี่ยประมาณ 19% 188

189 จากขอมูลแนวโนมการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดเคลื่อนที่ที่กลาวมาน้ี สามารถอนุมานไดวา การรับชมวีดีโอผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน และเมื่อศึกษาจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด

ประจําที่ ในป พ.ศ.2557 มีจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดประจําที่ประมาณ 3 ลานคน ซึ่งมี

จํานวนคงที่เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2558 และมีอัตราการใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนดประจําที่คิดเปน 

รอยละ 41 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ และจากขอมูลที่กลาวมาเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

บรอดแบนดประจําที่น้ีสามารถอนุมานไดวา IPTV อาจไดรับผลกระทบจากการมีบริการ OTT TV เพ่ิมขึ้น

ในอนาคต 

188 ที่มา: MCMC statistic report, 4Q2558 
189 ที่มา: Pwc Global Entertainment and Media Outlook, B.E.2557- 2562 
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รูปท่ี 5-40: พฤติกรรมการรับชม OTT TV และมูลคาโฆษณา 

สภาพตลาดและการแขงขนัในตลาด OTT TV 

 สวนมากรูปแบบการหารายไดของบริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซียเปนแบบ SVoD แต

รูปแบบแพลตฟอรมการใหบริการ OTT TV ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศมาเลเซียคือ รูปแบบ

การใหบริการฟรี และรูปแบบการใหบริการแบบ Freemium โดยการรับชมบริการ OTT TV ในประเทศ

มาเลเซียในป พ.ศ.2558 พบวา YouTube ซึ่งเปนรูปแบบการใหบริการฟรี ไดรับความนิยมจากผูใชบริการ 

OTT TV มากที่สุดเปนจํานวนรอยละ 52 ตอมาคือ Tonton ซึ่งเปนรูปแบบการใหบริการแบบ Freemium 

ในรอยละ 2.6  ตอมา Astro-on-the-go ซึ่งเปนการใหบริการแบบเพ่ิมเติมฟรี (OTT as a Feature) และ

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร แ บบ  SVoD แ ล ะ  TVoD ใ น ร อ ย ล ะ  1. 2 แ ล ะผู ใ ห บ ริ ก า ร า ย อ่ื น ๆ  จํ า น วน 

รอยละ 4.7 ซึ่ งประกอบไปดวย Vimeo และ Youku ซึ่ งเปนผู ใหบริการ OTT TV แบบฟรี และ 

Freemium ตามลําดับ189

190 

 จากที่กลาวไปขางตนวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV แบบฟรี และ Freemium ไดรับ 

ความนิยมมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหารายไดจากการโฆษณาเปนหลัก ดังน้ันจึงมีการศึกษาในสวน

ของรายไดจากการโฆษณาออนไลนในประเทศมาเลเซีย พบวา ในป พ.ศ.2558 ประเทศมาเลซียมีรายได

จากการโฆษณาออนไลนประมาณ MYR121.53 ลาน และมีการคาดการณรายไดจากการโฆษณาออนไลน

ในป พ.ศ.2563 โดยประมาณเปนจํานวน MYR356.79 ลาน โดยมีการเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 

25 เมื่อเปรียบเทียบรายไดจากการโฆษณาของ FTA และ Pay TV กับรายไดจากการโฆษณาออนไลน  

ในป พ.ศ.2558 พบวา รายไดจากการโฆษณาของ FTA มีจํานวนประมาณ MYR2.86 ลาน และรายไดจาก

190 ที่มา: comScore media & video metrics, Nov B.E.2558 

OTT TV and Advertising Spending

356.79 
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25%
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• YouTube is the most popular OTT TV platform in Malaysia with 
52% of Malaysian internet users viewed YouTube in B.E. 2558

• Others includes Vimeo and Youku, free and freemium OTT TVs.
• Most of the top viewed OTT TVs are free and freemium 

platform.
• Those free platforms are funded by advertising. Online video 

advertising is expected to grow at CAGR 25% from B.E. 2558 to 
B.E. 2563

• However the number is much smaller when compare to 
advertising revenue of FTA (bMYR 2.86 in B.E. 2558) and Pay 
TV advertising (bMYR 5.77 in B.E. 2558) 

Source: comScore media & video metrics – Nov B.E. 2558 
*Extrapolated to 21,056,126 Malaysian internet users.

Freemium
Online Video Advertising

Source: Statista 2016 – Digital Advertising Spending in Malaysia B.E. 
2557 – 2063. USD to MYR Exchange Rate of 4.05
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การโฆษณาของ Pay TV มีจํานวนประมาณ MYR5.77 ลาน190

191 จากจํานวนรายไดดังกลาวถือวารายไดจาก

การโฆษณาของ FTA และ Pay TV มีจํานวนที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับรายไดจากการโฆษณาออนไลน 

 

ผลกระทบของการใหบริการ OTT TV ตอบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 การใหบริการ OTT TV ในประเทศมาเลเซียไมไดสงผลกระทบทางลบตอผูใหบริการ  

Pay TV ในประเทศ ในทางกลับกันบริการ OTT TV กลับถูกมองวาเปนชองทางเสริมที่ชวยใหผูใหบริการ 

Pay TV มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากผูใหบริการ Pay TV ในประเทศมาเลเซียตางก็หันมาใหบริการ  

OTT TV เปนบริการ OTT as a Feature นอกจากน้ีบริการ OTT TV ยังเปนอีกชองทางหน่ึง ในการเพ่ิม

รายไดใหกับผูใหบริการโทรคมนาคมเชนเดียวกัน เน่ืองจากความรวมมือระหวางผูใหบริการ OTT TV และ

ผูใหบริการโทรคมนาคม ทําใหผูใหบริการโทรคมนาคมออกแพคเกจสงเสริมการขายรวมกับผูใหบริการ 

OTT TV มากมาย 

 

รูปท่ี 5-41: บริการ OTT TV และความรวมมือกับผูใหบริการรายอ่ืน 

 ในประเทศมาเลเซียมีผูใหบริการ OTT TV จํานวนกวาครึ่งหน่ึงของผูใหบริการ OTT TV ทั้งหมด

มีความรวมมือกับผูใหบริการโทรคมนาคมรายหลักของประเทศเพ่ือเปนอีกชองทางในการสงเสริมการขาย

ของทั้ง OTT TV และผูใหบริการโทรคมนาคม เชน Viu รวมมือกับ TM Tonton และ Hopster รวมมือ

กับ Maxis Erosnow รวมมือกับทั้ง Maxis และ U Mobile และ iflix รวมมือกับทั้ง TM และ Digi ตัวอยาง

ความรวมมือระหวางผูใหบริการ OTT TV และผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซียมีดังน้ี 

191 ที่มา: : Statista B.E.2559, Digital Advertising Spending in Malaysia B.E. 2557 – 2063 

OTT TV and Partners

Partner with Telco

Not found partnership with local 
company.

• Partner with telcos e.g. TM, U-Mobile, 
Maxis, to expand their distribution channels 
and be Telcos’ marketing tools

• SVoD/ Freemium at MYR 10/m
• Although global OTT TV like Eros Now and 

Hopster standard prices are higher than 
MYR10/m. They lower their prices to 
MYR10/m to compete in Malaysian market

• SVoD starts at MYR 33/m

Traditional pay TV’s OTT TV

• Free service for Astro’s pay TV and NJOI 
subscribers launched in B.E. 2556

• Astro’s household penetration continue to grow.
• SVoD for OTT TV only at MYR 10/m

• Free service for Hypp TV’s subscribers
• Discounted for TM’s subscriber since Hypp TV 

is a subsidiary of TM
• SVoD for OTT TV at MYR 15/m

3,067 3,485 3,884
4,429 4,818

2555 2556 2557 2558 2559

Astro household penetration (‘000)
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 Iflix รวมมือกับบริษัท TM โดยออกรายการสงเสริมการขายรวมกันโดย TM ใหลูกคา Unifi ทุก

รายและ Streamyx บางราย สามารถรับชม iflix ไดฟรีเปนเวลา 12 เดือน นอกจากน้ี iflix ยังมี 

ความรวมมือกับ Digi โดยการรวมออกรายการสงเสริมการขายใหกับลูกคาของ Digi ใชบริการ iflix ฟรี 2 

เดือน หรือ 12 เดือนหากสมัครแพ็คเกจ Digi Postpaid 68 และลูกคา Digi สามารถจายคาสมาชิก iflix 

ผาน Digi ได191

192 

 Viu ประกาศรวมมือกับบริษัท TM ใหผูใชบริการอินเทอรเน็ต UniFi และ Streamyx ของ TM 

สามารถทดลองใช Viu Premium แบบที่มีคาใชจาย (ไมมีโฆษณาคั่น/ ดาวนโหลดไดอยางไมจํากัด/ 

คุณภาพแบบ Full HD) ไดฟรี 3 เดือน และสามารถเลือกตอสัญญาใชบริการ Viu Premium และชําระ

คาบริการผาน TM ได ในราคา MYR10 ตอเดือน192

193 

Eros Now ประกาศรวมมือกับบริษัทโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย 2 บริษัท ไดแก Maxis 

และ U-Mobile194 เพ่ือเปนชองทางในการเขาถึงผูใชบริการในประเทศ ในขอตกลงทางธุรกิจ Maxis จะ

รวมสงเสริมการขายโดยใหผูใชบริการ Maxis สามารถรับชม Eros Now โดยไมมีคาใชจาย 30 วัน 

หลังจากน้ันสามารถสมัครสมาชิกและชําระคาบริการผาน Maxis ได สําหรับขอตกลงกับ U-Mobile 

ผูใชบริการ Video-OnzTM ซึ่งเปนบริการของ U-Mobile สามารถรับชม Eros Now ไดโดยไมเสียคา

แพ็คเกจอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติม โดย Eros Now คิดคาบริการรายเดือน (SVoD) สําหรับผูใชบริการผาน 

Maxis และ U-Mobile ในราคา MYR10  

 Hopster ประกาศรวมมือกับบริษัท Maxis ซึ่งในขอตกลงทางธุรกิจ Maxis จะรวมสงเสริมการ

ขายโดยใหผูใชบริการ Maxis สามารถรับชม Hopster โดยไมมีคาใชจาย 60 วัน หลังจากน้ันสามารถ

สมัครสมาชิกและชําระคาบริการผาน Maxis ได ในราคา MYR10 ตอเดือน โดยจะคิดคาบริการแพ็คเกจ

อินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมแกลูกคาของ Maxis  

 Tonton ประกาศรวมมือกับบริษัท Maxis ซึ่งในขอตกลงทางธุรกิจ Maxis จะรวมสงเสริมการ

ขายรวมกับ Tonton โดยใหผูใชบริการ Maxis สามารถรับชม Tonton VIP โดยไมเสียคาใชจาย 60 วัน 

และสําหรับผูใชบริการ Tonton บนแพคเกจ MaxisOne Plan สามารถรับชม Tonton และ Tonton 

VIP โดยไมเสียคาแพคเกจอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติมเปนจํานวน 5GB  

 ซึ่งผูใหบริการ OTT TV ที่มาจากตางประเทศ เชน Hopster, Viu และ Erosnow เมื่อเปด

ใหบริการในประเทศมาเลเซียแลวจําเปนตองลดราคาอัตราคาบริการรายเดือนจากราคาปกติลงใหเทากับ

อัตราคาบริการทั่วไปในประเทศมาเลเซีย คือ MRY10 ตอเดือน เน่ืองจากอัตราการใชบริการ OTT TV 

แบบ SVoD และ Freemium ในประเทศมาเลเซียสวนมากจะถูกต้ังราคาไวที่ MYR10 ตอเดือน เพ่ือที่จะ

สามารถแขงขันกับผูใหบริการ OTT TV รายอ่ืนๆได โดยทั่วไปแลว Hopster คาบริการรายเดือนใน

192 ที่มา: http://new.digi.com.my/services/iflix 
193 ที่มา: http://www.malaysianwireless.com/2016/02/viu-tm-korean-dramas-shows-free-premium/ 
194 ที่มา: http://www.businesswire.com/news/home/20160428005937/en/ 
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ประเทศอ่ืน คือ 3.99 GBP หรือประมาณ 21 MYR หรือ Eros Now คาบริการรายเดือนในประเทศอ่ืน คือ 

4.99 USD หรือประมาณ MYR20  

 ผูใหบริการ Pay TV ในประเทศมาเลเซีย 2 รายใหญ Astro และ HppyTV มีการใหบริการ  

OTT TV คือ Astro-on-the-go และ HppyTV Everywhere ตามลําดับ ซึ่งถูกมองวาเปนการใหบริการ 

OTT as a Feature ซึ่งเปนการใหบริการฟรีสําหรับผูที่เปนสมาชิก Pay TV เพ่ือเปนบริการเสริมในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหสามารถเขาถึงการใหบริการมาก ในที่น้ี ที่ปรึกษาจะยกตัวอยาง 

ผูใหบริการ Pay TV คือ Astro ดังน้ี จํานวนผูสมัครเปนสมาชิก Pay TV ของ Astro มีจํานวนเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ ต้ังแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559 เปนจํานวน 3 ลานคน 3.5 ลานคน 3.9 ลานคน 4.4 ลานคน 

และ 4.8 ลานคน ตามลําดับ และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ดังน้ันจะเห็นไดวา ผูใหบริการ  

Pay TV ในประเทศมาเลเซียไดรับผลประโยชนจากการใหบริการ OTT as a Feature คือ มีจํานวน

สมาชิกมากย่ิงขึ้น สงผลใหผูใหบริการ Pay TV มีรายไดเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

 

5.5.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV  

 

รูปท่ี 5-42: กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแล OTT TV ของประเทศมาเลเซีย 

แนวทางการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศมาเลเซียถือวามีการกํากับดูแลเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

เน่ืองจากตลาด OTT TV ในประเทศมาเลเซียถือวาอยูในชวงเริ่มตน จึงยังไมมีการกํากับดูแลมากนัก ซึ่ง

การกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV สวนมากจะเก่ียวของกับการดูแลดานเน้ือหารายการ 

และถูกควบคุมภายใตกฎหมายหลักในดานตางๆที่ใชในภาพรวมของประเทศ ในปจจุบันน้ียังไมมีกฎหมาย

ที่ใชกํากับดูแลผูใหบริการหรือแพลตฟอรมการใหบริการ OTT TV โดยตรง ดังน้ันในประเทศมาเลเซียจึงมี

Relevant Regulation to OTT TV in Malaysia

Relevant 
Regulation to OTT 

TV in Malaysia

Copyright Act 1987

Sedition Act 1948 

The Code of Advertising Practice

Computer Crime Act 1997 

Communications and Multimedia Act 19981

5

4 3

2

The Communications and Multimedia Act 1998 is the law 
used by the MCMC to govern our internet use that can divide 
in two part  i.e Online and The planned amendments. 

The Code of Advertising Practice can 
apply to advertising on online content. 
For example people can complain 
online advertising as well as TV 
advertising. 

If OTT TV provide seditious content , 
Royal Malaysia Police can arrest and 
charge a person who provide seditious 
content under Sedition Act . 

Copyright infringement is the use of 
work protected by copyright law 
without permission, infringing certain 
exclusive rights granted to the owner 
content.

The Code of Advertising Practice can apply 
to advertising on online content. For 
example people can complain online 
advertising as well as TV advertising. 
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หลายหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลในสวนน้ี กฎหมายที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลการใหบริการ  

OTT TV ในประเทศมาเลเซยี มีทั้งหมด 5 ฉบับ คือ 1) Communications and Multimedia Act 1998 

2)  Copyright Act 1987 3)  Sedition Act 1948 4)  Computer Crime Act 1997 และ 5)  The Code 

of Advertising Practice  

 

Communications and Multimedia Act 1998 

Communications and Multimedia Act 1998 เป น  พ .ร .บ .ที่ ดู แล ในภาพรวมของสื่ อ 

การแพรภาพและการกระจายเสียง การโทรคมนาคม และการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศมาเลเซีย 

โดยมี  Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)  เป นหน วย งานที่

เกี่ยวของกับการกํากับดูแลในสวนน้ี 

 

รูปท่ี 5-43: Communications and Multimedia Act 1998 ของประเทศมาเลเซีย 

 OTT TV ถือเปนหน่ึงในบริการสื่อการแพรภาพและกระจายเสียงที่ใชการรับสงขอมูลผาน

โครงขายอินเทอรเน็ต จึงมีความเกี่ยวของกับพ.ร.บ.น้ีมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม ในประเด็นรายละเอียด

ภายใต พ.ร.บ. ที่เก่ียวของกับการใหบริการ OTT TV คือ Section 211 เน้ือหารายการที่ไมไดรับอนุญาต

ใหออกอากาศบนบริการ OTT TV คือ เน้ือหาที่นารังเกียจ เน้ือหาที่มีความรุนแรง เน้ือหาที่แสดงถึง

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เน้ือหาในเชิงดูหมิ่น หรือเน้ือหาซึ่งสามารถสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน เปน

ตนและ Section 233 ผูที่สราง ใหบริการ หรือเผยแพรเน้ือหาที่ไมเหมาะสมผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

หรือผานการใหบริการภาพและการกระจายเสียงถือวามีความผิด  

Communications and Multimedia Act 1998

Section 211. 
No content applications service provider, or other person using a content 

applications service, shall provide content which is indecent, obscene, false, 
menacing, or offensive in character with intent to annoy, abuse, threaten or 
harass any person.

Section 233.
A person who by means of any network facilities or network service or 

applications service knowingly makes, creates or solicits; and initiates the 
transmission of any comment, request, suggestion or other communication 
which is obscene, indecent, false, menacing or offensive in character with 
intent to annoy, abuse, threaten or harass another person.

Communications and Multimedia 

Act 1998 relevant OTT TV 
The MCMC is the regulator for the converging 
communications and multimedia industry in  Malaysia.

Online Content 

The planned amendments in 2016

1

2
The planned amendments to the Communications and Multimedia Act (CMA) 
1998 in 2016 are follow:
(a) regulating online content; 
(b) licensing and registration requirements for news providers and bloggers; 
(c) imposing stiffer fines and harsher penalties for existing offences.
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 โดยในป พ .ศ .2559 น้ี รัฐบาลมาเลเซียมีแผนที่จะแกไขเพ่ิมเติม Communications and 

Multimedia Act 1998 ซึ่งมีการเปดเผยเน้ือหาออกมาเพียงบางสวนเทาน้ัน คือ มีการผอนปรนดาน

เน้ือหาที่สามารถออกอากาศผานสื่อการแพรภาพและกระจายเสียง โดยมีการแบงแยกระหวางเน้ือหาที่ผิด

กฎหมายเน้ือหาที่ไมเหมาะสม มีการกํากับดูแลแพลตฟอรมเว็ปไซตและบลอกที่นําเสนอขาว โดยจะตอง

ทําการลงทะเบียน และการไดรับใบอนุญาต และมีการเพ่ิมบทลงโทษสําหรับผูที่กระทําผิดมากขึ้น เปนตน 

 

Copyright Act 1987 

Copyright Act 1987 มีความเก่ียวของกับการบริการ OTT TV เน่ืองจากบริการ OTT TV เปน

บริการที่สงมอบเน้ือหาภาพยนตร รายการโทรทัศน การแสดงอ่ืนๆ เปนตน แกผูใชบริการ ซึ่งผลงาน

เหลาน้ีถูกคุมครองภายใต Copyright Act 1987 ถูกควบคุมดูแลภายใต Ministry of Domestic Trade 

and Consumer Affairs 

 

รูปท่ี 5-44: Copyright Act 1987 ของประเทศมาเลเซีย 

 รายละเอียดภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภคมีความเปนสากลทั่วโลก คือ หามผูใดทําซ้ําหรือ

ดัดแปลง เผยแพรงานผลงานลิขสิทธ์ิตอสาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ ผูที่กระทํา

ความผิดจะตองรับโทษตามกฎหมาย ในกรณีของบริการ OTT TV ผูที่สามารถกระทําความผิดภายใต 

Copyright Act 1987 ไดแก 1) ผูใหบริการ OTT TV นําเน้ือหาที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิฉาย

บน OTT TV 2) ผูทําซ้ําหรือดัดแปลงเน้ือหาโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ และนําฉายบน OTT 

TV โดยเจาของลิขสิทธ์ิสามารถฟองรองขอกลาวหาน้ีตอ Ministry of Domestic Trade and Consumer 

Affairs เพ่ือปฏิบัติตามขอกฎหมายตอไป 

Copyright Act 1987

The Copyright Act (1987) provides for the enforcement of the law by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs.

Works eligible for protection are:

• Literary works
• Musical works
• Artistic works
• Movie
• Sound recording
• Broadcasts
• Derivative works
• Published editions

Copyright Act relevant OTT TV because OTT TV is the delivery of Movie, Broadcasts, 
and other media in OTT TV which is works eligible for protection under this Act.

What to do if there is an infringement ?

Copyright owners shall lodge an official complaint 
supported by the necessary document to the Enforcement 
Division of the Ministry of Domestic Trade and Consumer 
Affairs if they suspect infringement. Immediate action will be 
taken by the said authority. The Division will conduct the 
necessary investigation and prosecutions.

Who can infringes a copyright in OTT TV ?

Owner of copyright works in OTT TV  have the exclusive right to :
• Reproduce the work in any material form (including photocopying, recording, etc.). 
• Broadcast the work. 

Punishment for an infringement under Copyright Act
• To a fine or to imprisonment follow this Act
• To both (a fine and to imprisonment ) follow this Act

• OTT TV Provider • Content Provider 

Content Provider who deliver 
online content without permission 
from content owner because the 
provision is normally used against 
people who deliver pirated movie 
or video
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Sedition Act 1948 

Sedition Act 1948 ถูกบังคับใชโดย Royal Malaysia Police ซึ่งเปนพ.ร.บ.ที่ไวใชควบคุม 

การแสดงออกเก่ียวกับการปลุกระดมฝูงชนในประเทศมาเลเซีย โดยมีขอหามในการปลุกระดมเน้ือหาที่

แสดงออกถึงการแสดงความเกลียดชัง การหมิ่นประมาท หรือเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ รัฐบาล

มาเลเซีย กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายสูงสุดแหงประเทศมาเลเซีย หามในการปลุกระดมเน้ือหาที่

แสดงออกถึงความขัดแยงในชนช้ัน สัญชาติ ศาสนา และอ่ืนๆระหวางประชาชนที่อาศัยในประเทศ

มาเลเซีย รวมถึงการต้ังขอสงสัยตอกระบวนการรัฐธรรมมูญของประเทศมาเลเซีย 

 

รูปท่ี 5-45: Sedition Act 1948 ของประเทศมาเลเซีย 

  ในกรณีของบริการ OTT TV ผูที่สามารถกระทําความผิดภายใต Sedition Act 1948 คือ  

1) ผูใหบริการเน้ือหารายการ ซึ่งมีเน้ือหาแสดงการปลุกระดมที่ผิดกฎหมาย และ 2) ผูใหบริการ OTT TV 

ในการนําเสนอ ถายทอดเน้ือหาที่แสดงออกถึงการปลุมระดมที่ผิดกฎหมาย 

 กรณีศึกษาที่ เกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ภายใต Sedition Act 1948 ในประเทศ

มาเลเซียสวนมากจะเปนการทําผิดโดยการโพสวีดิโอบนบริการ Youtube ที่มีเน้ือหาขัดตอศีลธรรมอันดีใน

ประเทศมาเลเซีย เน้ือหาที่แสดงออกถึงความหมิ่นประมาท เหยียดหยามตอชาติ และศาสนาอ่ืนๆ ที่อาศัย

อยูในประเทศมาเลเซีย หรือหมิ่นประมาทตอรัฐบาลมาเลเซีย เปนตน 

  

Sedition Act 1984

A regulator is Royal Malaysia Police 
who has authority to monitor sedition 
under Sedition Act 1984  .

Seditious tendency under Sedition Act 1984

Seditious Tendency is follow :
(1) Bring into hatred or contempt or to excite disaffection 

against any Ruler or against any Government or 
against the administration of justice in Malaysia or in 
any State.

(2) Raise discontent or disaffection amongst the subjects 
of the Yang di-Pertuan Agong or of the Ruler of any 
State or amongst the inhabitants of Malaysia or of any 
State;

(3) Promote feelings of ill will and hostility between 
different races or classes of the population of Malaysia

(4) Question any matter, right, status, position, privilege, 
sovereignty or prerogative established or protected by 
the provisions the Federal Constitution.

Case Study

• Wee Meng Chee (aka Namewee) He was 
investigated for sedition after posting a YouTube 
video named "Nah" which drew allegations he was 
stirring up ethnic tensions in Malaysia.

• Ustaz Shahul Hamid Seeni Mohd / Muslim Preacher 
/ investigated on 31 Jul 2014 Ustaz Shahul was 
investigated for a video clip on YouTube where 
Shahul is said to have insulted Indians and the 
Hindu religion.

• Surendran is charged with sedition with regards to a 
YouTube video dated Aug 8, in which he had stated 
that Anwar's sodomy II appeal was a political 
conspiracy involving Prime Minister Datuk Seri Najib
Razak. In the video, Surendran also raised 
concerns that the country's judiciary system had 
been abused by the government and used against 
Anwar.
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กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 Computer Crime Act 1997 มีใจความสําคัญเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

เชน การเขาไปในระบบความปลอดภัยของโปรแกรม หรือระบบตางๆภายในโปรแกรม โดยไมไดรับ

อนุญาต ซึ่งถูกบังคับใชภายใต Royal Malaysia Police พ.ร.บ.น้ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV เน่ืองจาก

ภายใต Computer Crime Act 1997 ไดใหคําจํากัดความของคําวา Program ไววาเครื่องมือในการ

นําเสนอหรือถายทอดขอมูลตางๆผานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งบริการ OTT TV ถือเปนหน่ึงในโปรแกรมที่ใช

ในการนําเสนอวีดิโอ ภาพยนตร รายการโทรทัศน และอ่ืนๆ ผานระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางการกระทํา

ผิดที่เก่ียวของกับ OTT TV ภายใตพ.ร.บ.น้ี เชน การลักลอบเขาไปในระบบการใหบริการ OTT TV หรือ

การกออาชญากรรมตอโปรแกรมการใหบริการ OTT TV เปนตน 

 The Code of Advertising Practice เปนกฎหมายที่ควบคุมดูแลเก่ียวกับการโฆษณาที่เผยแพร

ในทุกๆสื่ อ ในประเทศมาเลเซีย  รวมถึ งบริการ OTT TV เชน เ ดียวกัน ถูก กํา กับดูแลภายใต   

The Advertising Standards Authority รายละเอียดภายใตกฎหมายน้ีทําการระบุถึงลักษณะโฆษณาที่ดี 

เชน โฆษณาน้ันตองไมแสดงออกถึงการเหยียดระหวางกลุมบุคคล สื่อไปในทางเพศ ทําลายวัฒนธรรมที่ดี

งามของประเทศมาเลเซีย เปนตน และลักษณะโฆษณาตองหามไวอยางชัดเจน คือ โฆษณาน้ันจะตองไม

ทําลายช่ือเสียง ภาพลักษณหรือการหมิ่นประมาณวารายตอผลิตภัณฑ หรือบุคคลอ่ืนๆทั้งทางตรง และ

ทางออม  

 

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

 รัฐบาลมาเลเซียลดหยอนภาษีสําหรับผูผลิตสื่อทั้งผูผลิตในประเทศและผูผลิตตางประเทศที่ผลิต

สื่อในประเทศมาเลเซียจํานวน 30% ของตนทุนการผลิต เน่ืองจากรัฐบาลมาเลเซียทราบดีวา ตนทุนและ

คาใชจายในการผลิตสื่อในประเทศมาเลเซียมีตนทุนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือ

เปนการสงเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพในประเทศมาเลเซีย และตองการสงเสริมใหมาเลเซียเปนแหลง

ผลิตสื่อที่ไดรับความนิยมในระดับนานาชาติ การลดหยอนภาษีสําหรับผูผลิตสื่อถูกเรียกวา Film In 

Malaysia Incentive (FIMI) ซึ่งผูผลิตที่จะไดรับการลดหยอนภาษีน้ันมีเ ง่ือนไขตรงกับ Qualifying 

Malaysian Production Expenditure (QMPE) ดังตอไปน้ี สําหรับผูผลิตสื่อตางชาติจะตองมีคาใชจาย

ในการผลิตและหลังการผลิตมูลคา MYR 5 ลาน หรือ USD $1.6 ลานตองานผลิต และสําหรับผูผลิตสื่อ

ละครโทรทัศน จะต องมี ค า ใช จ าย ในการผลิตมูลค า  MYR 385,000 หรือ  USD $125,000 ตอ 

การออกอากาศ 1 ช่ัวโมง และเง่ือนไขอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน การกําหนดจํานวนพนักงานมาเลเซียจํานวนไม

นอยกวา 30% ของพนักงานทั้งหมด และจํานวนพนักงานฝกงานจํานวน 3 - 7 คน ขึ้นอยูกับมูลคา

งบประมาณในการผลิตสื่อน้ันๆ เปนตน ผูผลิตสื่อที่จะไดรับการลดหยอนภาษีน้ันจะตองลงทะเบียน

ตอ National Film Development Corporation Malaysia (FINAS) เพ่ือรับการพิจารณาตอไป 
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 รัฐบาลมาเลเซียจัด ต้ัง  Technology Innovation for Globalisation Fund (TIG)  ซึ่ ง เปน

โครงการสําหรับสนับสนุน Start-up ในประเทศมาเลเซีย แขงขันผลิตภัณฑการผลิตและการบริการที่

เก่ียวของกับนวัตกรรมใหมๆในประเทศมาเลเซียเพ่ือสงเสริมและพัฒนาภาคการผลิตการและบริการที่

เก่ียวของกับเทคโนโลยีในประเทศมาเลเซียเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยโครงการที่ไดรับ 

การคัดเลือกจะไดรับเงินชวยเหลือสนับสนุนเปนจํานวนสูงสุด 50% ของตนทุนทั้งหมด แตไมมากเกิน 

MYR 800,000 ตอโครงการเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน  

 นอกจากการสงเสริมเก่ียวกับเทคโนโลยีแลว รัฐบาลมาเลเซียยังมีการจัดต้ัง Content Malaysia 

Pitching Centre เพ่ือเปน One-Stop Service ในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเน้ือหารายการที่

สรางสรรคที่เกิดขึ้นภายในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะผูสรางเน้ือหารายการทองถิ่น ซึ่งศูนยน้ีถือเปน 

การรวมตัวกันของ 4 องคกรที่เก่ียวของกับการผลิตสื่อ เน้ือหารายการ ในประเทศมาเลเซีย คือ National 

Film Development Corporation Malaysia ( FINAS) , Malaysian Communications and 

Multimedia Commission (MCMC), Multimedia Development Corporation (MDeC) and Radio 

Televisyen Malaysia (RTM) ภายในศูนยมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการผลิตสื่อที่ทันสมัย  

การสงเสริมทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ียังมีการใหเงินทุนสนับสนุนสําหรับเน้ือหารายการที่ไดรับเลือกอีก

ดวย  

 

5.6 ประเทศออสเตรเลีย (Australia) 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีผูใหบริการ OTT TV ที่เกิดจากผูใหบริการ Broadcaster 

และ Pay TV Operator รายเดิมที่เขามามีบทบาทในการใหบริการ OTT TV นอกจากน้ี ยังมีผูใหบริการ 

OTT TV ระดับโลกอยาง Netflix เขามาใหบริการอยางเปนทางการในประเทศออสเตรเลียใน 

ป พ.ศ. 2558 ภายหลังจากที่มีผูบริโภคในประเทศออสเตรเลียเขาใชบริการเน้ือหาของ Netflix ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรในชวงเวลากอนหนาน้ี  

สําหรับแนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียน้ัน ปจจุบันยังถือไดวา

เปนอีกประเทศหน่ึงที่มีการกํากับดูแลบริการ OTT TV เพียงเล็กนอย น่ันคือ การกํากับดูแลเน้ือหาของสื่อ

ออนไลน โดยมี Australian Communications and Media Authority หรือ ACMA เปนหนวยงานหลัก

ที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริการ OTT TV  
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เน่ืองจากผูใหบริการ OTT TV มีความเกี่ยวเน่ืองกับผูใหบริการรายเดิม ทั้งในกิจการโทรคมนาคม 

และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ที่ปรึกษาจึงแสดงขอมูลภาพรวมของผูเลนที่มีอยูเดิมในตลาดที่มี

ความเก่ียวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียไวในตารางดานลาง ซึ่งที่ปรึกษาจะ

กลาวถึงตอไปในการวิเคราะหสภาพตลาด และการใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย 

 
ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

ผูใหบริการ

โทรคมนาคม 

(Telco) 

Telstra195 ผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญท่ีสุดของประเทศออสเตรเลีย 

ซ่ึ ง ใหบ ริการเค รือข ายโทรศัพทประจํ า ท่ี  (Fixed- line) 

เ ค รื อ ข า ย โ ท ร ศั พ ท เ ค ลื่ อ น ท่ี  ( Mobile)  แ ล ะ บ ริ ก า ร

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Broadband) ท้ังในรูปแบบประจํา

ท่ี  (Fixed)  เคลื่อนท่ี  (Mobile)  รวมถึงบริการ National 

Broadband Network (NBN) ซ่ึงเปนเครือขายบรอดแบนด

แหงชาติของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทใน

เครือท่ีใหบริการ Pay TV อยาง Foxtel อีกดวย 

Optus196 ผู ใหบริการเครือขาย Fixed-line เครือขาย Mobile และ

บริการ Broadband ในรูปแบบ Fixed Mobile และ NBN 

ท้ังนี้ Optus เปนบริษัทยอยของ Singtel ซ่ึงเปนผูใหบริการ

โทรคมนาคมจากประเทศสิงคโปร 

iiNet197 บริษัทยอยของ TPG Telecom โดย iiNet เปนผูใหบริการ

เ ค รื อ ข า ย  Fixed- line เ ค รื อ ข า ย  Mobile แ ล ะบ ริ ก า ร 

Broadband ในรูปแบบ Fixed Mobile และ NBN นอกจากนี้ 

iiNet ยังมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตอีก 5 รายเปนบริษัทยอย 

ไ ด แ ก  Westnet Netspace TransACT Internode แ ล ะ 

Adam Internet ซ่ึง iiNet เขาควบรวมกิจการระหวางป พ.ศ. 

2551 – 2556  

Dodo198 ผูใหบริการโทรคมนาคมท่ีเนนการใหบริการอินเทอรเน็ตบรอด

แบนดท้ัง Fixed Mobile และ NBN  

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนระดับชาติ 

Australian 

Broadcasting 

Corporation (ABC)198

199 

เปนสถานีโทรทัศนของรัฐบาล และไดรับเงินสนับสนุนท้ังหมด

จากรัฐบาลออสเตรเลีย ABC ใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 5 

ชอง ไดแก 1. ABC 2. ABC2 3. ABC3 4. ABC Kids และ 5. 

195 ที่มา: https://www.telstra.com.au 
196 ที่มา: http://www.optus.com.au 
197 ที่มา: https://www.iinet.net.au 
198 ที่มา: http://new.dodo.com 
199 ที่มา: http://www.abc.net.au 
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ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

(National Public 

Broadcaster) 

ABC News 24 โดย มี พ้ืน ท่ีการ ใหบ ริการครอบคลุ ม ใน

ระดับประเทศ 

Special Broadcasting 

Service (SBS)199

200 

เปนสถานีโทรทัศนระดับชาติท่ีมีจุดประสงคพิเศษเพ่ือสะทอน

ความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรมของสังคม

ออสเตรเลียผ านทางบริการเนื้ อหาไปยังผูบ ริ โภคชาว

ออสเตรเลีย SBS มีชองโทรทัศนท้ังหมด 4 ชอง ไดแก 1. SBS 

2. SBS2 3. SBS Food Network และ 4. NITV โดยมีพ้ืนท่ี

การใหบริการครอบคลุมในระดับประเทศ ในการดําเนินกิจการ

ของ SBS นั้น นอกจากจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแลว 

SBS ยังสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดอีกดวย 

ผูใหบริการชอง

โทรทัศนเชิงพาณิชย 

(Commercial 

Broadcaster) 

Seven Network201 เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 4 

ชอง ไดแก 1. Channel 7 2. 7Two 3. 7mate และ 4. 7flix 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการใหบริการครอบคลุมตามหัวเมืองใหญของ

ประเทศออสเตรเลีย 

Nine Network202 เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 4 

ชอง ไดแก 1. Channel 9 2. 9Go! 3. 9Gem และ 4. 9Life 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการใหบริการครอบคลุมตามหัวเมืองใหญของ

ประเทศออสเตรเลีย 

Network Ten203 เปนสถานีโทรทัศนเอกชนท่ีใหบริการชองโทรทัศนท้ังหมด 3 

ชอง ไดแก 1. Ten 2. Eleven และ 3. One ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการ

ใหบริการครอบคลุมตามหัวเมืองใหญของประเทศออสเตรเลีย 

ผูใหบริการโทรทัศน

แบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

Foxtel204 เปนบริษัทยอยของ Telstra โดย Foxtel เปนผู ใหบริการ

โทรทัศนผานระบบดาวเทียม เคเบิล และ IPTV รายใหญใน

ประเทศออสเตรเลีย  นอกจากนี้  Foxtel ยัง ใหบ ริการ

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด และเครือขายโทรศัพทประจําท่ี โดย

พวงขายบริการรวมกับแพ็คเกจ Pay TV อีกดวย 

Fetch TV205 เปนผูใหบริการ IPTV ในประเทศออสเตรเลียท่ีรวมมือกับผู

ใหบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดท้ัง Optus Dodo และ 

iiNet (รวมถึงบริษัทยอยของ iiNet) เพ่ือสรางชองทางในการ

200 ที่มา: http://www.sbs.com.au 
201 ที่มา: https://au.tv.yahoo.com 
202 ที่มา: http://www.nine.com.au 
203 ที่มา: http://tenplay.com.au 
204 ที่มา: https://www.foxtel.com.au 
205 ที่มา: http://www.fetchtv.com.au 
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ประเภทบริการ รายชื่อผูใหบริการ รายละเอียด 

เขาถึงบริการ IPTV ใหกับผูบริโภคในชื่อ 1. Yes TV by Fetch 

ผานทาง Optus 2. Dodo Fetch TV ผานทาง Dodo และ 3. 

iiNet Fetch TV ผานทาง iiNet ซ่ึงเปนลักษณะของการพวง

ขายบริการ IPTV กับบริการอินเทอร เน็ตบรอดแบนด  

นอกจากนี้ ผูบริโภคยังสามารถเขาถึงบริการของ Fetch TV 

โดยซ้ือกลอง Set Top Box จากผูคาปลีกไดเชนกัน 

ตารางท่ี 5-9: รายชื่อผูใหบริการโทรคมนาคม บริการชองโทรทัศนระดับชาติ บริการชองโทรทัศนเชิงพาณิชย และบริการ
โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย 

 

5.6.1 ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด และรูปแบบการใหบรกิาร OTT TV 

ตลาด OTT TV ในประเทศออสเตรเลียถือเปนตลาดที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองทั้งในดาน

จํานวนผูใชงานและผูใหบริการ ผูใหบริการชองรายการที่เปนระบบ Free-to-air ทุกราย มีบริการ OTT 

TV เปนของตัวเองใหผูชมสามารถดูรายการยอนหลังไดโดยไมคิดคาใชจาย เพ่ือชวงชิง หรือรักษาฐานคนดู 

(Eyeballs) ซึ่งเปนตัวช้ีวัดรายไดโฆษณาของตน นอกเหนือจากบริการ OTT TV จากชองรายการแลว ทุก

บริการใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนที่คลายกัน และมีรูปแบบการหารายไดแบบ 

SVoD เหมือนกัน โดยที่ผูใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ที่มีสมาชิกสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก Netflix 

Presto และ Stan ซึ่งคิดอัตราคาบริการอยูระหวาง AUD 8.99 – 10.00 ตอเดือน รายละเอียดของผู

ใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี 

ตลาด OTT TV ในประเทศออสเตรเลียถือเปนตลาดที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองทั้งในดาน

จํานวนผูใชงานและผูใหบริการ ทั้งน้ีบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียสามารถแบงออกไดเปน 2 

ประเภทหลักๆ คือ 1) OTT TV ที่หารายไดจากการโฆษณา (AVoD); ผูใหบริการชองรายการในระบบ 

Free-to-air ทุกราย มีบริการ OTT TV เปนของตัวเองใหผูชมสามารถดูรายการยอนหลังไดโดยไมคิด

คาใชจาย เพ่ือชวงชิง หรือรักษาฐานคนดู (Eyeballs) ซึ่งเปนตัวช้ีวัดรายไดโฆษณาของตน 2) OTT TV ที่

หารายไดจากคาบริการรายเดือน (SVoD); ใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน จากผู

ใหบริการ Pay TV รายเดิม การรวมตัวของผูใหบริการหลายๆ ราย และ ผูใหบริการแบบอิสระจาก

ตางประเทศ โดยที่ผูใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ที่มีสมาชิกสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก Netflix, Presto 

และ Stan ซึ่งคิดอัตราคาบริการอยูในระดับใกลเคียงกันคือประมาณ AUD 10.00 ตอเดือน รายละเอียด

ของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียที่นาสนใจมีดังตอไปน้ี 
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รูปท่ี 5-46: บริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider) 

• Quickflix 

Quickflix ใหบริการ OTT TV แบบ VoD และบริการใหเชาแผน DVD และ Blu-Ray รายใหญใน

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด เริ่มใหบริการ OTT TV ต้ังแตป พ.ศ. 2554 สําหรับบริการ 

OTT TV ผูใชบริการสามารถรับชมผานเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณทุกประเภท โดย Quickflix 

รวมมือกับบริษัทที่ผลิตอุปกรณรองรับ เชน Smart TV และ Play Station ของ Sony, Smart TV เครื่อง

เลน Blu-ray และ Smartphone ของ Samsung เปนตน เพ่ือติดต้ังแอพพลิเคช่ัน Quickflix ไวต้ังแต

ขั้นตอนการลง Software ในโรงงาน  

เน้ือหารายการใน Quickflix เปนเน้ือหารายการแบบ Mass Content โดยจะเนนเน้ือหารายการ

ภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน โดย Quickflix ใหบริการแบบ SVoD เริ่มตนที่ราคา AUD 9.99 

ตอเดือน และแบบ TVoD คิดเปนการเชาดูรายเรื่องโดยหากเปนภาพยนตรราคาอยูที่ AUD 5.99 ตอเรื่อง 

หากเปนละครราคาอยูที่ AUD 2.99 ตอตอน นอกจากน้ียังมีบริการใหเชาแผน DVD และ Blu-ray ใน

ราคา AUD 12.99 ตอเดือน205

206 

206 ที่มา: https://investor.quickflix.com.au/Overview 

OTT TV in Australia

25542553

Independent Pay TV

TelcoContent Producer

• FTA Broadcasters in launched their own free OTT TV platforms to 
capture eyeballs from everywhere. They also jointly launched 
Freeview Plus on HbbTV technology.

• OTT TV services other than those from FTA broadcasters are SVoD. 
Netflix, Presto and Stan, popular services, costs roughly AUD 
10/month CollaboratedFree TV Provider

2558 25592557255625552551

*9 Entertainment has a whole/ 
partial ownership

*Foxtel has a whole/ partial ownership

*EzyFlix stopped operation in B.E. 2558*BigPond Movies since B.E.2549

*Presto will 
cease on 31 
January 
B.E. 2560
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ปจจุบัน Quickflix มีบริษัท Nine Entertainment เปนผูถือหุนรายใหญ ทั้งน้ีบริษัท Nine 

Entertainment เปนเจาของแพลตฟอรม OTT TV ที่ช่ือวา Stan. อีกดวย (รายละเอียดของ Stan จะ

กลาวตอไปในบทน้ี) 

• Netflix 

Netflix ในประเทศออสเตรเลียเริ่มใหบริการต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พรอมกับประเทศ

นิวซีแลนด โดยใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน ในรูปแบบ SVoD เริ่มตนที่ AUD 

8.99 ตอเดือนสําหรับ 1 อุปกรณในคุณภาพระดับ SD ในป พ.ศ. 2558 ACMA เปดเผยผลสํารวจวาใน

ประเทศออสเตรเลียมีผูที่รับชมและเปนสมาชิก OTT TV อยางนอย 1 บริการอยูรอยละ 17 ของประชากร 

โดยรอยละ 14 ของประชากรเปนสมาชิก Netflix207  

• Hopster, Eros Now  

Hopster และ Eros Now เปนผูใหบริการ OTT TV ระดับโลกจากตางประเทศ ที่ใหบริการ

เน้ือหาเฉพาะทาง (Niche Content) คือเน้ือหาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก และเน้ือหาอินเดีย

ตามลําดับ ปจจุบันใหบริการในประเทศออสเตรเลีย แตไมไดมีสวนแบงตลาดมากนัก 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบ Free TV (OTT TV from Free TV Provider) 

• ABC iview, SBS on Demand, Plus 7, Tenplay และ 9 Now 

ABC iview, SBS on Demand, Plus 7, Tenplay และ 9 Now เปนบริการ OTT TV ที่ใหบริการ

เน้ือหารายการโทรทัศน ละคร และภาพยนตรจากชองของตนแบบ Live และ VoD จากผูใหบริการชอง

รายการโทรทัศนแบบ Free TV (FTA) ทั้ง 5 รายในประเทศ ไปสูผูใชบริการปลายทางบนอุปกรณรองรับ

ทั้งแบบประจําที่ แบบพกพา และแบบอุปกรณเสริมโดย 5 บริการถือเปนกลยุทธในการขยายชองทางการ

เขาถึงผูใชบริการ 

ปจจุบันบริการทั้ง 5 บริการหารายไดผานโฆษณา (AVoD) โดยจากผลสํารวจของ ACMA ระบุวา

บริการ ABC iview ไดรับความนิยมสูงสุด รองลงมาคือ SBS on Demand และ Tenplay ตามลําดับ207

208 

 

  

207 ที่มา: ACMA-commissioned survey, June 2015 
208 ที่มา: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Research-snapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-
use-of-catch-up 
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บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider) 

• Foxtel Go และ Foxtel Play 

Foxtel Go และ Foxtel Play เปนบริการ OTT TV แบบ Live และ VoD ใหบริการโดย Foxtel 

ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV รายใหญในประเทศออสเตรเลีย Foxtel Go ใหบริการแกผูใชบริการ Foxtel 

ที่เปน Pay TV โดยไมเสียคาใชจาย ในขณะที่ Foxtel Play ใหบริการเน้ือหาเดียวกันแกผูใชบริการรายอ่ืน

โดยคิดคาบริการแบบ SVoD ในราคาเริ่มตนที่เดือนละ AUD 25.00 ทั้งน้ีทั้ง 2 บริการสามารถรับชมได

ผานทั้งอุปกรณประจําที่ อุปกรณพกพา และอุปกรณเสริม จํานวน 3 อุปกรณ ตอ 1 บัญชีผูใช208

209 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัท Foxtel ประกาศวาจะปรับปรุงบริการ Foxtel Play ใหม

ทั้งในดานเน้ือหา และราคาของแพ็คเกจ โดยจะมีแพ็คเกจเริ่มตนอยูที่ AUD 10.00 ตอเดือน เพ่ือรองรับ

การปดตัวลงของ Presto บริการ OTT TV อีกบริการหน่ึงของ Foxtel โดยผูใชบริการ Presto จะสามารถ

ใชบริการ Foxtel Play ใหมไดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559210 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการโทรคมนาคม (OTT TV from Telco Provider) 

• BigPond Movies 

BigPond Movies เปนผูใหบริการ OTT TV แบบ VoD รายแรกของประเทศออสเตรเลีย เริ่มเปด

ใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2549 โดยบริษัท Telstra เปนผูใหบริการ ซึ่งเปนผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญ

ในประเทศออสเตรเลีย สําหรับผูที่มีบัญชี Telstra สามารถใชบัญชี Telstra รวมกับการใชบริการ 

BigPond Movies  

เน้ือหารายการใน BigPond Movies เปนการรวบรวมเน้ือหารายการทั่วไปแบบ Mass Content 

โดยเนนใหบริการภาพยนตรจากหลากหลายคายช่ือดัง เชน Universal, 20th Century Fox, Sony 

Pictures เปนตน ภาพยนตรสั้น รายการโทรทัศน และวีดิโอเพลงซึ่งมีมากกวา 10,000 รายการ ในระดับ

ความคมชัดต้ังแต SD 576p จนถึงระดับ HD 1080p คิดคาบริการในรูปแบบ TVoD โดยมีทั้ง 2 รูปแบบ 

คือ PPV และ DTO ในราคาตอตอนประมาณ AUD 2.00 และราคาตอเรื่องประมาณ AUD 2.00 จนถึง 

AUD 7.00 ขึ้นอยูกับระดับความคมชัด  

สําหรับบริการ OTT TV ผูใชบริการสามารถรับชมเน้ือหาผานเว็ปไซตและแอพพลิเคช่ันบน

คอมพิวเตอรพกพา และคอมพิวเตอรต้ังโตะ อุปกรณที่รวมมือกับบริษัทที่ผลิตอุปกรณรองรับ เชน Smart 

209 ที่มา: https://www.foxtel.com.au/foxtelplay/how-it-works.html 
210 ที่มา: http://www.telecompaper.com/news/foxtel-to-shut-down-presto-revamp-own-streaming-service--1165303?utm_source=headlines_-
_english&utm_medium=email&utm_campaign= 04-10-2016 &utm_content=textlink 
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TV ของ Samsung, LG, Panasonic, บนอุปกรณรับสัญญาณ Telstra T-Box และ Telstra TV บน 

Smartphone และ Tablet ทั้งในระบบ Android และ IOS  

 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม (OTT TV from Collaborated 

Providers) 

• Presto 

Presto เปนผูใหบริการ OTT TV แบบ VoD เริ่มใหบริการต้ังแต ป พ.ศ. 2557 โดยบริษัท Foxtel 

ซึ่งเปนผูใหบริการ Pay TV ในประเทศออสเตรเลีย เพ่ือใหบริการเน้ือหาประเภทภาพยนตร ภายใตช่ือ 

Presto Movies ตอมาในป พ.ศ. 2558 Foxtel รวมมือเพ่ิมเติมกับบริษัท Seven West Media ซึ่งเปน

ผูผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือใหบริการเน้ือหารายการโทรทัศน และละครเปนหลัก ภายใตช่ือ Presto TV211 

ลาสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัท Seven West Media ประกาศขายหุนคืนแกบริษัท Foxtel 

โดยที่บริการ Presto จะยังคงใหบริการแกลูกคาปจจุบัน กอนจะเริ่มใหลูกคาเปลี่ยนไปใชบริการ Foxtel 

Play ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และปดจะบริการเมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2560212 

ปจจุบัน ใหบริการแบบ SVoD ในแพ็คเกจ Presto Movies และ Presto TV ในราคา AUD 9.99 

ตอเดือน และแพ็คเกจ Presto Entertainment เพ่ือใหผูใชบริการปลายทางสามารถชมไดทั้งภาพยนตร

จาก Presto Movies และรายการโทรทัศนจาก Presto TV ไดในราคา AUD 14.99 ตอเดือน ทั้งน้ีสําหรับ

ผูใชบริการ Platinum ของ Foxtel และ Telstra (บริษัทแมของ Foxtel) สามารถรับชมแพ็คเกจ Presto 

Entertainment โดยไมเสียคาใชจาย 212

213 ทั้งน้ี Presto ถือเปนผูใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ที่มี

จํานวนสมาชิกมากที่สุดเปนอันดับที่ 2 รองจาก Netflix214 

• Stan 

Stan เปนบริการ OTT TV แบบ VoD โดยบริษัท StreamCo ซึ่งเปนกิจการรวมคา (Joint 

Venture) ระหวางบริษัท Nine Entertainment ซึ่งเปนผูใหบริการชองรายการหลายชองในประเทศ

ออสเตรเลีย และบริษัท Fairfax Media ซึ่งเปนผูผลิตสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และอินเทอรเน็ต Stan เริ่ม

ใหบริการเน้ือหาภาพยนตร ละครโทรทัศน รายการโทรทัศน และรายการที่ทําขึ้นเพ่ือออกอากาศบน Stan 

เทาน้ันในแบบ VoD ต้ังแตเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2558  

211 ที่มา: ACMA Communication Report 2014-2015 
212 ที่มา: Seven west media and Foxtel, Statement regarding Presto TV, 4 October 2016 
213 ที่มา: https://www.foxtel.com.au/got/support/tv/understanding-packages/presto-for-platinum/presto-for-platinum-faq.html 
214 ที่มา: Roy Morgan Research, May 2015 
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Stan มีรูปแบบการหารายไดแบบ SVoD ในราคา AUD 10.00 ตอเดือน โดย 1 บัญชีผูใชงาน

สามารถรับชม Stan ผาน 3 อุปกรณรองรับในเวลาเดียวกัน ปจจุบัน Stan ถือเปนผูใหบริการ OTT TV 

แบบ SVoD ที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 รองจาก Netflix และ Presto215 

• Freeview Plus 

Freeview Plus เกิดจากการรวมตัวของผูใหใหบริการชองรายการโทรทัศนแบบ Free TV (FTA) 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงเน้ือใหใหกับผูบริโภค เปนบริการ OTT TV ที่ใชเทคโนโลยี HbbTV (Hybrid 

Broadcast TV) ในการทําใหกลองรับสัญญาณ (Set-top-box) TV หรือ PVR ที่มีสัญลักษณ Freeview 

Plus ที่บานสามารถรับสัญญาณโทรทัศนผานระบบโทรทัศนภาคพ้ืนดิน หรือผานอินเทอรเน็ตก็ได ผูใช

สามารถชมชองรายการโทรทัศนในเครือขาย Freeview Network ทั้งจาก ABC, SBS, Nine Network, 

Seven Network และ Network Ten แบบ Live VoD หรือต้ังอัดผาน PVR ทั้งน้ี Freeview Plus เริ่ม

ใหบริการต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยไมคิดคาใชจาย215

216 

 

5.6.2 สภาพตลาด การแขงขัน และผลกระทบจากการใหบริการ OTT TV 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการใชบริการ OTT TV อยางแพรหลาย เน่ืองจากเปน

ประเทศที่มีความพรอมทั้งในดานผูใหบริการ และผูใชบริการที่สามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไดอยาง

ทั่วถึง (รอยละ 85 ของประชากรออสเตรเลียสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตได ในป พ.ศ. 2558) 

นอกจากน้ีรอยละ 73 ของประชากรออสเตรเลียในป พ.ศ. 2558 ยังใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณพกพา 

เชน โทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอรพกพาอีกดวย216

217 

หากพิจารณาในแงจํานวนผูเขาชม OTT TV ในภาพรวมพบวา YouTube เปน OTT TV ที่มีผู

รับชมมากที่สุดเชนเดียวกับในประเทศอ่ืนๆ รองลงมาคือ Netflix ซึ่งจากผลการสํารวจของ ACMA ใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ระบุวา รอยละ 17 ของประชากรออสเตรเลีย หรือ รอยละ 40 ของประชากร

ออสเตรเลียที่ชมวิดีโอผานอินเทอรเน็ต รับชมเน้ือหาผาน YouTube ในชวง 7 วันที่ผานมา ในขณะที่ รอย

ละ 11 ของประชากรออสเตรเลีย หรือ รอยละ 25 ของประชากรออสเตรเลียที่ชมวิดีโอผานอินเทอรเน็ต 

รับชมเน้ือหาผาน Netflix ในชวง 7 วันที่ผานมา 217

218 ทั้งน้ีถึงแมวา YouTube มีจํานวนผูเขาชมมากเปน

อันดับ 1 ก็ไมไดหมายความวา ผูชมจะใชเวลากับ YouTube และการรับสงขอมูลที่เกิดขึ้น (Traffic) จะ

เกิดจาก YouTube มากที่สุด 

 

215 ที่มา: Roy Morgan Research, May 2015 
216 ที่มา: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Research-snapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-
use-of-catch-up 
217 ที่มา: ACMA Communications Report 2014-2015, หนา 44 
218 ที่มา: ACMA Commissioned Survey, มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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รูปท่ี 5-47: การรับชม OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย 

 การแขงขันกันของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย สามารถแบงไดเปน 2 ตลาดยอย 

คือตลาด OTT TV ที่หารายไดผานโฆษณาเปนหลัก (AVoD) โดยผูใหบริการชองรายการในระบบ Free-

to-air และตลาด OTT TV ที่หารายไดผานคาสมาชิกเปนหลัก (SVoD) 

 

สภาพตลาด OTT TV ที่หารายไดผานโฆษณาเปนหลัก (AVoD) 

 สําหรับกลุมที่หารายไดในรูปแบบ AVoD น้ัน ใหบริการโดยใหบริการชองรายการในระบบ Free-

to-air รายเดิม ทั้ง 5 ชอง ไดแก 1) ชอง ABC ใหบริการ ABC iView 2) ชอง SBS ใหบริการ SBS on 

Demand 3) ชอง 10 ใหบริการ Ten Play 4) ชอง 7 ใหบริการ Plus7 และ 5) ชอง 9 ใหบริการ 9Now 

เพ่ือปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีแนวโนมเปลี่ยนไปรับชมเน้ือหาผานชองทางอ่ืนๆ ที่ไมใช

โทรทัศนที่บานมากขึ้น 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศออสเตรเลีย ป พ.ศ. 2558 ของ ACMA ระบุวา 

รอยละ 44 ของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศออสเตรเลียใชบริการ OTT TV ของชองรายการเพ่ือชม

รายการโทรทัศนยอนหลัง (Catch-up) โดย ABC iView เปนบริการที่ไดรับความนิยมสูงสุด จากรูปที่ 5-

47 จะเห็นไดวา รอยละ 77 ของผูชมรายการโทรทัศนยอนหลัง (Catch-up) เขาชมรายการของชอง ABC 

ผาน ABC iView ทั้งน้ี ABC อางวา ในป พ.ศ. 2558 มีการเขาใชบริการ ABC iView มากถึง 1 ลานครั้งตอ

วัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 มากถึงรอยละ 30219 

219 ที่มา: ACMA Communications Report 2014-2015, หนา 68 

OTT TV Viewing in Australia

Viewing online video services

• YouTube dominates online sources of 
professional video content, followed by 
Netflix 

• In June B.E. 2558, 11% of Australian 
adults had watched Netflix in the last 
seven days, (or 25% of adults who 
watched online video) 

• Less than 10% of adults had viewed 
each of the other local video streaming 
services, such as Fetch, Stan, Presto 
and Quickflix, in the last six months.

58
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Source: ACMA commissioned survey, June B.E. 2558 
Base: Australians aged 18+ who has watched online video in the last 6 months (n=626)
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71 • Catch-up free TV contents are 
continue to be popular. Amongst all, 
ABC iView gain highest views. It 
reports that it has more the 1 million 
plays each day in B.E. 2558 which 
indicates 30% growth from the 
previous year.

• According to ACMA Survey 
in B.E. 2558, Australians 
still spend most on their TV 
time watching free TVs. 
However, they all prepare 
for the fall on TV viewing 
and develop their own OTT 
TV services

Percentage of Catch-up users who visit the following website

Source: Roy Morgan Single Source, Australians aged 18+, July B.E.2557
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 ปจจุบันผูใหบริการชองรายการโทรทัศนในระบบ Free-to-air ปรับตัวมาใหบริการโทรทัศนผาน

อินเทอรเน็ตมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ผูใหบริการ ทั้ง 5 ชองไดรวมกันกอต้ัง Freeview 

Plus ซึ่งเปนบริการ OTT TV ที่ใชเทคโนโลยี HbbTV เพ่ือใหผูบริโภคสามารถรับโทรทัศนผานระบบ

โทรทัศนภาคพ้ืนดิน และรับสัญญาณอินเทอรเน็ตเพ่ือรับชม OTT TV ของผูใหบริการชองรายการทั้ง 5 

ชอง ผานกลองรับสัญญาณเดียวกัน (รายละเอียดของ Freeview Plus ดูที่ขอ 5.6.1) 

 นอกจากน้ีผูใหบริการชองรายการในประเทศออสเตรเลียยังกาวเขามาใหบริการ OTT TV แบบ 

SVoD โดยรวมกันกับผูผลิตเน้ือหารายการหรือผูเลนรายอ่ืน ตัวอยางเชน ชอง 9 รวมกับบริษัท Fairfax 

ออก OTT TV ช่ือ Stan (รายละเอียดของ Stan ดูที่ขอ 5.6.1) และชอง 7 ที่เคยรวมกับ Foxtel ใหบริการ 

OTT TV ในช่ือ Presto (รายละเอียดของ Presto ดูที่ขอ 5.6.1) 

 

สภาพตลาด OTT TV ที่หารายไดผานคาสมาชิกเปนหลัก (SVoD) 

 ตลาด OTT TV ประเภท SVoD ในประเทศออสเตรเลีย เปนตลาดไดรับความนิยม และมีการ

แขงขันคอนขางสูง โดยเมื่อตนป พ.ศ. 2558 มีผูใหบริการหลายรายเขามาเปดใหบริการ OTT TV แบบ 

SVoD ในประเทศออสเตรเลีย โดยผูที่เปนเจาของบริการประเภทน้ีสวนมากเปนผูใหบริการที่เก่ียวของกับ

กิจการโทรทัศนที่มีอยูเดิมทั้งผูใหบริการ Pay TV อยาง Foxtel และผูใหบริการชองรายการและเน้ือหา

รายการ เพ่ือรักษาและขยายฐานลูกคา รวมถึง Netflix ที่เปดตัวในประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2558 

กอนที่ Netflix จะเขามาใหบริการในประเทศออสเตรเลีย ผูใหบริการ OTT TV รายเดิมใน

ประเทศ และผูที่วางแผนจะเขามาในตลาด OTT TV มีการเตรียมตัวเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเขามาของ Netflix เชน 1) Stan เลื่อนกําหนดการเปดตัวจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มาเปนเดือน

มกราคม พ.ศ. 2558 เพ่ือรีบชิงฐานสมาชิกกอน 2) Presto ที่เดิมใหบริการเพียงเน้ือหาภาพยนตร 

ประกาศรวมกับ Seven West Media เพ่ือเพ่ิมรายการโทรทัศนไปในคลังเน้ือหาที่ผูใชบริการสามารถ

รับชมได เมื่อตนป พ.ศ. 2558 และ 3) Foxtel Play ซึ่งเปนบริการ OTT TV ของ Foxtel ประกาศลด

ราคาลง และใชขอไดเปรียบจากการใหบริการที่หลากหลายในการออกแพ็คเกจขายพวงกับบริการ Pay 

TV ของ Foxtel และบริการอินเทอรเน็ตของ Telstra ในราคาที่ยอมเยา 
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รูปท่ี 5-48: OTT TV ประเภท SVoD ในประเทศออสเตรเลีย 

 ถึงแมผูใหบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียจะเตรียมตัวรับมือกับการมาถึงของ Netflix 

แลว ปจจุบันบริการ OTT TV ประเภท SVoD ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศออสเตรเลียก็คือ Netflix 

โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา มีจํานวนสมาชิกมากถึง 1,878,000 ราย รองลงมาคือ Stan 

และ Presto ที่เปนบริการที่ถูกพัฒนาโดยคนออสเตรเลียเอง มีสมาชิกเพียง 332,000 รายและ 142,000 

รายตามลําดับ219

220 ทั้งน้ีจะเห็นไดวาจํานวนสมาชิกของ Netflix มีมากกวาจํานวนสมาชิกของบริการ OTT 

TV ของคนในประเทศ เชน Stan และ Presto รวมกันถึง 3 เทา โดยสาเหตุหลักอาจมาจากเน้ือหาที่ 

Netflix มี เชน เน้ือหาที่ฉายเฉพาะบน Netflix (Exclusive contents) เปนที่นิยมในกลุมคนออสเตรเลีย 

และมีฐานลูกคาชาวออสเตรเลียจํานวนหน่ึงที่ใชโครงขายเสมือน (VPN) เพ่ือรับชม Netflix จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ สหราชอาณาจักรกอนการเปดตัวในประเทศออสเตรเลียอยูแลว 

 ต้ังแตตนป พ.ศ. 2558 ที่ Netflix, Stan และ Presto โฉมใหมใหบริการ การแขงขันในตลาด 

OTT TV แบบ SVoD สงผลกระทบตอผู ใหบริการ OTT TV แบบ SVoD รายเดิมอยาง Ezyflix ปด

ใหบริการลงเน่ืองจากไมสามารถแขงขันกับบริการ OTT TV รายใหมได นอกจากน้ีการแขงขันที่เกิดขึ้น ยัง

สงผลตอแนวโนมราคา SVoD ที่ลดลงมาใกลกับ AUD 10.00 ตอเดือน โดยเห็นไดจากผูใหบริการ OTT 

TV รายสําคัญในประเทศออสเตรเลีย ดังน้ี 

  

220 Roy Megan Research, เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

1,878,000 

332,000 
142,000 

SVoD OTT TV in Australia

Source: Roy Morgan Research, May B.E. 2559

• Since the launch of Netflix, Stan, and the upgraded 
Presto service in early B.E. 2558, there have been 
mergers and the cessation of some services, such 
as EzyFlix in August B.E. 2558, that were unable to 
compete with the newer providers.

• The stat leads to concern on competition between 
local OTT TV and Global OTT TV service where 
Netflix won’t subject to the same regulatory 
framework as the local ones.

Australian Subscription to SVoD OTT TV Services

More than 3x of 
local OTT TVs’ 
subscriber

AUD 
11.99/m1

AUD 
14.99/m2

AUD 
10.00/m

Note: All prices and services include movies and TV shows
1 Netflix’s Popular Package
2 Presto Entertainment package for movies &TV shows

Local Preparation for Netflix
(Before March B,E. 2558)

Early launched just 2 month before Netflix

Upgrade its service by adding TV shows to 
its original offers

lower its price to AUD25 with bundle 
packages with its pay TV and broadband 
services
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1. Netflix ใหบริการหลากหลายแพ็คเกจ โดยแพ็คเกจที่ไดรับความนิยมสูงสุด อยูที่ราคา AUD 

11.99 ตอเดือน  

2. Stan มี 1 แพ็คเกจ ราคา AUD 10.00 ตอเดือน 

3. Presto กําลังจะเปดใหบริการ โดยสมาชิกของ Presto สามารถยายไปใช Foxtel Play 

แบบปรับปรุงใหมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ไดดวยราคาเริ่มตนที่ AUD 10.00 ตอเดือน 

(เดิมราคาเริ่มตนที่ AUD 25.00 ตอเดือน) 

4. Quickflix มี 1 แพ็คเกจ ราคา AUD 9.99 ตอเดือน 

 

ผลกระทบจากบริการ OTT TV 

OTT TV ถือเปนชองทางการรับชมโทรทัศนแบบใหมที่เขามารองรับพฤติกรรมของผูบริโภคที่

บริโภคสื่อทุกที่ ทุกเวลามากขึ้น ผลการสํารวจของ ACMA ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ระบุวารอยละ 

16 ของเวลาในการบริโภคสื่อของชาวออสเตรเลียบริโภคผานชองทาง OTT TV และมีแนวโนมจะรับชม

มากขึ้นทุกๆ ป 

ถึงแมการรับชมผาน OTT TV จากมีความสําคัญมากขึ้น การรับชมสื่อตางๆ ผานชองทางด้ังเดิม 

คือ ผานสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินของชอง Free-to-air และผานชองทาง Pay TV ยังคงอยูในระดับสูง 

โดยการสํารวจของ ACMA ระบุวา รอยละ 59 ของเวลาในการบริโภคสื่อของชาวออสเตรเลียยังคงรับชม

รายการสดผานชองรายการ Free-to-air อยู รองลงมาคือรอยละ 25 ผานชองทาง Pay TV221 

 

221 ที่มา: ACMA Commissioned Survey, มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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รูปท่ี 5-49: การบริโภคเนื้อหาวีดิโอและโทรทัศนในประเทศออสเตรเลีย 
 

 

รูปท่ี 5-50: การประมาณการตลาดโทรทัศนในประเทศออสเตรเลีย 

  

  

Current TV Consumption Share in Australia

• The rise of SVoD services is complementing traditional 
viewing, with the television screen continue to dominate in 
the home. 

• Professionally produced online contents on OTT TV, 
especially SVoD part, are eating up the share since 
Presto, Stan and Netflix launched.

• 53% of adult Australians (9.62 million) watched some 
online television or professionally produced online video 
content in the 6 months to June 2558, with 34% watching 
online content in the last seven days

59% FTA Live

15% Foxtel Live

10% Recorded Foxtel/FTA
3% Catch up FTA

Base: Australians aged 18 and over
Note: ‘Other free online video’ excludes UGC
Source: ACMA-commissioned survey, June B.E. 2558

Share of time spent watching TV and online 
video content

6% Other free online video
6% SVoD online video
1% PPV online video

25% 
Pay TV/ PVR

59% 
Free TV

16% 
OTT TV

0

5

10

May
57

May
56

May
55

May
58

Accessed professionally produced online video content 
(million accesses)

Future Outlook for TVM market in Australia

Source: Ovum, November B.E. 2558

• Number of OTT TV SVoD
subscriptions increase 
significantly due the 3 main 
OTT TV launches in B.E. 
2557-2558

• OTT TV SVoD will grow at 
CAGR 32% from B.E. 2558 
to B.E. 2562F 

• Other types continue to grow 
steadily. They also develop 
their own OTT TV platform. 
E.g. Foxtel launched Foxtel 
Play which is OTT TV 
version of its pay TV service 
and owns Presto. Nine 
Entertainment partially owns 
Stan and invests in Quickflix.

 -
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 3,000

 4,000
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 6,000

 7,000

 8,000
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2557 2558 2559F 2560F 2561F 2562F

Pay TV subscriptions IPTV subscriptions
OTT SVoD subscriptions FTA TV households

Television households and subscriptions in Australia

Unit: ,000s Sub
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ในชวงกอนป พ.ศ. 2556 ออสเตรเลียยังไมไดมีบริการ OTT TV มากนัก สัดสวนของจํานวน

สมาชิกโทรทัศนแบบด้ังเดิม คือ ผูที่ชมชอง Free-to-air ผานระบบโทรทัศนภาคพ้ืนดิน และสมาชิก  

Pay TV มีมากกวาจํานวนสมาชิก OTT TV และ IPTV มาก ทั้งน้ี Ovum ไดประมาณวาจํานวนสมาชิก 

OTT TV แบบ SVoD ในประเทศออสเตรเลียจะเติบโตอยางรวดเร็ว ต้ังแตป พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่ผูใหบริการ OTT TV รายใหญ อยาง Netflix, Stan และ Presto เริ่มใหบริการ และจะเติบโต

อยางตอเน่ืองดวยอัตราการเติบโตรอยละ 32 ตอป ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 (CAGR 32%) โดยใน 

ป พ.ศ. 2562 จะมีจํานวนสมาชิก OTT TV แบบ SVoD สูงถึง 4.7 ลานราย 

 
 2557 2558 2559F 2560F 2561F 2562F 

จํานวนสมาขิก OTT TV แบบ 

SVoD (1,000 ราย) 

270 1,566 2,304 3,214 4,074 4,707 

จํานวนสมาขิก Pay TV 

(1,000 ราย) 

2,559 2,644 2,724 2,836 2,931 3,031 

จํานวนสมาขิก IPTV (1,000 

ราย) 

84 90 108 170 232 290 

จํานวนครัวเรือนที่รับชม

โทรทัศนภาคพ้ืนดิน FTA 

(ครัวเรือน) 

6,189 6,236 6,301 6,347 6,418 6,490 

จํานวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน 

(ครัวเรือน) 

9,008 9,170 9,335 9,503 9,674 9,848 

ตารางท่ี 5-10: สมาชกิและครัวเรือนท่ีรับชมวีดิโอและโทรทัศน 

 จากรูปที่ 5-50 จะเห็นไดวาการเปนสมาชิกหรือรับชมโทรทัศนผาน Pay TV, IPTV และโทรทัศน

ภาคพ้ืนดิน ยังคงเติบโตไดในขณะที่ OTT TV เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และอาจกลาวไดวา OTT TV ไม

ไดมาชวงชิงหรือแทนที่กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม แตมาเสริมกิจการโทรทัศนใหผูบริโภคมีตัวเลือกที่

หลากหลายมากขึ้นทั้งดานเน้ือหารายการ ความสะดวกในการรับชม และดานราคา โดยหน่ึงในสาเหตุที่ 

OTT TV ไมไดเขามาแยงฐานลูกคาจากกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมอาจมาจากการที่ผูใหบริการในกิจการ

โทรทัศนแบบด้ังเดิมมีการปรับตัวเพ่ือเขามาใหบริการ OTT TV พวงไปกับบริการเดิมของตน ตัวอยางเชน 

Foxtel Play และ Presto ของ Foxtel  

 OTT TV อาจไมสงกระทบในทางลบแกผูเลนรายเดิมในกิจการโทรทัศนมากนัก แตเมื่อพิจารณา

ถึงผลกระทบตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการ OTT TV จะพบวา 
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การใหบริการ OTT TV ในระยะหลังกอใหเกิดปริมาณการรับสงขอมูล (Traffic) สูงขึ้น โดยจากเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ปริมาณ Traffic ในประเทศออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นมากถึง

รอยละ 54 ทั้งน้ีในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ผูใหบริการ OTT TV รายใหญอยาง Netflix เริ่ม

ใหบริการ และ Netflix ยังสรางปริมาณ Traffic มากกวารอยละ 50 ของปริมาณ Traffic ที่เกิดจาก 

การบริโภควีดิโอออนไลนโดยรวม เหตุการณน้ีจึงถูกเรียกวา “Netflix Effect” 

 

รูปท่ี 5-51: Netflix Effect 

 Netflix Effect เริ่มตนขึ้นในเมื่อตนป พ.ศ. 2558 เมื่อ Netflix เริ่มเขามาใหบริการในประเทศ

ออสเตรเลีย ในชวงเวลาดังกลาวมีการใชบริการ OTT TV เ พ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะในชวงเวลา  

Prime Time สงผลใหปริมาณ Traffic มากขึ้นตามไปดวย เมื่อ Traffic มีปริมาณมากขึ้น ผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) ตองลงทุนใน Connectivity Virtual Circuit (CVC)  

มากขึ้นเพ่ือรักษาคุณภาพของบริการ OTT TV แกผูใชบริการ เชน คุณภาพความคมชัดและความเร็วใน

การรับชมวีดิโอออนไลน 

 ปจจุบันผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบคาปลีก (Retail Service Provider: RSP) เชน Telstra, 

Optus และ iiNet ตองซื้อ CVC จาก NBN ซึ่งเปนผูลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยในชวงที่ผานมาราคา CVC อยูที่ AUD 17.50/mbps/เดือน เมื่อปริมาณ 

Traffic เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ตนทุนของ RSP จากการซื้อ CVC ก็เพ่ิมขึ้นมาก กลุม RSP ที่เดือดรอนจึง

รวมกันรองเรียน NBN ใหลดราคา CVC ลง โดยใหเหตุผลวาระบบราคาเดิมไมสอดคลองกับการใชงาน

อินเทอรเน็ตที่เพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน และ RSP อาจเสียเปรียบผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใหญที่ลงทุนใน 

CVC เอง โดยไมตองซื้อจาก NBN 

Case: Netflix Effect

Netflix generates 
roughly 50% of 
Australian video 
streaming website

Aggregated weekly visits to Australian 
video streaming sites

Australian Internet Downloads (Terabytes)

1.7 mTB (Dec ‘58)

1.1 mTB
(Dec ‘57)

Jun
58

Jun
57

Jun
56

Jun
55

Jun
54

Jun
53

Jun
52

Dec
58

• Netflix launched in AU in 
March 2558.

• Together with Stan and Presto 
it creates a lot of traffic 
especially during evening 
primetime

• Customers demand for high-
speed services

• Retail service providers or 
RSPs (Such as Telstra, Optus, 
iiNet, TPG) need to purchase 
more Connectivity Virtual 
Circuit or CVC from NBN

• CVC was set at a base rate 
of AUD 17.50 per mbps/m

• Cost of RSPs increases

• Complains 
arise from 
RSPs

• Smaller 
RSPs will 
struggle in 
long run

• NBN overhauls it CVC 
pricing regime by giving 
RSPs discounts for heavy 
use customers

• Avg. CVC rate would be 
AUD 15.75 per mbps/m

Australian internet 
downloads
increase by 54% 
for the period
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 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 NBN ออกมาประกาศระบบการคิดคาบริการ CVC ใหม เพ่ือให

สอดคลองกับปริมาณการใชงานที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยใหใชระบบสวนลดอิงตามปริมาณการซื้อ น่ันคือ RSP ที่

ซื้อ CVC มากจะไดรับสวนลดมาก หรือ ย่ิง RSP ซื้อมากจะมีสิทธิซื้อ CVC ในราคาตอหนวยที่ ตํ่าลง  

จากขอมูลปริมาณการซื้อ CVC ของ RSP ปจจุบัน สามารถคํานวณไดวาหากนําระบบราคาดังกลาวมาใช 

ราคา CVC โดยเฉลี่ยที่ RSP ตองจายลดจาก AUD 17.50/mbps/เดือน เปน AUD 15.75/mbps/เดือน 

ทั้งน้ีระบบใหมน้ีใหเริ่มใชในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

5.6.3 แนวทางการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

แนวทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลียในปจจุบัน ถือไดวามีการกํากับ

ดูแลบริการ OTT TV เพียงเล็กนอย โดยมี Australian Communications and Media Authority หรือ 

ACMA ทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริการ OTT TV เฉพาะในสวนที่เปนเน้ือหาของสื่อออนไลนเทาน้ัน ทั้งน้ี

การกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ OTT TV ในเรื่องอ่ืนๆ เชน การออกใบอนุญาตบริการ OTT TV และ 

การกํากับดูแลดานราคา ยังอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐบาลออสเตรเลีย  

ปจจุบัน ACMA กํากับดูแลเน้ือหาของสื่อออนไลนภายใต Broadcasting Services Act 1992 

โดยมุงเนนไปที่การกํากับเน้ือหาที่มีลักษณะตองหาม โดยการกํากับดูแลดังกลาวสามารถแบงได 2 สวน

ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 การกํากับดูแลบริการออนไลน ภายใตหมวดที่ 5 ใน Broadcasting Services Act 

1992 ไดกลาวถึง การกําหนดระบบการกํากับดูแลเรื่องอุตสาหกรรมบนอินเทอรเน็ตวา หากคณะกรรมการ

ไดตัดสินวา เน้ือหาดังกลาวเปนเน้ือหาที่มีลักษณะตองหาม ในกรณีเจาของของเน้ือหาไมไดอยูในประเทศ

ออสเตรเลีย คณะกรรมการจะตองปฏิบัติดังน้ี 

1. แจงไปยังหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย 

2. แจงเน้ือหาไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูใหบริการสามารถจัดการกับเน้ือหาตาม

ขั้นตอนที่ระบุไวในกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม  

จากขอความในหมวดที่ 5 จะเห็นวา เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวา OTT TV ใหบริการเน้ือหา

ที่มีลักษณะรุนแรง คณะกรรมการจะทําเรื่องแจงไปยังหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายเพ่ือใหดําเนินการ

ตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน การแจงเน้ือหาที่มีลักษณะรุนแรงที่หนวยงานตํารวจของประเทศ

ออสเตรเลีย หรือในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา หากมีการใหบริการเน้ือหาที่มีลักษณะรุนแรงเกินกวา

มาตรฐานที่กําหนดไวบน OTT TV คณะกรรมการก็แจงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ในการจัดการ

กับเน้ือหาดังกลาวในบริการ OTT TV ก็ได 
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รูปท่ี 5-52: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย 

 สวนที่ 2 การกําหนดลักษณะตองหามของเน้ือหาออนไลน ภายใตหมวดที่ 7 ใน Broadcasting 

Services Act 1992 ระบุวาเน้ือหาออนไลนที่มีลักษณะตองหามใน Broadcasting Services Act 1992 

มีดังตอไปน้ี 

1. เน้ือหาที่คณะกรรมการไดจัดอยูในหมวด RC หรือ X 18+  

2. เน้ือหาที่คณะกรรมการไดจัดอยูในหมวด R 18+ และไมไดจํากัดการเขาถึง 

3. เน้ือหาที่คณะกรรมการไดจัดอยูในหมวด MA 15 + และไมไดจํากัดการเขาถึง โดยไมนับ

ขอความและ/ หรือภาพน่ิง ซึ่งมีการชําระเงินคาธรรมเนียม และไมเปนการบริการโทรทัศน 

(Pay TV) 

4. เน้ือหาที่คณะกรรมการไดจัดอยูในหมวด MA 15 + และไมไดจํากัดการเขาถึง ซึ่งเปนบริการ

บนโทรศัพทมือถือ 

 หากคณะกรรมการเกี่ยวกับเน้ือหาตองหามไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาของสื่อออนไลนที่มี

ลักษณะตองหาม คณะกรรมการอาจมีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี 1) ในกรณีของบริการ hosting จะตอง

มีการแจงผูใหบริการทราบลวงหนา 2) ในกรณีที่มีการถายทอดสด จะมีการแจงใหทราบการยกเลิก

ลวงหนา 3) ในกรณีของการเช่ือมโยง links service จะมีการออกหนังสือแจงลบเน้ือหาที่มีลักษณะ

ตองหามน้ัน 

 ทั้งน้ี ตาม Broadcasting Services Act ยังไดกลาววา หากคณะกรรมการยังไมไดจัดหมวดของ

เน้ือหาของสื่อออนไลน ใหถือวาอาจเปนเน้ือหาที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายดวย นอกจากน้ี 

Broadcasting Services Act 1992 

Prohibited content are followed:

• The content has been classified RC or X 18+ 

• The content has been classified R 18+  and access to the 

content is not subject to a restricted access system

• The content has been classified MA 15+ by the Classification 

Board; the content service is not an ancillary subscription 

television content service

• The content has been classified MA 15+  and access to the 

content is provided by means of a mobile premium service.

A person may make a complaint to the Commissioner about 
prohibited content, or prohibited content, in relation to certain 
services.

Content ServicesOnline Services

If the Commissioner is satisfied that internet content hosted 

outside Australia is prohibited content or potential prohibited 

content, the Commissioner must:

• Referral to a law enforcement agency—notify the content to 

an Australian police force

• Notify the content to internet service providers so that the 

providers can deal with the content in accordance with 

procedures specified in an industry code or industry 

standard (for example, procedures for the filtering, by 

technical means, of such content).

The Commissioner has a reserve power to make an industry 
standard if there are no industry codes or if an industry code is 
deficient.

The ACMA is the main regulatory body
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Broadcasting Services Act ยังไดใหอํานาจคณะกรรมการในการพิจารณากฎหมายที่เก่ียวของ รวมไป

ถึงการพิจารณาความขอบเขตของผูใหบริการของสื่อออนไลนและผูใหบริการอินเทอรเน็ตอีกดวย  

 นอกจาก Broadcasting Services Act 1992 แลว  ACMA อาจใช อํานาจผาน Australian 

Consumer Law (ACL) เพ่ือคุมครองผูใชบริการ OTT TV ในประเทศออสเตรเลีย โดย ACL มีเน้ือหาโดย

สรุปวา หากผูใหบริการ OTT TV ไมสามารถใหบริการไดตามที่การันตีไวกับผูใชบริการ ผูใชบริการสามารถ

รองเรียนเพ่ือขอใหผูใหบริการ OTT TV ชดใช หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได221

222 

 

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

 รัฐบาลออสเตรเลียไมมีนโยบายสนับสนุน OTT TV โดยตรง แตในปจจุบันมีนโยบายสงเสริม

โครงสรางอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานในประเทศ National Broadband Network (NBN) เพ่ิอพัฒนาและเพ่ิม

ขีดความสามารถในการเติบโตของ Digital Economy โดยในอนาคต NBN มีแผนการพัฒนาอัตรา

ความเร็วในการสงผานขอมูลอินเทอรเน็ตในรูปแบบ Gigabit โดยมีความเร็วในการสงผานขอมูล 1000 

Mbps ตอวินาท ีทําใหสามารถสงผานขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลภาพ ขอมูลเสียง และอ่ืนๆ ไดรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น222

223 

 นอกจากน้ีรัฐบาลออสเตรเลียยังมีมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับ Early stage innovation 

company (ESIC) ในประเทศเพ่ือสงเสริมการลงทุนที่เก่ียวของกับนวัตกรรมใหมๆที่เกิดขึ้น บริษัทหรือ 

นักลงทุนน้ันจะตองผานคุณสมบัติภายใต Corporations Act 2001 หรือในกรณีไมผานคุณสมบัติบริษัท

น้ันจะตองมีมูลคาการลงทุนนอยกวา $50,000 ตอป ซึ่งจะไดรับการลดหยอนภาษีสําหรับ Non-

refundable tax เปนจํานวน 20% ของมูลคาการลงทุน หรือไมเกิน $200,000 ตอป นอกจากน้ีสําหรับ

นักลงทุนยังไดรับการยกเวนภาษีในรูปแบบ Capital gain tax ในระยะเวลาอยางนอย 1 ป หรือมากสุด 

10 ป223

224 

 

5.7 ภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาคเอเชียแปซฟิค 

ขอบเขตประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในการศึกษาน้ีประกอบดวย 5 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุน 

ประเทศจีน ประเทศฮองกง ประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย โดยภาพรวมการกํากับดูแล 

 OTT TV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกสามารถแบงประเด็นออกเปน 9 หัวขอ ดังน้ี 1) โครงสรางการกํากับ

ดูแลกิจการ OTT TV สวนมากยังไมมีการกํากับดูแลที่ชัดเจน และจะมีแผนการกํากับดูแลในอนาคต โดยมี

ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวที่มีโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ OTT TV อยางชัดเจน 2) กฎหมายดาน

222 ที่มา: http://www.acma.gov.au/theACMA/streaming-services---get-the-full-story 
223 ที่มา: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview201314/NBN 
224 ที่มา: http://www.innovation.gov.au/page/tax-incentives-investors 
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การคุมครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในทุกประเทศมีการใชกฎหมายคุมครองการละเมิดลิขสิทธ์ิ มีทั้งออก

กฎหมายโดยตรงเพ่ือบังคับใชกับ OTT TV โดยเฉพาะ และใชรวมกับกฎหมายอ่ืน 3) กฎหมายดาน 

การออกใบอนุญาตแกผูประกอบการ OTT TV สวนมากยังไมมีการบังคับใชกฎหมายดานการออก

ใบอนุญาตแกผูประกอบการ ยกเวนประเทศจีนที่ผูใหบริการจําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับ 

การกระจายเสียงและภาพผานเครือขายขอมูลขาวสาร และใบอนุญาตธุรกิจโทรคมนาคม 4) กฎหมายดาน

อัตราคาบริการ (คลอบคลุมทั้งอัตราคาปลีกและคาสง) ยังไมมีประเทศที่ออกกฎหมายดานอัตราคาบริการ 

5) กฎหมายดานการลงทุน (เชน การลงทุนจากตางชาติ) สวนมากยังไมมีกฎหมายจํากัดการลงทุนจาก

ตางชาติ ยกเวนประเทศจีนหามนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในบริการ OTT TV รวมถึงหามลงทุนใน

ธุรกิจขาวออนไลน วิทยุออนไลน และธุรกิจที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทางสื่อออนไลนที่ไมเกี่ยวกับเพลง แต

นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนดานการใหบริการทางเทคนิคสําหรับบริการ OTT TV ได 6) กฎหมายดาน

ลักษณะการออกแพ็คเกจ ยังไมมีประเทศที่ออกกฎหมายดานลักษณะการออกแพ็คเกจ 7) กฎหมายดาน

โฆษณา สําหรับประเทศญี่ปุน ประเทศฮองกง และประเทศจีน การโฆษณาบนบริการ OTT TV อยูภายใต

กฎระเบียบควบคุมโฆษณาทั่วไป และประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย ไมมียังไมมีกฎหมายควบคุม

ดานโฆษณา 8) กฎหมายดานเน้ือหารายการ ประเทศญี่ปุนไมมีการจํากัดโควตาสําหรับเน้ือหารายการ แต

มีมาตรการขั้นตํ่าในการปองกันกลุมวัยรุนเขาถึงเน้ือหาที่เปนอันตราย ประเทศจีน มีขอบังคับทั่วไปที่

บังคับใชกับเน้ือหาบนอินเทอรเน็ตและบังคับใชกับ OTT TV ดวย นอกจากน้ีภาพยนตรและรายการ

โทรทัศนที่ออกอากาศทาง OTT TV ตองไดรับการอนุมัติกอน จึงสามารถออกอากาศได 9) กฎหมายดาน

การคุมครองผูบริโภค สวนมากยังไมมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคสําหรับบริการ OTT TV โดยเฉพาะ ซึ่ง

ประเทศฮองกงใชกฎหมายการคาเปนกฎหมายคุมครองผูบริโภคสําหรับบริการ OTT TV อยางไรก็ตาม

ประเทศจีนมีขอบังคับการสําหรับการคุมครองผูบริโภคภายใตบริการ OTT TV โดยตรง  

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงรายละเอียดภาพรวมของการกํากับดูแล OTT TV แตละประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก  
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หัวขอ ญึ่ปุน ฮองกง ฟลิปปนส อินโดนิเซีย จีน 

1. โครงสรางการ

กํากับดูแล

กิจการ OTT TV 

• กฏหมายกระจายเสียงและ

แพรภาพยังไมมีการนิยาม 

OTT TV       

• บริการ OTT TV สวนใหญ

ยังไมถูกกํากับดูแลเปนพิเศษ  

• นโยบายของภาครัฐเนนไปท่ี

ความเปนกลางทางเทคโนโลยี 

(Net Neutrality) โดยยังไมมี

นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีจะ

ควบคุมผูใหบริการเนื้อหาท่ีใช

อินเทอรเน็ตเปนหลักในการ

ใหบริการ 

• มีกฏหมายทางดาน

โทรคมนาคมเนนไปท่ีการ

ดูแลวิธีการใหบริการของผู

ใหบริการเปนหลัก ในขณะท่ี

กฏหมายทางดานการ

กระจายเสียงและแพรภาพ

นั้นไมรวมบริการบน

อินเทอรเน็ตในการจัดใหเปน

บริการรายการโทรทัศน                                                    

• อยางไรก็ตามบริการ OTT 

TV ถูกควบคุมดวยกฏหมาย

หามเผยแพรเนื้อหาท่ีไม

เหมาะสมเชน หามเผยแพร

สื่อลามกอนาจารของเด็ก 

• คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (NTC) 

มีแผนการท่ีจะกํากับดูแล

บริการ OTT TV ในอนาคต 

แตในปจจุบันนี้ยังไมมีการตก

ลงกันระหวางผูใหบริการ 

OTT TV ท้ังในประเทศและ

จากตางประเทศวาจะกํากับ

ดูแลอยางไร เพราะยังไมมีคํา

วินิจฉัยท่ีชัดเจนจากรัฐสภา

ฟลิปปนสและคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(NTC) วาบริการ OTT TV 

ควรถูกกํากับดูแลในรูปแบบ

ของกิจการกระจายเสียงและ

แพรภาพหรือกิจการ

โทรคมนาคม                              

 

• บริการ OTT TV ยังไมถูก

กํากับดูแลในประเทศ 

อินโดนิเซีย  

• หนวยงานกํากับดูแลใน

ประเทศอินโดนิเซียมีความ

กังวลเกี่ยวกับความไมเทา

เทียมกันระหวางผูใหบริการ 

Pay TV แบบด้ังเดิมและผู

ใหบริการ OTT TV จึงไดมี

การศึกษากฏระเบียบใหม

ของสหภาพยุโรปกอนท่ีจะ

ใหผูใหบริการ OTT TV เริ่ม

ใหบริการ OTT TV ไดใน

ประเทศอินโดนิเซีย 

• การกํากับดูแลบริการ OTT TV ถูกแบงเปน 2 

สวนคือ  

1) สวนของการกํากับดูแลการสงสญัญาณภาพ

และเสียงผานทางอินเทอรเน็ตไปสูโทรทัศน

(Internet TV) โดยมี Set Top Box หรือไมมี 

Set Top Box  

2) สวนของการกํากับดูแลการสงสญัญาณภาพ

และเสียงทางอินเทอรเน็ตไปสูอุปกรณอ่ืนๆ เชน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี เว็บไซต และ อ่ืนๆ (OTT TV) 

• หนวยงานของภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล มี

อํานาจการกํากับดูแลท่ีซอนทับกัน เชน 1) 

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(MIIT) ทําหนาท่ีกํากับดูแลบริการโทรคมนาคมท่ี

เพ่ิมมูลคา เชน ผูใหบริการเนื้อหาทาง

อินเทอรเน็ตหรือผูใหบริการขอมูล เปนตน 2) 

สํานักงานขอมูลขาวสารอินเทอรเน็ตแหงรัฐ ทํา

หนาท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารและเนื้อหาของ

สื่อออนไลน และ 3) กระทรวงวัฒนธรรมทํา

หนาท่ีควบคุมดูแลการเผยแพรเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

กับวัฒนธรรมผานระบบออนไลน เชน เพลง และ 

การละเลน เปนตน 
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ภาพลามกอนาจาร และ

เนื้อหาท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2. กฎหมายดาน

การคุมครองการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ 

• ใชกฏหมายแบบเดียวกับ 

Pay TV 

• ในทางนิตินัยนั้นกฏหมาย

ลิขสิทธิ์มีการบังคับใชกับ

การกระจายเสียงและแพร

ภาพทางอินเทอรเน็ตดวย 

แตในทางปฏิบัติ การ

ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ยังมีการ

ละเมิดอยูอยางกวางขวาง                

• อยางไรก็ตามภาครัฐก็ไดมี

การดําเนินการทาง

กฏหมายกับผูท่ีอัพโหลด

เนื้อหาท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 

• เปนท่ีเขาใจไดวากฏหมาย

ลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูเดิมนั้นมีการ

บังคับใชกับบริการ OTT TV 

ดวย แตในปจจุบันยังไมมี

การบังคับใชอยางจริงจงั 

• นอกจากกฏหมายลิขสิทธิ์ท่ี

มีอยูเดิมแลว กฏหมาย

การคาบนระบบ

อิเล็คทรอนิกสท่ีออกมาเม่ือ

ป พ.ศ. 2543 นั้นไดมีการ

เพ่ิมโทษสําหรับการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในระบบออนไลน

ดวย 

• กฏหมายคุมครองลิขสิทธิ์

ฉบับใหม Kominfo ไดมี

คําสั่งใหปดกั้นการเขาถึง

เนื้อหาเว็บไซตท่ีมีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ดวย โดยมีผล

บังคับใชเม่ือเดือนกรกฏาคม

ป พ.ศ. 2558 

• การละเมิดลิขสิทธเนื้อหาออนไลนในประเทศจีน

นั้นมีอยูอยางกวางขวาง ในชวงกอนป พ.ศ. 

2553 และสิ้นสุดลงจากการเขามาของระบบ

อนุญาตของสํานักงานบริหารแหงรัฐดาน

สํานักพิมพ สิ่งตีพิมพ วิทยุ ภาพยนตร และ

โทรทัศน (SAPPRFT) ท่ีมีขอกําหนดท่ีเขมงวด

เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะนํามาออกอากาศจะตองมี

การขออนุญาตกอนท่ีจะนํามาออกอากาศ

(ขอกําหนดเชนเดียวกับโทรทัศนแบบดั้งเดิม) ซ่ึง

ขอกําหนดท่ีเขมงวดเปนการคุมครองลิขสิทธิ์ของ

เนื้อหาท่ีนํามาออกอากาศทางออม                                     

3. กฎหมายดาน

การออก

ใบอนุญาตแก

ผูประกอบการ 

OTT TV 

• ยังไมมีการออกใบอนุญาต

ใหกับผูใหบริการ OTT TV 

โดยเฉพาะ 

• รัฐบาลไมมีอํานาจทาง

กฏหมายในการเขาไปกํากับ

ดูแลบริการ OTT TV 

• ผูใหบริการ OTT TV 

สามารถใหบริการโดยไม

ตองขอใบอนุญาต                                                                 

• คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ 

(NTC) ยังไมมีการออกแบบ

กรอบการทํางานท่ี

เฉพาะเจาะจงและกฏ

• ยังไมมีการออกใบอนุญาตให

ผูใหบริการ OTT TV ใน

ปจจุบัน 

• ผูใหบริการ OTT ตองไดรับใบอนุญาตในสวนท่ี

เกี่ยวของกับการกระจายเสียงและภาพผาน

เครือขายขอมูลขาวสารท่ีออกโดย SAPPRFT โดย

ท่ีใบอนุญาต (AVSP: Audio Visual Service 

Permission) ท่ีไดรับนั้นจะขึ้นอยูกับประเภทของ

เนื้อหาภาพและเสียงท่ีจะนํามาออกอากาศ                                           

• OTT TV: ผูใหบริการ OTT TV ตองไดรับ

ใบอนุญาตธุรกิจโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจาก
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ระเบียบในการควบคุม 

OTT TV 

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือจากหนวยงานระดับมณฑล 

4. กฎหมายดาน

อัตราคาบริการ 

(คลอบคลุมท้ัง

อัตราคาปลีก

และคาสง) 

• ไมมี • ไมมี • ไมมี • ไมมี • ไมมี 

5. กฎหมายดาน

การลงทุน (เชน 

การลงทุนจาก

ตางชาติ) 

• ไมมีการจํากัดการลงทุนจาก

ตางชาติ 

• ไมมีขอจํากัด ดานกฎระเบียบ

เกี่ยวกับการลงทุนจาก

ตางชาติ           

 

• ยังไมมี เนื่องจากไมมีความ

ชัดเจนวา บริการ OTT TV 

ควรจะถูกจัดใหเปนกิจการ

กระจายเสียงและแพรภาพ

หรือกิจการโทรคมนาคมจึง

ทําใหกฏระเบียบดานการ

ลงทุนยังไมมีความแนนอน 

(โดยปกติแลวถาเปนกิจการ

กระจายเสียงและแพรภาพ

จะไมอนุญาตใหตางชาติเขา

มาลงทุนโดยตรง แตถาเปน

• ไมมีการจํากัดการลงทุนจาก

ตางชาติ 

• แตถาเปนบริษัทท่ีใหบริการ

สื่อหลากหลายประเภทหรือ

เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ดวยนั้น การลงทุนโดยตรง

จากตางชาติสามารถลงทุน

ไดไมเกินรอยละ 49 ของ

สัดสวนผูถือหุนในบริษัท

นั้นๆ 

• หามนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในบริการ OTT 

TV รวมถึงหามลงทุนในธุรกิจขาวออนไลน วิทยุ

ออนไลน และธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทาง

สื่อออนไลนท่ีไมเกี่ยวกับเพลง  

• นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนไดเพียงในดาน

การใหบริการทางเทคนิคสําหรับบริการ OTT TV 

เทานั้น         

• อยางไรก็ตามกฏระเบียบดังกลาวถูกเพิกเฉย 
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กิจการโทรคมนาคม การ

ลงทุนโดยตรงจากตางชาติ

สามารถลงทุนไดสูงสุดรอย

ละ 40 ของสัดสวนผูถือหุน

ในกิจการโทรคมนาคมนั้นๆ)                                                        

• บริการOTT TV ท่ีใหบริการ

ในประเทศฟลิปปนสหลาย

รายนั้น ดําเนินการโดย

บริษัททางดานโทรคมนาคม

ซ่ึงดําเนินการอยูภายใตกฏ

ระเบียบท่ีเกี่ยวกับกิจการ

โทรคมนาคม 

6. กฎหมายดาน

ลักษณะการออก

แพ็คเกจ 

• ไมมี • ไมมี • ไมมี • ไมมี • ไมมี 
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7. กฎหมายดาน

โฆษณา (เชนการ

กําหนดเพดาน

เวลาโฆษณาตอ

ชั่วโมง) 

• การโฆษณาสามารถทําไดบน 

บริการ OTT TV และถูกน

กํากับดูแลดวยกฏหมาย

กระจายเสียงและแพรภาพ     

• JIAA (สมาคมโฆษณาแหง

ประเทศญี่ปุน) ไดออกคูมือ

แนะนําการโฆษณาสําหรับ

สมาชิกของสมาคมเพ่ือเปน

การควบคมุและเปนแนว

ทางการโฆษณาบนบริการ 

OTT TV 

• ไมมีการจํากัดการโฆษณาบน

บริการ OTT TV อยางไรก็

ตามบริการ OTT TV ก็ตอง

อยูภายใตขอหามในการ

โฆษณาอาวุธและบุหร่ี                      

• กฏหมายของฮองกงหามมี

การโฆษณาเชิญชวนใหเลน

การพนันโดยเว็บไซตท่ีไมได

รับอนุญาต ไมวาจะอยูใน

ฮองกงหรือนอกฮองกง 

(ในทางปฏิบัติแลวตํารวจ

ฮองกงสามารถจบักุมไดแค

เว็บไซตท่ีอยูในฮองกงเทานั้น)                                                              

 

• ไมมีการควบคุม • ไมมีการควบคุม • บริการ OTT TV อยูภายใตกฏระเบียบควบคุม

โฆษณาแบบท่ัวไป แตไมไดอยูภายใตกฏระเบียบ

ควบคมุการโฆษณาบนโทรทัศนแบบด้ังเดิมเพราะ 

บริการ OTT TV ไมไดถูกนิยามแบบโทรทัศนแบบ

ด้ังเดิม                                         

• อยางไรก็ตามเปนท่ีรับรูกันวาในทางปฏิบัติแลว

ผูใหบริการ OTT TV พยายามท่ีจะปฏิบัติตาม

ระเบียบขอบังคับในการโฆษณาท่ีมีอยูท้ังหมด

ของรัฐบาลจีน 

8. กฎหมายดาน

เนื้อหารายการ 
• ไมมีการจํากัดโควตาและ

ประเภทเนื้อหารายการของ

ผูผลิตภายในประเทศ                                                             

• ภายใตกฏหมายการพัฒนา

สิ่งแวดลอมท่ีรักษาและให

ความปลอดภัยสําหรับการใช

• ไมมีการจํากัดโควตาสําหรับ

เนื้อหารายการของผูผลิต

ภายในประเทศ      

• การบังคับท่ัวไปตามกฏหมาย

วาดวยการควบคุมสิ่งลามก

อนาจารนั้นมีผลบังคับใชกับ 

• ไมมีการจํากัดโควตาสําหรับ

เนื้อหารายการของผูผลิต

ภายในประเทศ  

• กฏหมายตอตานสื่อลามก

อนาจารมีผลบังคับใชตอ 

OTT TV ดวย                                                     

• ไมมีการจํากัดโควตาสําหรับ

เนื้อหารายการของผูผลิต

ภายในประเทศ 

• กฏหมายตอตานสื่อลามก

อนาจารนั้นบังคบัใหผูให

บริการอินเทอรเน็ตปดกั้น

• ไมมีการจํากัดโควตาสําหรับเนื้อหารายการของ

ผูผลิตเนื้อหารายการภายในประเทศ                                                            

• ขอบังคับท่ัวไปท่ีบังคับใชกับเนื้อหาบน

อินเทอรเน็ตมีผลบังคับใชกับ OTT TV ดวย เชน

เนื้อหาท่ีเผยแพรนั้นตองไมละเมิดรัฐธรรมนูญ ไม

เปนอันตรายตอความเปนเอกภาพในอํานาจ
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อินเทอรเน็ตสําหรับกลุม

วัยรุนระบุวาผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตท่ีใหบริการแก

กลุมผูใชวัยรุนตองมี

มาตรการขั้นต่ําในการ

ปองกันกลุมวัยรุนเขาถึง

เนื้อหาท่ีเปนอันตรายซ่ึงรวม

ไปถึงเนื้อหาท่ีกระตุนให

วัยรุนไปกออาชญากรรม 

เนื้อหาท่ีกระตุนใหเกิดแรง

ขับเคลื่อนทางเพศ หรือ

บรรจุเนื้อหาท่ีโหดรายเชน

การแสดงภาพกราฟฟค

เหตุการณฆาตกรรมเปนตน 

OTT TV โดยการเผยแพรสื่อ

ลามกอนาจารผานเว็บไซตท่ีมี

ท่ีต้ังอยูภายในฮองกงถือเปน

ความผิด                   

• แตขอบเขตของอํานาจตาม

กฏหมายไมสามารถควบคุม

หรือลงโทษเว็บไซตลามก

อนาจารจากตางประเทศได 

 การเขาถึงเนื้อหาท่ีลามก

อนาจาร แตถึงแมรายชื่อ

เว็บไซตท่ีรัฐบาลปดกั้นการ

เขาถึงมีจํานวนมากแตก็ไม

ครอบคลุมเว็บไซตท่ีมีเนื้อหา

ลามกอนาจารรวมอยู

ท้ังหมด                                     

• กฏหมายขอมูล

อิเล็คทรอนิกสและการทํา

ธุรกรรมมีการกลาวถึง

เนื้อหาท่ีตองถูกจํากัด ซ่ึง

ไดแก เนื้อหาท่ีขัดตอ

ศีลธรรมอันดี เนื้อหาท่ีมีการ

หม่ินประมาท และเนื้อหาท่ี

กอใหเกิดความเกลียดชัง

ระหวางเชื้อชาติหรือ

เผาพันธุ แตยังไมมีการ

บังคับใชในปจจบุันกับผู

ใหบริการเนื้อหารายใดก็

ตามภายใตกฏหมายนี้ 

อธิปไตยหรือบูรณภาพของประเทศจีน ไมขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของสังคมและสรางความเสียหายตอ

วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศจีน  

• ภาพยนตรและรายการโทรทัศนท่ีออกอากาศทาง 

OTT TV ตองไดรับการเซ็นเซอรและอนุมัติกอน

ออกอากาศจาก SAPPRFT เชนเดียวกับผู

ใหบริการเคเบิลทีวี  

• จํานวนภาพยนตรและรายการโทรทัศนจาก

ตางประเทศท่ีออกอากาศตอหนึ่งเว็บไซตภายใน 

1 ปจะตองไมเกินรอยละ 30 ของจํานวน

ภาพยนตรและรายการโทรทัศนภายในประเทศท่ี

ถูกซ้ือเพ่ือไปกระจายเสียงและแพรภาพในปกอน

หนา                                                     

• โดยเฉพาะอยางย่ิงเว็บไซตท่ีใหบริการภาพยนตร

และรายการจากตางประเทศ ผูใหบริการตอง

ไดรับการอนุมัติจาก SAPPRFT กอนท่ีจะนํามา

ออกบนเว็บไซต 
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หัวขอ ญึ่ปุน ฮองกง ฟลิปปนส อินโดนิเซีย จีน 

9. กฎหมายดาน

การคุมครอง

ผูบริโภค 

• ไมมีกฏหมายคุมครอง

ผูบริโภคสําหรับบริการ OTT 

TV โดยเฉพาะ 

• ในทางนิตินัยกฏหมายการคา

ถูกนํามาบังคับสาํหรับการ

คุมครองผูบริโภคใชกับ

บริการ OTT TV ท่ีใหบริการ

ในฮองกง 

• ไมมีกฏหมายดานการ

คุมครองผูบริโภคสําหรับ

บริการ OTT TV โดยเฉพาะ 

• ไมมีกฏหมายดานการ

คุมครองผูบริโภคสําหรับ

บริการ OTT TV โดยเฉพาะ 

• มีขอบังคับมากมายสําหรับการคุมครองผูบริโภค

บริการ OTT TV เชน การคุมครองสิทธิ์และขอมูล

สวนตัว การปองกันขอจํากัดท่ีไมเปนธรรมตอ

ผูใชบริการ และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ               

ตารางท่ี 5-11: ภาพรวมการกํากับดูแล OTT TV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
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5.8 ภาพรวมในตลาดโลกของพฤติกรรมผูรับชมโทรทัศน 

สําหรับการศึกษาภาพรวมในตลาดโลกของพฤติกรรมผูบริโภค ที่ปรึกษาอางอิงขอมูลจาก 

Ericsson Consumer Insight Report ป พ.ศ. 2558 โดย Ericsson Consumer Insight Report ฉบับน้ี

น้ี สรุปภาพรวมในตลาดโลกของพฤติกรรมจากวิธีการทั้งหมด 3 วิธี คือ 

1) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

สัมภาษณเชิงลึกกับผูบริโภคที่ใชอุปกรณสําหรับการรับชมเน้ือหารายการหลายประเภท 

ที่มีอินเทอรเน็ตในบาน สามารถเลือกรับชมเน้ือหารายการแบบ VoD ได และอาศัยอยูในเมือง 

เม็กซิโกซิต้ี ประเทศเม็กซิโก ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

สตอกโฮลม ประเทศสวีเดน จํานวนทั้งหมด 30 คน 

2) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) 

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผานชองทางออนไลน (Online Interview) ผูบริโภคอายุ 16 

– 59 ป จํานวนมากกวา 20,000 คน และผูบริโภคอายุ 60 – 69 ป ประมาณ 2,500 คน ใน 20 

ประเทศ ไดแก บราซิล แคนาดา จีน โคลอมเบีย ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี เม็กซิโก 

โปรตุเกส รัสเซีย สเปน เกาหลีใต สวีเดน ไตหวัน ตุรกี สหราชอาณาจักร ยูเครน และ

สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีกลุมตัวอยางที่สัมภาษณทุกรายมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในบาน และรับชม

โทรทัศนหรือวิดีโออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยกลุมตัวอยางเกือบทุกรายใชอินเทอรเน็ตใน

ชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางดังกลาวสามารถอธิบายพฤติกรรมของคนไดมากกวา 680 ลานคน 

3) การวัดจากการใชอุปกรณ (On-device Measurements) 

วิธีการน้ีวัดพฤติกรรมผูบริโภคจากการใชงานสมารทโฟนระบบปฎิบัติการ Android ใน

ประเทศเกาหลีใต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ของผูบริโภคประมาณ 14,500 คน 

(ขอมูลจาก Nielsen) และพฤติกรรมของผูบริโภคผาน iPhone จํานวน 5,400 คน และผูบริโภค

ผานสมารทโฟนระบบปฎิบัติการ Android จํานวน 6,575 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูล

จาก ComScore Mobile Metrix) 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศนของผูบริโภคทั่วโลกในดาน

ตางๆ ทั้งในดานพฤติกรรมการเลือกชมเน้ือหารายการผาน OTT TV ดานพฤติกรรมการใชอุปกรณตางๆ 

ในการรับชม OTT TV และในดานของความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV ในปจจุบัน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
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5.8.1 พฤติกรรมการเลอืกชมเนื้อหารายการ  

• จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการบริโภคละครโทรทัศนและภาพยนตรแบบ On-demand 

ในป พ.ศ. 2554 ผูบริโภคทั่วโลกรับชมภาพยนตร ซีรีสและรายการโทรทัศนแบบ On-demand 

เพียง 2.9 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยตอสปัดาห ถัดมาในป พ.ศ. 2558 จํานวนช่ัวโมงในการรับชมเน้ือหาเหลาน้ีแบบ 

On-demand เพ่ิมขึ้นกวา 2 เทา เปน 6 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยตอสัปดาห จากรูปที่ 5-53 แสดงใหเห็นวา

ผูบริโภครับชมภาพยตรแบบ On-demand เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 90 และรับชมรายการโทรทัศนและละคร

เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 121 ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558)  

กิจกรรมหลักของผูบริโภคละครโทรทัศนและภาพยนตรแบบ On-demand คือ การรับชม

รายการโทรทัศน และละคร ซึ่งเปนเน้ือหาเดียวกับการรับชมผานโทรทัศน โดยมีสัดสวนเวลาในการบริโภค

กิจกรรมประเภทน้ีมากถึง 2 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดที่ผูบริโภคใชในการรับชมละครโทรทัศนและภาพยนตร

แบบ On-demand  

 

รูปท่ี 5-53: การเพ่ิมขึ้นของการรับชมละครและภาพยนตรแบบ On-demand 

• จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยตออาทิตยในการบริโภคเนื้อหารายการแบงตามเพศ 

ในขณะที่รายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร และขาว เปนเน้ือหารายการทั่วไปที่เพศชายและ 

เพศหญิงใชเวลาในการชมเฉลี่ยตอสัปดาหใกลเคียงกัน มีเน้ือหารายการบางประเภทที่มีระดับความนิยม

ตางกันตามเพศของผูบริโภค โดยเฉพาะรายการถายทอดสดกีฬา  

The Increase in Watching On-demand TV Series and Movies

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media B.E. 2554 and B.E. 2558
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59

Streamed 
on-demand 
movies 

Streamed 
on-demand 
movies 

Streamed on-
demand TV 
series and 
programs 

Streamed on-
demand TV 
series and 
programs 

Streamed on-
demand TV 
programs

2.9 hours/week

6.0 hours/week

90%

121%

2554 2558

Main activities of on-demand 
viewing  is from TV contents which 
accounted for 2/3 of total on-demand 
viewing time spent
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รายการถายทอดสดกีฬาน้ันมีความแตกตางในจํานวนการรับชมระหวางเพศชายและหญิงมาก

ที่สุดในบรรดาประเภทรายการทั้งหมด โดยเฉลี่ยผูชายจะใชเวลาบริโภครายการถายทอดสดกีฬามากถึง 

3.1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในขณะที่ผูหญิงใชเวลาเพียงแค 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ดังรูปที่ 5-54 

 

รูปท่ี 5-54: จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยตอสัปดาหในรับชมแตละประเภทเนื้อหารายการโดยแบงตามเพศ 

• ความสําคัญของเนื้อหาของผูใชแพลตฟอรมที่ผลิตขึ้นเอง (UGC – User Generated 

Content) ที่มีมากขึ้น 

เน้ือหาที่ผูใชบริการในแพลตฟอรมผลิตขึ้นเอง (UGC) มีความสําคัญมากขึ้นสังเกตไดจาก 

ความนิยมที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลกของแพลตฟอรม YouTube ซึ่งเปนแพลตฟอรม OTT  TV ที่มีเน้ือหาประเภท 

UGC อยูมาก จากรูปที่ 5-55 ความถี่ในการเขาชมเน้ือหาบน YouTube ตอสัปดาหของผูใชทั่วโลก 

ในภาพรวมเพ่ิมขึ้นมาก กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลวาไมเคยเขาชมเน้ือหาบน YouTube เลย ลดลงจะ 

รอยละ 21 ในป พ.ศ. 2554 เหลือเพียงรอยละ 6 ในป พ.ศ. 2558 

Average Number of Self-reported Weekly Hours of Active TV/video Viewing

Male Female

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, B.E. 2558 
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in 20 markets
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รูปท่ี 5-55: ความถี่ในการรับชม YouTube ของผูบริโภคท่ัวโลก 

• วิวัฒนาการของพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ผูบริโภคมีแนวโนมบริโภคสื่อผาน OTT TV หรือ IPTV แบบ VoD มากขึ้น (Streamed VoD) 

จากรูปที่ 5-56 ผลการศึกษาในป พ.ศ. 2558 มีผูบริโภคที่รายงานวาตนรับชม Streamed VoD และรับชม

รายการโทรทัศนที่มีตารางเวลาออกอากาศตายตัว (Scheduled linear TV)  อยางนอย 1 ครั้ ง 

ตอสัปดาห ในระดับใกลเคียงกัน โดยการรับชมรายการโทรทัศนที่มีตารางเวลาออกอากาศตายตัวอยูใน

ระดับทีสู่งกวาเพียงเล็กนอย คือ รอยละ 60 รับชมรายการโทรทัศนที่มีตารางเวลาออกอากาศตายตัวอยาง

นอย 1 ครั้งตอสัปดาห และรอยละ 54 รับชม Streamed VoD อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 

ในขณะที่พฤติกรรมการรับชม Streamed VoD และการรับชมรายการโทรทัศนที่มีตารางเวลา

ออกอากาศตายตัวอยูในระดับที่ใกลเคียงกันน้ัน การรับชมการบันทึกโทรทัศน (Recorded linear TV) 

ลดลงและอยูในระดับที่ตํ่า โดยระหวางป พ.ศ. 2556-2558 การรับชมการบันทึกโทรทัศน อยางนอย  

1 ครั้งตอสัปดาห อยูที่ประมาณรอยละ 20 เทาน้ัน ทั้งน้ีการรับชมบันทึกโทรทัศนที่ลดลงอาจไมไดเกิดจาก

การเกิดบริการ Streamed VoD โดยตรง 

จากรูปที่ 5-56 กลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรมการับชม Steamed Vod ของผูบริโภคมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อาจสงผลใหผูบริโภครับชมรายการโทรทัศนที่มีตารางออกอากาศตายตัวลดลง  

อยางไรก็ตาม หลังจากป พ.ศ. 2556 ในขณะที่พฤติกรรมการับชม Steamed VoD ยังคงเพ่ิมขึ้นอยูน้ัน 

การรับชมรายการโทรทัศนที่มีรายการออกอากาศตายตัว และการรับชมการบันทึกโทรทัศนไมมีแนวโนมที่

จะลดลงตอไป    

Percentage of consumers watching YouTube with different frequency 

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media B.E. 2554 and B.E. 2558 Base: At 
least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in 9 markets

2554 2558

More than three hours a day At least daily At least weekly Less than daily Never

3%

22%

29%

25%

21%
8%

33%

34%

19%

6%
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รูปท่ี 5-56: วิวัฒนาการของพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาบริโภคแบบ Streamed VoD เพ่ิมขึ้นน้ัน 

เก่ียวของกับการเติมโตของการเขาถึงและการใชงาน Smart TV และอุปกรณรองรับอ่ืนๆ ที่สามารถ

เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตได เน่ืองจากอุปกรณเหลาน้ี ทําใหผูใชบริการเขาถึงบริการ Streamed VoD ผาน 

OTT TV หรือ IPTV ไดไมยาก  

ทุกวันน้ี 1 ใน 3 ของเวลาการรับชมโทรทัศนและวีดีโอน้ันมาจากการรับชมแบบออนดีมานด 

(VoD) โดยรอยละ 80 ของผูบริโภคกลุมวัยรุนมักจะรับชม VoD ทุกวัน แตในกลุมของผูที่มีอายุในชวง  

60 – 69 ป มีเพียงแครอยละ 30 ที่จะรับชม VoD ทุกวัน 

• การรับชมรายการโทรทัศนทีมี่ตารางเวลาออกอากาศตายตัว (Linear TV) ในปจจุบัน  

สําหรับรายการโทรทัศนที่มีตารางเวลาออกอากาศตายตัว (Linear TV) น้ัน ยังคงไดรับความนิยม

ในหลายๆ ครัวเรือน ผูบริโภคยังคิดวา Linear TV สนองความตองการไดดี ทั้งน้ีเน่ืองจาก Linear TV มี

เน้ือหารายการพรีเมี่ยม สามารถรับชมไดงาย สามารถดูรายการถายทอดสด เชน รายการถายทอดสด 

การแขงกีฬาได และยังเปรียบเสมือนจุดศูนยรวมของคนในครอบครัวอีกดวย   

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ความแตกตางของพฤติกรรมในการบริโภค Linear TV ขึ้นอยู

กับกลุมอายุของผูบริโภค โดยรอยละ 60 ของผูบริโภคกลุม Generation Y รับชม Linear TV ทุกวัน 

เทียบกับรอยละ 82 ของผูบริโภคที่มีอายุในชวง 60 – 69 ป รับชม Linear TV ทุกวัน จากขอมูลดังกลาว

สามารถช้ีวัดไดวา Linear TV จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือที่จะรักษากลุมลูกคา 

ผูโดยเฉพาะกลุม Generation Y เอาไว 

Percentage of People Watching Different Media Types at least Once per Day

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, B.E. 2558 
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in Brazil*, China, Germany, Spain. South Korea*, 
Sweden, Taiwan, UK, US
*excluded in B.E.2553 figure 
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• พฤติกรรมการรับชม OTT TV แบบติดตอกันหลายๆ วิดีโอ (Bingeing Content) 

Bingeing Content หรือ พฤติกรรมการรับชม OTT TV แบบติดตอกันหลายๆ วีดีโอน้ันกําลังเปน

ที่นิยมในหมูผูบริโภคที่รับชม OTT TV ที่ใหบริการในลักษณะวีดีโอออนดีมานด (VoD) ปจจุบันผูใหบริการ 

OTT TV ดังกลาวสามารถทําใหผูใชสามารถรับชมเน้ือหาตอนตอไปไดอยางตอเน่ืองโดยไมจําเปนตองมี

การกดคําสั่งอะไรเพ่ิมเติมหรือมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ผูใหบริการบางรายสามารถทําใหประสบการณรับชม

รายการที่ตอเน่ืองน้ันดีย่ิงขึ้นดวยการขามชวงเปดตัวของรายการ ความเดิมจากตอนกอนหนา และ  

ชวงขอบคุณทายรายการ (End Credit) 

พฤติกรรมการรับชม OTT TV แบบติดตอกันหลายๆ วีดีโอไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในกลุมผูใชบริการที่จายคาบริการรายเดือน (SVoD User) เห็นไดจาก รอยละ 87 ของ

ผูใชบริการแบบ SVoD น้ันรับชมแบบติดตอกันหลายๆ วีดีโออยางนอยหน่ึงครั้งตอสัปดาห ในขณะที่

ผูใชบริการที่ไมไดจายคาบริการรายเดือน (Non-SVoD User) เพียงรอยละ 74 รับชมวีดีโอแบบติดตอกัน

หลายๆ วีดีโออยางนอยหน่ึงครั้งตอสัปดาห ดังแผนภาพดานซายในรูปที่ 3-57 นอกจากน้ี จากการศึกษา

พบวาผูบริโภคที่จายคาบริการ VoD รายเดือน (SVoD Users) มากถึงรอยละ 86 มีและใชอุปกรณรองรับ

การใชงาน OTT TV ในขณะที่ผูที่ไมเสียคาบริการรายเดือน (Non-SVoD User) เพียงรอยละ 64 มีและใช

อุปกรณรองรับการใชงาน OTT TV ดังแผนภาพดานขวาในรูปที่ 5-57 

 

รูปท่ี 5-57: พฤติกรรมของผูใชบริการ OTT TV ท่ัวโลก 

 

Global Consumer Behavior

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, B.E. 2558 
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in 20 markets
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5.8.2 พฤติกรรมการใชอุปกรณตางๆ 

• พฤติกรรมการเลอืกใชอุปกรณรับ OTT TV ตางๆ แบงตามความยาวของเนื้อหา 

ความยาวของเน้ือหารายการแปรผันตรงกับขนาดของจอ ผูบริโภคนิยมรับชมเน้ือหารายการที่มี

ความยาวมาก เชน ภาพยนตร หรือละคร ผานอุปกรณที่มีหนาจอขนาดใหญ เชน Smart TV หรือ 

คอมพิวเตอร ในขณะที่เน้ือหาที่มีความยาวไมมากนัก เชน เน้ือหา UGC นิยมรับชมผานหนาจอที่เล็กกวา 

เชน Smartphone Tablet เปนตน  

จากรูปที่ 5-58 แสดงถึงรอยละของผูบริโภคที่รับชมเน้ือหาแตละประเภทบน Smartphone 

พบวารอยละ 33 ของผูบริโภครับชมเน้ือหาประเภท UGC ที่มักมีขนาดสั้นผาน Smartphone นอกจากน้ี

ยังพบวาเน้ือหาที่เปนที่นิยมในการรับชมผาน Smartphone ที่รองลงมาสวนใหญเปนเน้ือหาในรูปแบบ 

VoD จากรูปที่ 5-58 อาจกลาวไดวาเน้ือหาที่มีตารางออกอากาศตายตัวไมเปนที่นิยมในการดูผาน 

Smartphone 

 

รูปท่ี 5-58: รอยละของผูบริโภคท่ีรับชมเนื้อหาแตละประเภทบน Smartphone 
 

• พฤติกรรมการเลอืกใชอุปกรณรับ OTT TV ตางๆ แบงตามอายุของผูบริโภค 

การเลือกใชอุปกรณการรับชม OTT TV ตางๆ น้ันแตกตางออกไปตามอายุของผูบริโภค ใน 

กลุมผูบริโภคที่มีอายุนอยจะเลือกอุปกรณพกพา เชน Smartphone Tablet และ คอมพิวเตอรพกพา 

มากกวาอุปกรณประจําที่เชน โทรทัศนและคอมพิวเตอรต้ังโตะ โดยผูบริโภคที่มีอายุอยูระหวาง 16 - 19 ป 

มีสัดสวนการใชอุปกรณพกพาตออุปกรณประจําที่ อยูที่ประมาณ 59 ตอ 41 ในขณะที่ผูบริโภคที่มีอายุสูง

Percentage of Consumers who Watch each Content Type on Their Smartphone 

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, B.E. 2558
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in 20 markets
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กวาจะใชอุปกรณประจําที่มากกวาอุปกรณพกพา โดยผูบริโภคที่มีอายุอยูระหวาง 45 - 59 ปจะมีสัดสวน

การใชอุปกรณประจําที่ตออุปกรณพกพา อยูที่ประมาณ 70 ตอ 30  

 

รูปท่ี 5-59: สัดสวนของชวงเวลารับชมเนื้อหารายการผานอุปกรณตางๆ แบงตามชวงอายุ 
 

• จํานวนนาทีเฉลี่ยตอเดือนในการบริโภคเนื้อหารายการผาน Smartphone และ Tablet 

โดยปกติแลวผูบริโภคจะใชเวลาเทาๆ กันในการรับชมและบริโภคเน้ือหาที่มีความยาวไมมากนัก

ผาน Smartphone และ Tablet ในป พ.ศ. 2558 ผูบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยแลว ใชเวลา

รับชมเน้ือหาบน YouTube ซึ่งเน้ือหาสวนมากมีความยาวไมมากนัก 202 นาที และ 278 นาทีตอเดือน 

ผาน Smartphone และ Tablet ตามลําดับ อยางไรก็ตามผูบริโภคจะเลือกใช Tablet มากกวา 

Smartphone เมื่อบริโภคเน้ือหาที่มีความยาวมากกวา โดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชงาน Tablet 

โดยเฉลี่ยมากถึง 588 นาทีตอเดือนในการรับชมภาพยนตรและละครผาน Netflix เมื่อเทียบกับ 252 นาที

ตอเดือน สําหรับการใชงานผาน Smartphone  
  

Share of Total TV Time by Age Group

Source: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, B.E. 2558 
Base: At least weekly viewers of video/TV with broadband at home, aged 16–59. in 20 markets
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5.8.3 ความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV ในปจจุบัน 

• ความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV เทียบกับบริการ Pay TV แบบด้ังเดิมในปจจุบัน 

ในป พ.ศ. 2558 รอยละ 25 ของผูใชบริการ Pay TV ยกเลิก (Cut) หรือลดแพ็คเกจ (Shaved) 

บริการ Pay TV แบบด้ังเดิม โดยรอยละ 47 ของผูใชบริการกลุมน้ีใหเหตุผลวายกเลิกหรือลดแพ็คเกจ

บริการลงเพราะเรื่องราคาของแพ็คเกจ Pay TV และอีกรอยละ 33 ของผูใชบริการกลุมเดียวกันคิดวาเขา

ใชบริการ Pay TV นอยและไมคุมคากับเงินที่เสียไป จากขอมูลดังกลาวสามารถช้ีใหเห็นไดวาผูใชบริการ

ทั่วไปคิดวาบริการ OTT TV น้ันใหความคุมคากับเงินที่เสียไปไดมากกวาบริการ Pay TV แบบเดิม ดังรูปที่ 

3-60 

นอกจากน้ียังสรุปเพ่ิมเติมไดวา ปจจุบันผูใชบริการคิดวา การใหบริการ Pay TV แบบด้ังเดิม มี

เพียงดานคุณภาพของวิดีโอเทาน้ันที่ผูบริโภคมองวาสามารถสรางความพึงพอใจใหกับเขาได และควร

ปรับปรุงเรื่องราคาและเน้ือหารายการที่มีอยู ในระบบ ในขณะที่การใหบริการ OTT TV แบบ  

On-demand จะมีจุดเดนที่ราคาและเน้ือหารายการที่มีอยูในระบบ แตควรปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพ

ของวีดีโอ 

 

รูปท่ี 5-60: การประเมินความพึงพอใจตอผูใหบริการ OTT TV และ Pay TV แบบดั้งเดิม 
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• ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจในการใชบริการ OTT TV เทียบกับบริการ Pay TV แบบด้ังเดิมใน

ปจจุบัน 

จากขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจ หรือ Net Promoter Score 

(NPS) ระหวาง Pay TV แบบด้ังเดิม กับ การใหบริการ OTT TV แบบ On-demand มีคะแนนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ โดย Pay TV แบบด้ังเดิมมีระดับ NPS อยูที่ เพียงรอยละ 10 ในขณะที่บริการ  

OTT TV แบบ On-demand ระดับ NPS อยูที่เพียงรอยละ 36 โดยสาเหตุสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 3-60 

ที่บริการ OTT TV แบบ On-demand ไดรับการประเมินอยูในระดับที่ดีในทุกๆ ปจจัย โดยมีเพียงปจจัย

ดานคุณภาพวีดีโอเทาน้ันที่ผูใชบริการเห็นวาควรปรับปรุง 

• พฤติกรรมของผูบริโภคที่ไมเคยใชบริการ Pay TV แบบด้ังเดิม (Cord-nevers) 

ผูบริโภคที่ไมเคยใชบริการ Pay TV แบบด้ังเดิม (Cord-nevers) โดยมากรูวิธีการหาเน้ือหาที่ตน

สนใจมาดูไดดวยตนเอง ผูบริโภคกลุมน้ีไมเขาใจขอดีของ Pay TV แบบด้ังเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของ

แพ็คเกจที่ตายตัว สัญญาที่ยาว จํานวนโฆษณาที่มีอยูมากและระดับราคาที่คอนขางสูง รอยละ 50 ของ

ผูบริโภคกลุมน้ีคาดวาตนจะไมใชบริการ Pay TV ทั้งในตอนน้ีและในอนาคต 

 แตอยางไรก็ตามรอยละ 22 ของผูบริโภคกลุมดังกลาวใชบริการ OTT TV ซึ่งถือวาเปนบริการ 

Pay TV ในรูปแบบใหมอยูแลว จึงช้ีใหเห็นไดวาผูบริโภคกลุมน้ีมีความเต็มใจที่จะจายเงินเพ่ือใชบริการ

โทรทัศน ทั้งน้ีผูบริโภคกลุมน้ีรับชมเน้ือหารายการนอยกวากลุมที่เคยบริการ Pay TV แบบด้ังเดิมที่จัด

ตารางเวลาเน้ือหารายการไวแลว เน่ืองจากพวกเขาสนใจที่จะบริโภคเน้ือหารายการที่สนใจอยูแลว ในชวง

ที่พวกเขามีเวลาในการรับชมเทาน้ัน 

• ปจจัยที่สําคัญที่สงผลถึงประสบการณของผูบริโภค (User Experience: UX) ในปจจุบัน 

ในปจจุบันผูบริโภคคาดหวังวาจะไดรับประสบการณใหมๆ จากการชมโทรทัศน และสื่อมีเดีย โดย

มี 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสบการณของผูบริโภคในการใชบริการ ประกอบไปดวย เน้ือหารายการที่มี

คุณภาพ ความยืดหยุนในการเลือกรับชม และคุณภาพของบริการในภาพรวม 

1) เน้ือหารายการที่มีคุณภาพ (Quality Content) 

เน้ือหารายการที่มีคุณภาพ ที่ผูบริโภคมีความตองการรับชมไดแก เน้ือหารายการใหมๆ 

(New Releases) เน้ือหารายการกีฬา (Sports) และเน้ือหาที่ผลิตขึ้นใหมเพ่ือฉายบนแพลตฟอรม

น้ันๆ (Original Productions) โดยเน้ือหารายการเหลาน้ีสามารถดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสมัครใช

บริการไดเปนอยางดี รอยละ 50 ของผูบริโภคระบุวาคจะพอใจมากหากแพลตฟอรม OTT TV มี

ภาพยนตรลาสุดเขามาฉายใหดูไดอยางรวดเร็ว 
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2) ความยืดหยุนในการใหบริการ (Flexibility) 

บริการ OTT TV ในปจจุบันมีความยืดหยุนในการใหบริการ โดยอนุญาตใหผูใชบริการ

เลือกไดวาจะสมัครหรือยกเลิกการบริการเมื่อใดก็ได โดยไมมีขอผูกมัดเรื่องระยะเวลา ถึงแม

ผูใชบริการมากถึงรอยละ 78 ที่ไมเคยยกเลิกบริการมากกอน พวกเขาก็รูสึกพอใจที่ทาง 

ผูใหบริการมีทางเลือกเชนน้ีให นอกจากน้ีผูบริโภครอยละ 42 ระบุวาความยืดหยุนในการเขาถึง

เน้ือหารายการที่ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก  

3) การใหบริการในภาพรวมที่มีคุณภาพ 

มากกวา 1 ใน 3 ของผูบริโภคที่ใชบริการพวงบริการ Pay TV กับแพ็คเกจอินเทอรเน็ต

บนมือถือ มองวาการมีแพ็คเกจสําหรับการใชบริการ Pay TV ดังกลาวระหวางเดินทาง (On-the-

go) โดยไมจํากัดอินเทอรเน็ตบนมือถือน้ันสําคัญมาก และผูบริโภครอยละ 78 ยังระบุอีกวา

ตองการใชบริการโทรทัศน โทรศัพท และอินเทอรเน็ต จากผูใหบริการรายเดียวกัน เน่ืองจาก

ผูบริโภคตองการที่จะไดรับประสบการณของผูบริโภคแบบไรรอยตอ (Seamless UX) 

 

• พฤติกรรมการรับชมโฆษณา (Online Advertising) 

สําหรับพฤติกรรมในการชมโฆษณาน้ัน ถึงแมวาผูบริโภคจะเขาใจวาเน้ือหารายการที่มีคุณภาพ

จะตองมีโฆษณาแทรกเพ่ือหารายไดเปนทุนสําหรับผลิตเน้ือหารายการ แตพวกเขายังคงรูสึกวาโฆษณา

ดังกลาวน้ันไมมีประโยชนสําหรับพวกเขา มีผูบริโภคมากกวาครึ่งที่กลาววาพวกเขาจะเปลี่ยนชองเพ่ือ

หลีกเลี่ยงที่จะรับชมโฆษณา ผูบริโภครอยละ 43 ระบุวาเมื่อมีโฆษณา พวกเขาจะหันไปทําอะไรอยางอ่ืน

แทน ผูใหบริการ OTT TV อยางเชน Netflix และ Amazon Prime ที่หารายไดผานโฆษณา จึงไดม ี

การจัดเวลาเพ่ือใหผูบริโภคคาดเดาไดวาโฆษณาจะมาเมื่อใดบาง หรือมีความยาวเทาใดเพ่ือใหรบกวนใจ

ผูบริโภคความนอยที่สุด 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา รอยละ 40 ของผูบริโภคระบุวาพวกเขาอาจสนใจดูโฆษณามาก

ขึ้น หากพวกเขาสามารถต้ังคาความช่ืนชอบเพ่ือใหระบบจัดการโฆษณาแนะนําโฆษณาใหเหมาะกับ

ผูบริโภคแตละราย (Personalised Advertising) 
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6 การวิเคราะหตลาดในประเทศไทย (Thai Market Analysis) 

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงสภาพตลาดและการใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (Pay TV)  

สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย รูปแบบการใหบริการ เทคโนโลยีที่ใชในการ

ใหบริการ รูปแบบการหารายได แนวโนมตลาดและการใหบริการ จากน้ันจะกลาวถึงรูปแบบความรวมมือ

ระหวาง OTT TV ผูใหบริการโทรคมนาคม (Telco) ผูใหบริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก Pay TV และ

ผูใหบริการชองรายการ (Broadcaster)  รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ เชน ดานการแขงขัน

กับแพลตฟอรมอ่ืน (DTT, Cable and Satellite)  ดานราคาคาบริการ และผลกระทบตอผูบริโภค เปน

ตน และสุดทายจะกลาวถึงกฎหมายที่อาจเก่ียวของกับ OTT TV ในประเทศไทยซึ่งรวบรวมจาก 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ) และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปนตน โดยจะศึกษาและวิเคราะหในประเด็นตางๆ ที่

สอดคลองกับการศึกษาจากตางประเทศในเน้ือหากอนหนาเพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของทั้งสองสวนน้ี

ตอไป 

 

6.1 การวิเคราะหสภาพตลาดและการใหบริการโทรทศันแบบบอกรบัสมาชิก (Pay TV) ในประเทศ

ไทย 

ผูใหบริการ Pay TV ในประเทศไทยจะตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตสําหรับใหบริการโครงขาย

กระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ลักษณะการใหบริการของผูใหบริการ ตลาด

การใหบริการ Pay TV ในประเทศไทยในระดับคาปลีก สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ จําแนกตามลักษณะ

การใหบริการหลักของผูใหบริการ224

225 ดังน้ี 

1) ผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายดาวเทียม (Satellite Television)  

2) ผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายเคเบิล (Cable Television) 

3) ผูใหบริการ Pay TV ผานทั้งโครงขายดาวเทียมและโครงขายเคเบิล (Satellite Television 

and Cable  Television)  

ผูใหบริการขางตนจะตองไดรับใบอนุญาตสําหรับใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน

สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ การใหบริการ Pay TV ทั้ง 3 รูปแบบมีสวนประกอบที่สําคัญไดแก  

ผูใหบริการ Pay TV ผูใหบริการโครงขาย และผูใชบริการปลายทาง (ที่พักอาศัยและผูประกอบการธุรกิจ

บริการ) โดยสวนใหญผูใหบริการ Pay TV ทําหนาที่ต้ังแตรวบรวมเน้ือหา จัดทําผังรายการ และเปน 

ชองรายการ กอนสงตอไปยังผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการโครงขายจะทําหนาที่ในการจัดสงขอมูล

225 การศึกษาน้ีไมรวมผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายอินเทอรเน็ต (IP Television) เน่ืองจากจํานวนผูใหบริการมีจํานวนนอยและการใชบริการไมไดรับความนิยมและ
มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  
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ขาวสารที่ไดรับจากผูใหบริการ Pay TV ไปยังผูใชบริการปลายทาง ทั้งน้ี ผูใชบริการปลายทางจะตองติดต้ัง

ชุดอุปกรณรับสัญญาณโครงขายเคเบิลหรือโครงขายดาวเทียม หรือกลองรับสัญญาณ IPTV และใชบริการ

ตามเง่ือนไขที่ไดระบุไวกับผูใหบริการ Pay TV ซึ่งอาจจะเปนการเก็บคาบริการรายเดือนหรือไมเก็บ

คาบริการรายเดือนก็ไดขึ้นอยูกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ    

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 จํานวนของผูใหบริการ Pay TV ที่ไดรับใบอนุญาตและใหบริการ

อยูประเทศไทยในตลาดคาปลีกมีจํานวน 369 ราย225

226 เมื่อแบงตามประเภทของบริการ พบวา ผูใหบริการ 

Pay TV ผานโครงขายเคเบิล มีจํานวน 354 ราย หรือคิดเปนรอยละ 95.93 ของผูใหบริการ Pay TV 

ทั้งหมด รองลงมาคือ ผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายดาวเทียม มีจํานวน 13 รายหรือ คิดเปน 

รอยละ 3.52 และ ผูใหบริการ Pay TV ผานทั้งโครงขายเคเบิลและดาวเทียม จํานวน 2 ราย หรือคิดเปน

รอยละ 0.55 ตามลําดับ  

 ในป 2558-2559 พบวา จํานวนผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายเคเบิลไดยุติหรืออยูระหวาง

การยุติการใหบริการไป 27 ราย 226

227  เมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาใกลเคียงกันในปกอนหนา (เดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2558) 227

228  หรือลดลงคิดเปนรอยละ 7.08   เชนเดียวกับผูใหบริการ Pay TV ผานโครงขายดาวเทียม

ที่มีจํานวนลดลงจาก 17 ราย เหลือเพียง 13 ราย 228

229  หรือลดลงคิดเปนรอยละ 23.53  และ จํานวนผู

ใหบริการ Pay TV ผานทั้งโครงขายดาวเทียมและโครงขายเคเบิล ซึ่งมีจํานวน 2 ราย ซึ่งไดแก True 

Visions และ CTH ลดลงเหลือเพียง 1 ราย คือ True Visions  ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เน่ืองจาก 

CTH ประกาศยุติการใหบริการอยางเปนทางการต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป229

230 ดังแสดงใน

รูปที่ 6-1 

226ที่มา: ฐานขอมลูผูประกอบการ นส. เดือน พ.ค. 2559 
227ที่มา: ขอมลูจากฐานขอมูล สาํนักงาน กสทช. ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559, การสุมตัวอยาง 100 ราย จากผูรับใบอนุญาต 217 ราย ทีไ่มไดยื่นชําระคาธรรมเนียม
จํานวนหรือยื่นชําระคาธรรมเนียมศูนยบาท และขอมลูขอมูลจากการสมัภาษณผูประกอบการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
228 ที่มา:สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง สาํนักงาน กสทช., รายงานสภาพการแขงขันของตลาดกิจการโทรทศัน (มกราคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๘), 
หนา 39, 2558 
229 ทีมา:ขอมูลจากฐานขอมูล สาํนักงาน กสทช. ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
230 ที่มา:เขาถึงไดจาก http://isranews.org/investigative/investigate-news-person/item/47764-report05_47764.html (2 สิงหาคม 2559) 
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รูปท่ี 6-1: จํานวนผูใหบริการ Pay TV ของไทย ณ เดือนสิงหาคม 2559 

การยุติการใหบริการของผูใหบริการ Pay TV ทั้ง 3 รูปแบบ มีสาเหตุมาจากหลายปจจัยที่คลายคลึง

กัน อาทิ การประสบปญหาของการแขงขันจากเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เขามาใหม ตนทุนการจัดหาเน้ือหาที่สูง 

รูปแบบการหารายไดที่สรางกําไรตอหนวยนอย เปนตน 

นอกจากน้ี หากจําแนกจํานวนผูใหบริการ Pay TV จํานวน 369 ราย ตามรูปแบบการคิดคาบริการ

สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังน้ี กลุมแรกเปนผูรับใบอนุญาตที่ใหบริการ Pay TV แบบคิดคาบริการราย

เดือน จํานวน 358 ราย 230

231 หรือคิดเปนรอยละ 97.01 ในกรณีน้ีผูใหบริการคิดคาบริการรายเดือนตาม

แพ็คเกจที่มีจํานวนชองและความหลากหลายของรายการที่แตกตางกันไปตามที่ผูใชบริการปลายทางได

เลือกไว สําหรับคาติดต้ังอาจเรียกเก็บกับผูใชบริการปลายทางหรือไมก็ได แมวาจํานวนผูรับใบอนุญาตที่

ใหบริการ Pay TV แบบคิดคาบริการรายเดือนจะมีสัดสวนที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ แตมีผูประกอบการเพียง 1-2 

รายที่มีสวนแบงทางการตลาดรวมสูงกวารอยละ 80 กลุมถัดมาเปนผูรับใบอนุญาตที่ใหบริการ Pay TV 

แบบไมมีคาบริการรายเดือน จํานวน 11 ราย 231

232 หรือคิดเปนรอยละ 2.99 ซึ่งในกรณีดังกลาวผูใหบริการ

อาจจะเรียกเก็บคาบริการในการติดต้ังชุดอุปกรณรับชมบริการ Pay TV  ในระดับราคาที่รวมกําไรไวแลว 

และเนนใหบริการเน้ือหาที่หลากหลายชองซึ่งเปนชองรายการประเภท  Free-to-Air นอกจากน้ี ปจจุบัน

ยังไมมีผูรับใบอนุญาตรายใดใหบริการ Pay TV แบบ Pay per view หรือ ใหบริการสามารถจายเงินเพ่ิม

รับชมเน้ือหารายการในชวงเวลาหน่ึงได อาทิ รายการที่มีการถายทอดสด เปนตน ซึ่งถือเปนการรูปแบบ

การใหบริการเสริมที่สามารถเกิดขึ้นไดกับผูใหบริการ Pay TV แบบมีคาบริการรายเดือนและแบบไมคิด

คาบริการรายเดือน  

231 ที่มา:รายไดป พ.ศ. 2557 ที่ผูรับใบอนุญาตแจกแจงในขอ 2  ในเอกสาร นส.02 
232 ที่มา:ขอมูลจากการสัมภาษณของผูประกอบการในเดือน พ.ค 2559 

Current situation in Pay TV market 

Out of market Aug,2016340
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The exit from the market caused by many factors;

-Uncertainty of broadcasting regulation
o Must carry regulation:  cable and satellite TV providers must pack all 36 terrestrial-based digital channels together.
o Rearrange the digital-TV channel numbers on cable and satellite in an attempt to set a single standard across all 

platforms.
- Bottleneck Infrastructure in particular  in apartment and condominium.
- High cost of acquiring contents in order to secure right to broadcast and attract more customers i.e. sport and live events.
- Competition with  among Pay TV providers and  other platforms .

Source: NBTC (May, 2559)

No. of providersNo. of providers
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การแขงขันในกลุมผูใหบริการ Pay TV มีการแขงขันที่รุนแรงเน่ืองจากไดรับผลกระทบของกฎ 

Must carry และการเรียงหมายเลขชองทําใหผูใหบริการโครงขายเคเบิลไดรับผลกระทบในการจัดสรร

ชองสัญญาณที่ตนเองมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับปญหาคอขวด (Bottleneck) ของการ

ใหบริการ เน่ืองจากผูอาศัยอยูในที่อยูอาศัยประเภทแนวต้ัง อาทิ คอนโดมิเนียม ตึกชุดหรืออพารทเมนท

อาจจะถูกจํากัดการเลือกผูใหบริการไดเน่ืองจากผูใหบริการอยางเชน True Visions ที่อยูในเครือ  

True Corp อาจจะทําขอตกลงกับผูจัดการคอนโดมิเนียมหรืออพารทเมนทเพ่ือใหบริการรูปแบบสาย

เคเบิลเปนหลักได โดยการเดินสายเขาไปคอนโดมิเนียมหรืออพารทเมนท ซึ่งทําใหผูที่อาศัยไมสามารถ

เลือกผูใหบริการไดเอง โดย True Visions อาจมีการใชลักษณะขายพวงในหลายบริการรวมอยูดวย 

ตัวอยางเชน บริการ Pay TV บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ และบริการโทรศัพทประจําที่ เปนตน232

233   

นอกจากน้ี ยังมีการแขงขันระหวางผูใหบริการ Pay TV กับผูใหบริการแพลตฟอรมอ่ืนๆ ผูใหบริการ

แพลตฟอรมอ่ืนๆ ที่ถือเปนคูแขงที่สําคัญสําหรับ Pay TV คือผูใหบริการดิจิทัลทีวี และผูใหบริการ  OTT  

โดยการเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวีในปพ.ศ. 2557 ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการรับชมฟรีทีวีที่เพ่ิมมากขึ้นอีก 

28 ชอง โดยไมมีคาใชจายรายเดือนเพ่ิม และผูใหบริการ OTT TV หลายรายเริ่มเขามาใหบริการต้ังแตป

พ.ศ. 2556 ทั้งในรูปแบบที่ไมมีคาใชจายรายเดือนและมีคาใชจายรายครั้งหรือรายเดือน  ทั้งน้ีการนําเสนอ

รายละเอียดของผูใหบริการ OTT TV และรูปแบบของการใหบริการในประเทศจะกลาวถึงในสวนถัดไป 

 

6.2 การวิเคราะหสภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยอยูในชวงการเริ่มตน เน่ืองจากโครงสราง

พ้ืนฐานหลักที่ใหบริการอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตประจําที่ เขาถึงผูบริโภคในพ้ืนที่ที่คอนขาง

จํากัดและอัตราคาบริการคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบกับบริการ

อินเทอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนที่เริ่มเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคมากขึ้นภายหลัง

จากการเปดใชบริการ 3G อยางเปนทางการในปพ.ศ. 2556 และราคาของสมารทโฟน รวมทั้งอุปกรณ

พกพาตางๆราคาลดลงอยางตอเน่ือง พฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดคือ

จํานวนช่ัวโมงในการรับชมสื่อตางๆผานอุปกรณเคลื่อนที่ 233

234 รูปแบบของการรับชมเปนแบบสตรีมมิ่ง 

(Streaming) 234

235 ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงเพลง วีดีโอ และขอมูลแบบแอนิเมช่ัน ผานทางระบบ

อินเทอรเน็ตในรูปแบบทันที (Real Time) กลาวคือ ผูใชบริการไมจําเปนตองมีการดาวนโหลดขอมูลจน

เสร็จทั้งหมด ผูใชบริการสามารถใชงานไดในทันทีที่ยังมีกระบวนการของการสงขอมูลน้ันอยู 

ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคและความกาวหนาทางเทคโนโลยี จึงทําใหจํานวนผูใหบริการ OTT 

TV ในประเทศไทยมีลักษณะที่คอนขางหลากหลาย โดยผูใหบริการบางสวนเปนผูใหบริการในกิจการ

233 http://positioningmag.com/?p=26042 
234 ที่มา: สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสหรอื  ETDA. 2558 
235ที่มา: สํารวจตลาดสตรมีมิ่ง ในประเทศไทย ภาคภาพยนตร เขาถึงไดจาก http://goo.gl/qCrP4v 
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โทรทัศน บางสวนเปนผูใหบริการในกิจการที่เก่ียวของและบางสวนเปนผูประกอบใหม ที่ปรึกษาได

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV โดยจําแนกตามประเภทของผู

ใหบริการที่ไดกําหนดไวในสวนกอนหนา ทั้งน้ี ในแตละกลุมผูใหบริการมีการแขงขัน รูปแบบการใหบริการ

และรูปแบบการหารายไดที่แตกตางกันไป รายละเอียดของผูใหบริการที่นาสนใจมีดังน้ี 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการรายใหม (Independent OTT TV Provider)  

ผูใหบริการ OTT รายใหมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีลักษณะของโครงสรางองคกร รูปแบบ 

การใหบริการและรูปแบบการหารายไดที่แตกตางกันไป โดยบางรายเปนผูประกอบการเกิดใหมในกลุม

เทคโนโลยี (Tech- Start-up) ภายในประเทศ บางรายเปน Tech-Start-up จากตางประเทศหรือผู

ใหบริการ OTT TV รายใหญจากตางประเทศ รายละเอียดของผูใหบริการที่นาสนใจมีดังน้ี 

• Hollywood HD 

Hollywood HD คือ ผูใหบริการ OTT TV ของไทยอันดับตนๆที่ประสบความสําเร็จในประเทศ

ไทย 235

236 พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Fly Digital Media ซึ่งเปนทีมงานเดียวกับบริษัทเพลินจิตมีเดีย ผูจัดทํา

ระบบใหกับ AIS Mobile English Premier League  โดย Hollywood HD เริ่มใหบริการในไตรมาสที่ 1 

พ.ศ. 2557237 และมีจุดเดนในการใหบริการโดยมีการเก็บคาบริการจากสมาชิกเปนรายเดือน มีการจัด

หมวดหมูภาพยนตรเปนอยางดี สัดสวนของภาพยนตรไทยมากกวาภาพยนตรตางประเทศ ผูชมที่เปน

สมาชิกสามารถรับชมฟรีทีวีไดฟรี  รูปแบบการรับชมมักจะเนนการใหรับชมแบบไมจํากัดรูปแบบของ

เน้ือหา  และหากเปนภาพยนตรใหมผูชมสามารถซื้อโดยการจายดวยแตม (Point) ซึ่งจะไดมาจากการเติม

แพ็กเกจแบบไมจํากัดรูปแบบของเน้ือหาหรือถาผูใชบริการมีแตมไมเพียงพอสามารถจายเปนเงินสดได   

จากการรวบรวมขอมูล  พบว า  รูปแบบการใหบริการ  OTT TV ที่  Hollywood HD มี 

การใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- เนนใหบริการภาพยนตรที่เปนที่นิยมหรือไดรับรางวัลจากผูผลิตในฮอลลีวูด โดยเปนผูใหบริการ

รายแรกในประเทศไทยที่สามารถรวบรวมผูผลิตรายใหญ 5 ราย ผูใหบริการรายเดียวครั้งแรก ไดแก 

Warner Bros. , 20th Century Fox, Sony Pictures, Paramount, NBC Universal แ ล ะ ยั ง มี 

การใหบริการ Disney On Demand เปนรายแรกและรายเดียวในเอเชีย สงผลใหผูรับชมสามารถชม

ภาพยนตรที่ไดรับรางวัล ภาพยนตรที่หาชมไดยาก หรือภาพยนตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของฐานขอมูล

ออนไลนเก่ียวกับภาพยนต โทรทัศนและวิดิโอเกม (The Internet Movie Database หรือ IMDb) 

นอกจากน้ีแลว Hollywood HD ยังมีภาพยนตรจีน ภาพยนตรเกาหลีใต ตลอดจนภาพยนตรไทย ให

รับชมแบบ On Demand ตามความตองการ  

236ที่มา : http://goo.gl/qCrP4v 
237 ที่มา: https://www.blognone.com/node/54620 
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- ผูใหบริการนําเทคโนโลยีการสงขอมูลแบบ Adaptive Bitrate238 มาใชเพ่ือสรางประสบการณที่

ดีในการรับชมของผูชม (User’s experience) น่ันคือ การปรับความคมชัดของการรับชมใหเหมาะสมกับ

คุณภาพความเร็วอินเทอรเน็ต และสามารถรับชมภาพยนตรแบบ HD ดวยความเร็วเน็ตไมเกิน 2 MB  

นอกจากน้ี มีการนําระบบการรับชมที่จําตําแหนงครั้งสุดทายที่ผูชมภาพยนตรคางไวมาใช เพ่ือใหผูชม

สามารถดูภาพยนตรไดอยางตอเน่ืองจากครั้งกอนได และผูชมรับชมผานทางอุปกรณพกพาเคลื่อนที่ 

คอมพิวเตอร หรือจอโทรทัศน โดยสามารถเช่ือมตอบนอุปกรณไดสูงสุด 3 เครื่อง 

- อัตราคาบริการ 199 บาทตอเดือน โดยมีชองทางการชําระคาบริการผานทางระบบ E-banking 

ของธนาคาร รวมถึง ATM หรือชําระผานจุดบริการตางๆ  และผูใหบริการมีชองทางในการจําหนายบัตรดู

ภาพยนตรออนไลนเพ่ิมเติมในรานคาช้ันนํา ไดแก B2S บูมเมอแรง แมงปอง ท็อปส ซุปเปอรมาเก็ต และ

รานเชาวิดีโอที่มีสัญลักษณ Hollywood HD ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• Primetime 

Primetime เปนบริษัทผูใหบริการ OTT TV ไทยรายใหม รูปแบบเน้ือหาที่บริการเนนภาพยนตร

ฮอลลีวูดใหมที่เพ่ิงทําการฉายในโรงภาพยนตรในชวงระยะเวลา 2-3 เดือน ลาสุด และซีรีสตางประเทศ 

และเปดตัวใหบริการในไทยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558239 ซึ่งไดแยกตัวมาจาก 

ผูใหบริการรายเดิม คือ Hollywood HD และไดรับลิขสิทธ์ิภาพยนตรจาก 6 คายใหญของโลก ไดแก 

Walt Disney, Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount, NBC Universal และ Sony Pictures 

นอกจากน้ี ยังมีการใหบริการรัมชมภาพยนตคลาสสิกแบบไมอ้ันแกผูชมที่เปนสมาชิก และบริการซีรีสยอด

นิยมของอเมริกา โดยบางเรื่องจะฉายในทันทีพรอมกับทีวีของอเมริกา ทําใหครอบคลุมตอความตองการ

ของผูใชบริการมากที่สุด  

จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ของ Primetime มีจุดเดนและ 

การใหบริการ ดังน้ี 

 - จุดเดนทางเทคโนโลยีของ Primetime ไดนําระบบเสียง dts Surround 5.1 มาใชกับการสตรีม

ภาพยนตรเปนรายแรกของโลก ทําใหสามารถฟงเสียงเซอรราวรอบทิศทางไดแมฟงผานหูฟงทั่วไป 

สามารถรองรับการสตรีมภาพยนตรสูงสุดที่ระดับ 4K ทั้งน้ีตองเปดจากแอพพลิเคช่ันบน SmartTV 

โดยตรง สามารถรับชมไดทั้งผานเบราวเซอรในคอมพิวเตอร และผานอุปกรณพกพาทั้ง iOS และ Android 

นอกจากน้ียังมีการสนับสนุน Apple TV และ Chromecast ทําใหสามารถเปดวิดีโอจาก Smart Device 

ไปยังจอทีวีไดในทันที และในอนาคตยังมีการสนับสนุนกลอง ZipTV ดวย 

  

238 Adaptive Bitrate หมายถึง เทคนิคการปรับคณุภาพความคมชัดของวดีิโอทีร่ับชมใหสอดคลองกับความเร็วของอินเทอรเน็ตที่ใชในการดาวนโหลดขอมูล และขนาด
หนาจอของอุปกรณในการรับชม 
239 ที่มา: https://www.beartai.com/news/it-thai-news/42685 
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-  อัตราคาบริการ ผูใชบริการสามารถเลือกสมัครแพคเกจตางๆ ไดดังตารางตอไปน้ี 

รูปแบบ อัตราคาบริการ รายละเอียด 

1) Movie Buffet 199 บาทตอเดือน รับชมภาพยนตรดังไมจํากัดจํานวน 

2) TV Series Buffet 299 บาทตอเดือน รับชมซีรียดังไมจํากัดจํานวน 

3) New Rental Movies + Movie 

Buffet 

299 บาทตอเดือน รับชมภาพยนตรดังไมจํากัดจํานวน

และเชาภาพยนตรใหม 2 เรื่อง 

4) Combo Buffet 549 บาทตอเดือน รวมทุกอยางพรอมเชาภาพยนตรใหม 

2 เรื่อง 

5) Combo Buffet  4,788 บาท ตอ1 ป (ประมาณ 399 

บาท ตอเดือน) 

รวมทุกอยางพรอมเชาภาพยนตรใหม 

2 เรื่อง 

ตารางท่ี 6-1: อัตราคาบริการ PrimeTime ณ เดือน สิงหาคม 2559 
 

นอกจากน้ี Primetime มีการใหบริการ Primetime box ซึ่ งเปนกลองรับชมเน้ือหาของ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android) ที่มีการเก็บคาบริการเพียงครั้งเดียวคิดเปนเงิน 3,900 บาทไมมี

การเรียกเก็บคาบริการรายเดือน  แตมีการคิดคาบริการเพ่ิมเติมหากผูบริโภคตองการรับชมเน้ือหาที่มี

ลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย อาทิ ภาพยนตรและการตูน เปนตน 

 

Primetime จัดชองทางการชําระเ งินใหแกผู บริ โภค  ซึ่ ง ไดแก  ร าน DNA , iStudio by 

Comseven และ Banana IT เปนตน 

นอกจากน้ี ในป 2558 Primetime มีพันธมิตรที่สรางชองทางในการนําเสนอการบริการที่หลากหลาย เชน 

ผูใหบริการโทรคมนาคม  DTAC ตัวแทนผูจําหนายสมารทโฟน ซัมซุง และธนาคารกสิกรไทย239

240 เปนตน  

• DOONEE 

DOONEE เปนอีกหน่ึงในผูใหบริการ OTT TV รายใหม ซึ่งมีการนําเสนอรูปแบบการสมัคร

แพ็คเกจดูหนังซีรีสฮอลลีวูดคุณภาพคมชัดระดับ HD โดยรับชมผานอินเทอรเน็ตในรูปแบบการหารายได

จากการเก็บคาสมาชิก (SVoD) ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกชมซีรีสดังมากมายแบบไมจํากัดไดจากทุกที่ทุก

เวลาตลอด 24 ช่ัวโมง ผานอุปกรณที่หลากหลาย ไดแก คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ไอพอด  

ไอแพด ไอโฟน (iOS/Android) รวมไปถึง สมารททีวี (Smart TV) โดยเปนซีรีสฮอลลีวูดถูกตองตาม

ลิขสิทธ์ิ และมีหนังซีรีสใหเลือกชมมากที่สุดในประเทศไทย DOONEE เริ่มเปดตัวใหใชบริการอยางเปน

ทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558240

241 ซึ่งเปดใหบริการเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน 

จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ Doonee มีการใหบริการ 

สามารถสรุปไดดังน้ี 

240ที่มา: https://www.beartai.com/news/promotion-news/72195 ,  
https://mobiledista.com/archives/86762และ 
 http://www.kasikornbank.com/special/KMobileBankingRewardPLUS/Pages/Privilege-Primetime.html 
241 ที่มา: https://www.facebook.com/DOONEEFANPAGE/photos/?tab=album&album_id=574836342652355 
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- Doonee เปนผูใหบริการที่แตกตางจากผูใหบริการรายอ่ืนๆ โดยมีจุดเดนคือ มีหนังซีรีส 

ฮอลลีวูดใหเลือกชมมากที่สุดเพียงในประเทศไทย 241

242 มีคุณภาพระดับ HD ใหเลือกรับชมมากกวา  

1,500 ตอน รวมทั้งสามารถรับชมซีรีสใหมลาสุดที่เพ่ิงออนแอรไปในตางประเทศไดอยางรวดเร็วภายใน 

12 ช่ัวโมง 

- สามารถรับชมไดตามความตองการ ไมจํากัดเรื่อง และไมจํากัดเวลา ซึ่งมีระบบ Smart Player 

ที่สามารถหยุดและสามารถกลับมารับชมไดอยางตอเน่ือง (Pause and Play) โดยไมตองกลับไปเริ่มตน 

ดูใหมต้ังแตตนเรื่อง 

- DOONEE มีฟงกชัน Multi Bitrate ซึ่งสามารถปรับความเร็วของอินเทอรเน็ต และ Wifi เพ่ือให

ผูใชบริการไดรับชมอยางตอเน่ืองไมมีสะดุด  

- อัตราคาบริการ แบงออกเปน 2 แพ็คเกจ ไดแก 1) แพ็คเกจแบบรายเดือน ราคา 150 บาท และ 

2) แพ็คเกจแบบรายป ราคา 1,500 บาท โดยมีชองทางการชําระคาบริการที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม 

ความสะดวกสบายสําหรับลูกคา ไดแก ชําระดวยบัตรเครดิต จุดชําระคาบริการ เอทีเอ็ม ธนาคาร  

ไอแบงกกิ้ง บัตรเติมวัน โอนเงิน หรือ paypal  

 

• MONOMaxxx 

MonoMaxxx243 เปนแอพพลิเคชันในการรับชมภาพยนตรออนไลน (เดิมคือ Doonung ซึ่งเริ่ม

เปดใหบริการ เมื่อ พ.ศ. 2554) 243

244 ภายใตการบริการบริหารงานของบริษัท Mono Film จํากัด ในเครือ 

Mono Group รูปแบบการหารายไดจากบริการดังกลาวที่ผานมามีหลายรูปแบบ 244

245 ไดแก การจัดเก็บ

คาบริการรายวัน รายเดือน ตามชวงเวลาในการรับชม และบัตรเติมวันดูภาพยนตรออนไลน และ 

ในอนาคต MonoMaxxx มีความสนใจในการใหบริการถายทอดสดงานตางๆ (Live streaming event) 

และซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรตางประเทศ ภาพยนตรไทย ซีรีสไทยและกีฬาเพ่ิมมากขึ้น245

246 

-   จุดเดนของMonoMaxxx คือ ความหลากหลายของเน้ือหา โดยเฉพาะซีรีสเอเชีย (Action-
อิทธิฤทธ์ิ) และการตูน อีกทั้งในสวนของภาพยนตรตางประเทศที่ ไดรับรางวัล หรือภาพยนตร 
นอกกระแส 246

247 มีบริการพากยไทยและบรรยายไทย สําหรับเทคโนโลยีในการรับชมมีการนําระบบ Auto 
Bitrates มาใช เพ่ือใหผูใชบริการไดรับชมอยางตอเน่ืองไมมีสะดุด ซึ่งสามารถใชงานได 3 อุปกรณพรอม
กัน247

248 
-   อัตราคาบริการในการรับชมมีอัตราคาบริการเริ่มตน 129 บาทตอเดือน โดยผูรับชมสามารถ

รับชมเน้ือหาไมจํากัดจํานวนและประเภทของเน้ือหา และอัตราคาบริการจะเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
การสมัครเพ่ือรับชม โดยเริ่มต้ังแต 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน  

242 ที่มา : https://www.marketingoops.com/digital-life/doonee-tv/ 
243 ที่มา: http://www.mono.co.th/Investor-Relations/pdf/AR_MONO_2015_EN.aspx 
244 ที่มา: http://www.56-1.com/reports/MONO/MONO_13F561_th.pdf 
245 ที่มา: http://www.monomaxxx.com/review/detail/AndroidNews และ https://www.monomaxxx.com/card/joinnow/ 
246 ที่มา: http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2558q4/20160304_mono.pdf 
247 อยางไรก็ตาม ตนทุนของการไดมาซ่ึงเน้ือหาเปนตนทุนรวมของ MONO  
248 ท่ีมา: http://tech.mthai.com/mobile-tablet/56353.html 
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• iflix 

iflix คือ ผูใหบริการOTT TV รายใหมในประเทศไทย โดยบริษัท iflix เปนหน่ึงในเครือของบริษัท 

Catcha Group ที่มีบริการหลากหลายในประเทศไทย ไดแก Ensogo, One2Car และ Think of 

Living การใหบริการดูภาพยนตรและซีรีสออนไลนของ iflix น้ันประสบความสําเร็จมาแลวในประเทศ

ฟลิปปนส และประเทศมาเลเซีย ซึ่งมียอดผู ใชงานมากถึง 100,000 คนภายในระยะเวลาไมถึง  

2 เดือนหลังจากเปดตัว248

249 และประเทศไทยคือประเทศที่ 3 ที่ iflix เขามาเปดใหบริการ อยางเปนทางการ

ในชวงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558249

250 ซึ่งวิสัยทัศนของ iflix คือ ตองการเจริญเติบโตในภูมิภาคอาเซียน 

โดยมีแนวคิดในเรื่อง Affordable คือ ราคาที่สามารถใหทุกคนเขาถึงได, Reliable คือ ความนาเช่ือถือ

ของระบบ และ Variety คือ ความหลากหลายของ Content หรือเน้ือหาที่เปดใหคนเขามาเลือก 

จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่  iflix มีการใหบริการ  

สามารถสรุปไดดังน้ี 

- iflix มีการเซ็นสัญญากับ 35 studios ช่ือดังระดับโลก ไดแก ฟอกส (Fox) ดิสนีย (Disney)  

วอรเนอร บราเธอรส (Warner Bros) เอ็มจีเอ็ม (MGM) บีบีซี (BBC) สตารส (Starz) เรดบูล ทีวี (Redbull 

TV) และเคบีเอส (KBS) เปนตน ซึ่งมีรายการวาไรต้ี และซีรีส ที่สามารถเขาถึงความตองการของคนไทยได

งาย ทําให iflix น้ันมีเน้ือหาของภาพยนตร ซีรีส และการตูนมาใหบริการผูใชงานที่หลากหลาย ทั้ง

ภาพยนตรดังจากตางประเทศ ซีรีสฝรั่ง ซีรีสเกาหลี ซีรีสจีน และการตูน โดยมีสัดสวนของเน้ือหา  

สําหรับเด็กมากถึงรอยละ 20250

251 ซึ่งเน้ือหาในแตละประเทศจะมีความแตกตางกันดวยพฤติกรรมการรับชม

เน้ือหาที่ไมเหมือนกัน 

- จุดเดนของ iflix คือ ความเปน Regional เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอ่ืนๆที่เขามาในตลาด 

ทําใหมีขอเสนอใหกับลูกคาเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีสวนลดราคาที่ทําใหผูใชบริการจายถูกลงอีกดวย และใน

อนาคตอันใกลอาจจะมีการทํา Original Production หรือการออกเงินทุนเพ่ือใหผูที่สนใจเขามาสราง

เน้ือหาได 

- อัตราคาบริการ 100 บาทตอเดือน สามารถดูไดทุกเรื่องโดยไมมีเง่ือนไข และไมมีคาใชจาย

เพ่ิมเติม สามารถรับชมบนอุปกรณไดสูงสุด 5 เครื่อง และสามารถเปดพรอมกันได 2 เครื่อง ผูใชบริการ

สามารถรับสิทธ์ิทดลองใชงานฟรี 30 วัน หลังจากน้ันจึงชําระคาบริการผานบัตรเครดิต การโอนเงิน หรือ

การจายผานเคานเตอรเซอรวิส (Counter Service) 

• Netflix 

Netflix คือ ผูใหบริการ OTT TV อันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา และเปนผูใหบริการ OTT TV ราย

ใหญที่สุดของโลก ซึ่งเปดใหบริการรวมทั้งหมด 190 ประเทศ 251

252 เริ่มมีการใหบริการในประเทศไทยอยาง

249 ที่มา : http://www.whatphone.net/news/iflix-will-official-launches-in-thailand-this-august/ 
250 ที่มา : http://thumbsup.in.th/2015/07/iflix-will-be-launched-in-thailand-august/ 
251 ที่มา:http://thumbsup.in.th//07/2015iflix-will-be-launched-in-thailand-august/ 
252 ที่มา: http://thumbsup.in.th//07/2015iflix-will-be-launched-in-thailand-august/ 
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เปนทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 252

253 โดย Netflix คือผูบุกเบิกการใหบริการวีดิโอที่มีลิขสิทธ์ิ

ผานอินเทอรเน็ต โดยผูใชตองเสียคาบริการรายเดือน และผูใชบริการสามารถเลือกชมรายการไดตาม 

ความตองการ (On Demand) และสามารถใชบริการไดจากทุกที่ทุกเวลา  

 จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ Netflix มีการใหบริการ 

สามารถสรุปไดดังน้ี 

- Netflix ใหความสําคัญกับความคมชัดและความตอเน่ืองในการรับชม การรับชมแบบ 

ความคมชัดระดับ 4K หรือ UHD จําเปนตองการรับชมผานแอพพลิเคช่ัน Netflix ที่มากับเครื่องทีวี 4K 

หรือเครื่องเลน Blu-ray เทาน้ัน นอกจากน้ีมีการนําเทคโนโลยีเสียงแบบ Dolby Digital Plus 5.1 

surround มาใชเพ่ือคุณภาพเสียงที่ดี  

- อัตราคาบริการของ Netflix มี 3 ราคา ไดแก 1) ราคา 280 บาท สําหรับภาพยนตรและซีรีสที่

ไดดูจะมีความคมชัดระดับ SD และดูไดเพียง 1 อุปกรณ 2) ราคา 350 บาท สําหรับภาพยนตรและซีรีสที่

ไดดูจะมีความคมชัดระดับ HD และดูไดจาก 2 อุปกรณพรอมกัน และ 3) ราคา 420 บาท 253

254 สําหรับ

ภาพยนตรและซีรีสที่ไดดูจะมึความคมชัดระดับ UHD และดูไดจาก 4 อุปกรณพรอมกัน ซึ่งสามารถ

จายเงินตัดผานบัตรเครดิต/เดบิต หรือจายผาน Paypal 

ทั้งน้ี ชวงเปดใหบริการตอนตนในประเทศไทย Netflix ยังไมมีใหบริการเน้ือหาที่เปนภาษาไทย

และจํานวนภาพยนตร ซีรีสที่ใหบริการยังไมหลากหลายเหมือนในประเทศอ่ืนๆที่เปดใหบริการมานาน 

ตอมาในปลายไตรมาส 2 ของป พ.ศ. 2559 Netflix เริ่มมีใหบริการซับไตเต้ิลและพากษภาษาไทยใน 

บางเรื่อง254

255  

• HOOQ 

HOOQ คือผูใหบริการ OTT TV ที่ใหญที่สุดในเอเชีย เกิดจากการรวมทุนของบริษัทระดับโลก 3 

ราย ไดแก SingTel, Warner Bros. และ Sony Pictures ซึ่งผูใหบริการดูภาพยนตรออนไลนรายอ่ืนไมมี

บริษัทภาพยนตรยักษใหญมารวมทุนดวย โดย HOOQ เปดตัวครั้งแรกในประเทศฟลิปปนส ตอมาได

เปดตัวในประเทศไทยอยางเปนทางการเมื่อ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เปนประเทศที่สอง255

256  ซึ่ง HOOQ มี

ภาพยนตรและซีรีสในครอบครองมากที่สุดในเอเชีย รวมกันกวา 10,000 รายการ256

257 

จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ HOOQ มีการใหบริการ สามารถ

สรุปไดดังน้ี 

- HOOQ มีการจัดวางหนาเว็บไซตไดตางจากผูใหบริการรายอ่ืนๆ อยางสิ้นเชิง โดยสวนตอ

ประสานของเว็บ(Interface)พ้ืนฐานจะมีการวางในรูปแบบของบล็อก ซึ่งเนนรูปภาพขนาดใหญเปนหลัก 

253 ที่มา : http://www.siampod.com//07/01/2016netflix-available-in-thailand/ 
254 ที่มา : http://www.siampod.com/2016/01/07/netflix-available-in-thailand/ 
255ที่มา: http://www.macthai.com/2016/07/21/netflix-support-thai-subtitle-and-audio/ 
256 ที่มา : https://www.beartai.com/lifestyle/46595 
257 ที่มา : https://www.blognone.com/node/67978 
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- HOOQ ไดรวมมือกับพันธมิตรรายใหญ น่ันคือ บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) ซึ่ง

ความรวมมือในครั้งน้ี HOOQ ไดนําเน้ือหารายการภาพยนตรตางๆทั้งจากตางประเทศ ไทย และซีรียทาง

โทรทัศนแบบ On Demand ใหกับ AIS PLAYBOX  (และรวมทั้ง AIS Play ดวย) ซึ่งเปน Set-Top Box 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ที่จะนํามาใชรวมกันกับโครงขาย AIS Fibre นอกจากน้ีลูกคา AIS Fibre จะ

ไดทดลองใชงาน HOOQ ฟรีเดือนแรกดวย  

- อัตราคาบริการ 119 บาทตอเดือน โดยมีการชําระคาบริการผานบัตรเดบิต/เครดิต ซึ่งสามารถ

ใชงานไดพรอมกัน 2 เครื่อง และใชงานสูงสุดได 5 เครื่อง โดยสามารถดาวนโหลดมาเก็บไวในเครื่อง และ

สามารถดูผานระบบออฟไลน257

258 

• LINE TV  

LINE TV เปนอีกหน่ึงในผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่นําเสนอละคร รายการวาไรต้ี มิวสิควิดีโอ 

และรายการพิเศษตางๆ จากผูผลิตเน้ือหาที่ ซึ่งปจจุบันผูใช LINE ในประเทศไทยมีมากกวา 33 ลานคน ซึ่ง

ถือวาเปนตลาดใหญและสําคัญ 258

259 ทําให LINE ประเทศไทย มีการพัฒนาการใหบริการและรูปแบบ 

การนําเสนอใหมๆ ออกมาอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองไลฟสไตลและเปนสวนหน่ึงของผูใช LINE มาก

ย่ิงขึ้น โดย LINE TV เริ่มเปดตัวใหใชบริการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเปน

ประเทศแรกในโลกที่ใหบริการ LINE TV260 

LINE TV แอพพลิเคช่ันรวมความบันเทิง ไดเปดตัวเน้ือหาที่หลากหลาย ภายใตคอนเซปต “Free 

Fresh Fast ดูกอนฟนกอนไดที่ LINE TV” พรอมรวมกับพันธมิตรซึ่งเปนผูผลิตเน้ือหาในไทยหลายราย 

อาทิ เชน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษัท อสมท 

จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วูดด้ี เวิลด จํากัด เปนตน ทั้งน้ีผูใชบริการ LINE TV สามารถรับชมเน้ือหา

ออนไลนไดกอนใคร และยังสามารถแบงปนเน้ือหาใหเพ่ือนผานทาง LINE ไดอีกดวย นับต้ังแตเปด

ใหบริการมา 1 ป ยอดวิวของ LINE TV เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในไตรมาสที่ 3 ของปน้ี มีอัตราการเพ่ิมของ

ยอดวิวสูงถึง 118% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยผูชม LINE TV มากกวารอยละ 60 มีอายุ

ระหวาง 18-22 ป และผูชมสวนใหญดู LINE TV เฉลี่ย 1.5 ช่ัวโมงตอวัน260

261 

จากการรวบรวมขอมูล พบวา รูปแบบจุดเดนและการใหบริการ OTT TV ที่  LINE TV มี 

การใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- LINE TV มีบริการที่แตกตางจาก YouTube ในแงของการใหบริการเน้ือหาที่ไมไดเปนการให

ผูใชทั่วไปอัพโหลดเน้ือหาไดเอง แตเน้ือหาใน LINE TV จะมาจากการรวมมือกับผูผลิตเน้ือหาเพ่ือสราง

เน้ือหาที่แตกตาง หรือวิดีโอที่ดูไดเฉพาะใน LINE TV โดยในประเทศไทย LINE รวมมือกับบริษัทผูผลิต

เน้ือหาที่มีช่ือเสียง ไดแก GMM Workpoint วิธิตา ไทยรัฐทีวี True Vision และ True Music รวมถึง

258 ท่ีมา : http://goo.gl/sY1jOR 
259 ท่ีมา : http://thumbsup.in.th/2014/12/line-tv-launches-in-thailand/12ท่ีมา : https://www.beartai.com/lifestyle/46595 
260 ท่ีมา : http://www.iphone-droid.net/line-tv/ 
261 ท่ีมา : https://linecorp.com/th/pr/news/th/1216/2015 
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ผูผลิตอิสระ ไดแก เสือรองไห และแพรี่พาย เพ่ือทําเน้ือหาเฉพาะสําหรับ LINE TV นอกจากน้ี LINE TV 

ยังมีเน้ือหาพิเศษจากประเทศเกาหลี ไดแก เบ้ืองหลังศิลปนดัง รายการที่มีดาราเกาหลีเขารวมรายการ 

รวมถึงมิวสิควิดีโอเพลงจํานวนมาก 

 -LINE TV มีเน้ือหาตางๆที่นาสนใจ และจัดไวเปนหมวดหมู ไดแก 1) รายการแนะนํา เปนหนา

รวมรายการวิดีโอยอดนิยม และรายการวิดีโอพิเศษตางๆ 2) ละคร จะแสดงรายการละครตางๆ และ

สามารถเลือกกรองตามจํานวนคนดู มาใหมลาสุด หรือถูกใจมากที่สุด 3) บันเทิง เปนรายการวาไรต้ี 

การตูนตางๆ และ 4) เพลง ซึ่งไดรวบรวมรายการเพลงและมิวสิควิดีโอเอาไว ซึ่งกอนดูวิดีโอเหลาน้ีจะมี

โฆษณาจาก LINE เขามาคั่นเสมอ เน่ืองจากเปนรูปแบบในการหารายไดหลักของ LINE TV  
 

- ผูใหบริการเน้ือหาสามารถโฆษณาในรูปแบบวิดีโอผานทาง LINE TV โดยทําใหสามารถเพ่ิม

จํานวนผูชมใหเห็นขอความโฆษณา เพ่ือเปนการโปรโมทสินคาและบริการใหเปนที่รูจักในวงกวางและ

รวดเร็ว โดยการทําโฆษณาแบงเปน 2 รูปแบบหลัก ไดแก 1) โฆษณาแบบกดขามได (Skip View) โดยผูชม

สามารถที่จะเลือกรับชมวิดีโอโฆษณากอนที่จะชมวิดีโอปกติ ซึ่งผูชมสามารถเลือกไดวาจะรับชมโฆษณาตอ

หรือกดขาม (Skip) เพ่ือเขาสู วิดีโอปกติที่ตองการ มีเวลาใชในการแสดงโฆษณาไมเกิน 60 วินาที  

การโฆษณาในรูปแบบน้ีจะมีคาใชจายโดยคิดคาโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้งของการแสดงโฆษณา (CPM) 2) 

โฆษณาแบบกดขามไมได (Non Skip) โดยผูชมจะตองดูโฆษณากอนที่จะชมวิดีโอปกติ เน่ืองจากบนตัว

โฆษณาจะไมมีปุม Skip Ad ซึ่งการโฆษณาในรูปแบบน้ีมีคาใชจายมีคาใชจายโดยคิดคาโฆษณาทุกๆ  

1,000 ครั้งของการแสดงโฆษณา (CPM) ทั้งน้ีตองใชเวลาในการแสดงโฆษณาไมเกิน 30 วินาทีเทาน้ัน261

262 

 นอกจากน้ีผูที่รับชม LINE TV สามารถใชบริการโดยไมมีคาใชจายใดๆ ซึ่ง LINE TV สามารถ

ล็อกอินเขาใชงานดวยบัญชี LINE และบัญชีเดียวกันสามารถล็อกอินบน LINE TV ไดหลายเครื่องพรอมกัน 

หรือจะใชบัญชี LINE อ่ืนมาล็อกอินได  

• YouTube 

YouTube Thailand เปดใหบริการบริการในประเทศไทยอยางเปนทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2557263 การเปดใหบริการ YouTube Thailand ในป พ.ศ. 2557 ผูบริโภคสามารถเขาถึง รับชม

และอัพโหลดคลิปวิดีโอไดเหมือนเชนที่เคยใชบริการมาในปกอนหนา แตผูที่ไดรับประโยชนมากขึ้นคือ

เจาของเน้ือหา หรือผูผลิตรายการ หรือเจาของสถานีโทรทัศน เน่ืองจากเปนการเพ่ิมโอกาสใหกับ

ผูประกอบการกลุมดังกลาวสามารถหารายไดจากการโฆษณาผานระบบของ Google ไดอยางเปนทางการ

ในเชิงพาณิชย  

ในปพ.ศ. 2558 YouTube ประเทศไทย เปดเผยวา ประเทศไทยเปนประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 

ประเทศที่มีการรับชมวีดีโอจาก YouTube มากที่สุดในโลก และในปพ.ศ. 2558 YouTube เปดใหบริการ

ชมวีดีโอแบบออฟไลนที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบดูวีดีโอของ YouTube สามารถดาวนโหลดคลิป หรือ

262 ท่ีมา : http://smejump.com/advertising-line-tv/ 
263 ที่มา: http://www.it24hrs.com/2014/youtube-thailand-launch/ 
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รายการโปรด โดยสามารถเก็บไวดูไดนานถึง 48 ช่ัวโมง 263

264 นอกจากน้ี YouTube  ยังสรางชุมชน 

Content Creators เนนสรางความรวมมือระหวางผูผลิตรายการโทรทัศน, ผูผลิตรายการเพลง และ

รายการโชว และนักตลาดการในการสราง YouTube Chanel ของตนเองเพ่ือตอยอดแผนทางธุรกิจ  

ขอมูลจากบริษัท Socialbaker265 พบวา ขอมูลของการรับชมวีดีโอของไทยผาน YouTube 

จําแนกตามจํานวนยอดสมาชิกและผูชม ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สามารถแสดงไดดังตารางที่ 6-2 

 
ชอง จํานวนสมาชิก 

(ลานราย) 
จํานวนผูชม 
(ลานวิว) 

GMM GRAMMY OFFICIAL 7.6 7,768 

Ginierock 5.5 4,504 

RsiamMusic 5.0 3,892 

rsfriends 4.0 2,838 

TV3official 1.9 2,607 

welovekamikaze 3.0 2,017 

ชองone 3.2 1,688 

WorkpointOfficial 3.6 1,650 

GMM GRAMMY GOLD OFFICIAL 1.6 1,382 

VRZOchannel           3.6                 1,271 

ตารางท่ี 6-2: สถิติรับชมวีดีโอของไทยผาน YouTube ณ เดือนสิงหาคม 2559 

กลุมผูใหบริการโทรคมนาคมยังใหความสําคัญในการเปนพันธมิตรกับ YouTube ดวย ดังจะ

เห็นไดจากการออกโปรโมช่ันการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ของAIS266 DTAC267 และ TRUE268 ในชวงป

พ.ศ. 2558-2559 

จากขอมูลดังกลาว สามารถสรุปไดวา ในปพ.ศ. 2558-2559 การใหบริการ OTT TV ของ 

ผูใหบริการรายใหมในประเทศไทย มีผูใหบริการในประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งรูปแบบใน 

การหารายไดมี 2 รูปแบบหลัก คือการหารายไดจากคาโฆษณาและจากคาสมาชิกรายเดือน  

  

264 ที่มา: http://www.whatphone.net/news/youtube-offline-now-available-in-thailand/ 
265ที่มา: https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/thailand/ 
266 ที่มา: http://www.mxphone.net/160616-ais-launch-zeed-sim-4g-youtube/ 
267 ที่มา: http://www.mxphone.net/100815-dtac-happy-youtube-and-line-tv-package/ 
268 ที่มา: http://xn--o3chnhib8mb8e.com/category/tv-youtube/ 
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บริการ OTT TV โดยผูผลิตเนื้อหา (OTT TV from Content Producer) 

จากการศึกษารูปแบบการใหบริการ OTT TV โดยผูผลิตเน้ือหาในประเทศไทย พบวา ยังไมมี

ผูผลิตเน้ือหาภาพยนตหรือผลิตรายการโทรทัศนรายใดที่ดําเนินการใหบริการ OTT TV ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ผูผลิตรายการโทรทัศนสวนใหญมีการทําสัญญาที่ชัดเจนในการผลิตรายการและเน้ือหาใหแกผูใหบริการ

ชองโทรทัศนฟรีทีวี หรือเปนบริษัทในเครือของผูใหบริการชองโทรทัศนฟรีทีวี ชองทางในการนําเสนอ

บริการ OTT TV จึงเปนชองทางเดียวกับที่ผูใหบริการชองโทรทัศนฟรีที วีใหบริการ ตัวอยางเชน  

บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด บริษัทซีเนริโอ จํากัด และ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เปนตน 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบฟรทีวีี (OTT TV from Free TV Provider) 

จากขอมูลผลการจัดอันดับเรตต้ิงทีวีดิจิทัลของ AGB Neilsen ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 พบวา ชองทีวีที่ไดรับความนิยมในระดับประเทศสูงสุด 5 ลําดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไป

นอย ไดแก ชอง 7, 3, WORKPOINT, MONO, ONE และ ชอง 8 ตามลําดับ 268

269 และชองดังกลาวมีบริการ 

OTT TV เสนอแกผูชมดวย ซึ่งเปนการเพ่ิมทางเลือกใหผูชมและเปนชองทางหน่ึงในรักษากลุมผูชมไวกับ

ชองใหไดมากที่สุด ในขณะที่จํานวนชองฟรีทีวีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นจาก 6 ชองเปน 24 ชอง ภายหลัง 

การประมูลทีวีดิจิทัลในปพ.ศ. 2556 และการเรียงลําดับชองใหมตามประกาศของสํานักงาน กสทช. โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

• ชอง 7 

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 เปนชองสถานีโทรทัศนที่กอต้ังใน พ.ศ. 2510270 มีจํานวนสถานี

ถายทอดสัญญาณทั้งสิ้น 37 สถานียอยทั่วประเทศ 270

271  เน้ือหารายการของชองที่โดดเดน ไดแก ละคร

โทรทัศน รายการกีฬาและการถายทอดสดกีฬา และเปนชองฟรีทีวีที่ไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงมา

ยาวนาน  ดวยจํานวนชองของฟรีทีวีที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหชอง 7 ใหบริการนําเสนอเน้ือหาผานชองทางของ 

OTT TV ในรูปแบบตอไปน้ี 

- การรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผานเว็บไซต CH.7 live  

โดยผูชมสามารถรับชมผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพาและระดับความคมชัดใน 

การรับชมขึ้นอยูกับความเร็วของอินเทอรเน็ต เริ่มใหบริการในป พ.ศ. 2551271

272 

- การรับชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผานเว็บไซตและรายการทีวีผานอินเทอรเน็ต 

(Internet TV program) ที่เรียกวา Bugaboo.TV พัฒนาขึ้นมาโดยทางจากชอง ซึ่งผูชม

สามารถดาวนโหลดโปรแกรมประยุกตและรับชมผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพา และ

269 ที่มา: http://bit.ly/1d0Z49e 
270 ที่มา: http://www.bloomberg.com/Research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5825138 
271 ที่มา: http://www.ch7.com/about_us 
272 ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/703198 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 240 

                                                            



 
ชองทําการแบงประเภทของรายการที่รับชมผาน Bugaboo ไดแก ละคร ขาว กีฬา รายการ

วาไรต้ีโชว ดนตรีและบันเทิง เปนตน เริ่มใหบริการในปพ.ศ. 2555 272

273 และในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผูชมสามารถรับชมรายการผาน Bugaboo TV ดวย Smart TV274 

- การรับชมละครและรายการตางๆผานโปรแกรมประยุกต  Do 7 HD  ซึ่ งมีการนํา

แนวความคิดของกลยุทธที่เรียกวา Gamification หรือการใชของรางวัลเปนแรงจูงใจใน 

การใหผูชม Check-in ผานรายการของชอง 7 สีที่กําลังรับชม รวมตอบคําถามขณะที่

รายการกําลังออกอากาศและสะสมแตมเพ่ือแลกของรางวัล เริ่มใหบริการเมื่อสิงหาคม  

พ.ศ. 2557274

275 

นอกจากน้ีรายการตางๆและละครของชองมีการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆ อาทิ 

Facebook และ YouTube เปนตน 

 

• ชอง 3 

สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ดําเนินงานโดยกลุมบริษัท บีอีซีเวิลด จํากัด (มหาชน)  ซึ่ง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุมบีอีซี เวิลด ประกอบดวย บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท

ใหญ โดยมีบริษัทยอยจํานวน 24 บริษัท และบริษัทรวม จํานวน 2 บริษัท  ในสวนของธุรกิจการใหบริการ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดําเนินการโดย บริษัท บีอีซี 

มัลติมีเดีย จํากัด “BECM” ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบีอีซี เวิลด   

BECM ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. รวม 3 ใบอนุญาตฯ ไดแก 1) หมวดหมูทั่วไปแบบ

ความคมชัดสูง “ชอง 3HD ชอง 33” 2) หมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ “ชอง 3SD ชอง 28” และ

3) หมวดหมูเด็ก เยาวชน และครอบครัว “ชอง3FAMILY ชอง13” โดยใบอนุญาตทั้ง 3 ใบ มีกําหนด

ระยะเวลา 15 ป ต้ังแตวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572276   ทั้งน้ีชอง 3 

เปนหน่ึงในผูใหบริการโทรทัศนระบบอนาล็อคเดิม จึงทําใหมียอดความนิยมสูง และเปนอันดับสองรองจาก

ชอง 7 เทาน้ัน 

จากการรวบรวมขอมูลของที่ปรึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ชอง 3 มี 

การใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- การรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผานเว็บไซตและ 

แอพพลิชัน CH.3 live  โดยผูชมสามารถรับชมผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพาและระดับ 

ความคมชัดในการรับชมขึ้นอยูกับความเร็วของอินเทอรเน็ต  

273 อางถึงแลวใน 14 
274 ที่มา: http://www.samsung.com/th/article/kpop-concert 
275 ที่มา: http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098853 
276 ที่มา: http://bit.ly/2bJ7ClI 
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- การรับชมออนไลนและชมรายการยอนหลังในบางประเภทรายการผานอินเทอรเน็ต 

( Internet TV program) ที่ เรียกวา Thai TV3 ซึ่ งผูชมสามารถดาวนโหลดโปรแกรม

ประยุกตและรับชมผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพา   

- การรับชมละครและรายการตางๆผานโปรแกรมประยุกตของชอง 3 นอกจากน้ีรายการตางๆ

และละครของชองมีการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน อ่ืนๆ อาทิ Facebook และ 

YouTube เปนตน 

อยางไรก็ตาม จากสภาพการแขงขันที่เพ่ิมขึ้นของผูใหบริการโทรทัศน  กลุมบีอีซี เวิลด ไดใหความ

สนใจในการดําเนินการ โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก และมองหาชองทางสงสัญญาณไปยังผูชมทั้งใน

ประเทศ และประเทศตางๆทั่วโลก โดยไดเคยทดลองสงสัญญาณไปยังประเทศญี่ปุน และ สหรัฐอเมริกา

แลว และขณะน้ีอยูในระหวางการสรรหาผูรวมดําเนินการในประเทศตางๆ เพ่ิมเติม นอกจากน้ี กลุมบีอีซี 

เวิลด ใหความสนใจกับธุรกิจสื่อใหม ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทในเครือ เพ่ือหาชองทางในการดําเนินธุรกิจ

โทรทัศนผานดาวเทียมอีกดวย276

277 

 

• WORKPOINT 

ชอง WORKPOINT เปนหน่ึงในผูใหบริการประกอบกิจการสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัล ระดับชาติ  

ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ภายใตการดําเนินธุรกิจของบริษัทไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด เริ่ม

ออกอากาศอยางเปนทางการในไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2557 บริษัทดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนโดยผลิต

รายการและซื้อลิขสิทธ์ิรายการเพ่ือนํามาออกอากาศในชองโทรทัศนของบริษัท โดยมีรายไดจากการขาย

เวลาโฆษณาและจากการโปรโมทสินคาและบริการในชวงเวลาตางๆ ที่ออกอากาศ ซึ่งกอนที่จะออกอากาศ

ในระบบดิจิทัลน้ัน “ชอง WORKPOINT” ไดออกอากาศมาแลวภายใตใบอนุญาตโทรทัศนดาวเทียมต้ังแต

ปพ.ศ. 2555 ดังน้ันจึงถือไดวาเปนสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศมาอยางตอเน่ือง 

จากการรวบรวมขอมูลของที่ปรึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ชอง WORKPOINT 

มีการใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- WORKPOINT ไดใหบริการรับชมรายการทีวีผานแอพพลิเคช่ัน WorkpointTV ซึ่ง ใน 

ไตรมาสที่ 2 ปพ.ศ. 2558278  ซึ่งสามารถรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุก

ประเภทโดยไมมีคาใชจายใดๆ ผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพาทั้งระบบปฏิบัติการ IOS 

และ Andriod และระดับความคมชัดในการรับชมขึ้นอยูกับความเร็วของอินเทอรเน็ต 

- การรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผานเ ว็บไซต  

WORKPOINT LIVE TV ONLINE  

277 อางถึงแลวใน 13 
278 ที่มา: http://workpointtv.com/download-workpointtv-app/ 
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นอกจากน้ีรายการตางๆและละครของชองมีการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆ อาทิ 

Facebook และ YouTube เปนตน 

• Mono 

ชอง MONO เปนผูใหบริการประกอบกิจการสถานีโทรทัศนในระบบดิจิทัลระดับชาติในกลุม

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยเริ่มใหบริการทีวีดิจิทัลในเดือนเมษายนพ.ศ. 2557278

279 จุดเดน

ของชอง คือ เน้ือหานําเสนอรายการขาวและบันเทิงโดยเฉพาะภาพยนตรและละครชุดจากตางประเทศ จึง

สงผลใหบริษัทไดรับเรตต้ิงที่ติดอันดับตนๆ ในบรรดาชองทีวีดิจิทัล 

จากการรวบรวมขอมูลของที่ปรึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ชอง MONO มี 

การใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- การใหบริการรับชมทีวีผานแอพพลิเคช่ัน MONO29 ซึ่งสามารถรับชมรายการสดผานทีวี

ออนไลนและชมรายการยอนหลังได 24 ช่ัวโมง สามารถรับชมสดไดในระบบเสียง 2 ภาษา

ได ในรายการที่ปรากฎระบบเสียง และปรับความละเอียดในการรับชมสดได จุดเดนของ

แอพพลิเคช่ัน MONO29 คือ ผูรับชมสามารถมีสวนรวมกับรายการที่จัดในเวลาดังกลาว โดย

การสงขอความผานแอพพลิเคช่ัน Facebook หรือ Twitter เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือรวม

สนุกชิงรางวัล  อีกทั้งผูใชแอพพลิเคช่ันสามารถต้ังการแจงเตือนในการรับชมเมื่อถึงเวลา

ออกอากาศ ฉายซ้ําและแจงเตือนเมื่อมีขอมูลขาวสารอัพเดต เพ่ือใหผูรับชมไมพลาดใน

รายการที่รับชม  

-    MONO ใหบริการรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผานเว็บไซต 

ซึ่งพัฒนาตอยอดจากเว็บที่มีอยูเดิมคือ Mthai  

• ONE 

ชอง ONE เปนผูใหบริการทีวีดิจิทัลชองรายการประเภททั่วไปความคมชัดสูง (HD) ภายใต 

การบริหารของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มออกอากาศต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 

2557 โดยใชเน้ือหาเดิมที่บริษัทมีอยูมาออกอากาศในชวงแรก และพัฒนาเน้ือหาใหมต้ังแตปลายปพ.ศ. 

2557 เปนตนมา  

จากการรวบรวมขอมูลของที่ปรึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ชอง ONE มีการ

ใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- การใหบริการรับชมผานแอพพลิเคช่ัน ชอง ONE  ซึ่งผูชมสามารถรับชมรายการสดผานทีวี

ออนไลนและชมรายการยอนหลังได 24 ช่ัวโมง และทราบการเปลี่ยนแปลงผังรายการทันที 

โดยเริ่มตนใหบริการในปพ.ศ. 2557279

280 

279 ที่มา: http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews.aspx?NewsID=9570000047252 
280 ที่มา: http://grammy.listedcompany.com/misc/AR/20150331-grammy-ar2014-th-02.pdf หนา81 
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- ชอง ONE ใหบริการรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผาน

เว็บไซต และชองทางการรับชมผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ280

281 อาทิ Facebook YouTube 

และ Instragram เปนตน  

• CH.8 

ชอง 8 เปนผูใหบริการทีวีดิจิทัลในประเภทชองรายการวาไรต้ี ภายใตการบริหารงานของบริษัท 

อารเอส จํากัด (มหาชน) โดยจุดแข็งของชองคือการนําเสนอละครใหม และรายการที่หลากหลาย 

ออกอากาศเปนครั้งแรก โดยในป พ.ศ. 2557  

จากการรวบรวมขอมูลของที่ปรึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการ OTT TV ที่ชอง CH.8 มี 

การใหบริการ สามารถสรุปไดดังน้ี 

- การใหบริการรับชมผานแอพพลิเคช่ัน ชอง CH.8  ซึ่งผูชมสามารถรับชมรายการสดผานทีวี

ออนไลนและชมรายการยอนหลังได 24 ช่ัวโมง และทราบการเปลี่ยนแปลงผังรายการทันที 

โดยเริ่มตนใหบริการในป พ.ศ. 2554281

282 

- ชอง CH.8 ใหบริการรับชมรายการสดและชมรายการยอนหลังทุกประเภทรายการผาน

เว็บไซต www.thaich8.com และชองทางการรับชมผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ 282

283 อาทิ 

Facebook YouTube และ Instragram เปนตน เริ่มใหบริการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.  2553283

284 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการชองโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (OTT TV from Pay TV 

Provider) 

• TrueVisions 

TrueVisions เปนผูนําธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในประเทศไทย ซึ่งมีรายไดหลักมา

จากคาสมาชิกรายเดือนของผูใชบริการ โดยนําเสนอเน้ือหารายการทั้งในและตางประเทศ ผานโครงขาย

ดาวเทียมและโครงขายผสมระหวางเคเบิลใยแกวนําแสงและเคเบิล coaxial    TrueVisions เกิดขึ้นจาก

การรวมกิจการระหวาง IBC และ ยูทีวี ในป พ.ศ. 2541 

ในป พ.ศ. 2558 TrueVisions มีรายไดที่เติบโตสูง ทั้งในชองรายการทีวีดิจิทัล “True4U” และ

กลองรับสัญญาณโทรทัศน True Digital HD จํานวนลูกคารายใหมสุทธิเพ่ิมสูงขึ้นเปนจํานวน ประมาณ 

600,000 คน รายไดเฉลี่ยตอสมาชิกตอเดือนเทากับ 523 บาท รายไดที่เติบโตเพ่ิมสูงขึ้นมาจากธุรกิจมิวสิค 

281 ที่มา: http://www.onehd.net/howtowatch 
282 ที่มา: http://grammy.listedcompany.com/misc/AR/20150331-grammy-ar2014-th-02.pdf หนา81 
283 ที่มา: http://www.rsfriends.com/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-8-application/ 
284 ที่มา: https://www.facebook.com/thaich8 
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เอ็นเตอรเทนเมนท  คาโฆษณา และคาสมาชิก  โดยเฉพาะอยางย่ิงรายไดจากสมาชิกที่เพ่ิมสูงขึ้น ต้ังแต

ไตรมาส 2 ของปพ.ศ. 2558 อันเน่ืองมาจากความนิยมตอแพ็คเกจคอนเวอรเจนซที่เพ่ิมสูงขึ้น284

285 

รูปแบบของแพ็คเกจที่ทาง TrueVisions นําเสนอตอลูกคาผูใชบริการ มีความแตกตางทางดาน

ราคา ขึ้นอยูกับจํานวนชองและความหลากหลายของเน้ือหา ณ ป พ.ศ. 2559  มีจํานวนแพคเกจและราคา

ที่นําเสนอ 5 รูปแบบ ดังน้ี285

286  

- Happy Family HD  ราคา 299 บาทตอเดือน 

- Smart Famaly HD  ราคา 343 บาทตอเดือน 

- Sport Family HD  ราคา 413 บาทตอเดือน 

- Super Family HD  ราคา 629 บาทตอเดือน 

- Gold HD   ราคา 1,568 บาทตอเดือน 

- Platinum HD  ราคา 2,155 บาทตอเดือน 

 ในป พ.ศ. 2556 TrueVisions นําเสนอการรับชมเน้ือหาออนไลนผานอุปกรณพกพาและสมารท

โฟน สําหรับลูกคาของ TrueVisions และ TruemoveH หรือที่เรียกวา TrueAnywhere TrueAnywhere 

เปนโปรแกรมประยุกต (Application) ที่สามารถใชงานไดกับอุปกรณที่มีระบบปฏิบัติการ Andriod และ 

IOS  ลักษณะเดนของการใหบริการดังกลาว คือ มีจํานวนชองที่หลากหลาย พรอมกับผูชมสามารถ

ตรวจสอบรายการลวงหนาได  7 วัน (TV Guide) และบันทึกเปนรายการโปรดได ผูชมสามารถกด

ยอนกลับรายการสดไดทันที่มากที่สุด 2 ช่ัวโมง (2 hours time-shift) สามารถเปดชมรายการ 

ที่ออกอากาศไปแลวยอนหลังได 2 วัน (2 Days Catch-up) และเลือกดูรายการพิเศษไดตามความตองการ 

(Video on demand)286

287 

• PSI 

PSI เปนผูใหบริการธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกผานโครงขายดาวเทียมรายใหญใน

ประเทศไทย หากพิจารณาจากจํานวนกลองรับสัญญาณ ณ ป พ.ศ. 2558 PSI มีประสบการณในการผลิต

และจัดจําหนายอุปกรณตางๆสําหรับการรับชมโทรทัศนผานดาวเทียมมากกวา 20 ป ผลจากการเพ่ิม

จํานวนผูประกอบการในธุรกิจโทรทัศนผานการประมูลทีวีดิจิทัลรวมถึงการรับชมทางอินเทอรเน็ตผานสื่อ

ตางๆ อาทิ YouTube ดวยอุปกรณสื่อสารตางๆ ที่ไดรับความนิยมและเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคมากขึ้น 

ทําให ในป พ.ศ. 2556 PSI เปดใหบริการรับชมรายการสดของทาง PSI ไดฟรี ไมมีการเรียกเก็บคาใชจาย

เพ่ิมเติม ผานโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพาตางๆ โดยใชเทคโนโลยี IP Streaming 

(Internet Protocoal Streaming) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสงขอมูลภาพและเสียงผานเว็บบราวเซอรใน

285ที่มา: http://true.listedcompany.com/misc/AR/20160318-true-ar2015-th-02.pdf 
286ที่มา: http://truevisionsgroup.truecorp.co.th/packages 
287ที่มา: https://anywhere.truevisions.tv/ 
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ระบบอินเทอรเน็ต ทําใหผูชมสามารถรับชมรายการที่ตองการไดทันทีแบบเรียลไทม ความตอเน่ืองใน 

การรับชมขึ้นอยูกับความเร็วของอินเทอรเน็ต287

288 

รูปแบบการเก็บคาบริการจากสมาชิกขึ้นอยูกับประเภท ขนาดของจาน/กลองรับสัญญาณ และ

จํานวนจุดที่ติดต้ัง ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล 288

289 พบวา ราคาที่เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวและรวมคาติดต้ัง  

มีชวงราคาต้ังแต 1,000-15,000 บาท  นอกจากน้ี PSI ไดทําการจําหนายกลองรับสัญญาณใหม PSI O5 

hybrid net Andriod box ในไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2559  โดยกลองดังกลาวอํานวยความสะดวกสบาย

ใหแกผูรับชมในดานการรับชมทีวีผานอินเทอรเน็ต  จัดรายการเปนหมวดหมู  รองรับระบบการสงภาพ

จากสมารทโฟนไปแสดงผลยังหนาจอทีวี และสามารถทําหนาที่เปนตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไดอีกดวย

289

290 

 

บริการ OTT TV โดยผูใหบริการโทรคมนาคม (OTT TV from Telco Provider) 

 พฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงจากการใชบริการเสียง (Voice) 

เปนการใชบริการที่ไมใชเสียง (Non-voice) มากขึ้น เปนจาก 2 เทา ระหวาง ป พ.ศ. 2557-2559291  

ดังน้ัน ผูใหบริการโทรคมนาคมในแตละตลาดจึงมีการปรับตัวและนําเสนอบริการที่สอดคลองกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคในการรับชมสื่อมากขึ้น ผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญในแตละตลาดมีการใหบริการ IPTV 

เปนบริการเสริม หรือบริการพวงกับบริการที่มีอยูเดิม อาทิเชน  

• TOT IPTV 

TOT ซึ่งเปนผูใหบริการที่มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดทั้งในตลาดคาปลีกและตลาดคาสงตลาด

โทรศัพทประจําที่ ในป พ.ศ. 2558292 TOT เริ่มใหบริการการรับชมระบบโทรทัศนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต (TOT IPTV) ในป พ.ศ. 2556 โดยรวมกับ บริษัท มี เทเลวิช่ัน(Me Television) จํากัด จัดเปน

แพคเกจพวงกับกลองรับสัญญาณทีวีผานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของTOT หรือผูใหบริการรายใดก็ได292

293 

รูปแบบการหารายไดของ TOT IPTV มี 2 รูปแบบ คือ 1) ไมมีคาอัตราบริการรายเดือน และ 2) เก็บอัตรา

คาบริการรายเดือน ซึ่งอัตราคาบริการขึ้นอยูกับจํานวนชองที่ผูบริโภคเลือก293

294 

  

288ที่มา: http://www.symphony.net.th/src/misc/news/enjoy/2013/No16.pdf 
289 ที่มา:  http://bit.ly/2bzylCI  และ http://bit.ly/2bweRNn 
290 ที่มา: http://bit.ly/2bdvQYE 
291 ที่มา: มลูคาตลาดสื่อสารประจําป 2558 และประมาณการของป 2559 (http://bit.ly/2baRkXl) 
292 ที่มา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาส 4/ 2558  หนา 6 และ 31 (https://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/4252bf63-26fe-43d3-9a6f-
ec3e22c2277c/4_2558.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4252bf63-26fe-43d3-9a6f-ec3e22c2277c) 
293 ที่มา:http://www.mxphone.net/180113-tot-iptv-internet-tv/ 
294 ที่มา: http://www.totiptv.com/Product/Channel/ByPackage.aspx 
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• AIS IPTV 

AIS  ซึ่งเปนผูใหบริการในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่รายแรกของไทยและมีสวนแบงทางการตลาดที่

สูงที่สุด ณ สิ้นป พ.ศ. 2558295 เริ่มใหบริการอินเทอรเน็ตบานความเร็วสูงหรือ AIS Fibre ในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถรองรับความเร็วอินเทอรเน็ตสูงสุดถึง  1 Gbps296 AIS จึงนําเสนอ AIS 

PLAYBOX ในรูปของบริการขายพวงแกลูกคาที่ใชบริการ AIS Fibre ซึ่งลูกคาสามารถรับชมเน้ือหาดวย

ความคมชัด ระดับ Ultra HD 4K จากขอมูลเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 พบวา พ้ืนที่ใหบริการของ AIS 

Fibre ครอบคลุม 24 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพและปริมณฑล296

297 อัตราคาบริการรายเดือนของ AIS 

Fibre สําหรับลูกคาที่พักอาศัยที่บาน จําแนกตามความเร็วของบริการอินเทอรเน็ตและประเภทของลูกคา

297

298 โดยมีราคาต้ังแต 530-888 บาทตอเดือน ทั้งน้ีลูกคาสามารถรับชมเน้ือหาจากฟรีทีวี ดิจิทัลทีวีและ

ชองพรีเมี่ยมไดมากกวา 100 ชอง และลูกคาสามารถซื้อบริการรับชมภาพยนต ซีรี่สเพ่ิมรายเดือน เดือน

ละ 119-159 บาทตอเดือน298

299  

 

• 3BB 

3BB เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงประจําที่ในตลาดคาปลีกบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงเปนอันดับ 2 รองจาก TRUE ในป 2558 และมีแนวโนมของสวน

แบงทางการตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองนับต้ังแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา 299

300 3BB ไดเปดใหบริการ 

3BB IPTV กับผูรับบริการที่ใชอินเทอรเน็ตของ 3BB และมีการเปดใหบริการ 3BB Cloud IPTV ในป  

พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนบริการฟรีแกลูกคาเดิมและรองรับการรับชมผานสมารทโฟนและอุปกรณพกพา  โดย

สามารถรับชมฟรีทีวีออนไลน ชองเคเบิล/ชองอินเทอรเน็ตทีวี ภาพยนตร สําหรับผูใชทั่วไป สามารถใช

บริการรับชมไดเพียงชองฟรีทีวีจํานวน 3 ชองและคุณภาพความคมชัดของภาพนอยกวาลูกคาสมาชิก300

301  

ลักษณะสําคัญของของบริการ IPTV ผูใหบริการทั้งสามรายขางตนคือผูรับบริการสามารถ

รับชมดูรายการยอนหลังสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง (Time-shifted) และบริการชมรายการตามสั่ง (Video 

on Demand) และรองรับการรับชมผานโทรทัศน สมารทโฟน/แท็บเล็ตและคอมพิว เตอร  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใหบริการ IPTV ของผูใหบริการแตละรายมีอัตราการเติบโตของรายได

ไมสูงมากนัก ผูใหบริการแตละรายใหบริการ IPTV เปนบริการเสริมเพ่ือรักษาลูกคารายเดิมไว และ 

การใหบริการ IPTV เปนการบริการที่ผูชมจําเปนตองเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใด

295 ที่มา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาส 4/ 2558  หนา 10 (https://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/4252bf63-26fe-43d3-9a6f-
ec3e22c2277c/4_2558.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4252bf63-26fe-43d3-9a6f-ec3e22c2277c) 
296 ที่มา: รายงานประจําป 2558 ของ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวสิ (http://advanc.listedcompany.com/misc/ar/20160226-advanc-ar-2015-th-03.pdf) 
297 ที่มา: http://www.ais.co.th/fibre/ 
298 ที่มา: http://www.ais.co.th/fibre/package_home.html 
299 ที่มา: http://www.ais.co.th/playbox/movie.html และ http://www.ais.co.th/playbox/movie.html 
300 ที่มา: รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาส 4/ 2558  หนา 17 (https://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/NBTC/4252bf63-26fe-43d3-9a6f-
ec3e22c2277c/4_2558.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4252bf63-26fe-43d3-9a6f-ec3e22c2277c) 
301 ที่มา: http://www.iphoneapptube.com/ios-app/3bb-cloud-iptv-free-tv-online-youtube/ 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 247 

                                                            

http://advanc.listedcompany.com/misc/ar/20160226-advanc-ar-2015-th-03.pdf
http://www.ais.co.th/playbox/movie.html%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


 
รายหนึ่ง เปนการเฉพาะจึงจะสามารถรับชมเนื้อหาได ซึ ่งอาจจะกลาวไดวาไมไดเปนบริการ  

OTT TV เต็มรูปแบบ 

• AIS Play 

ในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2559 AIS เปดใหบริการแอพพลิเคชั่น AIS Play ซึ่งพัฒนาตอ

ยอดจากรวมกันของ AIS Movie Store และแอพพลิเคชั่น AIS Live TV302 (ซึ่ง AIS LiveTV เปด

ใหบริการตั้งแตป 2555) ซึ่งผูบริโภคสามารถดูรายการทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม ดูรายการยอนหลัง

ไดถึง  7 วันและสามารถรับชมภาพยนตรออนไลนแบบตามสั่งไดอีกดวย 302

303 รายการทีวีมีการแบง

หมวดหมูออกเปน 4 หมวดหลัก ไดแก หมวดขาว บันเทิง ตางประเทศ การศึกษา และกีฬา  สวนของ

ภาพยนตรแบงออกไดเปน 3 หมวดหลัก ไดแก ซีรีส ภาพยนตและการตูน ซึ่งภาพยนตรที่รับชมฟรี

สวนใหญเปนภาพยนตรจากคาย GTH   

AIS PLAY รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในกรณีของลูกคาผูใชบริการเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ AIS หากใชผานอินเทอรเน็ต3G/4G ของ AIS จะสามารถเช่ือมตอเขาใชแอพพลิเคช่ันน้ี

ไดทันที แตหากเช่ือมตอผานเครือขายผูใหบริการอ่ืน หรือใช WiFi จะตองทําการเขาใชบริการดวยรหัส

แบบ One Time Password (OTP) 303

304 

 

บริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิม (OTT TV from Collaborated 

Provider) 

จากการศึกษาพบวา การใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยอยูในชวงของการเริ่มตนใหบริการ 

ดังน้ันบริการ OTT TV ที่เกิดจากการรวมตัวระหวางผูใหบริการรายเดิมยังไมปรากฎอยางชัดเจน โดย  

สามารถสรุปภาพรวมลักษณะของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย ดังรูปที่ 6-2 

302 ที่มา: http://bit.ly/2c58ghB  
303 ที่มา: http://www.it24hrs.com/2016/ais-4g-advanced-launch/ 
304 ที่มา: http://www.9tana.com/node/ais-play/ 
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รูปท่ี 6-2: ภาพรวมลักษณะของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

และหากพิจารณาขอมูลขางตน จะเห็นไดวา รูปแบบการใหบริการและรูปแบบการหารายไดของ

ผูใหบริการมี  2 รูปแบบหลักคือรายไดจากการเก็บคาบริการรายเดือน (SVoD) หรือรายครั้ง (TVoD) และ

รายไดจากคาโฆษณา (AVoD) ไดดังตารางที่ 6-3 

  

ประเภทบริการ รายชื่อ 

ผูใหบริการ 

จุดเดน รูปแบบการหารายได อัตราคาบริการ

รายเดือนเริ่มตน 

(หากมี) 

บริการ OTT 

TV โดยผู

ใหบริการราย

ใหม 

Hollywood 
HD 

- มีการจัดหมวดหมูภาพยนตร
เปนอยางดี  
- สัดสวนของภาพยนตรไทย
มากกวาภาพยนตร
ตางประเทศ  
- เทคโนโลยีในการรับชม
ภาพยนตรตอเนื่อง  

เก็บคาสมาชิกราย
เดือน (SVoD) และ
รายครั้ง (TVoD) 

199 บาท 

Primetime - เนนภาพยนตรฮอลลีวูดใหม
ท่ีเพ่ิงทําการฉายในโรง
ภาพยนตรในชวงระยะเวลา 2-
3 เดือน ลาสุด และซีรีส
ตางประเทศ  
- ระบบคุณภาพเสียงและ
ความคมชัด 

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD) และรายครั้ง 
(TVoD) 

199 บาท 

OTT TV Players in Thailand

Independent OTT TV Provider: OTT TV from Free TV Provider:

OTT TV from Pay TV Provider:OTT TV from Telco Providers:

CH3

TV3Official

workpointtv.com/streaming/

Mono

www.thaitv3.com/ดูทีวีออนไลน/ http://www.onehd.net/

One

https://www.thaich8.com/

CH8

CH7

CH7. Live
www.ch7.com/live.html

• No OTT TV provider from Content provider or collaborated providers

Application:

Workpoint

workpointofficial
Application:

Web & application:

CH7

Web & application:

Application:
ThaiCh8

Local OTT TV

Regional/Global OTT TV
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ประเภทบริการ รายชื่อ 

ผูใหบริการ 

จุดเดน รูปแบบการหารายได อัตราคาบริการ

รายเดือนเริ่มตน 

(หากมี) 

- มีพันธมิตรท่ีสรางชองทางใน
การนําเสนอการบริการท่ี
หลากหลาย  

DOONEE - นําเสนอหนังซีรีสฮอลลีวูด
คุณภาพคมชัดระดับ HD มาก
ท่ีสุด 
- ผูใชบริการสามารถเลือกชมซี
รีสดังมากมายแบบไมจํากัดได
จากทุกท่ีทุกเวลาตลอด 24 
ชั่วโมง ผานอุปกรณท่ี
หลากหลาย  
- มีการใชเทคโนโลยีระบบ 
Smart Player ท่ีสามารถหยุด
และกลับมารับชมไดอยาง
ตอเนื่อง (Pause and Play)  

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD) 

150 บาท 

MONOMaxxx - เริ่มใหบริการในป พ.ศ. 
2554 
- ความหลากหลายของเนื้อหา 
โดยเฉพาะซีรีสเอเชีย (Action-
อิทธิฤทธิ์) และการตูน อีกท้ัง
ในสวนของภาพยนตร
ตางประเทศท่ีไดรับรางวัล 
หรือภาพยนตรนอกกระแส 
- เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับความ
คมชัดในการรับชม 

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD)  

129 บาท 

iflix - เครือของบริษัท Catcha 
Group  
- เนนในเรื่องราคาท่ีสามารถ
ใหทุกคนเขาถึงได ความ
นาเชื่อถือของระบบ และความ
หลากหลายของเนื้อหา 
- เนื้อหาท่ีหลากหลายและมี
สัดสวนเนื้อหารายการเด็กสูง
ถึงรอยละ 20 

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD) และรายครั้ง 
(TVoD) 

100 บาท 

Netflix - ผูใหบริการ OTT TV อันดับ 
1 ของสหรัฐอเมริกา และเปนผู
ใหบริการ OTT TV รายใหญ
ท่ีสุดของโลก  

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD) และรายครั้ง 
(TVoD) 

280 บาท 
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ประเภทบริการ รายชื่อ 

ผูใหบริการ 

จุดเดน รูปแบบการหารายได อัตราคาบริการ

รายเดือนเริ่มตน 

(หากมี) 

- เทคโนโลยีระบบเสียงและ
ความคมชัดของภาพ 

HOOQ - ผูใหบริการ OTT TV ท่ีใหญ
ท่ีสุดในเอเชีย เกิดจากการรวม
ทุนของบริษัทระดับโลก 3 ราย 
ไดแก SingTel, Warner 
Bros. และ Sony Pictures  
- เปนพันธมิตรกับบริษัทแอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอ
เอส) 

เก็บคาสมาชิกราย
เดือนหรือรายป 
(SVoD) และรายครั้ง 
(TVoD) 

119 บาท 

LINE TV - มีฐานผูใชบริการจํานวนมาก 
- เปนพันธมิตรกับผูผลิต
เนื้อหาท่ีมีชื่อเสียง  

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

- 

YouTube - เนื้อหาหลากหลาย 
- เปดใหบริการชมวีดีโอแบบ
ออฟไลน โดยสามารถเก็บไวดู
ไดนานถึง 48 ชั่วโมง   

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

- 

บริการ OTT 

TV โดยผู

ใหบริการชอง

โทรทัศนแบบ

ฟรีทีวี 

7 - เนื้อหารายการของชองท่ีโดด
เดน ไดแก ละครโทรทัศน 
รายการกีฬาและการ
ถายทอดสดกีฬา  
- เปนชองฟรีทีวีท่ีไดรับความ
นิยมเปนอันดับหนึ่งมา
ยาวนาน   

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

- 

3 - เนื้อหารายการท่ีหลากหลาย 
- สนใจในการดําเนินการ 
โทรทัศนระบบบอกรับเปน
สมาชิกในอนาคตอีกดวย 

รายไดหลักจากคา

โฆษณา (AVoD) 

- 

WORKPOINT - เนื้อหารายการเกมโชวและ
รายการวาไรตี ้

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

 

MONO - ภาพยนตรและละครชุดจาก
ตางประเทศ  
 

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD)  

- 

ONE - รับชมรายการสดผานทีวี
ออนไลนและชมรายการ
ยอนหลังได 24 ชั่วโมง และ
ทราบการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการทันที  
- เนื้อหารายการท่ีหลากหลาย 

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

- 
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ประเภทบริการ รายชื่อ 

ผูใหบริการ 

จุดเดน รูปแบบการหารายได อัตราคาบริการ

รายเดือนเริ่มตน 

(หากมี) 

ชอง 8 - รายการวาไรตี้  
- รับชมรายการสดผานทีวี
ออนไลนและชมรายการ
ยอนหลังได 24 ชั่วโมง และ
ทราบการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการทันที  

รายไดหลักจากคา
โฆษณา (AVoD) 

- 

บริการ OTT 

TV โดยผู

ใหบริการ

โทรทัศนแบบ

บอกรับสมาชิก 

(Pay TV) 

TrueVisions - ผูนําธุรกิจโทรทัศนระบบ
บอกรับเปนสมาชิกในประเทศ
ไทย  
- มีจํานวนชองท่ีหลากหลาย 
พรอมกับผูชมสามารถ
ตรวจสอบรายการลวงหนาได  
7 วัน (TV Guide) และบันทึก
เปนรายการโปรดไดอีกดวย 
ผูชมสามารถกดยอนกลับ
รายการสดไดทันท่ีมากท่ีสุด 2 
ชั่วโมง (2 hours time-shift)  
- สามารถเปดชมรายการท่ี
ออกอากาศไปแลวยอนหลังได 
2 วัน (2 Days Catch-up) 
และเลือกดูรายการพิเศษได
ตามความตองการ (Video on 
demand) 

เก็บคาสมาชิกราย

เดือนหรือรายป 

(SVoD) 

เพ่ิมเติมจาก

คาบริการราย

เดือนอีก 299 

บาท 

PSI - ผูใหบริการธุรกิจโทรทัศน
ระบบบอกรับเปนสมาชิกผาน
โครงขายดาวเทียมรายใหญใน
ประเทศไทย  
- ใหบริการรับชมรายการสด
ของทาง PSI ไดฟรี ไมมีการ
เรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม 
โดยใชเทคโนโลยี IP 
Streaming  
- ผูชมสามารถรับชมรายการท่ี
ตองการไดทันทีแบบเรียลไทม 
ความตอเนื่องในการรับชม
ขึ้นอยูกับความเร็วของ
อินเทอรเน็ต 

แบบไมหารายได 
(OTT as a Feature) 
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ประเภทบริการ รายชื่อ 

ผูใหบริการ 

จุดเดน รูปแบบการหารายได อัตราคาบริการ

รายเดือนเริ่มตน 

(หากมี) 

บริการ OTT 
TV โดยผู
ใหบริการ
โทรคมนาคม  

AIS Play 
 

- พัฒนาตอยอดจากรวมกัน
ของ AIS Movie Store และ
แอพพลิเคชั่น AIS Live TV    
- ผูชมดูรายการยอนหลังไดถึง  
7 วันและสามารถรับชม
ภาพยนตรออนไลนแบบตาม
สั่งได  

เก็บคาสมาชิกราย
เดือน (SVoD) 

119 บาท 

ตารางท่ี 6-3: ภาพรวมของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยและรูปแบบการหารายได 
 

6.2.1 แนวโนมตลาดการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

แนวโนมตลาดการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย ขึ้นอยูกับโอกาสและความทาทายที่คาดวา

จะเกิดขึ้นในหลายดาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

โอกาส 

• การเขาถึงและการใชบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สงู 

 จากขอมูลของศูนยขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงานกสทช. ในป พ.ศ. 2559 

พบวา จํานวนผูลงทะเบียนใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยมีการเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดนับต้ังแต ป 

พ.ศ. 2546-2559  โดยจํานวนผูลงทะเบียนใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในป พ.ศ. 2559 มี 

การคาดการณวาเทากับ 6.5 ลานรายโดยประมาณ ดังแสดงในรูปที่ 6-3 อุปกรณหลักในการใชงาน

อินเทอรเน็ต คือโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณพกพาที่มีบริการเช่ือมตอกับระบบ 3G สงผลใหสัดสวน 

การใชงานประเภทขอมูล (Data) ซึ่งรวมถึงอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่และการรับชมเน้ือหาผานสื่อ

ในรูปแบบ VDO เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 50 ของการใชงานในป พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2551 ที่มี

ผูใชงาน Data เพียงรอยละ 10 ของการใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่เทาน้ัน   
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รูปท่ี 6-3: ของผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและการใชขอมูลการเพ่ิมขึ้น  
 

 ประกอบกับขอมูลการประมาณการของAnalysys Mason305 ในป 2558 ช้ีใหเห็นวา ภายในป 

2562 อัตราการเขาถึงบรอดแบรนดไรสายตอประชากร 100 คน (mobile broadband penetration 

rate ) และ อัตราการเขาถึงบรอดแบรนดประจําที่ของไทย (fixed broadband penetration rate) จะมี

อัตราการเขาถึงรอยละ 120 และรอยละ 35 ตามลําดับ นอกจากน้ี อัตราการใชงาน โทรศัพทเคลื่อนที่

แบบ Smart Phone จะสูงถึงรอยละ 70-90 ดวย 

• การแขงขันของผูใหบริการในตลาด SVoD 

การแขงขันในตลาด OTT TV สําหรับผูใหบริการที่มีรูปแบบในการหารายไดแบบ SVoD ที่อาจ

กลาวไดวา Hollywood HD เปนผูนําของกลุมผูใหบริการ OTT TV ใหมในตลาดดังกลาว หากพิจารณา

จากรายได โดยในป พ.ศ. 2558 Hollywood HD มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 299 ลานบาท รองมา

คือ Primetime MonoMaxxx Doonee Iflix และ HOOQ  โดยมีรายไดเทากับ 143 ลานบาท 98 ลาน

บาท 73 ลานบาท 18 ลานบาทและ 17 ลานบาท ตามลําดับ และอัตราคาบริการรายเดือนของแตละราย

อยูในชวงราคา 99-200 บาท ดังแสดงในรูปที่ 6-4  ซึ่งอัตราคาบริการดังกลาวเปนระดับราคาที่ใหบริการ

ใกลเคียงกับประเทศมาเลเซียและไมไดสูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศกรณีศึกษาอ่ืนๆ  

305 ที่มา: http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2015/05/Building-Thailands-Digital-Economy.-Full-Report.-ENG.-April2015.pdf 

Growth in broadband adoption in Thailand 
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รูปท่ี 6-4: การแขงขันของผูใหบริการในตลาด SVoD 

อยางไรก็ตาม รายไดรวมของผูใหบริการ OTT TV รายใหมทั้ง 6 รายไดแก Hollywood HD 

Primetime MonoMaxxx DOONEE iflix และ HOOQ ในตลาด SVoD คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 10 

ของรายไดของผู ใหบริการ OTT TV ที่ เปน Pay TV รายเดิมอยาง (คิดเทียบกับรายไดรวมของ 

TrueVisions ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ. 2559) จึงอาจกลาวได การเขามาผูใหบริการ OTT TV  

รายใหมไมไดสงผลกระทบกับรายไดของผูใหบริการรายเดิมมากนักในสภาพตลาดปจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ระยะเวลาการใหบริการของผูใหบริการใหมอยูในชวงของการเริ่มเขาสูตลาด 1-2 ปแรกเทาน้ัน แตเน้ือหา

ที่ผูใหบริการ OTT TV รายใหมแตละรายใหบริการไมไดมีรูปแบบเน้ือหาเดียวกันทั้งหมด เชน Hollywood 

HD มีจุดเดนในการใหบริการภาพยนตรไทย Primetime เนนการนําเสนอภาพยนตรที่เพ่ิงออกจากโรง

ภาพยนตรและภาพยนตรต า งประเทศ  ในขณะที่  iflix มี สั ดส วนของ เ น้ือหาสํ าหรับ เ ด็กถึ ง 

รอยละ 20 เปนตน ความแตกตางน้ีอาจสงผลใหการแขงขันและโอกาสการเติบโตของผูใหบริการในตลาด 

SVoD ไดในอนาคต  

• การแขงขันและใหบรกิารในตลาด AVoD 

ผูใหบริการ OTT TV ในตลาด AVoD ของไทยที่สําคัญประกอบไปดวย YouTube Line TV และ

OTT TV แอพพลิเคช่ันของผูใหบริการโทรทัศนแบบฟรีทีวี โดยผูใหบริการรายใหญ คือ YouTube  และ

ในป พ.ศ. 2558 Line TV เริ่มเขามาใหบริการ OTT TV ในตลาดน้ีเชนกัน การเขามาของ Line TV ในชวง

แรกไมไดสงผลกระทบตอรายไดการโฆษณาของ YouTube มากนัก ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 6-5 YouTube 

มีสัดสวนรายไดจากการโฆษณามากกวารอยละ 75 ในขณะที่ผูใหรายอ่ืนๆ มีสัดสวนรายไดจากคาโฆษณา

รวมกันทั้งสิ้นรอยละ 25 เทาน้ัน อยางไรก็ตาม การเขามาของ Line TV ทําใหเน้ือหาในการรับชมม ี

SVoD OTT TV in Thailand

2558 OTT TV Revenue in Thailand (THB)

299m

98m
73m

143m*

18m* 17m*

Launched 
mid 8/2558

Note: * Forecast number
Source: DBD 9/2559, Mono Technology, TIME database

Netflix: 
• Started in Thailand in Jan 2559
• Netflix is estimated to be a dominant 

player in Thai SVoD market because it 
is a well-known OTT TV player and 
there are an amount of Thais had been 
waiting for the launch in Thailand

• Estimated revenue in 2559: 420mTHB

AIS Play:
• As a feature for AIS Playbox customers
• Offer exclusive contents i.e. GMM 

Bravo, Kik-Doo Taa Ngao Seang
• Act as an application portal for HOOQ, 

Doonee, etc.

• Launched as a feature for TrueVisions customer 
in 2556

• Currently added SVoD (starts at 100THB/m) and 
TVoD packages for customers who want to watch 
only via the application 

199
THB/m

129
THB/m

150
THB/m

99
THB/m

100
THB/m

119
THB/m

True Visions Anywhere:

Starts 
at
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ความหลากหลายและเขาถึงกับความตองการของผูรับชมเฉพาะกลุมมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเติบโต

ของการโฆษณาผานสื่อวิดีโอมีแนวโนมการเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกวา 2 เทาใน 1-5 ปขางหนา ดังน้ัน อาจ

สรุปไดวา การใหบริการ OTT TV ในตลาด AVoD ยังมีโอกาสสําหรับใหผูประกอบการรายใหมและ 

รายเดิมในการเขามาแขงขัน 

 

รูปท่ี 6-5: สัดสวนรายไดจากคาโฆษณาของผูใหบริการ OTT TV ในตลาด AVoD 

• โอกาสของการสนับสนุนผูใหบริการ OTT TV จากรางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

โครงสรางของเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบ 6 สวนสําคัญคือ โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ (Hard 

infrastructure) โครงสรางพ้ืนฐานดานกฎเกณฑและมาตรฐาน (Soft infrastructure) โครงสรางพ้ืนฐาน

ของการใหบริการ (Service infrastructure) การสงเสริมและการดําเนินการ (Digital economy 

promotion) สังคมดิจิทัล (Digital society) ความรูเชิงดิจิทัล (Digital knowledge and information) 

รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีสวนชวยสนับสนุนการเติบโตของการใหบริการ OTT TV โดยเฉพาะ 

ผูใหบริการ OTT TV รายใหมที่มีขนาดเล็ก หรือมีลักษณะเปน Tech Start up  หรือผูที่อยูในอุตสาหกรรม 

OTT TV ในหลายดาน อาทิ เน้ือหาดิจิทัล (Digital content) และ ซอฟแวร เปนตน โดยการสนับสนุน

อาจมีหลายรูปแบบ  ไดแก การสนับสนุนใหโครงสรางพ้ืนฐานมีความพรอมเพ่ือรองรับบริการดิจิทัลใหมๆ 

การจัดสรรเงินทุนหรืองบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานที่เก่ียวของกับเน้ือหาอยางเปนรูปธรรม 

รวมทั้งการสงเสริมและการสนับสนุนการผลิตกําลังคนใหเกิดความพรอมและความรูที่เก่ียวของ เพ่ือ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการหรือผูผลิตเน้ือหาที่ไดรับการสนับสนุน และ

ใหบริการ OTT TV เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอีกดวย  
 

AVoD OTT TV in Thailand

77%

23%

2,165 mTHB

Digital Video Advertising Revenue 2559*

& Others such as Sanook.com

1,663 
mTHB

502mTHB 
will be 
allocated 
to parties;

Source: TNS, DAAT, Thailand Digital Advertising, mid 
year 2559, TIME estimations

Digital Video Advertising

2,165

4,502

x 2.1

2559 2563F

mTHB

• Digital video advertising is expected to 
grow from 1,599 mTHB last year to 2,165 
mTHB this year (an increase of 26%)

• Currently, video advertising dominates by 
the spending on YouTube

• The increasing number of platforms and 
the changing of consumer behavior 
toward on-the-go TV will be key driver of 
digital video adverting in the near future.

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 256 



 
ความทาทาย 

• ตนทุนลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy) 

ความทาทายของผูใหบริการ OTT TV คือการพ่ึงพิงผูผลิตรายการหรือผูจัดหารายการเพ่ือติดตอ

ซื้อรายการโดยเฉพาะรายการจากตางประเทศ การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูประกอบการทําใหผูประกอบการ

จําเปนตองมีกลยุทธใหมาซึ่งสิทธิในการแพรภาพเน้ือหาสําคัญและนาสนใจ  ดังจะเห็นไดจากการที่ 

TrueVisions หรือ MonoMaxxx มีแผนในการจัดหารายการประเภทกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล 

ภาพยนตรตางประเทศและภาพยนตรไทยมากขึ้น จากขอมูลตัวเลขรายการทางการเงินในป พ.ศ. 2558 

ของกลุม TrueVision พบวาตนทุนของการจัดหารายการโดยเฉพาะรายการตางประเทศคิดเปน 

รอยละ 26 ของรายไดจากคาบริการ เพ่ิมสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2557 เทากับรอยละ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

ผูใหบริการ OTT TV จําเปนตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมากสําหรับการไดมาซึ่งเน้ือหาและรายการที่

นาสนใจ หากผูใหบริการรายใดมีขอจํากัดทางการเงิน อาจเปนอุปสรรคตอการรักษาและเพ่ิมสวนแบง 

ทางการตลาด 

 อีกทั้ง จากขอมูลของสมาคมภาพยนตรอเมริกัน (Motion Picture Association of America: 

MPAA) พบวาการรับชมเน้ือหาและรายการตางๆจากผูผลิตเน้ือหาในสหรัฐอเมริกาของไทย รอยละ 79 

เปนการรับชมผานวิดีโอ แผนดีวีดีหรือสื่อออนไลนที่ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธ์ิ305

306 ผูที่ไดรับผลกระทบ

หลักคือผูผลิตเน้ือหาทั้งในและตางประเทศ ผูจัดจําหนาย ผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรและรานจําหนาย

แผนดีวีดี และผูประกอบการ OTT TV โดยมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการประมาณการ

วา มีมูลคามากกวา 400 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังคงถูกจัดอันดับ

โดย ใหอยูในกลุมประเทศที่มีการจับตาเปนอันดับตน (Prioirty wacth list) ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ

เน้ือหา306

307,308  

นอกจากน้ี กลุมผูใหบริการ OTT TV ที่เปนผูใหบริการ PAY  TV เดิม อาทิ TrueVisions เคย

ประสบกับปญหาของการลักลอบใชสัญญาณหรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ  ผูประกอบการจึงตองทํา 

การปรับเปลี่ยนระบบการออกอากาศใหมีความปลอดภัยสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมลูกคาพรีเมี่ยมที่รับชม

เน้ือหาพิเศษและรายการเฉพาะ ผานเทคโนโลยีการเขารหัสสัญญาณใหม และ MPEG-4 จากขางตนจะ

เห็นไดวาตนทุนลิขสิทธ์ิของเน้ือหาและปญหาดานการละเมิดลิขสิทธ์ิ สงผลกระทบตอขีดความสามารถใน 

การแขงขันของผูใหบริการ OTT TV รวมทั้งผูผลิตเน้ือหาทั้งในและตางประเทศเปนอยางมาก  

 

 

306 ที่มา: http://austg.com/include/downloads/PirateProfile.pdf 
307 ที่มา: https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf 
308 ที่มา: http://www.iipawebsite.com/rbc/2016/2016SPEC301THAILAND.PDF 
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• ราคาคาบริการและเทคโนโลยี 

ความหลากหลายของเน้ือหาในการใหบริการรับชมและจํานวนผูใหบริการ OTT TV ที่เพ่ิมมากขึ้น

ทําใหผูประกอบการรายเดิมจําเปนตองปรับลดคาบริการลงเพ่ือรักษาและขยายฐานลูกคาเดิม ซึ่งจะเห็น

จากการปรับลดลงของรายไดเฉลี่ยตอสมาชิก (ARPU) ของ TrueVisions ที่ปรับลดลงจากรอยละ 30 ใน

ไตรมาส 2 ของป พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา และเชนเดียวกับ Hollywood 

HD และ Primetime ที่ปรับลดลงรอยละ 33 และรอยละ 50 ตามลําดับ ดังรูปที่ 6-6  

ในขณะเดียวกัน ผูใหบริการ OTT TV จําเปนตองใหความสําคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ อาทิ การใหความสําคัญกับคุณภาพความคมชัดของภาพและเสียง การ

สรางประสบการณในการรับชมที่ดีแกผูรับชม (เชน การรับชมไดหลายหนาจอ การแนะนํารายการโปรด 

การจดจําการรับชมครั้งลาสุด เปนตน) การจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Right Management:DRM) โดย

เจาของลิขสิทธ์ิใชเทคโนโลยีในการควบคุมการเขาถึงและการใชงานขอมูลดิจิทัล เพลง ภาพยนตรหรือ

ฮารดแวรได และเทคโนโลยีภาพถาย 360 องศาและภาพเสมือน (Virtual Reality)ที่ใชในการถายทอด

รายการสดและกีฬา 308

309 เปนตน ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีดังกลาวอาจเปนตนทุนที่คอนขางสูงสําหรับ 

ผูใหบริการ OTT TV รายเล็กและรายใหม ซึ่งมักจะเริ่มตนจากการมีเงินลงทุนที่ไมมากและพัฒนา

แพลตฟอรมในการใหบริการขึ้นมาดวยตนเอง 

 

รูปท่ี 6-6 : ราคาคาบริการของผูใหบริการ OTT TV และเทคโนโลยีท่ีสําคัญตอการใหบริการ 
  

309 ที่มา: http://media2.telecoms.com/e-books/DTVE/magazine/msott16pt5_lo.pdf 

Price Trends and Technologies 
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Self Developed Platform

-The decreasing in price reflects the competition in the market, in 
particular for truevisions. 

-truevisions has occupied the mass segment,  but it lower the price in 
order to offset with more subscription base they gained.

-SVoD pricing of independent providers is lower than 200 THB/m

Short run technologies needed:

-Video compression- 4K, HEVC

-Digital right management (DRM encryption scheme 
for securely licensing distributing

-Multiscreen personalization

-Service or equipment to improve user experience 
(UX)

-Technology for live broadcasting i.e. virtual reality and 
360° video

Source: Time database, Digital TV Europe(2016)

THB/sub/month
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• ความเก่ียวของของการใหบริการ OTT TV กับ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

เน่ืองจากบริการ OTT TV เปนบริการใหมที่เกิดจากการหลอมรวมสื่อและมีการแพรภาพผาน

โครงขายอินเทอรเน็ต ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดสูงวาการเกิดขึ้นของ OTT TV จะเกี่ยวของกับการผูให

บริการอินเทอรเน็ตและผูประกอบกิจการโทรคมนาคม หากพิจารณาจาก พ.ร.บ.ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมฉบับปจจุบัน ทางที่ปรึกษาเห็นวา พ.ร.บ.ดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคตอผูใหบริการ OTT TV 

แตอยางใด ทั้งน้ีเน่ืองจากไมปรากฎการกีดก้ันหรือขัดขวางการใหบริการ OTT TV ของผูใหบริการ OTT 

TV เฉพาะรายหรือทั้งหมด และผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่

สงเสริมผูประกอบการ OTT TV อีกดวย อยางไรก็ดี หากในอนาคตปริมาณการรับชมวีดีโอออนไลนเพ่ิมขึ้น

มาก ทั้งระยะเวลาในการรับชมและปริมาณผูที่รับชม ในขณะเดียวกันผูประกอบกิจการโทรคมนาคมไม

สามารถบริหารจัดการชองความถี่ไดดี (Bandwidth management) และหนวยงานที่กํากับดูแลมีการ

ออกกฎความเปนกลางทางเน็ต (Net Neutrality) ขึ้น อาจสงผลตอแรงจูงใจของผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมในการลงทุนขยายโครงขายไดเชนกัน ดังแสดงในรูปที่ 6-7 

 

รูปท่ี 6-7: ความเกี่ยวของของการใหบริการ OTT TV กับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

• การกํากับดูแลการแขงขันภายในผูใหบริการ OTT TV และระหวางผูใหบริการ TV 

ประเภทอ่ืนๆ    

เน่ืองจากการใหบริการ OTT TV เปนบริการใหมสําหรับประเทศไทย โดยสวนใหญผูใหบริการเริ่ม

ใหบริการแกผูบริโภคในป พ.ศ. 2555  กฎ ระเบียบและขอกําหนดในการกํากับดูแลที่ไมชัดเจนอาจจะ

สงผลถึงความไดเปรียบเสียเปรียบในทางธุรกิจและสิทธิของผูบริโภคในการรับชมเน้ือหา เน่ืองจาก 

ผูใหบริการ OTT TV มีลักษณะการประกอบการที่แตกตางกันในดานตางๆ ไดแก ความเปนเจาของทาง

Does Thai Telecom Acts relevant to OTT TV?

Advertising 
fee

OTT Player Telco

Consumer

Advertiser Brands/Manufacturer

Bandwidth

Pay for priority

Subscription 
fee

Free view

Buying product/service
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ew

er
pa

ym
en

t

Telecom acts

Bandwidth management
Pay for Priority

ZEED SIM

YOUTUBE/ 24GB

Under Telecom Business Act (B.E.2544) and current OTT service competition, Telco. service providers gain revenue  from 
data usage than traditional voice revenue. 
- Telco. continuing expand telecom infrastructure in term of  coverage, capacity and mobility. 
- However, higher traffics will be a threat for their investment if Telco. could not manage the traffic well.
-  Telco may need to collaborate with other network providers  and also supporting from the NRA in the near future.

OTT TV packages
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ธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ที่ต้ังของธุรกิจจดทะเบียน เปนตน ขอบเขตของการใหบริการ OTT TV ความเขมงวด

ในการกํากับดูแลเน้ือหาของผูใหบริการ OTT TV และระหวางผูใหบริการ OTT TV กับผูใหบริการ TV 

ประเภทอ่ืนๆ ดังน้ัน การออกแบบเครื่องมือ กฎระเบียบในการกํากับดูแลโครงขาย แอพพลิเคช่ันและ

เน้ือหาจากหนวยงานกํากับดูแลจึงเปนสิ่งที่ทาทายเปนอยางย่ิง เพ่ือใหผูบริโภคเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ

และหลากหลาย และผูใหบริการมีการแขงขันที่เปนธรรม 

6.2.2 การวิเคราะหธุรกิจของผูใหบริการ OTT TV ที่นาสนใจ 

การศึกษาในสวนน้ี ที่ปรึกษาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของผูใหบริการ 

OTT TV ที่นาสนใจในแตละประเภทของผูใหบริการจํานวน 10 ราย โดยแหลงขอมูลที่นํามาใชในการ

วิเคราะหมาจาก 2 คือ การสัมภาษณผูประกอบการและการสืนคนขอมูลผานสื่อตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ผูใหบริการที่มีรูปแบบการหารายไดผานคาสมาชิก  

• MonoMaxxx  

MonoMaxxx เปนผูใหบริการ OTT TV ภายใตการบริหารงานของบริษัท โมโน กรุป จํากัด 

(มหาชน) และมีนายพิชญ โพธารามิกเปนผูถือหุนใหญ ในสัดสวนรอยละ 71.35310 ในป พ.ศ. 2558 

MonoMaxxx มีรายไดจากการใหบริการ OTT TV ผานคาสมาชิก 298 ลานบาท 310

311 กลุมลูกคาที่รับชม

รอยละ 50 อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เหลืออีกรอยละ 50 อาศัยอยูในเขต

ตางจังหวัด อัตราคาบริการที่เรียกเก็บสําหรับคาสมาชิก เริ่มตนต้ังแต 129 บาทตอเดือน  

MonoMaxxx คาดการณวาจํานวนสมาชิกจะมีมากกวา 2 ลานรายในป พ.ศ. 2559 โดยกลยุทธ

ทางการตลาดหลักที่ใชคือ การตลาดหางยาว (Longtail Marketing) คือ การมีเน้ือหารายการ ซีรีส ละคร

เอเชียที่ไมไดรับความนิยมตามกระแสแตเปนที่รูจักของผูชมสวนใหญและสามารถสรางรายไดในระยะยาว 

ในป พ.ศ. 2559 MonoMaxxx ใหความสําคัญกับการจัดหาเน้ือหาที่นาสนใจเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับ

จํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น การพัฒนาระบบการรับชมเน้ือหาทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรดวยตนเอง  

การวิเคราะหพฤติกรรมในการรับชมของผูบริโภค (Data analytic) ทําให MonoMaxxx สามารถ

ใหบริการเน้ือหาที่ตรงกับความตองการของสมาชิกไดเปนอยางดี   และมีความไดเปรียบในดานของตนทุน

การจัดหาเน้ือหาที่ตํ่ากวาผูใหบริการรายอ่ืนๆ เน่ืองจากเน้ือหา 1 เน้ือหา สามารถใชรวมกับชองทางการ

ใหบริการอ่ืนๆ(content sharing policy) ของบริษัทในเครือเดียวกัน อีกทั้งเปดโอกาสรวมลงทุนและ

ขยายชองทางในการใหบริการกับผูใหบริการโทรคมนาคม ผูใหบริการเน้ือหารายอ่ืนๆ อาทิ 3BB, TOT 

และ AIS เปนตน และผูผลิตโทรทัศน Smart TV ไดแก แอลจี 311

312 และพานาโซนิค 312

313 ในการติดต้ัง 

310 ที่มา: http://www.mono.co.th/Investor-Relations/Shareholder-Infomation/Major-Shareholders.aspx 
311 ที่มา:ระบบคลงัขอมลูธรุกิจ กรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
312 ที่มา: http://news.siamphone.com/news-28417.html 
313 ที่มา: http://bit.ly/2cPy1NN 
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แอพพลิชัน MonoMaxxx เพ่ือรับชม OTT TV  อยางไรก็ตาม การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการ

ของ OTT TV ยังมีขอจํากัดในเรื่องของเงินลงทุนและแผนการลงทุนที่ไมตอเน่ือง เน่ืองจากจําเปนตองการ

รอจัดสรรเงินทุนจากบริษัท โมโน กรุป จํากัด (มหาชน) และ MonoMaxxx อยูระหวางของการปรับ

ภาพลักษณ (Rebranding) ช่ือที่ใหบริการ OTT TV เดิมคือ Doonung อีกดวย ดังแสดงในรูปที่ 6-8 

 

รูปท่ี 6-8: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ MonoMaxxx 

• Primetime 

Primetime เปนผู ใหบริการ OTT TV ที่มีรายไดจากการเรียกเก็บคาสมาชิก Primetime  

ผูใหบริการที่เปน Start-up ภายใตการบริหารงานของคุณกษิดิศ กลศาสตรเสนี ซึ่งแยกตัวมาจาก 

ผูใหบริการ OTT TV รายเดิม คือ Hollywood HD314 และไดรับเงินลงทุนจาก บริษัท DNA 2002 จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาสื่อโฮมเอนเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) โดย

สัดสวนการถือหุนของ บมจ. DNA 2002 คือ ถือหุนรอยละ 75.00 ในบริษัท ไพรไทม เอ็นเตอเทนเมนท 

จํากัด และรอยละ 25.00 ในบริษัท ไพรไทม โซลูช่ัน จํากัด314

315 

รูปแบบเน้ือหาของ Primetime เนนนําเสนอภาพยนตรใหมที่เพ่ิงออกจากโรงภาพยนตร และ

ภาพยนตรที่เปนที่นิยม  นําเสนอทีวีซีรีสไทยและตางประเทศ รวมทั้งวีดีบันทึกคอนเสิรต  อัตราคาบริการ

เริ่มตนที่ต้ังแต 99 บาทตอเดือน และคาบริการเพ่ิมสูงขึ้นสําหรับสมาชิกที่ตองการรับชมเน้ือหาแบบ

บุฟเฟตและรายป ในป พ.ศ. 2558 จํานวนสมาชิกรับชมบริการโดยประมาณ 0.5-1 ลานราย โดยใน 

ไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ. 2558 มีจํานวนสมาชิกรับชมบริการสูงสุดถึง 1.5 ลานราย สมาชิกที่เพ่ิมขึ้นสวน

314 ที่มา: https://www.blognone.com/node/63505 
315 ที่มา: http://dna-th.listedcompany.com/business_overview.html 

Position: A long tail content service provider who specializes 
on international TV series (Asian series and awarded movies).

Business overview: 
• Customer base: Bangkok 50% and out of Bangkok 50%
• Variety of contents: Asia series, Cartoon and blockbuster
• SVoD package starts from 129 THB/month

Shareholder information: One of subsidiary companies 
under Mono Group. Major shareholder is Pete Bodharamik
(71.87%)

Annual turnover Y2015: 298 Million THB (MonoMaxxx).
Continue the SVoD business model and no plan for the 
advertising base model.

Business outlook:
• Subscribers of MonoMaxxx will be exceed 2 

Million subscribers at the end of 2016.
• Open for business partnership, in particular 

with AIS, TOT, LINETV, CH-3

Profiling and SWOT analysis: MonoMaxxx

• Has its own investment plan since there is no equipment 
sharing  policy between subsidiary companies. 

• Acquire content, compress and distribute the video 
content to end users by themselves. 

Strengths

• In house expert on 
hardware and software

• Utilize data analytics
• Lower cost of acquiring 

premium contents due to 
content sharing policy

• Expert on acquiring and 
serving niche products

• Convenience payment 
channels for customer

Opportunities

• Growth of OTT service and 
mobile Internet

• Expand  business through its 
owned abroad subsidiary 
company  

• More collaboration with 
partner i.e. 3BB, TOT, AIS 
and DTAC

• Attract more customers 
since application embedded 
with Smart TV.

Weaknesses

• Investment plan 
priority may low for 
Monomaxx as 
compared to other 
subsidiaries.

• Need effort to do brand 
recognition - the previous 
brand is Doonung

SWOT Analysis

Threats

• Intense competition in OTT 
service

Investment behavior
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ใหญเน่ืองจากสมัครเขารับชมวิดีโอบันทึกคอนเสิรตของพงสิทธ์ิ คัมภีร 315

316 นอกจากน้ียังมีการใหบริการ

รับชมวิดีโอภาพยนตรโดยการซื้อหรือเชาทีละเรื่อง (TVoD) โดยมีอายุการใชงานภายใน 21 วันนับจาก

วันที่ซื้อ และหากผูชมใชงานแลวสามารถรับชมไดภายใน 48 ช่ัวโมง  Primetime นําเสนอจุดเดนทาง

เทคโนโลยีในการรับชม OTT TV ทั้งระบบเสียง dts Surround และ Headphone X และระบบความชัด

สูงสุดระดับ Full HD เปนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย316

317 พรอมกับมีพันธมิตรที่ดี เชน DTAC ใน

การรวมเปนชองทางในการจัดจําหนาย  Primetimeมีเปาหมายทางธุรกิจในระยะยาวที่ตองการขยาย

ขนาดของธุรกิจเปนผูใหบริการ OTT TV ในระดับภูมิภาคและระดับโลก แตจากสภาพการแขงขันของการ

ใหบริการกิจการโทรทัศนในปจจุบัน Primetime ประสบกับขอจํากัดในหลายดาน เชน ขอจํากัดของเงิน

ลงทุน ความมีเสถียรภาพของระบบการใหบริการการรับชมที่สอดรับกับจํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้นและ

การจัดการเน้ือหา และการแขงขันกับผูใหบริการของชองฟรีทีวีซึ่งถือวายังเปนชองทางหลักที่ผูรับชมทีวี

สวนใหญเลือก เปนตน 

 

รูปท่ี 6-9: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ Primetime 

• iflix 

iflix เกิดจากความรวมมือระหวางกลุมนักลงทุนระดับภูมิภาค แคทชา กรุป (Catcha Group) 

และ บริษัทลงทุนยักษใหญในฮอลลีวูด เอเวอรลูช่ัน มีเดีย แคปตอล (Evolution Media Capital) ที่

ตองการจะสรางบริการดูหนังและซีรีสออนไลนสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ iflix  

มีเปาหมายที่ตองการเติบโตในภูมิภาคน้ี โดยนําเสนอบริการ OTT TV ในราคาที่ทุกคนสามารถเขาถึงได  

316 ที่มา: http://www.newsplus.co.th/76990 
317 ที่มา: http://th.postupnews.com/2015/02/Primetime-Entertainment-TV-Online-On-Demand.html 

• Current position: A startup OTT provider who provide 
premium online movies and VoD content in Thailand 

• Vision: Scale out business to regional and global level in the 
near future. 

Profiling and SWOT analysis: Primetime

• CEO and Shareholder information :
• Founder and CEO: Khun Kasidit Kolasastraseni
• Major shareholder is DNA2002 Public Company Limited-

Home Entertainment products distribution company.
• 75% in Primetime Entertainment Co Ltd.
• 25% in  Primetime Solution  Co Ltd

• Monetization Model: Three monthly packages  available as 
of September 16, 2016 ; 99THB , 150 THB and 199THB.
• Number of subscriber : 500,000- 1,000,000  active 

subscription  (depends on the offered contents and 
events). 

Investment behavior

• Raising fund from  investor to expand business in 
domestic and regional level.

• Invest more on local/ regional content in 2016 
(80% of content budget)

Strengths

• Large subscription 
base 

• Business partnership
• Distribution channels
• Pictures are of full HD 

quality
• Offers choices of Thai 

dubbed

Opportunities

• Openness for partnership
• High potential growth as it 

plans to invest in other  
countries in the near future

• Gradually growth of OTT 
subscriber in Thai market

Weaknesses

• Has an Intellectual 
Property case with 
Hollywood HD.

• Need reliable and 
stability  OTT solutions  
for their  business 
expansion.

SWOT Analysis

Threats

• Free contents are 
abundant in Thailand (i.e. 
DTT, Satellite and 
Youtube) 

• Relatively few people are 
familiar with either pay-TV 
or buying digital content

• Need external funding for 
expansion
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มีระบบที่นาเช่ือถือและความหลากหลายของเน้ือหา 317

318 การบริหารงานของบริษัท iflix ประเทศไทย 

(จํากัด) อยูภายใตการดูแลของคุณอาทิมา สุรพงษชัย กรรมการผูจัดการบริษัท iflix ประเทศไทย (จํากัด) 

นับต้ังแตเปดใหบริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัท iflix 

ประเทศไทย (จํากัด) ไดแตงต้ังให นายทินกร ประเทียนทุม อดีตผูจัดการทั่วไป บริษัทมี เทเลวิช่ัน จํากัด 

(MeTV) รับผิดชอบดูแลเปนกรรมการผูจัดการบริษัท iflix  ประเทศไทย (จํากัด) ในขณะที่ คุณอาทิมา  

สุรพงษชัย รับผิดชอบและดูแลในสวนของกลยุทธทางการตลาดมากขึ้น 318

319  เพ่ือใหจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น

มากกวา 1 ลานรายในป พ.ศ. 2559 ตามเปาหมายของทางบริษัท จากจํานวนสมาชิกที่นอยกวา 5 แสน

รายในป พ.ศ. 2558320 

รูปแบบเน้ือหาของ iflix มีทั้งภาพยนตร รายการวไรต้ีและซีรีส โดยทําสัญารวมกับผูผลิตเน้ือหา

ช่ือดังระดับโลกถึง 35 ราย อาทิ  Fox Disney Warner Bros BBC และ KBS เปนตน และสัดสวนเน้ือหา

รายการสําหรับเยาวชนมากถึงรอยละ 20 นอกจากน้ีผูปกครองสามารถต้ัง Parental control เพ่ือควบคุม

เน้ือหาที่เยาวชนสามารถเลือกชมได320

321 อัตราคาบริการ 100 บาทตอเดือน  ผูชมสามารถรับชมไดทุกเรื่อง 

โดยไมมีเง่ือนไขหรือตองจายเพ่ิม ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับการใหบริการในมาเลเซีย  ผูชมสามารถ 

ดาวนโหลดเน้ือหามารับชมแบบ Offline ได321

322 และชองทางในการชําระเงินมีหลากหลายชองทาง ไดแก 

การชําระผานบัตรเครดิต การโอนเงิน และการชําระผานจุดบริการชําระเงิน (Counter Service)  

การใหบริการ อยางไรก็ตาม การใหบริการในชวงเริ่มตนของ iflix เน้ือหาตางประเทศยังไมมีเสียงพากษ

ภาษาไทย เนนการทําซับไตเต้ิลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบการรับชมเน้ือหาในแตละประเทศ 

มีความแตกตางกัน iflix จึงมีแนวคิดในการออกเงินทุนเพ่ือใหผูผลิตเน้ือหาอิสระที่สนใจสรางเน้ือหาในแต

ประเทศ (Local Content) เชนกัน เพ่ือใหสามารถแขงขันกับผูใหบริการ OTT TV รายอ่ืนๆ และ 

ผูใหบริการชองฟรีทีวีได 

318 ที่มา:http://thumbsup.in.th/2015/07/iflix-will-be-launched-in-thailand-august/ 
319 ที่มา: http://www.mumbrella.asia/2016/09/iflix-hires-thinakorn-thianprathum-lead-thailand-operation/ 
320 ที่มา: http://www.mediabusinessasia.com/article.php?id=1405 
321 ที่มา: https://www.beartai.com/review/software-review/70614 
322 ที่มา: http://www.techradar.com/news/video/asian-streaming-service-iflix-now-supports-offline-viewing-1309075 
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รูปท่ี 6-10: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ iflix 

• HOOQ 

HOOQ เปนผูใหบริการ OTT TV รายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยเกิดจากการรวมทุน ของ

บริษัทระดับโลก 3 ราย ไดแก SingTel, Warner Bros. และ Sony Pictures ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 

65.0 17.5 และ 17.5 ตามลําดับ การรวมทุนดังกลาวสงผลให HOOQ เปนผูใหบริการ OTT TV มี

ภาพยนตรและซีรีสในครอบครองมากที่สุดในเอเชีย รวมกันกวา 10,000 รายการ กลยุทธของการเปด

ใหบริการ OTT TV ของ HOOQ คือการรวมเปนพันธมิตรกับผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญในแตละ

ตลาด322

323  

การใหบริการของ HOOQ ในประเทศไทย เริ่มตนดวยการเปนพันธมิตรกับผู ใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญซึ่งมีฐานลูกคาจํานวนมากคือ AIS โดยในการจัดทําโปรโมช่ันใหกับลูกคา AIS 

Fibre ที่มีกลองรับสัญญาณ AIS Play (AIS Playbox) และมีการบริการเปนแอพพลิเคชันผานอุปกรณ

เคลื่อนที่สําหรับลูกคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS  ผูชมสามารถรับชมภาพยนตรฮอลลีวูดหลังฉายในโรง

ภาพยนตรในเพียง 6 เดือน ภาพยนตรจากบล็อกบัสเตอร และซีรีสในตางประเทศ รวมทั้งภาพยนตรไทยที่

มีทั้งระบบเสียงพากษไทย ซับไตเต้ิลไทย และระดับความคมชัดของภาพแบบ Ultra HD 4K โดยคิดคาชม

เดือนละ 119 บาท323

324 พรอมกับมีการใหบริการรับชมวิดีโอแบบ Offline และชองทางการชําระคาบริการ

หลายชองทางเพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูที่สนใจเปนสมาชิก  ในการแขงขันในตลาดใหบริการ OTT TV ของ

ไทยในปจจุบัน HOOQ ยังคงนําเสนอการใหบริการแบบเรียกเก็บคาบริการจากสมาชิกและไมมีแผน

สําหรับการมีแผนการหารายไดผานคาโฆษณาแตอยางใด ประกอบกับ HOOQ เห็นวาปญหาละเมิด 

323 ที่มา: http://www.mediabusinessasia.com/article.php?id=1697 
324  ที่มา: http://positioningmag.com/61628 

• Current position: Leading ASEAN VoD content provider

• Vision: Regional OTT TV provider providing affordable, 
reliable service  and variety contents

Profiling and SWOT analysis: iflix

• CEO and Shareholder information :
• Founder: Catcha Group and Evolution Media Capital
• iflix Thailand co-founder: Ms.Artima Suraphongcha
• Country manager-Mr. Thinakorn Thianprathum

• Business outlook:
• Accelerate iflix rapid growth and consolidate the 

leadership position in Thai OTT TV market.
• Get 20 M. ASEAN Subscribers in 5 years 
• Expand OTT TV service in 2 ASEAN countries in 2016
• Partnership for local contents

• Monetization Model: Only one monthly packages  available 
as of September 16, 2016 : 100THB

• Products portfolio and subscribers:
• OTT VoD with a range of new movies,and popular  

international TV series  
• Contents are licensed content from 35 contributors around 

the world
• Offers download and watch offline
• Provide parental control on specific contents

Strengths

• Bargaining power of 
content acquisition

• Business partnership
• Distribution channels
• Affordable price
• Strong financial 

background

Opportunities

• Open for partnership 
with local content 
producers

• Internet availability

Weaknesses

• Thai subtitle is not 
available for all 
contents.

SWOT Analysis

Threats

• Piracy issue
• Competitions with AVoD

OTT providers
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ลิขสิทธในตลาดภาพยนตรเปนอุปสรรคที่แกไขไดยาก แตสิ่งที่ผูประกอบการ OTT TV เชน HOOQ 

สามารถทําไดคือ การสรางประสบการณที่ ไดในการรับชมจากเน้ือหาที่พิเศษเฉพาะ (Exclusive 

Contents) สําหรับสมาชิก ความสะดวกสบายในการรับชม ความงายในการใชบริการและอัตราคาบริการ

ที่เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหบริการ OTT TV สามารถแขงขันและอยูรอดไดในระยะยาว324

325 

 

รูปท่ี 6-11: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ HOOQ 

จากการวิเคราะหรูปแบบของกลุมผูใหบริการ OTT TV ที่มีรูปแบบการหารายไดผานคาสมาชิก 

สามารถสรุปได ผูใหบริการ OTT TV ประเภทน้ี มีจุดเดนในเรื่องความหลากหลายของเน้ือหา  เงินลงทุน

และเทคโนโลยีในการรับชมวิดีโอออนไลน  ในขณะเดียวกันผูใหบริการกลุมน้ีมีตนทุนของการจัดหาเน้ือหา 

และไมไดเก็บอัตราคาบริการที่สูงมากนัก แนวโนมของการแขงขันภายในกลุมผูใหบริการประเภทที่เพ่ิม

สูงขึ้นประกอบกับปจจัยภายนอกที่สนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  

ทําใหการแขงขันและตนทุนเพ่ือใหไดมาซึ่งเน้ือหารายการที่มีความนาสนใจมีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากน้ี 

ผูใหบริการในกลุมดังกลาวจะตองเผชิญกับการแขงขันกับผูใหบริการ OTT TV ที่ไมไดเก็บคาบริการจาก

สมาชิก ผูใหบริการฟรีทีวีและผูจําหนายเน้ือหาที่ละเมิดลิขสิทธ์ิดวย  

  

325 ที่มา: https://www.digitalnewsasia.com/startups/chromecast-support-now-original-content-coming-hooq-ceo 

 

• Current position: Bringing together key elements of 
technology, service and content to deliver the full internet 
experience to customers

• Vision: Largest OTT video service in the region

Profiling and SWOT analysis: HOOQ

• CEO and Shareholder information :
• An OTT service created by  a joint between SingTel 

(65%), Sony Picture Television (17.5%) and Warner Bros. 
Entertainment (17.5%)

• CEO; Mr. Peter G. Bithos

• Business outlook:
• Deliver a new form of entertainment that combines the 

best of Hollywood with the depth and richness of local 
Asian video content, across all devices at an affordable 
price

• Monetization Model: A Only one monthly packages  
available as of September 16, 2559 : 119THB

• No plan for AVoD

• Products portfolio and subscribers:
• OTT VoD with a range of movies, popular  international 

TV series  and local popular movie.

Strengths

• Solid partner formation 
with strong support from 
AIS

• Largest Hollywood 
content portfolio and 
Thai portfolio

• Partnership with Thai 
content  producer

• Strong financial support
• Offer offline mode

Opportunities

• Open for partnership  in 
order to improve user 
experience 

• Affordable price

Weaknesses

• Cost of acquiring 
contents significantly 
increased

SWOT Analysis

Threats

• Competitors  start 
offering the OTT product 
with TV commerce

• Piracy issue
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ผูใหบริการที่มีรูปแบบการหารายไดผานโฆษณา  

• LINE TV 

LINE TV เปนหน่ึงผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยและภายใตการบริหารงานของ LINE 

Corporation ประเทศญี่ปุน LINE โดยมีคุณอริยะ พยมยงคเปนกรรมการผูจัดการของประเทศไทย 325

326 

เริ่มตนจากการเปดใหบริการแอพพลิเคช่ันสงขอความทั้งแบบสวนตัว และแบบกลุม รวมถึงบริการโทรฟรี

และโทรแบบวิดีโอฟรีทั้งในประเทศและระหวางประเทศและใหบริการ LINE TV ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมี

จํานวนผูใชบริการหรือฐานของลูกคาในประเทศจํานวนมากกวา 33 ลานรายในป พ.ศ.2558 โดยมี

เปาหมายทางธุรกิจสําหรับ LINE TV คือเปนทีวีสวนตัวฉบับพกพา และใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของ

ผูใชบริการในแตละประเทศ326

327  

รูปแบบการบริการของ LINE TV  สามารถรับชมไดโดยไมมีการเรียกเก็บคาบริการสมาชิก แตผู

รับชมจะตองรับชมโฆษณาสั้นกอน ระหวางหรือหลังการรับชมเน้ือหาซึ่งเปนแหลงรายไดของ LINE TV 

ทั้งน้ีรายไดจากโฆษณาในประเทศไทยที่ LINE TV ไดรับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง327

328 เน้ือหารายการ

ที่ LINE TV นําเสนอเปนเน้ือหาพิเศษเฉพาะ (Exclusive content) และหลากหลาย328

329 จากความรวมมือ

กับผูผลิตเน้ือหาที่มี ช่ือเสียงภายในประเทศในรูปแบบของ Co-production330 และสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูรับชมสวนใหญที่มีอายุระหวาง 18-22 ป LINE TV มีขอไดเปรียบของขนาดของฐานลูกคา 

ความคุนเคยของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอ่ืนๆของ LINE และเน้ือหาที่นําเสนอผาน LINE TV สามารถ

รับชมผาน LINE TV ไดเพียงที่เดียวหรือรับชมเน้ือหาไดกอนผูชมอ่ืนๆ LINE TV เปดโอกาสทางธุรกิจกับ

ผูผลิตเน้ือหารายตางๆเพ่ือทําให LINE TV เปนที่นิยมมากขึ้น รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพของ

วิดีโอในการรับชม 330

331 รายไดจาก LINE TV เปนเพียงรายไดสวนหน่ึงของ LINE  ประเทศไทยเทาน้ันและ

ยังไมใชรายไดหลัก 331

332 ประกอบกับคูแขงสําคัญในการใหบริการ OTT TV โดยไมมีการเรียกเก็บคาบริการ

คือ YouTube ซึ่งเปนผูใหบริการรายใหญหากเทียบสัดสวนจากรายไดคาโฆษณาดังที่ไดกลาวไปแลวใน

สวนกอนหนา 

326 ที่มา: http://bit.ly/2efunly 
327 ที่มา: https://linecorp.com/en/company/mission 
328 ที่มา: https://linecorp.com/en/pr/news/en/2016/1348 
329 ที่มา: https://brandinside.asia/line-tv-7-days-7-lives/ 
330 ที่มา: http://bit.ly/2dFIOxn 
331 ที่มา: http://www.telecomasia.net/content/naver-uses-visualon-platform-power-line-tv-application 
332 ที่มา: http://www.nationmultimedia.com/technology/Line-Corp-lays-out-five-year-mission-30282763.html 
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รูปท่ี 6-12: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ LINE TV 

• YouTube 

YouTube เปนผูใหบริการ OTT TV ประเภทที่มีรายไดจากคาโฆษณารายใหญที่สุด ในปจจุบัน

การบริหาร YouTube ในประเทศไทยอยูภายใตการบริหารของคุณเบน คิง (Ben King) หัวหนาฝายธุรกิจ 

Google ประเทศไทย (จํากัด) 332

333  โดยในป พ.ศ. 2558 อัตราการรับชมวิดีโอผานYouTube ในประเทศ

ไทย เพ่ิมสูงขึ้นจากปกอนหนาถึงรอยละ 70 เชนเดียวกับอัตราการอัพโหลดเน้ือหาที่เพ่ิมสูงขึ้นในอัตรา

เดียวกัน 333

334 ทั้งน้ีมีหลายปจจัยที่ทําใหการรับชมเพ่ิมขึ้น อาทิ การเขาถึงเน้ือหาใน YouTube ของผูชม

ทั่วไปสามารถเขาถึงไดงาย การเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานอุปกรณเคลื่อนที่ เน้ือหา 

ที่หลากหลาย และเปนชองทางเสริมสําหรับผูใหบริการชองฟรีทีวีในการกระจายเน้ือหาแกผูรับชม เปนตน  

รูปแบบของเน้ือหาที่ใหบริการใน YouTube มีลักษณะที่เปนเน้ือหาที่ผลิตโดยผูใช (User -

Generate Content: UGC)334

335 ซึ่งตางกับ Line TV ที่เปนเน้ือหาเฉพาะที่ไดรับจากบริษัทผูผลิตเน้ือหา ใน

ป พ.ศ. 2558 เพ่ิมทางเลือกใหผูบริโภค หากจําแนกจากจํานวนผูรับชมและจํานวนสมาชิกของชองรายการ 

YouTube ในประเทศไทย พบวา ชองรายการที่ไดรับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกในประเทศไทยเปน

ชองรายการของผูผลิตเน้ือหาบันเทิงและเพลง ไดแก GMM GRAMMY Ginierock และ RsiamMusic 

ตามลําดับ แมวา YouTube จะเปนผูใหบริการ OTT TV รายใหญและใหบริการในตลาดมานาน แตการ

เกิดขึ้นของ OTT TV ที่เพ่ิมมากขึ้นในป พ.ศ. 2558 ทําให YouTube จําเปนตองกําหนดกลยุทธเพ่ือรักษา

สวนแบงทางการตลาดไว อาทิ การสรางประสบการณในการใชงานที่ดีกับผูชม การสรางlocal content 

333 ที่มา: https://www.marketingoops.com/news/biz-news/ben-king-new-head-of-business-google-thailand/ 
334 ที่มา: http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Google-Thailand-appoints-Ben-King-country-head-30275435.html 
335 ที่มา: http://positioningmag.com/62750 

• Current position: Personal portable TV 

• Vision: Bring people, information and services closer 
together

Profiling and SWOT analysis: Line TV

• Managing director and Shareholder information :
• Line Cooperation, a spinoff  company which is a 

subsidiary of Naver Cooperation.
• Country manager:  Mr, Ariya Banomyong

• Business outlook:
• LINE is the information gateway for users-daily life 

companion
• Continue to develop a  smart mobile portal
• Culturalization in order to engage users in each country

• Monetization Model: Adopting AVoD model

• Products portfolio and viewers:
• OTT AVoD with exclusive content movies ,TV series, 

reality show and live events.
• No, Line users: > 33 M. users. Majority of viewer aged 

between 18-22 years old.
• Average watching time:1.5 hrs./ day

Strengths

• Partnership with well-
known local content 
producers

• Partnership with Telco.
• Variety of contents 
• Large user base
• Platform stability
• Strong funding support

Opportunities

• Open for partnership  in 
order increase viewer 
base

• Internet availability in 
Thailand

Weaknesses

• Advertising pop-ups

SWOT Analysis

Threats

• Competition with existing 
AVoD provider like 
YouTube
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และการสรางฟงกช่ันในการรับชมวิดีโอแบบOffline โดยผูชมสามารถดาวนโหลดคลิป หรือรายการโปรด 

โดยสามารถเก็บไวดูไดนานถึง 48 ช่ัวโมง335

336 

 

รูปท่ี 6-13: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ Youtube 

• Bugaboo TV 

Bugaboo TV พัฒนาโดยผูใหบริการชองฟรีทีวี ชอง 7 หรือบริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

จํากัด โดยทางชองรายการมีเปาหมายทางธุรกิจใหผูรับชมเน้ือหาของชองไดรับความสนุกผานอินเทอรเน็ต

ทั้งรายการบันเทิงและขาวสด และการรับชมเน้ือหารายการยอนหลัง ผูชมสามารถสามารถดาวนโหลด

โปรแกรมประยุกตและรับชมผานสมารทโฟนหรืออุปกรณพกพา และชองทําการแบงประเภทของรายการ

ที่รับชมผาน Bugaboo ไดแก ละคร ขาว กีฬา รายการวาไรต้ีโชว ดนตรีและบันเทิง เปนตน   

Bugaboo ไดรับการพัฒนาและเปดใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2555 โดยไมมีการเรียกเก็บคาบริการ

จากผูชม แตความนิยมในการรับชมมีไมนากนักแมวาเปนชองฟรีทีวีที่ไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงมา

ยาวนาน ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูเขารับชมที่มีโดยเฉลี่ย 31,141 รายตอวัน หรือมีรายไดจากคาโฆษณา

เฉลี่ยตอวัน 11,220 บาทเทาน้ัน 336

337 หากเปรียบเทียบกับยอดผูรับชมเน้ือรายการของชอง 7 ผาน CH.7 

Official  YouTube ที่มียอดสมาชิกถึง 1.1 ลานราย ทั้งน้ีเน่ืองจากฐานของผูชมเน้ือหารายการของชอง

เปนผูชมที่อยูตางจังหวัด การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการรับขอมูลชองทางในการรับชมมีจํากัด 

และรายการตางๆและละครของชองมีการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆ เปนตน 

336 ที่มา: http://www.whatphone.net/news/youtube-offline-now-available-in-thailand/ 
337 ที่มา: http://www.netvaluator.com/www/bugaboo.tv 

• Current position: Largest VDO social media sharing

• Google Country: Manager: Ben King 

Profiling and SWOT analysis: YouTube

• Business outlook:
• Develop more local content creators
• Improve user experience
• Bring more Thais and small and medium sized 

enterprises online to benefit from the digital marketing 
opportunity 

• Monetization Model: offer several pricing package for AVoD

• Products portfolio and subscribers:
• In 2015, watch time increased by 70%, while the hours 

of content uploaded increased by 70% as compared to 
2014

• Top 3 YouTube channels in Thailand (as of August, 
2016)

Strengths

• Large user base
• Easy to access
• Opens for content creator
• Offline download function  

48 hrs
• Partnership with Telco.

Opportunities

• Complementary with FTA 
providers

Weaknesses

• No exclusive contents

SWOT Analysis

Threats

• Emerging of OTT TV 
provider
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รูปท่ี 6-14: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ Bugaboo TV 

จากการวิเคราะหรูปแบบของกลุมผูใหบริการ OTT TV ที่มีรูปแบบการหารายไดผานคาโฆษณา 

สามารถสรุปได ผูใหบริการ OTT TV ประเภทน้ี มีตนทุนในการจัดหาเน้ือหาคอนขางนอย เน่ืองจากอาศัย

การเปนพันธมิตรกับเจาของเน้ือหา หรือเน้ือหาไดมาจากผูรับชม แตรูปแบบเน้ือหายังคงมีความ

หลากหลาย เงินลงทุนและเทคโนโลยีในการรับชมวิดีโอออนไลนของผูใหบริการแตละรายอาจแตกตางกัน

ไปขึ้นอยูกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ผูใหบริการรายใหญที่ไดรับความนิยมตอผูชมในประเทศใน 

ป พ.ศ. 2558 คือ YouTube ในขณะเดียวกันมีผูใหบริการรายใหมที่อาศัยชองทางการใหบริการผลิตภัณฑ

การสื่อสารเปดใหบริการ OTT TV แบบมีรายไดจากคาโฆษณาเขามาแขงขันเพ่ิมดวยคือ LINE TV  ปจจัย

ที่อาจเปนอุปสรรคตอการรับชมหรือทําใหความนิยมในการรับชมลดลงสามารถเกิดขึ้นไดหากผูใหบริการมี

วิธีการนําเสนอโฆษณาระหวางการรับชมเน้ือหารายการที่ทําใหเกิดประสบการณในการรับชมที่ไมดีแก

ผูชม 

 

ผูใหบริการที่ไมหารายไดจากชองทาง OTT TV  

ในสวนน้ีจะกลาวถึงผูใหบริการ OTT TV ที่ไมหารายไดจากชองทางOTT TV  โดยรูปแบบการ

ใหบริการดังกลาวเปนบริการเสริม (as as feature) ที่ผูใหบริการโทรคมนาคมคือ Pay TV และผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่นําเสนอแกผูใชบริการของตน เพ่ือสรางความแตกตางจากผูใหบริการรายอ่ืน และรักษา

สวนแบงทางการตลาด ซึ่งไดแก TrueVisons Anywhere ของ TrueVision และ AIS Play ของ AIS มี

รายละเอียดดังน้ี 

 

Profiling and SWOT analysis: Bugaboo TV

 Developer: BBTV New Media Co., Ltd. (Free TV CH7)

 Business position: providing “Fun on the Internet, 
Entertainment, Fresh News and Catch-up TV for CH7”

 Vision of BBTV: The country’s leading television 
broadcaster.

 Business Overview and Position: Leading free TV channel. 
Bugaboo TV is the add-on feature for CH7’s consumers.

 Contents: CH7 is strong in terms of drama as most 
consumers browse through the site to watch drama and 
followed by Live TV, Bugaboo-Specific Series, Series, 
Movies, News, Sports, Lottery updates, Horoscope

• Mass consumer 
base 

• Varieties of  contents 
that cover all viewer 
groups 

• Strong contents on 
drama, sport and 
news

Strengths

Weaknesses

• Difficulties in watching 
from abroad

• The unprofessional look of 
webpage

• Advertisement pop-ups
• Irresponsiveness to viewer 

complaints
• Capacity and stability of  

of platform

• Internet availability in 
Thailand

• Complement with its 
social media and FTA 
channel

• Collaboration with Nielsen to 
track consumer behavior

Opportunities

• Competition from its 
major FTA competitor  ex. 
ThaiTV3

• Competition from 
emerging OTT TV players

Threats

SWOT Analysis

 Monetization: The add-on feature generates revenue from 
advertising. 

31,141 

1,132,799 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

Bugaboo CH.7 Official YouTube

Note: No.of daily users for Bugaboo and subscribers of YouTube 
as of Sep, 2016

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 269 



 
• TrueVisions Anywhere  

TrueVisions Anywhere เปนผูใหบริการ OTT TV ภายใตการพัฒนาและนําเสนอทางการตลาด

ของ TrueVisions ผูใหบริการ Pay TV รายใหญ ที่มีเปาหมายทางธุรกิจในการเปนผูนําทางดานเน้ือหา

รายการที่ดีที่สุดและหลากหลายที่สุดในประเทศไทย337

338 ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไป เริ่มนิยมรับชมรายการโทรทัศนผานชองทางอ่ืนๆ (Multi-screen) ที่สูงขึ้น จึงพัฒนาระบบ 

TrueVisions Anywhere ดวยเงินลงทุน 460 ลานบาทและเปนสวนที่รองรับการลงทุนทํา Cloud 

service ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต TrueVisions คาดการณวาจํานวนสมาชิกผูใชบริการในชวงแรกประมาณ 

350,000 ราย338

339 

รูปแบบเน้ือหารายการที่นําเสนอ มีทั้งชองรายการฟรีทีวีมากกวา 50 ชอง และชองรายการวาไรต้ี 

กีฬา การตูนและซีรีส รวมทั้งสิ้น 120 ชอง มีระบบพากษเสียงภาษาไทยและซับไตเต้ิลภาษาไทย  ระดับ

ความชัดของภาพเปนระบบ HD ในขณะผูชมรับชม ผูชมสามารถกดยอนกลับรายการสดไดทันทีมากที่สุด 

2 ช่ัวโมง รับชมรายการยอนหลังได 2 วันและเลือกดูรายการวิดีโอตามที่ตองการได ทั้งน้ีจํานวนชองที่ผูชม

สามารถรับชมไดขึ้นอยูกับประเภทของแพคเกจที่ผูชมเลือกรับชมเดิม และมีคาใชจายเพ่ิมเติมหากตองการ

จํานวนชองเพ่ิม เน่ืองดวยตนทุนของการจัดหาเน้ือหาที่เพ่ิมสูงขึ้น อัตราคาบริการจึงคอนขางสูงกวา  

OTT TV รายอ่ืนๆ ซึ่งอาจสงผลตอลูกคารายเดิมและการเปนลูคารายใหม นอกจากน้ีปญหาของ 

การละเมิดลิขสิทธ์ิเน้ือหารายการและการเกิดขึ้นของ OTT TV รายใหมยังเปนสิ่งที่ทาทายการรักษารายได

และฐานลูกคาของ TrueVisions อีกดวย 

338 ที่มา: http://muenue.com/2013/04/true-visions-anywhere/ 
339 ที่มา: http://www.siamsim.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539657181 
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รูปท่ี 6-15: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ TrueVisions Anywhere 

• AIS Play 

 AIS Play เปนแอพพลิเคชัน OTT TV ที่พัฒนาตอยอดมาจากแอพพลิเคชันเดิมในดานภาพยนตร

และการถายทอดสดของ AIS โดยเริ่มใหบริการอยางเปนทางการในตนป 2559 สําหรับผูที่เปนลูกคา

โทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS AIS อาศัยความไดเปรียบจากการมีฐานลูกคาโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวนมากและ

การเปนพันธมิตรกับ HOOQ ในการเพ่ิมชองทางการนําเสนอเน้ือหารายการโทรทัศน การรับชมวิดีโอและ

รายการประเภทตางๆ เพ่ือตอบรับกับเปาหมายทางธุรกิจที่ตองการเปนผูนําดานการใหบริการดิจิทัลไลฟ

339

340 โดยจุดเดนของ AIS Play คือการมีรูปแบบเน้ือหารายการที่หลากหลายกวาผูใหบริการรายอ่ืนๆ โดย

ประเภทเน้ือหารายการที่มี ไดแก ซีรีสไทยและตางประเทศ ภาพยนตรทั้งในและตางประเทศ รายการกีฬา 

คอนเสิรต คาราโอเกะ และรายการเพ่ือการศึกษา เปนตน โดยรูปแบบในการรับชม ผูชมสามารถรับชม

ยอนหลังไดถึง 7 วัน (ขึ้นอยูกับประเภทรายการ) อยางไรก็ตาม ระดับความชัดในการรับชมไดขึ้นอยูกับ

ความเร็วของอินเทอรเน็ต และเน้ือหารายการมีทั้งรูปแบบรับชมฟรีและจายเงินเพ่ิม (ขึ้นอยูกับผูผลิต

เน้ือหารายการ) ประกอบกับการเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญและการแขงขันของ  

OTT TV ที่เพ่ิมขึ้น ทําใหผูรับชมคาดหวังประสบการณในการรับชมที่ดีจาก AIS Play 

340 ที่มา: http://investor-th.ais.co.th/what_we_do.html 

• Current position: First mobile Pay TV  service provider 
through multi-screen and smart device

• Vision: Leader of Pay TV provider  who offer new 
technology  and value-added service to customers. 

Profiling and SWOT analysis: TrueVisions Anywhere

• CEO and Shareholder information :
• CP group is  a major shareholder (51%)
• CEO: Mr. Suphachai Chearavanont

• Business outlook:
• Acquiring more international contents
• Networking improvement for concurrent using
• More investment on call center service 

• Monetization Model: 
• OTT as a feature of TrueVisions service.  
• Number of viewing channel depend on the current selected   

package of customer.
• Extra charge for additional programs is 299 THB/ month

• Products portfolio and subscribers:
• Products: Max. channel is 120 channels (Free 55 

channels),  2 hrs. for Time shift and 2 days for Catch up 
TV. TV program guide in adv, 7 days are available. 

• Estimated customers in first year is 350,000 
customers

Strengths

• Largest Pay TV 
customer base

• Variety of contents
• Provide TV guide, time 

shift and catch up 
function

• Well structured user 
interface  and stability of 
platform

Opportunities

• Decreasing in price of 
smart phone 

• Growth in OTT service

Weaknesses

• Cost of acquiring 
contents significantly 
increased than 
expected

• Decline revenue per 
subscribers in 
broadcasting business

SWOT Analysis

Threats

• Piracy issue
• Competitors  start 

offering the OTT product 
with TV commerce
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รูปท่ี 6-16: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ AIS Play 

 

ผูใหบริการที่เปนสถานีโทรทัศน  

• Thai TV3 

Thai TV3 เปนแอพพลิเคชันของผูใหบริการชองรายการฟรีทีวี สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

ภายใตการดําเนินธุรกิจของกลุม บีอีซีเวิรล ที่มีเปาหมายทางธุรกิจในการเปนผูนําและเปนผูใหบริการ

โทรทัศนที่ดีที่สุดในดานขาว และรายการบันเทิง340

341 ThaiTV3 เปนชองทางในการนําเสนอเน้ือหารายการ

ของชองที่มีอยูใหเขาถึงผูชมมากขึ้น โดยแอพพลิเคชันดังกลาวผูชมสามารถรับชมเน้ือหารายการสด

ออนไลนและชมรายการยอนหลังในบางประเภทรายการผานอินเทอรเน็ต (Internet TV program) ผาน

สมารทโฟนหรืออุปกรณเคลื่อนที่ได  

รูปแบบรายการเน้ือหาเปนรายการที่นําเสนอผานชองฟรีทีวีของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  

ซึ่งมีจุดเดนคือมีผูผลิตเน้ือหารายการจํานวนมากและหลากหลายประเภท ผูชมสามารถรับชมผาน 

แอพพลิเคช่ันไดโดยไมมีการเรียกเก็บคาบริการ แตความนิยมในการรับชมมีเพียง 17,426 รายตอวัน  

ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับยอดผูรับชมเน้ือรายการของชอง 3 ผาน CH.3 Official YouTube ที่มียอด

สมาชิกถึง 16.9 ลานราย เน่ืองจากฐานของผูชมเน้ือหารายการของชองเปนผูชมที่อยูในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ซึ่งสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดดีและมีทางเลือกในการเขาถึงชองทางอ่ืนๆ ที่ม ี

การนําเสนอเน้ือหารายการของชอง เชน Facebook เปนตน 

341ที่มา: http://www.becworld.com/download/en_aboutus_policy_2014.pdf 

• Current position: No.1 in mobile service and be your digital 
life partner

• Vision:To lead and shape the multi-media communications 
market in Thailand through innovation, customer experience,
technology and people and culture

Profiling and SWOT analysis: AIS play

• CEO and Shareholder information :
• Intouch Holdings PCL. is major shareholder (40.45%)
• CEO: Mr. Somchai Loetsuthiwong

• Business outlook:
• Growth VoD and e-commerce in Thailand
• Quality of VoD is key  of success

• Monetization Model: OTT as a feature of AIS . Extra 
charging varies depend on content owner

• Products portfolio and subscribers:
• Contents cover TV programs (entertainment, news, sport 

and education) and film/ series
• Provide catch up and VoD service

Strengths

• Largest mobile customer 
based

• Variety of contents and 
entertainment programs 

• Partnership with Thai 
content producers and 
international producers

• Good quality of sound 
effect –Premium HD

• Strong funding

Opportunities

• Available for mobile  users 
in other networks through 
Wi-Fi

• Continuously investment 
in mobile network

• Customer behavior-Go 
online

Weaknesses

• Catch up function is 
only available is some 
TV programs

• Viewing quality rely on 
Internet speed 

• Higher charge will be 
applied if customer 
need full entertainment 
programs

SWOT Analysis

Threats

• Competition with AVoD
OTT providers

• Customer expectation on 
quality of service
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รูปท่ี 6-17: รูปแบบธุรกิจและการวิเคราะห SWOT ของ ThaiTV3 

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการรูปแบบการทําธุรกิจและความไดเปรียบ รวมถึงความทาทายที่ 

ผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย ที่ปรึกษาไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 7 ดาน ดังน้ี 

- จํานวนผูใชบริการหรือผูชม 

- จํานวนความหลากหลายและประเภทของเน้ือหา 

- ความทันสมัยของเทคโนโลยี 

- การพัฒนาแพลตฟอรมในการรับชมวิดีโอ 

- สถานะทางการเงิน 

- การเปดโอกาสรวมทุนทางธุรกิจ 

- แผนการลงทุนในระยะ 1-2 ปขางหนา 

และแตละดานมีระดับคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง โอกาสที่ผูใหบริการ OTT TV  

จะเสียเปรียบทางธุรกิจหรือมีแนวโนมที่จะไมสามารถอยูรอดไดในระยะยาว ในขณะที่ 5 หมายถึง โอกาส

ใหบริการ OTT TV จะไดเปรียบทางธุรกิจหรือมีแนวโนมที่จะสามารถแขงขันไดในระยะยาว ดังรูปที่ 6-18 

Profiling and SWOT analysis: Thaitv3

Developer: The Bangkok Entertainment Co., Ltd
BECi Corporation Ltd

Vision of BEC world: To be a market leader and the best 
provider in TV production and presentation of the highest quality 
news, information and entertainment program

Business Overview and Position: The add-on feature provide 
comfort to consumers who widely have access to broadband 
Internet. 

Contents: Live TV, Catch-up TV, Drama, News, Sports and 
Variety Shows.

• Strong funding
• Self-content 

producer/owner
• Highest rating in  urban area
• High experience staffs 

Strengths

Weaknesses
• Focus on ad-based which 

may not sustain under 
fierce competition

• Providing only broadcasted 
contents in CH.3

• Many distribution channel 
but no strong channels for 
OTT platform

SWOT Analysis

• Internet availability in 
Thailand

• Complementary 
platform to promote

• Competition from existing 
OTT player ex. YouTube

• Competition from 
emerging OTT TV

Opportunities

Threats
Monetization: The add-on feature generates revenue from 
advertising. 

 

17,426 

16,945,618 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

ThaiTV3 CH.3 Official YouTube

Note: No.of daily users for ThaiTV3 and subscribers of YouTube 
as of Sep, 2016
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รูปท่ี 6-18: เกณฑในการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของ OTT TV สําหรับประเทศไทย 

จากการรวบรวมขอมูลและเกณฑที่ กําหนด ผลการศึกษาพบวา ผูใหบริการ OTT TV ที่ม ี

ความไดเปรียบในการแขงขัน 3 อันดับแรก ไดแก YouTube  LINE TV และ TrueVisions Anywhere 

โดยปจจัยหลักที่ทําใหทั้ง 3 รายมีความไดเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับรายอ่ืนๆ คือ จํานวนของผูชม  

ความนาสนใจและหลากหลายของเน้ือหา สถานะทางการเงินและความมีเสถียรภาพของแพลตฟอรมใน

การสรางประสบการณที่ดีใหแกผูรับชม ดังรูปที่ 6-19 

 

รูปท่ี 6-19: ผลการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของ OTT TV สําหรับประเทศไทย 

 

Scoring System

Competitive Profile

Subscribers/ Viewers > 1 M. subs 0.5-1 M. subs <0.5 M.subs.

Content 

3 of 3 2 of 3 1 of 3
Movie/Series/TV show

Live content/exclusive content
Sport
Technology

3 of 3 2 of 3 1 of 3
VDO quality (4K)
Offline view
Parental control
Distribution channel >2 2 1

Platform development Professional vendors Vendors and self 
developmet Self development

Financial condition  
High cash in hand/ 
International funding 
support 

Medium cash in hand 
/Domestic funding Need financial support

Level of business openness/ 
partnership High degree of openness Medium degree of 

openness
No/low degree of 
openness

Future investment plan in  
TVM market in 1-2 years Clear plan Uncertain plan No plan

Criteria 5 3 1

Competitiveness Scoring

+ ~ -Potential Advantage Less advantageNote : Neutral

Competitive Profile

Subscribers/ Viewers + ~ ~ - + + - - -  -

Content ~ ~ ~ ~ + + ~ + +  ~

Technology ~ ~ - - ~ ~ - ~ ~  -

Distribution channel + ~ - - + + - + -  -

Platform development ~ - + + + + - + +  -

Financial condition  ~ - + + + + ~ + + +

Business openness + + + ~ + + - -  ~ -

Future investment plan
~ ~ + ~ + + - +  ~ -
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6.2.3 การวิเคราะหกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

ปจจุบันมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับบริการ OTT TV ในประเทศไทยทั้งหมด  

5 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

1. พระราช บัญญั ติ ว าด วยการกระทํ าความผิด เ ก่ี ยว กับคอมพิว เตอร  พ .ศ .  2550  

(พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ) 

2. พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ) 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2541 (พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ) 

4. พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ) 

5. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ. 2551  

(พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ) 

 ทั้งน้ี กฎหมายที่มีความเก่ียวของกับบริการ OTT TV ในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 2 

ประเด็นหลัก คือ กฎหมายที่ เ ก่ียวของกับแพลตฟอรม OTT TV (ไดแก  พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ  

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเน้ือหาที่

ใหบริการบนแพลตฟอรม OTT TV (ไดแก พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ พ.ร.บ. คุมครอง

ผูบริโภคฯ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ) 
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รูปท่ี 6-20: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

 

พระราชบญัญติัวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

 ตามหลักการของกฎหมายฉบับน้ีคือการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมบนคอมพิวเตอร 

รวมถึงการใชอินเทอรเน็ตดวย โดยบริการ OTT TV เปนการรับชมสื่อบนอินเทอรเน็ต สามารถรับชมไดทั้ง

ในรูปแบบเว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ัน ซึ่งมีความเก่ียวของกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ โดยแบงออกได 2 สวน 

ดังน้ี 

• แพลตฟอรม OTT TV 

 ตามมาตรา 3 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ไดนิยามวา ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง ระบบ                   

ตางๆ ที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแพลตฟอรม OTT TV ถือเปนระบบคอมพิวเตอรประเภทหน่ึง 

เพราะสามารถควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรตามนิยามในมาตรา 3 แพลตฟอรม OTT TV จึงไดรับ 

การคุมครองตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ 

 มาตรา 5 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ บัญญัติวา ผูใดเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต 

ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด ตัวอยางเชน การเจาะระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ตามหลักทั่วไปแลว เมื่อมีการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต ก็มักมีการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 7 

แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ วา ผูใดเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต ตองรับโทษตามที่กฎหมาย

กําหนดดวยเชนกัน ทําใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 5 อาจตองรับผิดตามมาตรา 7 ดวย ดังน้ัน  

• Copyright Act B.E. 
2537 

• Copyright Act B.E. 
2558 2541 (Version 2 )

“Copyright protects original 
works of authorship 
including… Movie ”

• Organization to Assign 
Radio Frequency and to 
Regulate the 
Broadcasting and 
Telecommunications 
Services Act B.E. 2553 

• Broadcasting Business 
Act B.E. 2551

“These laws provide legal 
ground for the NBTC to

prescribe characteristics of 
television broadcasting”

Intellectual 
Property Law

NBTC Law

Consumer 
protection Law

Cyber
Crime Law

OTT TV

• Consumer protection Act 
B.E 2522 

• Consumer protection Act 
B.E 2541

“Consumer protection 
Law are  intended protect 

consumer 
against misleading 

advertising”

• Cyber Crime Act B.E 

2550

“Cyber Crime Law  is 
designed to protect 

computer users against 
wilful attacks and theft of 

information.”

Relevant Laws and Regulations
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หากมีการเจาะระบบ OTT TV เพ่ือรับชมโทรทัศนโดยไมไดรับอนุญาต นอกจากผูที่ทําการเจาะระบบ 

OTT TV ตองรับโทษที่เจาะระบบคอมพิวเตอรตามมาตรา 5 แลว อาจตองรับผิดตามมาตรา 7 อีกดวย 

ทั้งน้ี ตามมาตรา 6 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ กลาววา หากมีการนํามาตรการปองกันการเขาถึงระบบ

คอมพิวเตอรที่ตนเองรูไปเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต ก็ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณี 

ที่ผูใชบริการ OTT TVตองมีรหัสผานในการรับชม OTT TV หากพบวาผูใชบริการ OTT TV นํารหัสผานไป

เปดเผย ทําใหผูใหบริการ OTT TV เสียหาย เชน ผูใชบริการ OTT TV นํารหัสผานของตนไปเปดเผย  

ทําใหบุคลอ่ืนสามารถรับชม OTT TV ไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ในกรณีน้ีถือวา ผูใชบริการ OTT TV ที่

นํารหัสผานไปเปดเผยมีความผิดตามกฎหมาย ตองรับโทษตามมาตรา 6 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 

 สําหรับการดักขอมูลคอมพิวเตอร ในมาตรา 8 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ไดกลาววา หากใครดัก

รับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนในระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ

ตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีของบริการ OTT TV หากพบวา มีการดักรับขอมูลระหวางการสงเน้ือหามาที่

แพลตฟอรม OTT TV ผูกระทําก็จะมีความผิดตามมาตรา 8 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ เชน 1) ในระหวาง

ที่ผูใหบริการ OTT TV สงเน้ือหา OTT TV ไปยังผูใชบริการ OTT TV มีบุคคลภายนอกดักรับเน้ือหา  

OTT TV เพ่ือไปรับชม ซึ่งถือเปนการดักรับขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรับอนุญาต บุคคลภายนอกที่ทํา

การดักรับเน้ือหา OTT TV จึงมีความผิดตามมาตรา 8 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 2) ในระหวางที่เจาของ

เน้ือหา OTT TV สงเน้ือหา OTT TV ไปยังผูใหบริการ OTT TV มีบุคคลภายนอกดักรับเน้ือหา OTT TV 

ไมวาจะเปนการดักรับเน้ือหา OTT TV เพ่ือไปรับชมเองหรือเอาไปหากําไรตอ จะถือวาเปนการดักรับ

ขอมูลคอมพิวเตอรทั้งสิ้น บุคคลภายนอกที่ทําการดักรับเน้ือหา OTT TV จึงมีความผิดตามมาตรา 8 แหง

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ   

 นอกจากจะมีการปองกันการเขาสูระบบคอมพิวเตอร และการดักรับขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต

แลว พ.ร .บ.คอมพิวเตอรฯ ยังมีการคุมครองขอมูลคอมพิวเตอร ในมาตรา 9 วา  ผู ใดทําให

ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยที่

ไมไดรับอนุญาตจากเจาของ ตองระวางโทษตามกฎหมาย ซึ่งหากมีใครทําใหเน้ือหารายการใน OTT TV 

เสียหาย หรือมีการเขาไปเปลี่ยนแปลงเน้ือหารายการน้ัน โดยไมไดรับอนุญาต ก็มีความผิดตามมาตรา 9 

ทั้งน้ี พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ยังมีการใหความคุมครองการทํางานของระบบคอมพิวเตอรตามมาตรา 10 

ดวยวา หากมีการรบกวน ขัดขวาง ชะลอ การทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนจนไมสามารถทํางาน

ไดตามปกติก็ตองระวางโทษตามกฎหมาย ในกรณีของการใหบริการ OTT TV หากพบวา มีการกวนระบบ

การใหบริการ OTT TV ทําใหระบบไมสามารถใชงานไดตามปกติ เชน มีคนมาชะลอการทํางานของระบบ 

OTT TV จนผูรับชมไมสามารถรับชมรายการที่อยูในการใหบริการ OTT TV ผูที่กวนระบบ OTT TV ก็ตอง

รับโทษตามมาตรา 10 
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รูปท่ี 6-21: พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

• เนื้อหาที่ใหบรกิารบน OTT TV 

 เน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV ตามนิยามในมาตรา 3 แหงพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ถือเปน

ขอมูลคอมพิวเตอร เน่ืองจากเปนขอมูลที่อยูในระบบคอมพิวเตอรและสามารถประมวลผลได เชน 

ผูใชบริการสามารถรับชม OTT TV ในรูปแบบเว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ัน ซึ่งในที่น้ีเปรียบเน้ือหาที่ใหบริการ

บน OTT TV เปนการนําเสนอขอมูลคอมพิวเตอรในระบบคอมพิวเตอร 

  ตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ไดมีการกําหนดลักษณะขอมูลคอมพิวเตอรที่หาม

นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร หรือเผยแพร ดังน้ี 1) การฉายเน้ือหารายการที่มีลักษณะปลอม ซึ่งนาจะเกิด

ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 2) การฉายเน้ือหารายการที่มีลักษณะเท็จ ที่นาจะเกิดความเสียหาย

ตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 3) การฉายเน้ือหารายการที่มี

ลักษณะเปนความผิดเก่ียวกับความมั่นคง 4) การฉายเน้ือหารายการที่มีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงได หรือ 5) เผยแพรหรือสงตอเน้ือหารายการที่มีลักษณะตองหามตามขอ 1) – 4) จาก

ขอความที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ผูที่นําเน้ือหาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.

คอมพิวเตอรฯ จะตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังน้ัน 

หากในแพลตฟอรม OTT TV มีการอัพโหลดเน้ือหาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 ผูที่อัพโหลดเน้ือหา

ดังกลาว เชน ผูใชบริการในแพลตฟอรมที่ผลิตเน้ือหาขึ้นเองและเปนผูอัพโหลดลงในแพลตฟอรม OTT TV 

(User Generated Content: UGC) ตองรับโทษตามกฎหมาย 

Cyber Crime Act B.E. 2550

Computer
System 

Computer 
Data

Section 5 : Illegally access computer
system without permission
Section 7 :  Illegally access computer 
data without permission

Section 8 : Illegally commit any act by 
electronic means to intercept a third 
party’s computer data, which is not
intended for the public uses.

Section 9 : Illegally damage, destroy, 
change or amend a third party’s 
computer data, either in whole or in 
part.

Section 10 : Illegally commit any act that causes the working 
of a third party’s computer system to fail to operate normally 
including, but not limited to, suspension, delay, hindrance or 
disruption of the computer system.

Section 14 : If any person commits 
any offence of the following acts shall 
be punished by the Law:
(1) Import of computer data to a 
computer system such as forged 
computer data, or false computer 
data, that is likely to cause damage to 
that third party or the public
(2) Import of false computer data to a 
computer system that is likely to 
damage the country’s security or 
cause a public panic
(3) Import of any computer data 
related with an offence against the 
Kingdom’s security under the Criminal 
Code to a computer system
(4) Import computer data of a 
pornographic nature that is publicly 
accessible to a computer system 
(5) The dissemination or forwarding of 
computer data under (1) (2) (3) or (4).

Section 15 : Any service provider intentionally support or 
consent to an offence under Section 14 within a computer 
system under their control shall be subjected to the 
punishment under Section 14.

Section 6 : Any person who know 
how to  access to  computer system 
and illegally discloses to  others that is 
likely to cause damage to the third 
party, shall be subject to punishment
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 หากมีการอัพโหลดเน้ือหาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 

นอกจากผูที่อัพโหลดเน้ือหาที่ตองรับโทษแลว ยังมีบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะตองรับโทษคือ ผูใหบริการ 

OTT TV เพราะตามมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ถือวาผูใหบริการ OTT TV มีหนาที่ดูแลเน้ือหา

รายการที่อยูในแพลตฟอรม OTT TV หากมีการอัพโหลดเน้ือหาที่มีลักษณะตามมาตรา 14 ลงใน

แพลตฟอรม OTT TV หรือเผยแพรในแพลตฟอรม OTT TV ก็อาจพิจารณาไดวาเปนการสนับสนุน 

ยินยอม ใหเผยแพรขอมูลที่กระทบใหผูอ่ืนเดือดรอน ไดรับความเสียหาย หรือกระทบความมั่นคงของรัฐ 

และอ่ืนๆ ผูใหบริการ OTT TV จึงตองรับโทษเสมือนผูกระทําผิดตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 

 

พระราชบญัญติัลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติลขิสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2558  

 เน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV ที่เปนประเภทภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน ซึ่งเปน

ผลงานที่มีลิขสิทธ์ิตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ จะไดรับความคุมครองตามพ.ร.บ. ฉบับน้ี มาตรา 

28 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ ไดกําหนดวา ผูใดทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพรงานลิขสิทธ์ิประเภทภาพยนตรตอ

สาธารณชนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ จะตองรับโทษตามกฎหมาย ดังน้ัน ในกรณีของบริการ 

OTT TV สามารถเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิได 2 กรณี ไดแก 

• ผูใหบริการ OTT TV นําเนือ้หาที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลขิสทิธิ์ฉายบน OTT TV 

ในกรณีน้ีผูที่มีความผิดตามกฎหมาย ไดแก ผูใหบริการ OTT TV เพราะวาเปนการนํางานที่มีลิขสิทธ์ิออก

ฉาย โดยที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ 
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รูปท่ี 6-22: กฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

• ผูทําซ้าํหรือดัดแปลงเนื้อหาโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ และนาํฉายบน OTT TV  

 ผูที่มีความผิดตามกฎหมาย ไดแก ผูเปนที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงเน้ือหา เพราะเปนการทําซ้ําหรือ

ดัดแปลง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ แตในกรณีน้ีจะมีผูที่มีความผิดตามกฎหมายอีกคนหน่ึง 

คือ ผูใหบริการ OTT TV เพราะตามมาตรา 31 แหงพ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ ไดกลาววา ผูใดนํางานที่ละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนมาหากําไร ใหถือวาละเมิดลิขสิทธ์ิดวย ดังน้ัน ถาผูใหบริการ OTT TV รูวาเน้ือหาที่ออก

ฉายบน OTT TV เปนงานที่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน ถือวามีความผิดในการละเมิดลิขสิทธ์ิ อยางไรตาม  

ในกรณีที่ผูใหบริการ OTT TV ไมใชผูควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการใหมีฉายเน้ือหาดังกลาว จะไมถือเปน 

ผูละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตรา 32/3 แหงพ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิฯ 

 

พระราชบญัญติัคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุมครองผูบริโภค 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  

 เน่ืองจากบริการ OTT TV สามารถหารายไดจากการโฆษณา สินคา หรือบริการตางๆ ใหแก

ผูใชบริการ OTT TV ผูใชบริการดังกลาวที่ไดรับการเสนอหรือการชักชวนใหซื้อสินคาหรือรับบริการ มี

สถานะเปนผูบริโภคตามมาตรา 3 แหงพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ ดังน้ัน การโฆษณาบน OTT TV จึงตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี 

Person who infringes a copyright ?

COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994) edited by COPYRIGHT ACT B.E. 2558 (2015) (Version 2)

Section 28 

Any of the following acts against an audiovisual work, a cinematographic work or a sound recording copyrightable by virtue 

of this Act without the permission in accordance with Section 15(5) whether against the sound or image shall be deemed an 

infringement of copyright: (1) reproduction or adaptation, (2) communication to public, (3) letting of the original or copies of the 

work.

Intellectual Property Law

OTT TV Providers1 Content Provider2

• Person who reproduce or adapt the copyrighted work without 
permission

• Person who knows or should have known that a work is made by 
infringing the copyright of another person and commits any of the 
following acts against the work for profit 
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รูปท่ี 6-23: กฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

 

 มาตรา 22 แหงพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ บัญญัติไววา การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปน

การไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม เชน  

1) การโฆษณาขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 2) การโฆษณาขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด

ในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคา 3) การโฆษณาขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหม ี

การกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 4) การโฆษณาขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสีย

ความสามัคคีในหมูประชาชน 5) การโฆษณาขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นอกจากน้ี 

มาตรา 23 แหงพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ ไดหามการโฆษณาที่แสดงการกระทําที่เปนอันตรายตอรางกาย 

หรือกอใหเกิดความรําคาญ ดังน้ัน หากพบวา บน OTT TV  มีการโฆษณาที่มีลักษณะเขาขายมาตรา 22 

แหงพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ เชน การโฆษณาสินคาที่มีปริมาณเกินจริง หรือเปนการโฆษณาอาจ

กอใหเกิดผลเสียตอสังคม คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอาจมีคําสั่งใหแกไขขอความหรือการโฆษณา

ดวยอํานาจตามมาตรา 27 แหงพ.ร.บ. คุมครองผูบริโภคฯ 

 

พระราชบญัญติั องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

 บริการ OTT TV ซึ่งเปนการรับชมโทรทัศนผานทางเว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ัน อาจถือไดวาเปน

กิจการโทรทัศนตามมาตรา 4 แหงพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ วา กิจการโทรทัศน หมายความวา กิจการ

วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศน ซึ่งใหบริการการสงขาวสารสาธารณะ หรือรายการไปยังเครื่องรับที่

Consumer 
protection Act,

B.E. 2522 
edited by 

Consumer 
protection Act,

B.E. 2541

Consumer Protection Law

Section 22
An advertisement may not contain a statement which is unfair to consumers by 

follow:
1. Statement which is false or exaggerated
2. Statement which will cause misunderstanding in the essential elements concerning 

goods or services
3. Statement which is directly or indirectly encouraging the commission
4. Statement which will cause disunity or adversely effects the unity among the public
5. Other statements as prescribed in the Ministerial Regulation.

Section 23
An advertisement shall not be affected by a method which may be harmful to health

Section 27
In the case where the Committee on Advertisement is of the opinion that any 

advertisement violates section 22, section 23, the Committee on Advertisement shall 
have the power to issue one or several, For example
(1) to rectify the statement of method of advertisement;
(2) to prohibit the advertisement or the use of such method for advertisement;
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สามารถรับชมและฟงการใหบริการน้ันๆ ไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง 

ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืนทํานอง

เดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรทัศน ซึ่งมาตรา 27 (3) แหงพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ ได

กําหนดให กสทช. มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ดังน้ัน กสทช. จึงมีอํานาจในการกําหนดลักษณะวาการประกอบกิจการ

ประเภทใดเปนกิจการโทรทัศน  

 จากมาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 27 (3) แหงพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ จะเห็นไดวา กสทช. มี

อํานาจในการกําหนดลักษณะกิจการโทรทัศน ซึ่งหาก กสทช. กําหนดใหการบริการ OTT TV เปนบริการ

กิจการโทรทัศนตามนิยามตามพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ บริการ OTT TVเปนกิจการโทรทัศนตามนิยาม

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

 

รูปท่ี 6-24: กฎหมาย กสทช. ท่ีเกี่ยวของกับบริการ OTT TV 

 

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 หรือ พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการฯ 

 ตามมาตรา 4 แหงพ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ ไดบัญญัติวา กิจการโทรทัศน หมายความวา 

กิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นฯ ซึ่งหาก กสทช. ไดกําหนดใหการใหบริการ OTT 

TV เปนบริการกิจการโทรทัศนตามพ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ ก็จะถือไดวาเปนกิจการโทรทัศนตาม

พ.ร.บ. 

Organization to Assign Radio 
Frequency and to Regulate 
the Broadcasting and 
Telecommunications Services 
Act B.E. 2553 

1.

Broadcasting and Television 
Businesses Act B.E. 25512.

“These laws and 
regulations 

provide legal 
ground for the 

NBTC to 
prescribe 

characteristics 
and categories of 

broadcasting”

Section 27 (3) 

“OTT TV is the 
television business 

under the law on 
the organization to 
assign frequency 
spectrum and to 
regulate Radio 
Broadcasting, 
Television and 

Telecommunication
s Businesses or 

not? ”

Authority of 
NBTC to 
prescribe 

characteristics of 
Broadcasting
Businesses

Section 7

Section 37

NBTC Law

Section 4 

Section 4

“Definition 
characteristics of 

Broadcasting
Businesses”

“Definition 
characteristics of 

Broadcasting
Businesses”

“Operator obtain 
license”

“Prohibited 
Content.”
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 ในการประกอบกิจการโทรทัศนผูประกอบการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตามมาตรา 7 แหงพ.ร.บ.

การประกอบกิจการฯ ที่กําหนดวา ใหผูที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับ

ใบอนุญาตจาก กสทช. ดังน้ัน เมื่อบริการ OTT TV เปนกิจการโทรทัศน ผูใหบริการ OTT TV ก็ตองมา

ขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการตามมาตรา 7 พรอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนดไว  

 เมื่อการใหบริการ OTT TV เปนกิจการโทรทัศน ผูประกอบการจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขใน

มาตรา 7 แหงพ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ ที่กําหนดผูที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

ตองไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังน้ัน เมื่อการใหบริการ OTT TV เปนกิจการโทรทัศน ผูใหบริการ OTT 

TV ก็ตองมาขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 7 ทั้งน้ี เมื่อผูใหบริการ OTT 

TV ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. แลว ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด   

 นอกจากการขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรทัศนแลว ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการ

ฯ ไดมีการกําหนดเน้ือหาที่ออกอากาศในกิจการโทรทัศนของผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 37 แหง พ.ร.บ.

การประกอบกิจการฯ มีใจความวา หามออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลาง 

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอ 

ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะลามกอนาจาร หรือ

มีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งเปนหนาที่ 

ผูรับใบอนุญาตที่ตองทําการตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะดังกลาว ในกรณีที่ผูรับ

ใบอนุญาตไมดําเนินการระงับการออกอากาศรายการดังกลาวคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหระงับ 

การออกอากาศรายการน้ันไดทันที ซึ่งในกรณีการใหบริการ OTT TV หากมีการฉายเน้ือหารายการที่มี

ลักษณะตามที่กลาวมาดานบน ผูใหบริการ OTT TV ที่เปนผูไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. มีหนาที่ระงับ

และตรวจสอบการออกอากาศเน้ือหารายการน้ันๆ ซึ่งหากไมปฏิบัติตาม กสทช. อาจมีคําสั่งระงับการฉาย

ไดทันที 
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7 สรุปผลการประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group)  

การประชุมหารือกลุมยอย(Focus Group) ครั้งน้ีจัดขึ้นที่อาคารหอประชุมช้ัน 2 สํานักงาน กสทช. 

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยวาระการจัด Focus Group ครั้งน้ีคือ

เพ่ือช้ีแจงแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top ใหกับผูที่เกี่ยวของ

ทราบและแสดงความเห็น 

7.1 กําหนดการประชุมหารือกลุมยอย (Focus Group)  

 

 

 

กําหนดการ 

ประชุมรบัฟงความคิดเหน็เฉพาะกลุม 

โครงการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top  

(Competition Regulation on OTT TV) 

วันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ อาคารหอประชุมชัน้ ๒ สํานักงาน กสทช. 

 

เวลา กําหนดการ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นําเสนอสาระสําคัญของผลการศึกษาของโครงการ ดําเนินการบรรยายโดย

ตัวแทนจาก บริษัท ไทม คอนซัลต้ิง จํากัด 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็นกลุ มยอยตอผลการศึกษา และขอเสนอแนะตอแนว

ทางการสงเสริมและการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศไทย 
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7.2 การเตรียมการประชุมหารือกลุมยอย 

การประสานงานติดตอสถานที่จัดประชุมหารือกลุมยอยและการเรียนเชิญผูเขารวมจัดประชุมหารือ

กลุมยอย 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับทางสํานักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการ

ประชุมหารือกลุมยอยซึ่งที่ปรึกษาไดเลือกสถานที่จัดการประชุมเฉพาะกลุมที่อาคารหอประชุมช้ัน 2 

สํานักงาน กสทช. โดยระบุ วัน เวลา ที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมเฉพาะกลุมใหสอดคลองกับทุกฝาย 

คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. และไดจัดเตรียมหองประชุมและอุปกรณที่

จําเปนตอการประชุมหารือกลุมยอยที่เหมาะสมกับจํานวนของผูเขารวมการประชุมและแสดงความคิดเห็น 

พรอมทั้งไดคํานึงถึงการเดินทาง ความสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวก และ ภาพลักษณของ 

การจัดการประชุมหารือกลุมยอย 

ที่ปรึกษาไดมีการจัดการวางแผนเรียนเชิญผูเขารวมการประชุมหารือกลุมยอย ซึ่งประกอบดวย ผูที่

มีสวนเก่ียวของ และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. โดยประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการแขงขันและ

กํากับดูแลกันเองในการติดตอเชิญผูเขารวมประชุมเฉพาะกลุม 

การติดตามการตอบรับและยืนยันการเขารวมการประชุมเฉพาะกลุม 

ในการประชุมเฉพาะกลุมครั้งน้ี ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับทางสํานักงาน กสทช. ใน 

การเรียนเชิญผูที่เกี่ยวของในกิจการ OTT TV ซึ่งก็ไดรับความรวมมือและมีการตอบรับเขารวมประชุมจาก

ผูที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ทางที่ปรึกษาไดดําเนินการเรียนเชิญผูที่เกี่ยวของในกิจการ OTT TV แลวจึงรวบรวม

รายช่ือ รายละเอียดของผูเขารวมและจํานวนของผูเขารวม ทั้งน้ี รายช่ือของผูเขารวมและผูที่เก่ียวของ

อ่ืนๆ ที่ไดตอบรับและยืนยันการเขารวมน้ัน เปนจํานวนทั้งหมด 57 ราย  

 

จํานวนผูเขารวมประชมุเฉพาะกลุม 

ที่ปรึกษาไดเชิญผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูใหบริการ OTT TV ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ผูใหบริการชองรายการ ผูผลิตเน้ือหารายการ ตัวแทนนักวิชาการ และ

ตัวแทนภาคประชาชน มารับฟงการประชุม ทั้งน้ีมีผูมาเขารวมประชุมและรับฟงจํานวน 72 คน แบงเปนผู

ใหบริการ OTT TV จํานวน 3 บริษัท ผูใหบริการอินเทอรเน็ต จํานวน 4 บริษัท ผูใหบริการโทรทัศนรบบ

บอกรับเปนสมาชิก จํานวน 4 บริษัท ผูใหบริการชองรายการ จํานวน 8 บริษัท ผูผลิตเน้ือหารายการ 

จํานวน 3 บริษัท นักวิชาการ จํานวน 2 คน และภาคประชาชน จํานวน 1 คน อนุกรรมการ สํานักงาน 

 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  หนา 285 



 
กสทช. จํานวน 3 คน และกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงาน สํานักงาน กสทช. จํานวน 9 คน 

โดยรายช่ือมีดังตอไปน้ี 

ผูใหบริการ OTT TV  

1. บริษัท มีเดียเพล็กซ อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด (DOONEE) 

2. บริษัท ไอฟลิกซ (ประเทศไทย) จํากัด (Iflix) 

3. บริษัท ฮอลลิวูด มูฟวีส จํากัด (HOLLYWOOD HDTV) 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) 

2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) 

3. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) 

4. บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด (TRUE) 

ผูใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก  

1. บริษัท ทรู วิช่ันส กรุป จํากัด (True Vision) 

2. บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด (PSI) 

3. บริษัท เอเซีย บรอดคาสต้ิง เทเลวิช่ัน จํากัด (ABTV) 

4. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด (มหาชน) (GMM Z) 

ผูใหบริการชองรายการ 

1. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (MCOT) 

2. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด (Ch8) 

3. บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด (TNN 24) 

4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (Ch7) 

5. บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (Now) 

6. บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (One) 

7. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (GMM Channal) 

8. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (Ch3) 

ผูผลิตเนื้อหารายการ 
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1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ดิจิสตรีม จํากัด 

3. บริษัท นาดาว บางกอก จํากัด 

นักวิชาการ 

1. นายปกรณ วิญูหัตถกิจ (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 

2. ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

3. ผศ.ดรพิรงรอง รามสูต (คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภาคประชาชน 

1. นายโสภณ หนูรัต (มูลนิธิคุมครองผูบริโภค) 

อนุกรรมการ สํานักงาน กสทช. 

1. ดร.พนา ทองมีอาคม 

2. นางสาววงศสุดา ศุภาพร 

3. นายมนตรี ศรีโยธี 

กรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงาน สํานักงาน กสทช. 

1. นางรมิดา จรินทิพยพิทักษ (ประธานคณะกรรมการ) 

2. นายเชาวนเนตร บุญไชย (คณะกรรมการ) 

3. นางสาวแสงนภา รังคสิริ (คณะกรรมการ) 

4. นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก (คณะกรรมการ) 

5. นางสาวสกุณา แซซึ่ง (คณะกรรมการ) 

6. นางสาวธัญธารีย สุธีวราสิทธ์ิ (สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง) 

7. นายภาณุ วีระชาลี (สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง) 

8. นายปภังกร ใจปนตา (สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง) 

9. นางสาวอิงพร ศิริกุลบดี (ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ) 

รายละเอียดของผูเขารวมดูภาคผนวก 11.1 
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7.3 สรุปเนื้อหาการประชุมหารือเฉพาะกลุม 

วาระการประชุม Focus Group ครั้งน้ีเพ่ือช้ีแจงแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการ

โทรทัศนแบบ Over the Top โดยที่ปรึกษาไดนําเสนอแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการ

โทรทัศนแบบ Over the Top ขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top ในประเทศไทย ซึ่งอางอิงจาก 1.) สภาพตลาดและการแขงขันในกิจการโทรทัศนใน

ประเทศไทย และในตางประเทศ 2.) แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ OTT TV 

ในตางประเทศ  

เอกสารประกอบการประชุมดังกลาว แบงเน้ือหาออกเปน 4 สวน ไดแก ภาพรวมพฤติกรรม

ผูบริโภคในการรับชมโทรทัศนทั่วโลก สภาพตลาดและการแขงขันในกิจการ OTT TV ในตางประเทศ 

สภาพตลาดและการแขงขันในกิจการ OTT TV ในประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล

กิจการ OTT TV ในประเทศไทย  

ในสวนแรก ที่ปรึกษาไดบรรยายถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับชมโทรทัศนทั่วโลก ซึ่งใน

ปจจุบันน้ีผูบริโภคนิยมรับชมโทรทัศนแบบ On-demand มากขึ้น โดยอุปกรณที่ใชในการรับชมจะ

แตกตางกันออกไปตามอายุของผูบริโภค และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผูบริโภคตอการใชบริการ  

OTT TV เปรียบเทียบกับการดูโทรทัศนแบบเดิม พบวา บริการ OTT TV ไดรับความพึงพอใจมากกวา 

การชมโทรทัศนแบบด้ังเดิมในหลายๆดาน เชน ราคา เน้ือหารายการ การรับชมนอกสถานที่ เปนตน มี

เพียงดานคุณภาพของวีดิโอเทาน้ันที่การรับชมโทรทัศนแบบด้ังเดิมไดรับความพึงพอใจจากผูบริโภค

มากกวาบริการ OTT TV   

ในสวนตอมาที่ปรึกษาไดนําเสนอการวิเคราะหสภาพตลาดและการแขงขันในกิจการ OTT TV ใน

ตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต 

ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย เพ่ือเปนกรอบแนวทางที่ใชในการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศ

ไทยที่ถือวายังอยูในระยะเริ่มตนเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยจะพิจารณาใน 3 ประเด็นหลักไดแก  

1. รูปแบบการใหบริการ OTT TV 2.ผลกระทบจาก OTT TV 3.แนวทางการกํากับดูแล  

สวนตอมา คือ สภาพตลาดและการแขงขันในกิจการ OTT TV ในประเทศไทย ที่ปรึกษาเริ่มโดย

การแสดงสถานการณปจจุบันของตลาด Pay TV ที่มีจํานวนผูใหบริการลดลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบ

จากตนทุนของเน้ือหาที่สูงขึ้นและการแขงขันกับคูแขงใน Platform อ่ืน เปนตน อีกทั้งแสดงสภาพตลาด 

OTT TV ที่พบวาสวนใหญใหบริการคือ ผูใหบริการรายใหม อาทิ Hollywood HD YouTube iflix และ 

Netflix เปนตน อีกทั้งอธิบายเพ่ิมเติมถึงรูปแบบในการหารายไดมี 2 รูปแบบหลัก คือการหารายไดแบบ 

AVoD และ SVoD โดย YouTube มีสัดสวนรายไดในตลาด AVoD มากที่สุด และ Hollywood HD มี

รายไดสูงที่สุดในตลาด SVoD  
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สวนสุดทายทางที่ปรึกษาไดสรุปผลการวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยแสดงผล

วิเคราะหชองวางของการกํากับดูแล OTT TV ระหวางประเทศที่ศึกษาเปรียบเทียบและประเทศไทย และ

กลาวถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 1. นโยบายสนับสนุน OTT TV ในดานการผลิตเน้ือหาในประเทศที่

ดีและสรางสรรคในชวงเริ่มตน 2. เสนอใหมีนโยบายลงทะเบียนผูใหบริการ OTT TV กับ กสทช.  

3. เสนอใหมีการกํากับ ดูแลเน้ือหาบน OTT TV ในดานการจัดเรตต้ิง 4. เสนอการกํากับดูแลโครงขาย  

Net Neutrality ในรูปแบบ Ex-post 

7.4 สรุปประเด็นความคิดเหน็ตอแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top   

ประเด็นความคิดเ ห็นตอแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top มีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

 

ประเด็นความคิดเห็น  รายละเอียดความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 

1. ขอบเขตของการกํากับ
ดูแลการแขงขัน 

• คุณอาทิมา iflix: การกําหนดขอบเขตของการกํากับดูแลท่ีชัดเจนเปนสิ่ง
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการสงเสริมการแขงขันท่ีเทาเทียมกันระหวาง
ผูประกอบการตางชาติหรือมีหุนสวนเปนชาวตางชาติ กับผูประกอบการไทย 
ซ่ึงมีเกณฑหลากหลายรวมถึงคําจาํกัดความ อาทิ แหลงท่ีตั้งของนิติบคคล 
แหลงท่ีต้ังของ Server ตัวแทนผูใหบริการOTT TV ตางประเทศในไทย และ
รูปแบบบริการ Application service provider เปนตน  
- ในกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร ท่ีปรึกษาพบวา ประเทศสิงคโปรมีขอกําหนด
ใหผูใหบริการ OTT TV แบบ SVoD ซ่ึงเปน Internet Content Provider 
จําเปนตองไดรับใบอนุญาต Subscription Television Service (TV) 
Licence ดวย ท้ังนี้ กฏเหลานี้มีอํานาจบังคับใชกบัผูใหบริการท้ังจากใน
ประเทศและตางประเทศท่ีใหบริการภายในอาณาเขตของประเทศสิงคโปร 

• คุณวีณา TRUE และ ตัวแทน จาก ONE: คําจาํกัดความของคําวา 
“ใหบริการ” ในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top และขอบเขตของการ
ใหบริการ OTT TV และInternet TV, IPTV 

• ดร.พนา คณะอนุกรรมการ: 
1) ในระยะยาวหนวยงานกํากับดูแลจําเปนตองคํานึงถึงรูปแบบการกํากับ 
อาจจะเปนการดูแลท้ังระบบ หรือแยกสวน (โครงขาย/โปรแกรมประยุกต 
(Application)/เนื้อหา 
2) การรวมมือหาแนวทางกํากับดูแลรวมกันท้ังกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคม 
3) การมีระบบการลงทะเบียนในทุกๆสวน เพ่ือเปนขอมูลในการกํากับดูแล
และคุมครองผูบริโภค เชน Application ท่ีจะมาใชกับกลองAndroid box 
ตองมีการลงทะเบียน 
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ประเด็นความคิดเห็น  รายละเอียดความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 

2. ความแตกตางของการ
กํากับดูแลเนื้อหา 
(content) ระหวาง 
Traditional TV และ OTT 
TV 

• คุณฤทธิเดช GMM: หากมีความแตกตางในการกํากับดูแลเนื้อหาอาจจะ
นําไปสู 
1) ความเสียเปรียบทางการแขงขันระหวาง Traditional TV and OTT TV 
ในแงของจํานวนผูชม  
2) ผูผลิตเนื้อหาอาจสูญเสียประโยชนท่ีไดจากการผลิตเนื้อหาในหลากหลาย
ชองทาง (synergy) หากมีการจํากัดรูปแบบของเนื้อหาเฉพาะชองทาง 

• คุณปกรณ ม.หอการคาไทย: หนวยงานกํากับดูแลอาจจะตองคํานงึถึง
มาตรการสงเสริมและสนับสนุนผูใหบริการ Traditional TV ในขณะท่ีการ
ใหบริการของ OTT TV อยูในชวงเริ่มตน ยังไมมีการกํากับดูแล  และ
ระยะเวลาในการเติบโตของการใหบริการ OTT TV นาจะใชเวลาท่ีนาน
พอสมควร ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการแขงขันของ Traditional TV  

• ดร.พนา คณะอนุกรรมการ: หนวยงานกํากับดูแลควรใหความสําคัญกับตลาด
ระดับลางท้ังดานผูใหบริการและผูชม  

3. การกํากับดูแลดวยระบบ 
ใบอนุญาต (Licensing) 

• ตัวแทนจาก GMM: การกําหนดขอบเขตของผูขอใบอนุญาต และผูท่ีมีอํานาจ
ขอใบอนุญาต ในกรณีท่ีมีการรวมมือกันหรือเปนพันธมิตร อาทิ ระหวางผู
ใหบริการโครงขายหรือ กับอุปกรณรับชม  หรือ ระบบปฎิบัติการ OTT TV 
กับผูผลิตเนื้อหา 

• คุณปกรณ ม.หอการคาไทย: การกํากับดูแลดวยระบบใบอนุญาตใน
ระยะเวลาท่ีตลาดผูใหบริการ OTT TV มีการเติบโต อาจจะขัดแยงกับ
หลักการการกํากับดูแลท่ีดีท่ีสุดคือการกํากับดูแลท่ีนอยท่ีสุด (Light-Handed 
Regulation) ซ่ึงใหตลาดขับเคลื่อนเอง ผูใชบริการจะไดรับประโยชน ได  

4. สัดสวนการแบงรายได
ของผูประกอบการในตลาด 

• คุณวีณา TRUE: หนวยงานกํากับดูแลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรคํานึงถึง
การหาแนวทางนํารายไดโฆษณาของผูใหบริการ OTT TVท่ีถูกถายโอนไปยัง
ตางประเทศเปนสวนมากเขาสูประเทศมากขึ้น  

• ดร.พนาและคุณวงศสุดา คณะอนุกรรมการ:   
1) ควรจะมีการกํากับดูแลการแขงขันเพ่ือท่ีจะสามารถดึงรายไดกลับเขาสู
ประเทศมากขึ้น  
- ท่ีปรึกษาทําการศึกษาเพ่ิมเติมในกรณีการกํากับดูแลผูใหบริการจาก
ตางประเทศ เชน Youtube พบกรณีของประเทศฝรั่งเศสในการออกกฎหมาย
เก็บภาษีผูใหบริการ OTT TV ท่ีใหบริการในประเทศฝรั่งเศส แตอยางไรก็ตาม 
ยังมีขอถกเถียงถึงการบังคับใชตัวกฎหมาย  
2) ควรสงเสริมความสามารถในการแขงขันใหผูผลิตเนื้อหาในประเทศสามารถ
เติบโตไปยังตลาดตางประเทศได 

ตารางท่ี 7-1: ตารางสรุปประเด็นความคิดเห็นตอแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the 
Top 
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7.5 ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมเฉพาะกลุม 

 
รูปท่ี 7-1: บรรยากาศในการจัดประชุมเฉพาะกลุมเร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top (1)  

 

รูปท่ี 7-2: บรรยากาศในการจัดประชุมเฉพาะกลุมเร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top (2)  
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รูปท่ี 7-3: บรรยากาศในการจัดประชุมเฉพาะกลุมเร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over 

the Top (3)  
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8 รายงานสรปุผลการฝกอบรมพนักงาน กสทช. (Capacity Building) 

 ที่ปรึกษาจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Capacity Building) ใหแกเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในสภาพตลาดและการแขงขันในการ

ใหบริการ OTT TV แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแลและการไมกํากับดูแล OTT TV ตลอดจนอธิบาย

ถึงขอเสนอของที่ปรึกษาในการกําหนดบทบาทหนาที่ของกสทช. ในการกํากับดูแล และสงเสริมและ

สนับสนุนการใหบริการ OTT TV ตามที่ที่ปรึกษาทําการศึกษาไวในโครงการน้ี เพ่ือใหเจาหนาที่สํานักงาน 

กสทช. สามารถนําไปปฏิบัติใชจริงไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น

ทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 28 คน โดยรายละเอียดกําหนดการ การ

เตรียมการจัดฝกอบรม เน้ือหาของการฝกอบรม รายช่ือผูเขารวมและภาพบรรยากาศการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ มีดังตอไปน้ี 

 

8.1 กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Capacity Building)    
 

 
 

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรู  เรื่อง 

แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top  

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ หองประชมุ ๒๒๓ ชั้น ๒๒ อาคารเอ็กซิมแบงค 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ลงทะเบียน  

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  การถายทอดความรู เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน
แบบ Over the Top โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

• ระบบ OTT TV และการจัดประเภทของบริการ OTT TV 

• สภาพตลาด การใหบริการและผลกระทบของกิจการ OTT TV ใน
ตลาดประเทศดังตอไปน้ี  

ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ประเทศสิงคโปร 
  ประเทศเกาหลีใต, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศออสเตรเลีย 
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• แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและ

สนับสนุนการใหบริการ OTT TV 

• สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 
 

วิทยากร ตัวแทนที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม คอนซัลต้ิง จํากัด 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารวาง 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การวิเคราะหตลาดและผลกระทบ
ของการเขามาใหบริการของ OTT TV ในประเทศไทย และการเสนอแนะ
นโยบายการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV 
 
วิทยากร ทีมทีป่รึกษาจากบริษัท ไทม คอนซัลต้ิง จํากัด  

 

8.2 การเตรียมการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประสานงานติดตอสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนเชิญผูเขารวมการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

  ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับทางสํานักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสํานักงาน กสทช. เลือกสถานที่จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุม 

๒๒๓ ช้ัน ๒๒ อาคารเอ็กซิมแบงค โดยสํานักงาน กสทช. ระบุ วัน เวลา ที่เหมาะสมกับการจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหสอดคลองกับทุกฝาย และไดจัดเตรียมหองอบรมและอุปกรณที่จําเปนตอ

การฝกอบรมใหเหมาะสมกับจํานวนของผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ พรอมทั้งไดคํานึงถึง 

ความสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวก และภาพลักษณของการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือที่จะวางแผนงานในการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวยเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. โดย

ประสานงานกับสํานักงาน กสทช. ในการติดตอเชิญผูเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

การติดตามการตอบรับและยืนยันการเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จากที่ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับทางสํานักงาน กสทช. ในการเรียนเชิญเจาหนาที่

สํานักงาน กสทช. ที่เก่ียวของและสนใจเขารับการฝกอบรม ผลปรากฏวาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ

โครงการน้ีไดรับความรวมมือ และมีการตอบรับเขารวมประชุมจากเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ทั้งน้ี  

ทางสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการเรียนเชิญเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. และรวบรวมแบบตอบรับให 

ทางที่ปรึกษาทราบถึงรายละเอียดและจํานวนของผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
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เนื้อหาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over 

the Top ประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก 1.) ระบบ OTT TV และการจัดประเภทของบริการ OTT TV  

2.) สภาพตลาด การใหบริการและผลกระทบของกิจการ OTT TV ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา,  

สหราชอาณาจักร, ประเทศสิงคโปร, ประเทศเกาหลีใต, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศออสเตรเลีย  

3.) แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแล และนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV  

4.) สภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

ในสวนแรก ทางที่ปรึกษาเริ่มการอบรมดวยการอธิบายถึงระบบ OTT TV และการจัดประเภท

ของบริการ OTT TV เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเกิดความเขาใจเก่ียวกับกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top 

โดยรายละเอียดประกอบไปดวยโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ OTT TV การจัดประเภทของบริการ  

OTT TV ซึ่งจําแนกโดยใชเกณฑทางดานผูใหบริการ OTT TV และดานเน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV 

และรูปแบบการหารายไดจากบริการ OTT TV ของผูใหบริการ แตอยางไรก็ตามเน่ืองจาก OTT TV ถือ

เปนชองทางใหมในการนําเสนอเน้ือหาใหกับผูใชบริการบนระบบอินเทอรเน็ตซึ่งแตกตางจากผูใหบริการ

เดิมในตลาด เชน Free TV Pay TV เปนตน ซึ่งผูใหบริการในชองทางอ่ืนถูกควบคุมดูแลดวยผูมีอํานาจ 

ในการควบคุมแลว ดังน้ัน จึงทําใหเกิดการพิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีการกํากับดูแลการแขงขัน 

ในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top  

 ดังน้ัน ในสวนที่สอง คณะที่ปรึกษาจะอธิบายถึงสภาพตลาด การใหบริการ พรอมทั้งช้ีใหเห็นถึง

ผลกระทบของการใหบริการดังกลาวตอตลาดในตางประเทศ ไดแก ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา,  

สหราชอาณาจักร, ประเทศสิงคโปร, ประเทศเกาหลีใต, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือ

นําไปสูการช้ีใหเห็นวาในแตละประเทศขางตนมีการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ  

OTT TV อยางไรในสวนที่ 3  

สวนสุดทาย คณะที่ปรึกษาจะอธิบายถึงสภาพตลาดและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย

กอนที่จะใหผูเขารวมอบรมทาํแบบฝกหัดเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ การวิเคราะหตลาดและผลกระทบของ

การเขามาใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย และ การเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแล สงเสรมิและ

สนับสนุนการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาคาดวา เจาหนาที่สํานักงาน กสทช. จะไดรับความรู และมีความเขาใจมากขึ้น

เก่ียวกับ ระบบ กิจการโทรทัศนแบบ Over the Top สภาพตลาด การใหบริการและผลกระทบของ

กิจการ รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top จากการเรียนรู

ถึงกรณีศึกษาตางประเทศ พรอมทั้งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับสถานการณของประเทศไทยและนํา

แนวทางปฏิบัติสากลมาปรับใชอยางเหมาะสมกับการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top ของสํานักงาน กสทช.  
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รายชื่อผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 29 คน ซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. จากสํานักตางๆ ดังน้ี  

• สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล (จส.) จํานวน 2 คน  

• สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (กส.) จํานวน 2 คน  

• สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน (มส.) จํานวน 5 คน  

• สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) จํานวน 2 คน  

• สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย (ชท.) จํานวน 1 คน  

• สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

(ผส.) จํานวน 1 คน 

• สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงขาย สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส

3.) จํานวน 3 คน 

• สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.) จํานวน 8 คน 

• สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.) จํานวน 1 คน  

• กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค (รส.) จํานวน 2 คน 

• สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม (ถท.) จํานวน 1 คน 

• สํานักพัฒนาองคกรวิชาชีพและสงเสริมการบริการอยางทั่วถึง (ชส.) จํานวน 1 คน 

 

โดยรายช่ือของผูที่เขารวม ตามเอกสารแนบในภาคผนวก 11.2 
 

8.3 สรุปประเด็นคาํถามเก่ียวกับแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the 

Top  

โดยรายละเอียดแบงตามคําถามสําหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 

คําถาม ขอคิดเห็น 

ขอที่ 1 เพ่ือสนับสนุนใหการแขงขันใน

ตลาดเปนไปอยางเปนธรรม ทานใน

ฐานะหนวยงานกํากับดูแลมีแนวทางใน

การกํากับดูแลอยางไร? 

 

- เสนอแนะวาในระยะเริ่มตนไมควรกํากับดูแลการแขงขันในกิจการ

โทรทัศนแบบ Over the top ในลักษณะการขอใบอนุญาต 

(License) เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันในตลาดอยาง

เต็มท่ี และควรเริ่มเขาไปกํากับดูแลเม่ือเกิดปญหา (Ex-post)  

- นอกจากนี้ มีขอเสนอเพ่ิมเติมใหผูประกอบการรายใหมท่ีเขามา

ใหบริการทําการลงทะเบียน เพ่ือเขามาทดลองใหบริการในตลาด
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คําถาม ขอคิดเห็น 

ดูกอนวาจะดีหรือไมดีอยางไร และกําหนดใหผูประกอบการอธิบาย

เพ่ิมเติมถึงเนื้อหาท่ีนํามาใหบริการ รวมถึงท่ีมาของเนื้อหาเหลานั้น 

อีกท้ังคุณภาพของการใหบริการ 

- ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมถึงประเด็นท่ีไมควรผอนผันในการใหบริการ มี

ความคิดเห็นวาในกรณีดังกลาวควรใหมีการกํากับดูแล ไมควรผอน

ผัน เชน การเผยแพรเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม, การคุมครองผูบริโภค 

(เชน จายคาบริการแลวแตไมสามารถชมไดจะมีการคุมครอง

อยางไร?) เปนตน  

- เนื่องจากมีการกํากับดูแลผูใหบริการรายเดิมแลว ประกอบกับ

ขอเสนอแนะท่ีจะใหไมมีการกํากับดูแลOTT TV ในชวงแรก หากเปน

เชนนี้ มีขอสงสัยเพ่ิมเติมวาจะกอใหเกิดความเปนธรรมในการ

แขงขันไดอยางไร? โดยในสัมมนาผูเขารวมรวมกันใหความคิดเห็นวา

จะตองรวมกันตองสงเสริมผูใหบริการเดิมไมใหปดตัวออกจากตลาด

ไปในชวงระยะการเติบโตของ OTT TV 

- มีคําถามเพ่ิมเติมวา OTT TV ควรไดรับการอนุญาตแบบใด  ควร

อยูในแอพพลเิคชัน่แบบใด (บริการขอมูล, บริการแบบสื่อผสม, จัดเร

ตต้ิง) 

- มีความคิดเห็นวาการเกิด Cord – cutting เปนไปตามกลไกตลาด 

ไมไดบงบอกถึงการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 

- การกํากับดูแลในเรื่อง Net neutrality ควรใหเปนแบบ Ex-post 

เชนเดียวกัน 

ขอที่ 2 เนื่องจากบริการ OTT TV 

ใหบริการแกผูใชบริการเฉพาะกลุม ซ่ึง

อาจมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม ดังนั้น ทาน

ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลมีแนวทาง

ในการกํากับดูแลอยางไร?  

 

- เสนอแนะใหขอความรวมมือกับผูประกอบการแทนกํากับดูแลอยาง

เขมงวด  

- เสนอแนะใหสรางความชัดเจนวาหนวยงานไหนเปนคนดูแลและออก

กฎหมายสําหรับการกํากับดูแล OTT TV รวมถึงการพิจารณาวา

ประเด็นการกํากับดูแลใครควรเปนผูท่ีตองรับผิดชอบและใครมี

อํานาจหนาท่ี  

- เห็นวาอยางไรก็ตาม เนื้อหาท่ีเปนอันตรายกับเด็ก และเรื่องความ

ม่ันคงของชาติ ไมควรไดรับการยกเวนบน OTT TV 

- ขอเสนอนะเร่ืองระบบการลงทะเบียนควรรวมไปถึงกฎหมายลิขสิทธิ์

ดวย  

- เนื่องจากมีความเห็นวา CDN เปนผูใหบริการแก Content 

provider เทานั้น หมายถึงไมไดเปนผูเลือก Content โดยตนเอง 

จําเปนตองมีการกํากับดูแล CDN หรือไม  ทําไมไมกํากับดูแลท่ีตน

ทาง 
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คําถาม ขอคิดเห็น 

ขอที่ 3 เนื่องจาก OTT TV เปนการ

ใหบริการท่ีเกิดขึ้นไดไมนาน ทานคิดวา

จะมีวิธีการใดในการตรวจสอบและ

ติดตามพัฒนาการของตลาดอยางไร? 

- เห็นวาเม่ือ OTT TV ไดรับใบอนุญาตแลว ทาง กสทช. มีขั้นตอน 

การเฝาสังเกตการณตลาดและการใชงานของผูใชบริการอยูแลว 

- ดูจากขอรองเรียนถึงปญหาในตลาด 

ตารางท่ี 8-1: สรุปประเด็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top 

 

8.4 ภาพบรรยากาศการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ 

 

 
รูปท่ี 8-1: บรรยากาศการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top (1)  
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รูปท่ี 8-2: บรรยากาศการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top (2)  

 
รูปท่ี 8-3: บรรยากาศการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ  

Over the Top (3) 
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9 รายงานสรปุผลการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศกึษาเรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการ

แขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the top (Competition Regulation on 

OTT TV) 
 การสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหแกบุคลากรภายนอก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 มี

วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพตลาดและ 

การแขงขันในการใหบริการ OTT TV แนวทางปฏิบัติสากลในการกํากับดูแลและการไมกํากับดูแล OTT 

TV รวมถึงขอเสนอแนะและแนวทางการกํากับดูแลที่ที่ปรึกษาเสนอตอสํานักาน กสทช. โดยการสัมมนา

เพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหแกบุคลากรภายนอกจัดขึ้นทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีผูเขารวมการสัมมนาทั้งหมด 

140 คน รายละเอียดกําหนดการ การเตรียมการสัมมนา เน้ือหาของการสัมมนา รายช่ือผูเขารวม  

การประเมินผลการฝกอบรม และภาพบรรยากาศการสัมมนา มีดังตอไปน้ี 

 

9.1 กําหนดการสมัมนาเพื่อเผยแพรผลการศกึษาฯ    

 

 
 

กําหนดการสมัมนาเพื่อเผยแพรผลการศกึษา 

เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขนัในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top  

(Competition Regulation on OTT TV) 

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ อาคารหอประชุม ชัน้ ๒ สํานักงาน กสทช. 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ลงทะเบียน  

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.     กลาวเปดงาน โดย ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ กสทช.  

๑๓.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.  นําเสนอรายละเอียดและความรูจากผลการศึกษาของโครงการ ดําเนินการ

บรรยายโดยตัวแทนจาก บรษิัท ไทม คอนซัลต้ิง จํากัด 

• แนวโนมพฤติกรรมของผูรับชมโทรทัศนทั่วโลก 

• สภาพตลาดการใหบริการและการแขงขันในกิจการ OTT TV ใน

ประเทศไทยในปจจุบัน 
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• สภาพตลาดการใหบริการและการแขงขันในกิจการ OTT TV ใน

ตางประเทศ รวมถึงผลกระทบของ OTT TV ในตลาดตางประเทศ 

• การวิเคราะหชองวางนโยบายการสงเสริมและการกํากับดูแล OTT TV 

ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ  

• แนวทางการสงเสริมและการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศไทย 
(บริการอาหารวางระหวางประชุม) 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  รับฟงและอภิปรายขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมตอแนวทางการ

กํากับดูแลดานการแขงขันในกิจการโทรทัศนสําหรับประเทศไทย 

  

9.2 การเตรียมการการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ 

การประสานงานติดตอสถานที่จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา และการเรียนเชิญผูเขารวม

การสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา 

  ที่ปรึกษาไดดําเนินการประสานงานกับทางสํานักงาน กสทช. ในการจัดหาสถานที่ในการจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสํานักงาน กสทช. เลือกสถานที่จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอประชุม 

ช้ัน 2 อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. โดยทางสํานักงาน กสทช. ไดระบุ วัน เวลา ที่เหมาะสมกับ 

การสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาฯ และไดจัดเตรียมหองและอุปกรณที่จําเปนตอการสัมมนา ในขณะที่ 

ที่ปรึกษาจัดเตรียมเน้ือหาสําหรับการเผยแพรการศึกษาและอาหารวางใหเหมาะสมกับจํานวนของ

ผูเขารวมการสัมมนา พรอมทั้งไดคํานึงถึงความสะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวก และภาพลักษณของ

การจัดการสัมมนา  

สําหรับการเชิญผูเขารวมการสัมมนาที่ปรึกษาจัดการวางแผนเรียนเชิญผูเขารวมการสัมมนา  

ซึ่งประกอบดวย ผูที่มีสวนเก่ียวของ และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. โดยประสานงานกับสํานักงาน

สงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเองในการติดตอเชิญผูเขารวม 

 

การติดตามการตอบรับและยืนยันการเขารวมสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา 

 หัวขอการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาฯ ครั้งน้ี เปนที่สนใจเปนอยางมาก โดยมีผูที่เกี่ยวของ

ในกิจการ OTT TV จากหนวยงานตางๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ใหความรวมมือและตอบรับเขารวม

สัมมนาเปนจํานวนทั้งหมด 100 คน รวมถึงยังมีการตอบรับจากการเรียนเชิญคณะอนุกรรมการ 11 คน 

และเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. อีก 31 คน รวมรายช่ือที่ตอบรับ และยืนยันการเขารวมงานทั้งสิ้น  

142 คน 
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รายชื่อผูเขารวมการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ 

ที่ปรึกษาไดเชิญผูที่เก่ียวของ ไดแก ผูใหบริการ OTT TV ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ผูใหบริการชองรายการ ผูผลิตเน้ือหารายการ ตัวแทนนักวิชาการ และ

ตัวแทนภาคประชาชน มารับฟงการประชุม ทั้งน้ีมีผูมาเขารวมประชุมและรับฟงจํานวน 140 คน แบงเปน

ผูใหบริการ OTT TV จํานวน 5 บริษัท ผูใหบริการโทรคมนาคม จํานวน 4 บริษัท ผูใหบริการในกิจการ

โทรทัศน จํานวน 22 บริษัท ผูประกอบการที่เก่ียวของ จํานวน 5 บริษัท หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ  

จํานวน 4 หนวยงาน อนุกรรมการ สํานักงาน กสทช. จํานวน 7 คน และเจาหนาที่จากสํานักงาน กสทช. 

จํานวน 16 สํานัก 38 คน โดยรายรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

ผูใหบริการ OTT TV  

1. บริษัท มีเดียเพล็กซ อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด (DOONEE) 

2. บริษัท โมโน ฟลม จํากัด (MonoMaxxx) 

3. บริษัท ไลน คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (LINE TV) 

4. บริษัท ไอฟลิกซ (ประเทศไทย) จํากัด (Iflix) 

5. บริษัท ฮอลลิวูด มูฟวีส จํากัด (HOLLYWOOD HDTV) 

ผูใหบริการโทรคมนาคม 

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

2. บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

4. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอวิส จํากัด (มหาชน)  

ผูใหบริการในกิจการโทรทัศน  

1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 

2. บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิรค จํากัด 

3. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดด้ิง จํากัด 

5. บริษัท ดิจิสตรีม จํากัด 

6. บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด 

7. บริษัท ทีซี บรอดแคสต้ิง จํากัด 

8. บริษัท ทรู วิช่ัน กรุป จํากัด 

9. บริษัท ทรู โฟรยู จํากัด   

10. บริษัท บางกอกมีเดีย แอนดบรอดคาสต้ิง จํากัด 

11. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 
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12. บริษัท พี เอส ไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด 

13. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด   

14. บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 

15. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด 

16. บริษัท เอ็มวี เทเลวิช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด 

17. บริษัท อมรินทร เทเลวิช่ัน จํากัด 

18. บริษัท อาร.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด 

19. บริษัท ไอพีเอ็ม แพล็ทฟอรม จํากัด 

20. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

21. บริษัท อินโฟแซท จํากัด 

22. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

ผูประกอบการที่เก่ียวของ 

1. บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท สกายเวิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

4. บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท อิน คลาวด จํากัด 

หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ 

1. คณะเศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร 

2. มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

3. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. Vriens & Partners (Thailand) 

อนุกรรมการ สํานักงาน กสทช. 

1. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษนันท 

2. นางกฤษณพร ฟุงเกียรติ 

3. นายมนตรี ศรีโยธี 

4. นางสาววงศสุดา ศุภาพร 

5. รศ. ดร. นวลนอย ตรีรัตน 

6. ดร. พนา ทองมีอาคม 

7. ดร. ชัยณรงค เชิดชู 
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เจาหนาที่จากสํานักงาน สํานักงาน กสทช. 

1. สํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.) 

2. สํานักกํากับการใชคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (คส.) 

3. สํานักพัฒนาองคกรวิชาชีพและสงเสริมการบริการอยางทั่วถึง (ชส.) 

4. สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล (จส.) 

5. สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (บส.) 

6. สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (รส.) 

7. สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

8. สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (นส.) 

9. สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ และพัฒนาผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน (ผส.) 

10. สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 

11. สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 (ปท. 2) 

12. สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) 

13. สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) 

14. สํานักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.) 

15. ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช.ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ 

16. ผูปฏิบัติงานประจํา กสทช. สุภิญญาฯ 

รายละเอียดของผูเขารวม ดูภาคผนวก 11.3 
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9.3 สรุปเนื้อหาของการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ 

การสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน

แบบ Over the top (Competition Regulation on OTT TV) เปนการสัมมนาที่มุงเนนเพ่ือนําเสนอ

รายละเอียดและความรูจากผลการศึกษาของโครงการ โดยเน้ือหาการบรรยาย ประกอบไปดวย  

1) แนวโนมพฤติกรรมของผูรับชมโทรทัศนทั่วโลก 2) สภาพตลาดการใหบริการและการแขงขันในกิจการ 

OTT TV ในประเทศไทยในปจจุบัน 3) สภาพตลาดการใหบริการและการแขงขันในกิจการ OTT TV ใน

ตางประเทศ รวมถึงผลกระทบของ OTT TV ในตลาดตางประเทศ 4) การวิเคราะหชองวางนโยบาย 

การสงเสริมและการกํากับดูแล OTT TV ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ 5) แนวทางการสงเสริม

และการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศไทย  

กอนจะเริ่มบรรยายถึงแนวโนมพฤติกรรมของผูรับชมโทรทัศนทั่วโลก ที่ปรึกษาอธิบายถึงระบบ 

OTT TV และความแตกตางเมื่อเทียบกับชองทางการสงสัญญาณโทรทัศนในรูปแบบอ่ืน รวมถึงการจัด

ประเภทของบริการ OTT TV ทั้งจากจัดตามประเภทของผูหใหบริการ OTT TV จัดตามเน้ือหาบน  

OTT TV และจัดตามวิธีการหารายไดของ OTT TV เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาเกิดความรูความเขาใจที่

ตรงกัน  

สําหรับเน้ือหาในสวนตอมาปรึกษาบรรยายถึงแนวโนมพฤติกรรมของผูรับชมโทรทัศนทั่วโลกที่มี

การรับชมผานโทรทัศนแบบด้ังเดิมลดลง และหันมาชมโทรทัศนแบบ OTT TV มากขึ้น กลุมคนรุนใหม

รับชมผานอุปกรณพกพามากขึ้น รวมถึงผูบริโภคใหคะแนนความพึงพอใจในดานการบริการของ OTT TV 

ไมวาจะเปนดานเน้ือหา ราคา ระบบแนะนํา และการพกพาได มากกวาบริการโทรทัศนในรูปแบบด้ังเดิม 

ทั้งหมดน้ีเปนปจจัยที่สงผลดีตอกิจการ OTT TV ทั้งสิ้น 

ในสวนถัดมาที่ปรึกษาบรรยายถึงสถานการณปจจุบันของประเทศไทย โดยเริ่มจากขอมูลของ

จํานวนผูใหบริการเพยทีวีที่ลดลง และสภาพตลาดจํานวนและการใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย ทั้ง 

OTT TV ที่หารายไดจากคาโฆษณาเปนหลัก และ OTT TV แบบที่หารายไดจากคาสมัครสมาชิกเปนหลัก  

สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศที่ปรึกษาไดบรรยายผลการศึกษาในดานสภาพ

ตลาด การใหบริการ พรอมทั้งช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของการใหบริการดังกลาวตอตลาดในตางประเทศ 

และแนวทางการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ OTT TV ในตางประเทศ 

ทายที่สุดที่ปรึกษานําผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทางดานแนวทางการกํากับดูแล สงเสริมและ

สนับสนุนการใหบริการ OTT TV ในตางประเทศและประเทศไทยในปจจุบัน พรอมทั้งนําเสนอ

ขอเสนอแนะตอ กสทช. เก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลและการสนับสนุน OTT TV ในประเทศไทยให

ผูเขารวมสัมมนาทราบ 
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9.4 การประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะจากการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาฯ  

การประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึงพอใจการเขารวมการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผล

การศึกษา เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top (Competition 

Regulation on OTT TV) ดังแสดงไวในภาคผนวก 11.4 มีผูรวมประเมิน 54 ราย พบวาผูประเมิน

มากกวารอยละ 80 มีความพอใจมากถึงมากที่สุดตอวิทยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในงาน 

ในขณะที่ความพึงพอใจในแงของการนําความรูที่ไดจากงานน้ีไปใชโดยมากอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

รายละเอียดของคะแนนความพึงพอใจในแตละหัวขอมีดังตอไปน้ี 

1. ความพึงพอใจตอวิทยากร 

• ความนาสนใจของหัวขอ/ประเด็นของการจัดงาน: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.89  

• การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร: ผูเขาสัมมนามรีะดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 

• ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.48 

2. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 

• ความพรอมของสถานที่จัดงาน: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 

• ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 

• การบริการ/อํานวยความสะดวกของเจาหนาที่จัดงาน: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.04 

3. ความพึงพอใจตอการนําความรูไปใช 

• การเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจของบริการ OTT ของผูเขารวม: ผูเขาสัมมนามรีะดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก คิดเปนรอยละ 77.78 

• ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปปรับประยุกตใชในการปฏิบัติงาน: ผูเขา

สัมมนามรีะดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก คิดเปนรอยละ 87.04 

• ความสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดตอ: ผูเขาสัมมนามีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับปานกลางถึงมาก คิดเปนรอยละ 87.04 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 ในแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษาไดสอบถามถึงขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยแบบเปน 3  หัวขอ

คือ 1) ขอเสนอแนะในการจัดสัมมนาฯ ครั้งน้ี 2) ทานอยากใหมีการจัดสัมมนาฯ ในรูปแบบน้ีอีกหรือไม 

เพราะเหตุใด และ 3) หัวขอที่คิดวาเปนประโยชนที่ทานอยากใหมีการจัดสัมมนาฯ ในครั้งตอไป คืออะไร 

 สําหรับหัวที่ 1 ขอเสนอแนะในการจัดสัมมนาฯ ครั้งน้ี ผูเขารวมสัมมนาเห็นวาควรมีการแจก

เอกสารที่นําเสนอภายในงาน หรือกอนจัดงาน และเห็นวาควรปรับปรุงเรื่องความพรอมของสถานที่

โดยเฉพาะการจัดที่น่ัง และที่จอดรถใหเพียงพอตอจํานวนผูเขารวมสัมมนาฯ รวมถึงยังมีประเด็นเรื่อง

เน้ือหาที่อยากใหมีแนวทางการกํากับดูแลที่ชัดเจนกวาน้ี 

 สําหรับหัวที่ 2 ผูเขารวมสัมมนาฯ อยากใหมีการจัดสัมมนาฯ ในรูปแบบน้ีตอไป ดวยเหตุผลหลาย

ประการ เชน ตองการเพ่ิมพูมความรูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ตองการรูขอมูลปจจุบันและแนวโนมที่จะ

เกิดขึ้นตออุสหากรรมในอนาคต และตองการใหมีการพบปะระหวางผูประกอบการตางๆ ในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมและโทรทัศน และสํานักงาน กสทช. เพ่ือใหทุกฝายเขาใจถึงสภาพธุรกิจตางๆ ในปจจุบัน 

  สําหรับหัวขอสุดทาย ผูเขารวมสัมมนาฯ มีความสนใจจะเขารวมรับฟงการสัมมนาในหัวขอตางๆ 

ไดแก แผนการกํากับดูแลเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ แผนการกํากับดูแลเรื่อง OTT TV ที่ชัดเจน แผนการ

กํากับดูแลและสนับสนุนดิจิทัลทีวีในอนาคต แผนการทํางานรวมกันในการกํากับดูแลสื่อออนไลนระหวาง 

กสทช. และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และแผนการกํากับดูแลกลองแอนดรอยด 
 

9.5 ภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาเรือ่ง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขนัใน

กิจการโทรทัศนแบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV) 

 
รูปท่ี 9-1: บรรยากาศการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน

แบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV)  (1)  
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รูปท่ี 9-2: บรรยากาศการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน

แบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV) (2)  

 
รูปท่ี 9-3: บรรยากาศการสัมมนาเพ่ือเผยแพรผลการศึกษา เร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการแขงขันในกิจการโทรทัศน

แบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV) (3)  
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10 การพัฒนาขอเสนอแนะขัน้สุดทายและการวิเคราะหผลกระทบ (Final 

Recommendations and Regulatory Impact Analysis) 

10.1 นิยามการใหบริการ OTT TV 

บริการ OTT ประเภทกิจการโทรทัศน (OTT TV) คือบริการ เว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันเชิง

พาณิชยที่ทําหนาที่สงเน้ือหารายการไปสูผูใชบริการปลายทางผานโครงขายอินเทอรเน็ตใดก็ได เชน 

Netflix Hulu YouTube และ LINE TV เปนตน  

10.2 ขอเสนอแนะขัน้สุดทายของการกํากับดูแลการแขงขนัในกิจการโทรทัศนแบบ Over the Top 

ประเทศไทยถือเปนประเทศที่สภาพตลาด OTT TV อยูในระยะเริ่มตน โดยบริการ OTT TV เพ่ิง

เริ่มมีการใหบริการในป พ.ศ. 2554 และปจจุบันยังมีผูใหบริการและผูใชบริการ OTT TV ในระดับที่ไมสูง

นัก ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะที่สอดคลองกับระยะการเติบโตของตลาด OTT TV ดังน้ี  

 

รูปท่ี 10-1: ขอเสนอแนะเชิงนโยบานในการกํากับดูแล OTT TV 

• นโยบายสนับสนุน OTT TV ในดานการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดีและสรางสรรคในชวงเริ่มตนน้ี 

เพ่ือสงเสริมธุรกิจโทรทัศนต้ังแตตนนํ้าซึ่งประโยชนที่เกิดขึ้นจะไมจํากัดเพียงตลาด OTT TV 

เทาน้ัน การสงเสริมในดานการผลิตเน้ือหาในชวงแรกน้ันจะชวยใหผูใหบริการ OTT TV จัดหา

เน้ือหาไดสะดวกในราคาที่ตํ่าลง ซึ่งเปนการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด OTT TV สงผลใหมี

จํานวนผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยมากขึ้น  

• จากน้ันเสนอใหมีนโยบายลงทะเบียนผูใหบริการ OTT TV กับ กสทช. เพ่ือเปนประโยชนใน 

การจัดเก็บขอมูล และติดตามการเติบโตและผลกระทบที่เกิดจากผูใหบริการ OTT TV โดยจะจัด 

Policy Recommendation

Infancy Expansion Maturity

Now:
• Prohibit inappropriate  

contents on OTT TV 
(Computer Act)

• Advertising Regulation
• Infrastructure support

Net Neutrality: impose 
when infrastructure is 
ready

Good/ Local 
content supports:
prepare for demand 
for local content 
from global OTT TV 
player. 
(From DE Funding)

OTT TV Registration: 
notify to NBTC

OTT TV licensing: 
leveled playing field

Content Regulation:
• Online Content Rating
• Local Content Quota

• Youth Protection
• Disability rights to 

access Content

Supports

Content 
Regulation

Licensing

Network 
Regulation

1

3

2

4
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OTT TV เขาสูระบบใบอนญาตในระยะหลังเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางผูใหบริการใน

กิจการโทรทัศน  

• เมื่อผูใหบริการมีมากขึ้น การแขงขันเพ่ือแยงฐานผูชม OTT TV จะเริ่มมีมากขึ้น โดยในกิจการ

โทรทัศนผูใหบริการจะแขงขันกันดวยเน้ือหารายการเปนหลัก ที่ปรึกษาจึงเสนอใหมีการกํากับ

ดูแลเน้ือหาบน OTT TV ในดานการจัดเรตต้ิง เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูใชบริการในการเลือกรับชม 

และเสนอใหมีการกําหนดสัดสวนเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บน OTT TV (Local Content 

Quota) เพ่ือสนับสนุนเน้ือหาที่ผลิตโดยคนในประเทศ  

• เมื่อตลาด OTT TV มีแพรหลายมากขึ้นผูใหบริการอินเทอรเน็ตซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานของ

บริการ OTT TV อาจกระทําการกีดกันสัญญาณ หรือลดคุณภาพ OTT TV บางรายอยางไมเปน

ธรรม ที่ปรึกษาจึงเสนอการกํากับดูแลโครงขาย Net Neutrality ในรูปแบบ Ex-post เพ่ือให

หนวยงานกํากับดูแลมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบเมื่อเกิดกรณีขอพิพาทระหวางผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต ผูใหบริการ OTT TV และผูใหบริการปลายทาง 

10.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการสงเสริมการผลิตเนื้อหาในประเทศที่ดีและสรางสรรค 

ที่ปรึกษาเสนอนโยบายสนับสนุนในระยะเริ่มตนของตลาด OTT TV ในประเทศไทย จากการ

วิเคราะหชองวางของนโยบายการสงเสริมพบวาประเทศตางๆ เนนการการสงเสริมและพัฒนากิจการใน

สวนตนนํ้า เชน การสงเสริมการผลิตเน้ือหา การขยายโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบรนด และการสงเสริม

ธุรกิจ Start-up ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) เพ่ือใหประโยชนที่จะเกิดขึ้นเกิดต้ังแตตนนํ้าและ

สงตอไปถึงปลายนํ้า ทั้งน้ี ปจจุบันการสงเสริมและผลักดัน OTT TV ในดานการขยายโครงขาย

อินเทอรเน็ตบรอดแบรนด และการสงเสริมธุรกิจ Start-up ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ไดรับ

ความสําคัญจากรัฐบาลในประเทศไทย อยางไรก็ตามการสนับสนุนในดานการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดี

และสรางสรรคยังคงไมชัดเจนนัก 
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รูปท่ี 10-2: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการสงเสริมการผลิตเนื้อหาในประเทศท่ีดีและสรางสรรค 

การสนับสนุนในดานการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดีและสรางสรรคจากรัฐบาลมีความจําเปนอยาง

ย่ิงตอการเติบโตของธุรกิจ OTT TV ในระยะเริ่มตน เน่ืองจากตนทุนของเน้ือหารายการนับเปนตนทุนสวน

ที่ใหญของบริการ OTT TV อีกทั้งผูใหบริการ OTT TV ระดับโลกที่ขยายการใหบริการเขามาในพ้ืนที่ตางๆ 

มีแนวโนมการสรรหาเน้ือหาทองถิ่นที่ดีเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนดังกลาวจึงถือเปนการเตรียมการของ 

การขยายตัวของตลาด OTT TV ในประเทศไทย โดยการสงเสริมและกระตุนใหเกิดผูผลิตเน้ือหาที่ดีและ

สรางสรรคในประเทศไทย ทําใหเน้ือหาที่ผลิตโดยคนไทยเปนที่ตองการและสามารถแขงขันกับเน้ือหา

รายการจากตางประเทศได 

สํานักงาน กสทช. สามารถสงเสริมการผลิตเน้ือหาที่ดีและสรางสรรคโดยการใหทุนกับผูผลิต

เน้ือหาในไทย ดวยกลไกของกองทุน กทปส. โดยสํานักงาน กสทช. มีหนาที่ประชาสัมพันธเพ่ือใหผูผลิตใน

ไทยทราบและเขารวมโครงการ คัดเลือกผูผลิตและผลงานที่ไดรับทุน รวมถึงมีหนาที่ติดตามผลเงินทุนให

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ประเด็นทาทายสําหรับสํานักงาน กสทช. ในการใหทุนคือ 

การกําหนดเง่ือนไขการรับทุนที่รัดกุมเพ่ือใหทุนดังกลาวสงผลประโยชนใหกับอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือหา

ในไทยอยางแทจริง 

การใหทุนเพ่ือสงเสริมการผลิตเน้ือหาที่ดีและสรางสรรคจะทําใหภาคการผลิตเน้ือหารายการ

คึกคักและมีผลงานที่ดีออกมามาก สงผลใหผูใหบริการในกิจการโทรทัศน รวมถึงผูใหบริการ OTT TV 

จัดหาเน้ือหาไดสะดวกมากขึ้น และพ่ึงพาเน้ือหาจากตางประเทศที่มักมีราคาสูงนอยลง นับเปนการลด

อุปสรรคในการเขาสูตลาด OTT TV สงผลใหมีจํานวนผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยมากขึ้น 

นอกจากน้ี การสงเสริมดานเน้ือหาอาจเพ่ิมรายไดใหกับผูใหบริการ OTT TV เน่ืองจากเน้ือหาที่ดีจะชวย

Good/ Local Content Supports1

Impact

Implementation

• To support and stimulate good and creative local 
content producers in Thailand

• To empower local content to compete with international 
content

• To diversify media content in Thailand to meet 
consumers’ demands

• Implemented by NBTC and funding by BTFP

• Content Support Fund in Thailand should be imposed 
in the early stage of OTT TV

Justification

Operators:
• Operator would purchase local content 

in lower price than international 
content

• Creative and interesting content would 
attract more subscribers and more 
revenue

Consumers:
• Diversity of content would meet needs 

and wants of consumers
• Local people would be interested and 

easily access local content 

Regulator:
• Regulator has to consider and 

evaluate good and creative content
• After funding support content, 

regulator have to follow up feed back 
of producers and consumers
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ดึงดูดใหมีผูใชบริการ OTT TV มากขึ้น ทั้งน้ีเพราะผูใชบริการมีตัวเลือกดานเน้ือหาที่หลากหลายและ

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 ในการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดีและสรางสรรคโดยมีแหลงที่มาของ

เงินทุน กทปส. น้ัน อาจมีความเสี่ยงทางดาน 

1) ปริมาณของเงินทุนที่จะถูกแบงมาเพ่ือสงเสริมการผลิตเน้ือหาในประเทศที่ดีและสรางสรรค 

อาจไมเพียงพอ 

2) เกณฑการพิจารณาใหทุนสนับสนุนอาจไมชัดเจนและขึ้นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

3) อาจตองใชทรัพยากรในการประชาสัมพันธเผยแพรใหผูผลิตเน้ือหาในประเทศไทยทราบอยาง

ทั่วถึง 

 

10.2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการกํากับดูแล OTT TV ในดานใบอนุญาต 

การกํากับดูแล OTT TV ในระบบใบอนุญาตที่พบในตางประเทศมี 2 รูปแบบคือการลงทะเบียน

ผูใหบริการ OTT TV กับหนวยงานกํากับดูแล และการขอใบอนุญาตเพ่ือใหบริการ OTT TV จาก

หนวยงานกํากับดูแล ทั้งน้ี ผูใหบริการ OTT TV ในรูปแบบการลงทะเบียนมีขอจํากัดและกฎที่ตองปฏิบัติ

ตามนอยกวาผูใหบริการในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ตองรับใบอนุญาต  

 

รูปท่ี 10-3: การกํากับดูแลตอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  OTT TV ในดานใบอนุญาต 

Applying Licensing Framework2

Justification Impact

Implementation

• Registration of OTT TV players to ONBTC in early 
stage: 1) to collect information such as the company 
names, owners and the office address to ensure the 
existence of the company and  2) to give provision of 
information to the customers

• Apply same licensing framework as traditional TV to 
OTT TV providers: apply to OTT TV when the market is 
ready to leveled playing field to traditional TV operators.

• In Early Stage of OTT TV market. NBTC should limit 
intervention to the market because it can create barrier 
to entry.

• ONBTC should rather collect only necessary 
information from OTT TV players which provide service 
in or from Thailand.

• When OTT TV market is able to compete with other TV 
platforms, it should be under same licensing framework 
with other.

Operators:
• Relatively less burden to OTT TV 

operator to register the service to 
ONBTC in early stage

• Subjected to further regulation by the 
NBTC

Consumers:
• Notice basic information of OTT TV 

services they are using
• Have contact/address of OTT TV 

services and able to provide 
feedbacks or complains to the service 
providers.

Regulator:
• Has to announce “Notification” to 

public regarding the implementation of 
OTT TV license

• Has regulatory burden to regularly 
investigate OTT TV market and bill the 
licensees for license fee
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ในชวงเริ่มตนที่จํานวนของผูใหบริการ OTT TV ในตลาดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ที่ปรึกษามี

ขอเสนอแนะตอ สํานักงาน กสทช. ใหประยุกตใชระบบ “ลงทะเบียน” ในสหราชอาณาจักร มาใชกับผูที่มี

ความประสงคที่จะใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยมาลงทะเบียนกับ สํานักงาน กสทช. เพ่ือเปน

ประโยชนในการจัดเก็บขอมูล และติดตามการเติบโตของตลาดและผลกระทบที่เกิดจากผูใหบริการ  

OTT TV รวมถึงรองรับการกํากับดูแลเพ่ิมเติมจากสํานักงาน กสทช. นอกจากน้ี การลงทะเบียนเพ่ือให

บริการ OTT TV จะชวยใหผูใหบริการ OTT TV ซึ่งถือเปนบริการใหมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีความ

คลองตัวในการดําเนินธุรกิจมากกวาผูใหบริการ FTA หรือ Pay TV และถือเปนการสงเสริมตลาด OTT TV 

ทางออมใหแข็งแรงและสามารถแขงขันในตลาดอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของได ทั้งน้ี ในการบังคับใชระบบ 

การ ลงทะเบียน ในชวงแรกน้ัน สํานักงาน กสทช. ควรสรางภาระใหกับผูใหบริการ OTT TV นอยที่สุดเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูใหบริการ OTT TV โดยจุดประสงคของการลงทะเบียน 

OTT TV คือเพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานของผูใหบริการในตลาดเทาน้ัน เชน ขอมูลช่ือ ที่อยูของบริษัท และช่ือ

กรรมการบริษัท เปนตน และอาจตองแจงกับสํานักงาน กสทช. เมื่อมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง

รูปแบบบริการหรือยุติ เชนเดียวกับในสหราชอาณาจักรเพ่ือใหสํานักงาน กสทช. สามารถติดตาม 

การเติบโตของตลาดและผลกระทบที่เกิดจากผูใหบริการ OTT TV ได 

หลังจากที่บริการ OTT TV มีการขยายตัว ตลาด OTT TV มีการแขงขัน และสงผลกระทบตอผู

ใหบริการกิจการโทรทัศนในรูปแบบอ่ืนๆ เชน FTA และ Pay TV โดยการขยายตัวดังกลาวอาจพิจารณาได

จากจํานวนและความสําคัญของเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากผูใหบริการกิจการโทรทัศนรายเดิม  ที่ปรึกษา

เสนอใหผูใหบริการ OTT TV เขาสูระบบใบอนุญาตเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตรายเดิม เพ่ือใหสํานักงาน 

กสทช. สามารถกําหนดกฎระเบียบตางๆ เชน กฎตางๆ ที่ใชในการสงเสริมการแขงขันระหวางผูใหบริการ 

OTT TV และผูใหบริการอ่ืนๆ ในกิจการโทรทัศน และอัตราคาธรรมเนียม เปนตน โดยการปรับให  

OTT TV อยูในระบบใบอนุญาตเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ ในกิจการโทรทัศนเปนการปรับให 

OTT TV รับภาระทางกฎหมายไมตางกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ มาก ทําใหบริการ OTT TV ไมมีอภิสิทธ์ิ

ทางดานกฎหมายเหนือผูใหบริการในกิจการโทรทัศนรายอ่ืนๆ ในการบังคับใชระบบใบอนุญาตใหบริการ 

OTT TV สํานักงาน กสทช. จะตองกําหนดคํานิยามของบริการ OTT TV และออกเปนประกาศ กสทช. 

โดยที่สํานักงาน กสทช. จะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับระยะการเติบโตของตลาด OTT TV ดังที่กลาว

ไปขางตน 

ผลกระทบจากการบังคับใชระบบลงทะเบียนและระบบใบอนุญาต ตอผูใหบริการ OTT TV คือ  

ผูใหบริการ OTT TV ตองแบกรับภาระทางกฎหมายจากเดิมที่ไมมีการกํากับดูแล OTT TV โดยใน

ระยะแรกภาระเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย คือ ใหความรวมมือกับสํานักงาน กสทช. ในการลงทะเบียน เพ่ือ

ใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย จึงไมกอใหเกิดผลกระทบในดานการแขงขัน และอุปสรรคในการเขาสู

ตลาดมากนัก ในระยะหลัง OTT TV ไดรับภาระเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากอยูในระบบใบอนุญาตซึ่งอาจมี

คาธรรมเนียมและกฎระเบียบเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ผลกระทบตอผูใชบริการปลายทางคือ
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ผูใชบริการปลายทางสามารถรับรูสภาพของบริการ OTT TV ที่มีในตลาดและสามารถติดตอกับผูใหบริการ

ได สําหรับผลกระทบตอสํานักงาน กสทช. คือ สํานักงาน กสทช. จะมีภาระหนาที่ในการกําหนดนิยามของ 

OTT TV ใหชัดเจน และรางประกาศเรื่องใบอนุญาต OTT TV นอกจากน้ี สํานักงาน กสทช. จะมี

ภาระหนาที่ในการกํากับดูแลเพ่ิมขึ้นภายหลังจากการบังคับใชระบบลงทะเบียนและระบบใบอนุญาตกับ 

ผูใหบริการ OTT TV 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 การบังคับใชระบบลงทะเบียนและระบบใบอนุญาตแกผูประกอบการ OTT TV ในประเทศไทย 

จําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการและหลักเกณฑในการใหใบอนุญาตใหรอบคอบ ตัวอยางเชน  

หากกําหนดใหผูที่ประสงคจะใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยจะตองจดทะเบียนบริษัทและมีสํานักงาน

ในประเทศไทย อาจไมดึงดูดใหผูใหบริการ OTT TV ระดับภูมิภาคขยายการใหบริการเขามาในประเทศ

ไทย สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการใชบริการนอยลง  

 สําหรับสํานักงาน กสทช. การบังคับใชระบบลงทะเบียนและระบบใบอนุญาตแกผูใหบริการ 

OTT TV จะเปนกิจกรรมการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช. ซึ่งจะตองขอการจัดสรรงบประมาณและ

บุคลากรเพ่ิมขึ้นเพ่ือนํามาสนับสนุนในกิจกรรมน้ี จึงอาจมีความเสี่ยงทางดานปริมาณงบประมาณ จํานวน

บุคลากร รวมถึงระยะเวลาในการจัดใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอตอการดําเนินงาน และยังอาจมีความ

เสี่ยงเรื่องการระบุสํานักที่จะเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลดานโครงขายแบบ Net Neutrality อันเกิด

จากโครงสรางของสํานักงาน กสทช. ในปจจุบันที่แยกสายงานอยางชัดเจนระหวางกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

สุดทายน้ี หากพิจารณาวาจะเลือกใชระบบลงทะเบียนและระบบใบอนุญาต จะตองดําเนินการ

อยางรวดเร็วเพ่ือใหทันกับการขยายตัวของตลาด OTT TV ในประเทศไทย 

 

10.2.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการกํากับดูแล OTT TV ในดานเนื้อหา 

จากการวิเคราะหชองวางทางการกํากับดูแลบริการ OTT TV ระหวางประเทศไทย และประเทศ 

ที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 6 ประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังไมมีการกํากับดูแลบริการ  

OTT TV ทางดานเน้ือหาอยางจริงจัง ไมวาจะเปนการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ (เรตต้ิง) 

บน OTT TV การกําหนดสัดสวนเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บนแพลตฟอรม OTT TV การคุมครอง

เด็กและผูเยาว หรือการเขาถึงเน้ือหาของผูพิการบนแพลตฟอรม OTT TV ที่ปรึกษาจึงเสนอใหสํานักงาน 

กสทช. พิจารณาการกํากับดูแลทางดานการจัดเรตต้ิงของเน้ือหารายการบน OTT TV กอนเปนลําดับแรก 

เพราะเมื่อการใหบริการ OTT TV เกิดการขยายตัว และผูใหบริการ OTT TV เริ่มแขงขันกันภายในตลาด 

ตัวแปรสําคัญในการสรางความแตกตางใหกับบริการ OTT TV ของผูใหบริการ คือ สื่อเน้ือหาที่ใหบริการ

บน OTT TV น่ันเอง ดังน้ัน สํานักงาน กสทช. ควรริเริ่มการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาดวยการจัดเรตต้ิง
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บน OTT TV เพ่ือเปนการปองกันการใหบริการสื่อเน้ือหาที่ไมเหมาะสมผานทางบริการ OTT TV ซึ่ง 

ผูใหบริการอาจใชวิธีการดังกลาวในการดึงดูดลูกคามาใชบริการของตน รวมทั้งยังเปนการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสื่อเน้ือหาที่ใหบริการบน OTT TV ใหผูใชบริการทราบถึงความเหมาะสมในการเลือกรับชมอีกดวย 

การกําหนดเรตต้ิงเปนพ้ืนฐานของการออกนโยบายการคุมครองเด็กและผูเยาวตอไป ทั้งน้ี สํานักงาน 

กสทช. สามารถใชวิธีการจัดเรตต้ิงของสื่อเน้ือหาบน OTT TV ในลักษณะเดียวกันกับการจัดเรตต้ิงของสื่อ

เน้ือหาบนแพลตฟอรมโทรทัศนด้ังเดิมได อยางไรก็ตาม การพิจารณาจัดเรตต้ิงบนแพลตฟอรม OTT TV 

ควรมีความผอนปรนมากกวาการจัดเรตต้ิงบนแพลตฟอรมโทรทัศน เน่ืองจากบริการ OTT TV ยังเปน

บริการที่มีการเขาถึง และไดรับความนิยมอยูในขอบเขตที่จํากัด ตางกับแพลตฟอรมโทรทัศนที่เปน 

สื่อพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถเขาถึงได 

 

รูปท่ี 10-4: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการกํากับดูแล OTT TV ในดานเนื้อหา 

ในลําดับถัดมา ที่ปรึกษามีขอเสนอแนะใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาเรื่องการกําหนดสัดสวน

เน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บนแพลตฟอรม OTT TV หรือ Local Content Quota โดยสํานักงาน 

กสทช. สามารถนําวิธีการสงเสริมสื่อเน้ือหาที่ผลิตในยุโรป ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย Audiovisual 

Media Services Directive ของคณะกรรมาธิการยุโรปมาประยุกตใช โดยกําหนดสัดสวนของสื่อเน้ือหา

ไทยที่จะตองใหบริการในแคตตาล็อกสื่อเน้ือหาของผูใหบริการ OTT TV ในประเทศไทย เพ่ือเปน 

การสงเสริม และสนับสนุนการผลิตสื่อเน้ือหาไทยในเชิงสรางสรรคเพ่ือใหบริการบนแพลตฟอรม OTT TV 

รวมทั้งยังเปนนโยบายในการกระตุนใหผูผลิตสื่อเน้ือหา และผูใหบริการ OTT TV ในไทยเกิดการปรับตัว 

และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางดานเน้ือหากับผูใหบริการ OTT TV จากตางประเทศไดดี

ย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปสูการสรางโอกาสทางการทํางานดานการผลิตสื่อเน้ือหาใหกับคนไทย การขายลิขสิทธ์ิสื่อ

เน้ือหาไทยไปยังตางประเทศ และเปนรากฐานในการพัฒนาศูนยรวมการผลิตสื่อเน้ือหา (Content Hub) 

Imposing Content Regulation3

Justification Impact

Implementation

• Every benchmark government regulates OTT TV 
content to a certain extent.

• Online content rating will be on the same rules as 
traditional TV content rating rules and is a foundation to 
youth protection policy.

• Local content quotas will support local content 
production. Thus, will create jobs for Thai people.

• Disability rights to access content will promote equal 
rights to Thai people

• Need to register or give license to OTT TV providers 
before imposing specific content regulation to OTT TV 
contents

• This policy should impose after OTT TV early stage in 
order to avoid creating barrier to entry of the market.

Operators:
• May costs OTT TV provider to comply 

to NBTC rules especially content 
rating and disability rights rules

• Local content quotas will profit the 
OTT TV player who own content 
production in Thailand

Consumers:
• Noticed on content ratings
• Youth are protected from harmful 

contents
• Disability rights to access contents are 

secured

Regulator:
• Has to announce “Notification” to 

public regarding the implementation of 
content regulation on OTT TV 
licensees

• Has regulatory burden to regularly 
investigate and monitor OTT TV 
contents
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ของประเทศตอไป จะเห็นไดวา นโยบายการกําหนดสัดสวนเน้ือหาที่สรางโดยผูผลิตในพ้ืนที่บน

แพลตฟอรม OTT TV เปนนโยบายที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative 

Economy) อีกดวย 

สําหรับนโยบายการกํากับดูแลทางดานเน้ือหาที่เก่ียวของกับมาตรการคุมครองเด็กและผูเยาว 

และการเขาถึงเน้ือหาของผูพิการบนแพลตฟอรม OTT TV น้ัน ที่ปรึกษาเสนอใหสํานักงาน กสทช. 

ดําเนินการตามความเหมาะสมควบคูไปกับนโยบายหลัก 2 นโยบายที่กลาวมาขางตน เน่ืองจากมาตรการ

คุมครองเด็กและผูเยาวเปนผลลัพธทางออมที่เกิดจากการจัดเรตต้ิงเน้ือหาบนแพลตฟอรม OTT TV 

ประกอบกับการใชมาตรการกําหนดใหผูใชบริการ OTT TV จะตองยืนยันตัวตน และอายุกอนการสมัครใช

บริการ ซึ่งเปนมาตรการพ้ืนฐานในการคัดกรองผูรับชมสื่อเน้ือหาที่ผูใหบริการ OTT TV ในตางประเทศ

ปฏิบัติกันโดยทั่วไป ในสวนของนโยบายการสงเสริมการเขาถึงเน้ือหาของผูพิการบนแพลตฟอรม OTT TV 

สํานักงาน กสทช. สามารถปรับใชแนวทางเดียวกันกับหนวยงานกํากับดูแลในตางประเทศ น่ันคือ 

การกําหนดใหผูใหบริการ OTT TV จะตองใหบริการคําบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) และเสียง

บรรยายภาพ (Audio Description) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเขาถึงสื่อเน้ือหาบนบริการ OTT TV ของ 

ผูพิการอยางเทาเทียมกัน 

ในการบังคับใชกฎหมายดานเน้ือหา สํานักงาน กสทช. ตองมีการลงทะเบียน หรือ ออกใบอนุญาต

ใหกับผูใหบริการ OTT TV เสียกอน เพ่ือใหประกาศเรื่องการกํากับดูแล OTT TV สามารถบังคับใชได  

โดยใหการกํากับดูแลเน้ือหาเปนมาตรการแบบ ex-ante ยกเวนเน้ือหาที่เปน UGC ที่จะเสนอใหม ี

การตรวจสอบเมื่อพบเน้ือหาที่ไมเหมาะสม ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบใหแนชัดวาตลาด  

OTT TV ไดมีการขยายตัวอยางแข็งแรงและตอเน่ือง และเริ่มมีการแขงขันกันในดานเน้ือหารายการเปน

หลักเสียกอน เพ่ือเปนการไมกีดกันเรื่องเพ่ิมภาระใหกับผูเลนในชวงเริ่มตนของตลาด  

การกํากับดูแลเน้ือหาบน OTT TV สงผลกระทบตอผูใหบริการ OTT TV โดยจะเพ่ิมภาระและ

อาจเปนการเพ่ิมตนทุนในการใหบริการในการปฎิบัติตามกฎตางๆ เชน ตองจัดเรตต้ิงของรายการ แสดงไว

ใหผูใชบริการสามารถเห็นไดอยางชัดเจน จัดหาเน้ือหารายการที่ผลิตในประเทศไทยตามกฎ Local 

Content Quota สงผังและแคตตาล็อกของเน้ือหารายการใหกับสํานักงาน กสทช. จัดทําคําบรรยายแทน

เสียงและเสียงบรรยายภาพ เปนตน ดังน้ันการกํากับดูแลอาจเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดของ 

ผูใหบริการ OTT TV ในขณะที่ผูใชบริการไดรับรูเรตต้ิงของเน้ือหาและสามารถเลือกรับไดเอง โดยเด็กและ

เยาวชนอาจไดรับความคุมครองจากเน้ือหาที่รุนแรง ไมเหมาะสม และผูพิการจะมีสิทธ์ิในการรับสาร 

เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป สําหรับผลกระทบตอ กสทช. คือมีภาระในการรางประกาศการกํากับดูแลดาน

เน้ือหาอยางชัดเจน รวมถึงจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอการรางประกาศดังกลาว  

โดยสํานักงาน กสทช. จะมีภาระหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบวาผูใหบริการ OTT TV ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตามประกาศ 
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การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 ในการกํากับดูแลดานเน้ือหาไมวาจะเปนการจัดเรตต้ิงรายการ การจัดหาเน้ือหารายการที่ผลิตใน

ประเทศไทยตามกฎ Local Content Quota หรือการจัดทําคําบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ 

ลวนเปนการเพ่ิมตนทุนของผูใหบริการ OTT TV ทั้งสิ้น จึงอาจไดรับแรงตานจากผูใหบริการ OTT TV ใน

ปจจุบัน รวมถึงอาจเปนการสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาดสําหรับรายใหมทั้งผูใหบริการในประเทศและ 

ผูใหบริการในระดับภูมิภาค 

 อยางไรก็ตาม หากปราศจากการกํากับดูแลดานเน้ือหาบน OTT TV อาจจะทําใหเกิดรูปแบบของ

เน้ือหาที่ไมเหมาะสมไดงาย ซึ่งจะทําใหยากตอการกํากับดูแลในภายหลัง นอกจากน้ีการไมกํากับดูแล

เน้ือหาบน OTT TV ยังทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางผูใหบริการ OTT TV และ ผูใหบริการ 

ในกิจการโทรทัศนรายอ่ืนๆ 

 

10.2.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการกํากับดูแล OTT TV ในดานโครงขายแบบ Net Neutrality 

สําหรับการกํากับดูแลบริการ OTT TV ในดานโครงขายแบบ Net Neutrality ที่ปรึกษามี

ขอเสนอแนะใหสํานักงาน กสทช. ออกกฎหมาย Net Neutrality และบังคับใชเมื่อตลาดการใหบริการ 

OTT TV เขาสูชวงการขยายตัว (Expansion Stage) ซึ่งมีขอบงช้ีสภาวะตลาดชวงดังกลาวจากจํานวน

ผูใชบริการ OTT TV ที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองของจํานวนผูใหบริการ 

OTT TV ที่ เกิดขึ้นใหมในแตละป เมื่อบริการ OTT TV ไดรับความนิยม และมีผู ใชบริการมากขึ้น  

จะกอใหเกิดการเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากของปริมาณการรับสงขอมูล (data) บนโครงขายของผูใหบริการ

โทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการรับชมสื่อเน้ือหาของผูใหบริการ OTT TV อยางหลีกเลี่ยงไมได 

จากการคาดการณปริมาณการใชงานขอมูล (data) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของบริษัท Ericsson342 แสดง

ให เห็นวา ปริมาณการใชงานขอมูล (data)  บนเครือขายโทรศัพท เคลื่อนที่  (Mobile Data)  ใน 

ป พ.ศ. 2564 ของทั้งภูมิภาคจะมีปริมาณกวา 6,000 เพตะไบตตอเดือน ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกวา 12 เทาจาก

ปริมาณการใชงาน Mobile Data ในป พ.ศ. 2558 ที่มีปริมาณ 500 เพตะไบตตอเดือน และการคาดการณ

แนวโนมการใชงาน Mobile Data ทั่วโลกในป พ.ศ. 2564343 พบวา ปริมาณการใชงาน Mobile Data 

รอยละ 70 ของปริมาณทั้งหมด เปนการใชงานเพ่ือรับชมวีดีโอสื่อเน้ือหาผานทางบริการ OTT TV และ

บริการวีดีโอบนแพลตฟอรม Social Media ตางๆ  

ทั้งน้ี ขอบงช้ีที่สําคัญที่สุดของความจําเปนในการออกกฎหมาย Net Neutrality เพ่ือกํากับดูแล 

คือ การเกิดเหตุการณที่ผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต บริหารจัดการโครงขายอินเทอรเน็ตของ

ตนเพ่ือบรรเทาความหนาแนนของการใชงานดวยวิธีการกีดกันการเขาถึงบริการ OTT TV และบริการ

342 ที่มา: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/mobility-report/emr-raso-june-2016.pdf 
343 ที่มา: https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf 
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วีดีโออ่ืนๆ บนอินเทอรเน็ต หรือการลดทอนคุณภาพการรับสงขอมูล (data) ของบริการ OTT TV ทําให

ผูใหบริการ OTT TV ไมสามารถใหบริการสื่อเน้ือหาดวยคุณภาพที่ดีได และผูใชบริการปลายทางไม

สามารถเขาถึงบริการ OTT TV ที่ตนตองการ นอกจากน้ี ผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต อาจใช

วิธีการดังกลาวควบคูไปกับการใหสิทธิพิเศษทางการบริหารจัดการขอมูล (data) ใหกับบริการ OTT TV 

ของตนเองเพ่ือเปนการโฆษณา และทําใหบริการ ของตนมีความนาสนใจมากกวาบริการ OTT TV ของ 

ผูใหบริการรายอ่ืน ดังน้ัน วิธีการของผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต จึงเปนการบริหารจัดการ

ขอมูล (data) ของบริการ OTT TV อยางไมเปนธรรม และนําไปสูการกีดกันการแขงขันในตลาด 

การใหบริการ OTT TV โดยกฎหมาย Net Neutrality จะเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลการบริหาร

จัดการโครงขายอินเทอรเน็ตของผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต ใหเปนไปอยางเปนธรรมกับ 

ผูใหบริการ OTT TV และผูใชบริการปลายทาง 

 

รูปท่ี 10-5: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการกํากับดูแล OTT TV ในดานโครงขายแบบ Net Neutrality 

 ในการปรับใชกฎหมาย Net Neutrality เขากับบริบทของประเทศไทยน้ัน ที่ปรึกษามี

ขอเสนอแนะใหสํานักงาน กสทช. จะตองดําเนินการหาขอสรุปรวมกันระหวางสายงานโทรคมนาคม และ

สายงานกระจายเสียงและโทรทัศนเก่ียวกับแนวทางการกํากับดูแลรวมกันดวยกฎหมาย Net Neutrality 

เปนอันดับแรก เน่ืองจาก Net Neutrality เปนกรณีที่เกิดขึ้นขามอุตสาหกรรมในการกํากับดูแล โดยเปน

ขอพิพาทระหวางผูใหบริการในกิจการโทรคมนาคม ผูใหบริการ OTT TV ซึ่งมีขอบเขตอยูในกิจการ

โทรทัศน และผูใชบริการปลายทาง ในปจจุบัน แนวทางการกํากับดูแลรวมกันระหวางสายงานทั้งสองของ

สํานักงาน กสทช. ยังไมมีความชัดเจน โดยเปนการพิจารณาเปนรายกรณีวาสายงานใดจะเปนผูดําเนินการ

เขาไปตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ดังน้ัน กอนการบังคับใชกฎหมาย Net Neutrality สํานักงาน กสทช. ควร

Regulate ISP via Net Neutrality4

Justification Impact

Implementation

• Once the OTT TV market reaches the growth stage, it 
inevitably leads to the substantial increase in the data 
traffic on telco and ISP’s network. 

• Telco and ISP’s congest network management will start 
to severely block or throttle the legal OTT TV and 
other video services such that it greatly affects 
consumers and content service providers.

• Telco and ISP might unfairly treat the traffic of other OTT 
TV services, while privilege its own OTT TV service.

Operators:
• Burden on the telco and ISP to expand 

the network capacity.
• OTT TV and other service providers 

have a high-quality internet to deliver 
their services at their best effort.

Consumers:
• Ability to access the lawful content and 

services on the internet without any 
unreasonable interference from telco 
and ISP.

Regulator:
• Has to announce “Notification” to 

public regarding the implementation of 
net neutrality principles.

• Has regulatory burden to investigate 
the complaint regarding the internet 
traffic treatment of telco and ISP

• Finalize on the co-regulation model between broadcast 
and telco departments of the NBTC as net neutrality is a 
cross-sector issue.

• Issue the NBTC Notification regarding the net neutrality, 
empowering the NBTC to perform case-by-case 
investigation after receiving complaints.

• However, the net neutrality should be implemented 
when the network infrastructure is ready and the 
broadband market is highly competitive.  
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กําหนดสํานักจากสายงานโทรคมนาคม และสายงานกระจายเสียงและโทรทัศนเพ่ือมอบหมายหนาที่ใน

การบังคับใชกฎหมาย Net Neutrality เสียกอน 

 ภายหลังจากการหาขอสรุปเรื่องหนาที่ในการกํากับดูแลดวยกฎหมาย Net Neutrality ในระดับ

สายงาน และสํานักเรียบรอยแลว สํานักงาน กสทช. จึงจะสามารถรางกฎหมาย Net Neutrality เพ่ือ

กําหนดหลักการของ Net Neutrality และใหอํานาจสํานักงาน กสทช. ในการเขาไปตรวจสอบกรณีขอ

พิพาทที่เกิดขึ้นระหวางผูใหบริการในกิจการโทรคมนาคม ผูใหบริการ OTT TV และผูใชบริการปลายทาง 

ภายหลังจากที่ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ซึ่งเปนลักษณะของมาตรการการกํากับดูแลแบบ Ex-post 

เชนเดียวกับที่หนวยงานกํากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต และ

ประเทศสิงคโปรใช ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. มีขอควรระวังเรื่องความชัดเจนในการกําหนดหลักการ  

Net Neutrality และความซ้ําซอนของกฎหมายในการกํากับดูแล เน่ืองจากที่ปรึกษาพบวา สํานักงาน 

กสทช. มีขอกฎหมายเรื่องสิทธิของผูใชบริการ ซึ่งสามารถรองเรียนตอ กสทช. เมื่อเกิดกรณีที่ไดรับ 

ความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตภายใต พ.ร.บ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 อยูกอนแลว และมีความใกลเคียงกับมาตรการ Ex-post ของกฎหมาย 

Net Neutrality ดังน้ัน ที่ปรึกษามีความเห็นวา สํานักงาน กสทช. สามารถนําขอกฎหมายดังกลาวมา

พัฒนาใหเง่ือนไขในการรองเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น และรวมไวในกฎหมาย Net Neutrality เพียงแหง

เดียวได 

 สุดทายน้ี สํานักงาน กสทช. ควรออก และบังคับใชกฎหมาย Net Neutrality เมื่อประเทศไทย 

มีความพรอมทางดานการเขาถึง และการใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ซึ่งทําใหสภาพตลาด

การใหบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดมีการแขงขันกันอยางสมบูรณ ประกอบกับการขยายตัวของตลาด

การใหบริการ OTT TV ไปสูชวง Expansion Stage เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย Net Neutrality เปนไป

อยางสมเหตุสมผล และเกิดประโยชนขึ้นกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 ที่ปรึกษาวิเคราะหผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย Net Neutrality เพ่ือกํากับดูแลการ

บริหารจัดการโครงขายอินเทอรเน็ต และการรับสงขอมูล (data) ของผูใหบริการโทรคมนาคมและ

อินเทอรเน็ต ใหเกิดขึ้นอยางเปนธรรมออกเปนทั้งหมด 3 ดาน ดังน้ี 

1) ผลกระทบตอผูใหบริการ – ผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต อาจตองแบกรับภาระ 

ในการขยายความจุของโครงขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับการใหบริการ และ

สามารถรองรับปริมาณการรับสงขอมูล (data) จํานวนมากที่จะเกิดขึ้นจากการใชบริการ  

OTT TV โดยใชวิธีการบริหารจัดการโครงขายที่สมเหตุสมผล รวมทั้งยังตองแบกรับภาระในการ

ควบคุมคุณภาพของการใหบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ตอีกดวย เน่ืองมาจากบทบาทตัวกลางใน

การรับสงบริการบนอินเทอรเน็ต ในสวนของผู ใหบริการ OTT TV และบริการอ่ืนๆ บน

อินเทอรเน็ตจะไดรับการปกปองจากกฎหมาย Net Neutrality ไมใหถูกกีดกัน ลดทอนคุณภาพ

การรับสงขอมูล (data)  และเลือกปฏิบัติจากผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต ทําใหผูให
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บริการ OTT TV มีอิสระในการใชบริการอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพในการใหบริการของตนแก

ผูใชบริการปลายทาง ณ ระดับคุณภาพที่ดีที่สุดที่สามารถใหบริการได กฎหมาย Net Neutrality 

จึงเปนวิธีการสงเสริมทางออมใหเกิดบริการ OTT TV และบริการใหมบนอินเทอรเน็ต 

2) ผลกระทบตอผูใชบริการปลายทาง – กฎหมาย Net Neutrality จะทําใหผูใชบริการปลายทาง

มั่นใจไดวา ผูใชบริการมีสิทธิในการเขาถึงแอพพลิเคช่ัน เว็บไซต และบริการอ่ืนๆ บนอินเทอรเน็ต

ที่ถูกกฎหมายไดอยางเสรี ปราศจากการแทรกแซงการเขาถึงบริการเหลาจากผูใหบริการ

โทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

3) ผลกระทบตอหนวยงานกํากับดูแล – สํานักงาน กสทช. จะมีภาระหนาที่ในการรางกฎหมาย Net 

Neutrality และการจัดการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอการรางกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามกระ

บวนการปกติ แตอาจมีประเด็นความทาทายในเรื่องการกําหนดคําจํากัดความของหลักการ Net 

Neutrality ใหชัดเจน เน่ืองจากกฎหมาย Net Neutrality ถือเปนกฎหมายใหมที่ยังคงมีขอ

ถกเถียงในเรื่องของหลักการภายในประเทศที่มีการประกาศใชกฎหมายดังกลาวอยูในปจจุบัน 

นอกจากน้ี สํานักงาน กสทช. จะมีภาระหนาที่ในการกํากับดูแลเพ่ิมขึ้นภายหลังจากการบังคับใช

กฎหมาย Net Neutrality โดยจะตองเขาไปตรวจสอบกรณีขอพิพาท และขอรองเรียนเก่ียวกับ

การบริหารจัดการโครงขายอินเทอรเน็ตของผูใหบริการโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 ในการกํากับดูแลดานโครงขายแบบ Net Neutrality อาจกอใหเกิดแรงตานจากผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต เน่ืองจากสงผลกระทบโดยตรงตอการบริการจัดการโครงขายและการรับสงขอมูลของ 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต นอกจากน้ียังอาจมีความเสี่ยงเรื่องการระบุสํานักที่จะเปนผูรับผิดชอบใน 

การกํากับดูแลดานโครงขายแบบ Net Neutrality อันเกิดจากโครงสรางของสํานักงาน กสทช. ในปจจุบัน

ที่แยกสายงานอยางชัดเจนระหวางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 

10.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและสนับสนุน

ใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ทางที่ปรึกษามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหทางสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาในประเด็นดังตอไปน้ี  

• ประเด็นเรื่องปญหาลิขสิทธ เน่ืองจาก ปญหาลิขสิทธ์ิเปนปญหาที่ทั้งผูใหบริการรายเดิมในตลาด 

รวมถึงผูใหบริการ OTT TV มีความกังวลในดานผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของตนเองเปน

อยางมาก แตอยางไรก็ตาม ปจจุบัน สํานักงาน กสทช.ยังมิไดมีอํานาจในการควบคุมดูแลและ

ดําเนินการเมื่อเกิดปญหาในการละเมิดลิขสิทธ  
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• ประเด็นการกํากับดูแลการแขงขันเพ่ือที่จะสามารถดึงรายไดจากผูใหบริการตางประเทศกลับเขา

สูประเทศมากขึ้น ยกตัวเชน ปจจุบันประเทศไทยยังมิสามารถเรียกเก็บภาษีจากบริษัทที ่

จดทะเบียนในและเขามาใหบริการ OTT TV ในประเทศไทยแตไมไดเปนผูเสียภาษีในประเทศไทย  
 

ดวยเหตุดังกลาว ทางที่ปรึกษาจึงมีขอเสนอแนะใหทางสํานักงาน กสทช. เขาปรึกษาหารือ เพ่ือ

หาแนวทางการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยทางปญญา กรมสรรพากร กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปนตน     
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