
แนวทางการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน�และบริการ Over The Top (OTT) 
นางจิตสุภา ฤทธิผลิน 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 
 

บทนํา 
ป#จจุบันเป$นยุคท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให,กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมมาบรรจบกัน ส.งผลต.อการเปลี่ยนแปลงท้ังรูปแบบทางธุรกิจของผู,ประกอบ
กิจการและพฤติกรรมการรับชมเนื้อหา (Content) ของผู,บริโภค จนเกิดภูมิทัศน�ของการสื่อสารในรูปแบบใหม. 
ในขณะท่ีข,อกฎหมายการกํากับดูแลยังก,าวไม.ทันต.อการเปลี่ยนแปลงต.างๆ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน�และบริการ Over The Top (OTT) 1 โดยเปรียบเทียบบริการ 
OTT ท่ีมีการหารายได,จากการโฆษณาเช.นเดียวกับกิจการโทรทัศน� สําหรับเป$นข,อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
กํากับดูแลและส.งเสริมการแข.งขันระหว.างกิจการโทรทัศน�และบริการ OTT  
เนื้อเรื่อง 

ในอดีตมีการแยกกิจการสื่อสารออกจากกัน คือ (1) กิจการโทรคมนาคม ท่ีเป$นการสื่อสารจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (One to One Communication) เป$นการพูดคุยและสื่อสารด,วยเสียง (Voice) และ
ข,อมูล (Data)  (2) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ท่ีเป$นการแพร.กระจายท้ังภาพและเสียงไปยัง
ประชาชนในวงกว,างหรือสาธารณะ (One to Many Communication) ซ่ึงท้ัง 2 กิจการมีวัตถุประสงค�
แตกต.างกัน จึงมีการกํากับดูแลท่ีแตกต.างกันท้ังในด,านของ เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการกํากับดูแลการส.งสาร (Message) โดยนโยบายในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�มุ.งเน,นกํากับดูแลเนื้อหา ท่ีต,องเป$นเนื้อหาท่ีมีประโยชน�ต.อสาธารณะ มีความหลากหลาย และมี
คุณภาพ ซ่ึงกํากับดูแลผ.านพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. 2551 
มาตรา 37 สาระสําคัญเป$นการกํากับดูแลผู,ประกอบกิจการฯ ท่ีได,รับอนุญาตให,นําเสนอเนื้อหาท่ีไม.ขัดกับหลัก
ข,อกฎหมาย คือ เนื้อหาท่ีก.อให,เกิดการล,มล,างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง
เป$นประมุข เนื้อหาท่ีมีผลกระทบต.อความม่ันคงของรัฐ เนื้อหาท่ีมีผลต.อความสงบเรียบร,อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และเนื้อหาท่ีมีลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต.อประชาชนอย.างร,ายแรง ส.วนการกํากับ
ดูแลการแข.งขันเน,นการปZองกันการครองสิทธิ์ข,ามสื่อ  ในขณะท่ี นโยบายการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมท่ีมี
ผู,ประกอบกิจการจํานวนน,อยและองค�กรขนาดใหญ. มุ.งเน,นปZองกันการใช,อํานาจทางการตลาดโดยมิชอบ หรือ
พฤติกรรมการรวมกลุ.มเพ่ือใช,อํานาจเหนือตลาดหรือการบิดเบือนกลไกตลาด เป$นสําคัญ 
 ยุคการสื่อสารในป#จจุบัน การพัฒนาทางด,านคอมพิวเตอร� การเข,ามาของอินเทอร�เน็ต และการพัฒนา
โครงข.ายความเร็วสูง (Broadband) ตลอดจนการพัฒนาการเข,ารหัสภาพและเสียงแบบดิจิตอล ส.งผลต.อการ
เปลี่ยนแปลงของท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน�อย.างสิ้นเชิง จากเดิมท่ีกิจการโทรคมนาคม
ติดต.อสื่อสารกันด,วยเสียงและข,อมูล แต.ป#จจุบันข,อมูลในความหมายของโทรคมนาคมขยายวงกว,างข้ึนจาก
ตัวอักษรกลายเป$นภาพ เสียง และวิดีโอ ท่ีส.งถึงกันผ.านโครงข.ายโทรคมนาคม การส.งต.อเนื้อหาเหล.านี้เป$นท่ีมา
ของการเกิดการให,บริการ OTT ซ่ึงส.งผลต.อพฤติกรรมของผู,บริโภคท่ีจากเดิมรับชมเนื้อหาผ.านช.องโทรทัศน�ท่ี
ต,องรอผังรายการ รอโฆษณา และอาจไม.สามารถรับชมได,ตามผังรายการนั้นๆ  ผู,ชมโทรทัศน�ส.วนหนึ่งจึงหันมา
รับชมผ.านบริการ OTT บนอุปกรณ�ต.างๆ เช.น สมาร�ทโฟน (Smartphone)  และสมาร�ททีวี (Smart TV) ท่ี
สามารถรับชมได,ทุกเวลาตามความต,องการ  

                                                           
1 บริการ OTT คือ การให,บริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน�ผ.านโครงข.ายอื่นท่ีไม.ใช.โครงข.ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 



จํานวนผู,ให,บริการ  OTT และความนิยมของผู,บริโภคต.อบริการ OTT ท่ีมีมากข้ึน กระทบต.อรายได,
ของช.องโทรทัศน� ซ่ึงธุรกิจโฆษณามีมูลค.าปcละกว.าแสนล,านบาทจัดสรรไปตามกลุ.มสื่อประเภทต.างๆ โดยหาก
พิจารณาเฉพาะกลุ.มช.องโทรทัศน�และสื่อบนอินเทอร�เน็ตแล,ว จากภาพท่ี 1 จะพบว.ากลุ.มช.องโทรทัศน�มีรายได,
ลดลง ในขณะท่ีกลุ.มอินเทอร�เน็ตมีรายได,เพ่ิมข้ึนอย.างก,าวกระโดด และยังมีแนวโน,มเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงต.างๆ เกิดข้ึนอย.างมีพลวัต (Dynamic) แต.กฎหมายการกํากับดูแลกิจการ

โทรทัศน�ยังก,าวไม.ทันต.อการเปลี่ยนแปลง สาเหตุหลักเกิดจากข้ันตอนท่ีใช,ระยะเวลามาก นับเป$นความท,าทาย
ของหน.วยงานกํากับดูแลท่ีจะกําหนดนโยบายการกํากับดูแลเพ่ือสร,างสมดุลในอุตสาหกรรมและส.งเสริมให,เกิด
การแข.งขันอย.างเป$นธรรม จึงจําเป$นท่ีจะต,องวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาวะการกํากับดูแลระหว.างกิจการ
โทรทัศน�และบริการ OTT ดังตารางท่ี 1 เพ่ือเป$นข,อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกํากับดูแลอุตสาหกรรม
โทรทัศน�และบริการ OTT ของประเทศไทย 

ลําดับ ประเด็นการกํากับดูแล กิจการโทรทัศน� บริการ OTT 
1 ด,านต,นทุนในการกํากับดูแล (Regulatory Cost) 

(1) ต,นทุนค.าธรรมเนียมการใช,คลื่นความถ่ี 
(2) ต,นทุนค.าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc 
(3) ต,นทุนค.าเช.าใช,โครงข.ายโทรทัศน� 
(4) ต,นทุนค.าใช,จ.ายในการส.งสัญญาณผ.านดาวเทียม (Must Carry) 
(5) ต,นทุนค.าเสียโอกาสจากรายการท่ีรัฐบาลขอความร.วมมือ 
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√ 
√ 

 
× 
× 
× 
× 
× 

2 ด,านการปฎิบัติตามกฎหมายการกํากับดูแลผังและเน้ือหารายการ √  √  
3 ด,านการคุ,มครองผู,ใช,บริการ √ × 
4 ด,านกํากับดูแลการหารายได,จากการโฆษณา  √ × 

หมายเหตุ: √ หมายถึง มีการกํากับดูแลตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข$อง และ  × หมายถึง ไม&มีการกํากับดูแล 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน�และบริการ OTT 

บทสรุปและข*อเสนอแนะ 
 จากสภาวการณ�ข,างต,น นับได,ว.าการเกิดข้ึนของบริการ OTT ส.งผลกระทบอย.างมหาศาลต.อวงการ
โทรทัศน�ของประเทศไทย และมีข,อได,เปรียบในหลายๆ ประเด็นด,วยกัน ดังนั้น นโยบายและแนวทางในการ
กํากับดูแลเพ่ือให,เกิดการแข.งขันท่ีเป$นธรรมและสร,างสมดุลในอุตสาหกรรม ควรต,องมีการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางสําคัญในประเด็นต.างๆ ท่ีเก่ียวข,อง ดังนี้ 

1. ต,นทุนในการกํากับดูแล (Regulatory Cost) ท่ีเป$นภาระของช.องโทรทัศน� ประกอบด,วย (1) 
ค.าธรรมเนียมในการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีมีมูลค.าหลักพันล,านบาทต.อใบอนุญาต (2) ค.าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปc ต้ังแต.หลักร,อยล,านบาทจนถึงหลักพันล,านบาทข้ึนอยู.กับรายได,ของช.องโทรทัศน�นั้นๆ และยังต,องชําระ
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พ.ศ. 

ภาพท่ี 1 แสดงสัดส.วนรายได,จากค.าโฆษณาเปรียบเทียบระหว.างกลุ.มสื่อโทรทัศน�และอินเทอร�เน็ต (ล,านบาท)  
 

ท่ีมา: positioning (2562) 



เงินนําส.งเข,ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ (กทปส.)  (3) ค.าเช.าใช,โครงข.ายเป$นหลักพันล,านบาทต.อปc (4) ค.าใช,จ.ายในการส.ง
สัญญาณผ.านดาวเทียม (Must Carry)2 ท่ีเป$นหลักร,อยล,านบาทต.อปc  และ (5) ค.าเสียโอกาสจากรายการท่ี
รัฐบาลขอความร.วมมือ ซ่ึงช.องโทรทัศน�จะสูญเสียรายได,จากท่ีตกลงซ้ือขายกันไว,นับหลักร,อยล,านบาทต.อปc  
แม,ป#จจุบัน คณะรักษาความสงบแห.งชาติ (คสช.) ได,มีคําสั่งช.วยเหลือช.องโทรทัศน�ด,านต,นทุนในข,อ (1) – (4)  
แต.ก็พบว.ายังคงมีต,นทุนสูง เม่ือเปรียบเทียบกับบริการ OTT ท่ีไม.มีต,นทุนจากการกํากับดูแลแต.อย.างใด 
 ข,อเสนอแนะ: ควรปรับปรุงกฎระเบียบให$ยืดหยุ&นเพ่ือช&วยลดต$นทุนค&าใช$จ&ายในการกํากับดูแล 

2. การปฎิบัติตามกฎหมายการกํากับดูแลผังและเนื้อหารายการท่ีผู,ให,บริการ OTT ไม.ต,องปฏิบัติ
ตามกฎหมายกํากับดูแลเช.นเดียวกับช.องโทรทัศน�ดังได,กล.าวไว,แล,วข,างต,น หากแต.มีกฎหมายท่ีเก่ียวข,องคือ 
พระราชบัญญัติว.าด,วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร� พ.ศ. 2550 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
เน,นปZองกันและปราบปรามการเผยแพร.ข,อมูลอันจะก.อให,เกิดความเสียหาย กระทบต.อเศรษฐกิจและสังคม 
ความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยท่ีลักษณะต,องห,ามของท้ัง 2 
พ.ร.บ. คล,ายคลึงกัน หากแต.ยังมีข,อแตกต.างด,านการบังคับใช,กฎหมาย ซ่ึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกต.อไป 
 ข,อเสนอแนะ: ควรสร$างความร&วมมือกับผู$ให$บริการ OTT ในรูปแบบของการกํากับดูแลร&วม 
(Co-Regulation) เพ่ือกํากับดูแลเนื้อหาท่ีเผยแพร&ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังควรมีการสร$างการรู$เท&าทันสื่อ 
(Media Literacy) เพ่ือให$ประชาชนมีศักยภาพในการ คิด วิเคราะห! และเลือกรับเนื้อหาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเปPน
การสร$างภูมิคุ$มกันให$กับประชาชนในด$านเนื้อหาในระยาว 

3. การคุ,มครองผู,ใช,บริการ ท่ีช.องโทรทัศน�ต,องจัดให,มีบริการสําหรับคนพิการและคนด,อยโอกาสให,
สามารถเข,าถึงบริการได,อย.างเสมอภาค การคุ,มครองผู,บริโภคตามข,อกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง เช.น การโฆษณาหรือ
ให,ข,อมูลท่ีเป$นเท็จ การกระทําท่ีสร,างความเดือดร,อนรําคาญ ในขณะท่ีผู,ให,บริการ OTT ไม.มีข,อกําหนดใดๆ  
 ข,อเสนอแนะ: ควรส&งเสริมและสนับสนุนจัดต้ังเปPนองค!กรกลางท่ีได$รับเงินสนับสนุน ทําหน$าท่ี
ผลิตเสียงบรรยายภาพ คําบรรยายเสียง ล&ามภาษามือ คําบรรยายใต$ภาพ ระบบเสียงหลายภาษา หรือบริการ
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีผู$พิการและผู$ด$อยโอกาสสามารถเข$าถึงได$  

4. การกํากับดูแลการหารายได,จากการโฆษณา ซ่ึงเป$นเง่ือนไขท,ายใบอนุญาตท่ีกําหนดไว,อย.าง
เคร.งครัด แต.ถึงแม,ผู,ให,บริการ OTT ไม.ถูกกําหนดเช.นเดียวกับช.องโทรทัศน� แต.การหารายได,จากการโฆษณา
ของผู,ให,บริการ OTT ก็มีข,อจํากัดเช.นกัน ซ่ึงข้ึนอยู.กับจํานวนผู,ติดตาม (Subscribers) และผู,เข,าชม (Viewers)  
 ข,อเสนอแนะ: ควรมีการกําหนดนโยบายในเชิงส&งเสริมและพัฒนากิจการโทรทัศน!ของไทยให$
กลายเปPนเศรษฐกิจนวัตกรรม (Creative Economy) ท่ีเน$นการผลิตเนื้อหาท่ีสร$างสรรค! มีคุณภาพ และใช$
ประโยชน!จากช&องทางของบริการ OTT ในการแผ&ขยายเนื้อหาออกสู&ตลาดโลกเพ่ือสร$างรายได$ต&อไป ซ่ึงอาจมี
การพัฒนาบริการ OTT ของไทยเพ่ือใช$เปPนช&องทางให$ผู$ประกอบกิจการโทรทัศน!เผยแพร&และแสวงหารายได$
จากเนื้อหาของตนผ&านบริการ OTT ท่ีครบวงจรได$ 
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