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กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติแต�อย�างใด และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติจะไม�รับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางอ#อม จากการนําข#อมูล ความเห็น 
หรือข#อความในรายงานไปใช# หรือการกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวข#องกับข#อมูล ความเห็น หรือข#อความท่ีปรากฏในรายงาน  
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สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและสภาพตลาดกิจการกระจายเสียง
ของประเทศไทย (เดือนมนีาคม 2560) 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 

1. สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1.1 สัดส;วนผู�ชมช;องรายการโทรทัศน� 

หากพิจารณาภาพรวมของการรับชมช�องรายการโทรทัศน�ของประชาชนท่ัวประเทศ ซ่ึง
แบ�งเปWนการรับชมช�องรายการผ�านทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน และผ�านโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียม พบว�า การ
รับชมช�องรายการผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมีสัดส�วนสูงกว�าการรับชมผ�านทางโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียม            
โดยในเดือนมีนาคม 2560 มีการรับชมโทรทัศน�ผ�านระบบภาคพ้ืนดินประมาณร#อยละ 85 และผ�านระบบ
เคเบิลและดาวเทียมประมาณร#อยละ 15 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาการรับชมช�องรายการโทรทัศน�แยกตามเขตพ้ืนท่ี 
ท่ีอยู�อาศัย พบว�า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส�วนการรับชมผ�านช�องทางโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินมากกว�าประชาชนในเขตต�างจังหวัด หรือมากกว�าคิดเปWนสัดส�วนประมาณร#อยละ 4-5   

  

ท่ีมา: Nielsen 

สัดส�วนการรับชมช�องรายการผ�านทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในเขตพ้ืนท่ีต�างจังหวัดท่ีน#อยกว�าเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเกิดจากการขยายโครงข�ายสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (DTT Network Rollout) ยังไม�ครอบคลุมท่ัวประเทศ1 ส�งผลให#ประชาชนบางส�วนในบางพ้ืนท่ีท่ี
ห�างไกลยังคงต#องรับชมโทรทัศน�ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียม และยังไม�สามารถเปลี่ยนผ�านไปสู�การรับชม
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได# 

                                                           

1 ข#อมูลเดือนมีนาคม 2560 จากสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� พบว�ามีการขยายโครงข�ายการติดตั้ง
ครอบคลุมสถานีหลักจํานวน 39 สถานี และสถานีเสริมจํานวน 57 สถานี ซ่ึงสามารถครอบคลุมจํานวนครัวเรือนได#ร#อยละ 
91.7 ของครัวเรือนท่ัวประเทศ  
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1.2 มูลค;าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน

หากพิจารณามูลค�าการโฆษณาในกิจการโทรทัศ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในเดือนมีนาคม 
หน#า 1,2772 ล#านบาท หรือประมาณร#อยละ 
เดือนมีนาคมเปWนการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าโฆษณาในเกือบทุกช�องรายการ ซ่ึงสะท#อนทิศทางบวกในการใช#งบ
โฆษณาในช�วงไตรมาสแรกของปg 2560 

ต้ังแต�เดือนมกราคม 
ส�วนของช�องรายการเดิม (ช�อง 3, 5,
มูลค�าการโฆษณาโดยรวมของช�องรายการเดิมจะยัง
อัตราการเติบโตของมูลค�าโฆษณาในช�วงไตรมาสแรกของช�องรายการดิจิตอลใหม�มีอัตราสูงถึงร#อยละ 
กว�าช�องรายการเดิมท่ีมีการเติบโตของมูลค�าโฆษณาประมาณร#อยละ 
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  Nielsen มีการปรับลดมลูค�าการโฆษณา กล�าวคือ จากเดิม 
5,230 เปWน 5,226 ล#านบาท สําหรับเดือน
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3,471
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มูลค;าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 

ามูลค�าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�พบว�า มูลค�าการโฆษณาใน
ในเดือนมีนาคม 2560 มียอดรวมประมาณ 6,503 ล#านบาท ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากเดือนก�อน

ล#านบาท หรือประมาณร#อยละ 24 ท้ังนี้ แนวโน#มการเพ่ิมสูงข้ึนของมูลค�ารวมของการโฆษณาใน
เดือนมีนาคมเปWนการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าโฆษณาในเกือบทุกช�องรายการ ซ่ึงสะท#อนทิศทางบวกในการใช#งบ

2560   

 - มีนาคม 2560 ท่ีผ�านมานั้น มูลค�าการโฆษณามีแนวโน#มเพ่ิมสูงข้ึนท้ังใน
5, 7, 9 และ NBT) และช�องรายการดิจิตอลใหม� โดยเปWนท่ีน�าสนใจว�า แม#ว�า

มูลค�าการโฆษณาโดยรวมของช�องรายการเดิมจะยังคงมีมูลค�ามากกว�าช�องรายการดิจิตอลใหม� 
อัตราการเติบโตของมูลค�าโฆษณาในช�วงไตรมาสแรกของช�องรายการดิจิตอลใหม�มีอัตราสูงถึงร#อยละ 
กว�าช�องรายการเดิมท่ีมีการเติบโตของมูลค�าโฆษณาประมาณร#อยละ 27 

                   

มีการปรับลดมลูค�าการโฆษณา กล�าวคือ จากเดิม 5,028 เปWน 5,024 ล#านบาท สําหรับเดือนมกราคม
ท สําหรับเดือนกุมภาพันธ� 
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ร�อยละ 24 

+ 27% 

+ 35% 
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พบว�า มูลค�าการโฆษณาในช�องรายการ
ล#านบาท ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากเดือนก�อน

ของมูลค�ารวมของการโฆษณาใน
เดือนมีนาคมเปWนการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าโฆษณาในเกือบทุกช�องรายการ ซ่ึงสะท#อนทิศทางบวกในการใช#งบ

 
ท่ีมา: Nielsen 

ท่ีผ�านมานั้น มูลค�าการโฆษณามีแนวโน#มเพ่ิมสูงข้ึนท้ังใน
และช�องรายการดิจิตอลใหม� โดยเปWนท่ีน�าสนใจว�า แม#ว�า

มูลค�ามากกว�าช�องรายการดิจิตอลใหม� แต�อย�างไรก็ดี
อัตราการเติบโตของมูลค�าโฆษณาในช�วงไตรมาสแรกของช�องรายการดิจิตอลใหม�มีอัตราสูงถึงร#อยละ 35 ซ่ึงสูง

 

เดือนมกราคม และจากเดิม 

ท่ีมา: Nielsen 
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ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบมูลค�าการโฆษณาของเดือนมีนาคม 2560 กับช�วงเวลาเดียวกันในปg
ก�อนหน#า พบว�า เดือนมีนาคม 2559 มีมูลค�าโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินประมาณ 6,806 ล#านบาท 
ซ่ึงสูงกว�ามูลค�าโฆษณาของเดือนมีนาคม 2560 เพียงเล็กน#อย หรือประมาณ 303 ล#านบาท  

1.3 ความนิยมของช;องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดนิ 

หากพิจารณาค�าความนิยมของช�องรายการในเดือนมีนาคม 2560 จะเห็นได#ว�า ช�องรายการ
ท่ีมีผู#ชมสูงสุด 10 อันดับแรก ยังคงเปWนกลุ�มเดิมเหมือนในช�วงเดือนกุมภาพันธ� 2560 อย�างไรก็ดี เปWนท่ีน�าสนใจ
ว�า ค�าความนิยมของช�องดิจิตอลใหม� เช�น ช�อง Workpoint TV มีการเติบโตท่ีสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องและมีค�า
ความนิยมท่ีเกือบจะใกล#เคียงกับช�องรายการเดิม เช�น ช�อง 3 และหากเปรียบเทียบค�าความนิยมของช�อง 
Workpoint TV ในปg 25573 กับปkจจุบัน จะพบว�า มีอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนประมาณร#อยละ 380  

ท่ีมา: Nielsen 

ความสําเร็จของ Workpoint TV ในการเพ่ิมความนิยมในช�องรายการในช�วง 3 ปgท่ีผ�านมาจึง
กลายเปWนกรณีศึกษาท่ีสําคัญท่ีสะท#อนให#เห็นว�า ผู#ประกอบการท่ีสามารถพัฒนาและสร#างสรรค�เนื้อหารายการ
ของช�องให#ตรงกับรสนิยมของกลุ�มผู#ชมเปmาหมายจะมีความได#เปรียบในการแข�งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน�
ดิจิตอล โดยในกรณีของช�อง Workpoint TV นั้น นอกจากช�องจะเน#นพัฒนารายการวาไรต้ีท่ีมีความสนุกสนาน
และแปลกใหม�แล#ว ยังเน#นการวางแผนเจาะกลุ�มผู#ชมเปmาหมายเพ่ือให#ตรงกับรสนิยมของแต�ละรายการท่ีผลิต
ข้ึนด#วย ซ่ึงจะเห็นได#ว�า ช�อง Workpoint TV ได#ค�อยๆ วางแผนขยายฐานผู#ชมจากเขตต�างจังหวัดท่ีชื่นชอบ
รายการประเภทเติมเต็มโอกาสและความฝkน (เช�น รายการไมค�ทองคํา) มาสู�ผู#ชมในเขตเมืองท่ีชื่นชอบรายการ
ท่ีสร#างความต่ืนเต#น ความสนุก และความท#าทาย (เช�น รายการ I Can See Your Voice Thailand) 
                                                           
3 ปg 2557 เปWนปgแรกของการประกอบกิจการช�องรายการทีวีดิจิตอล ซ่ึงช�อง Workpoint TV มีค�าความนิยมเฉลี่ยของช�อง
รายการเท�ากับ 0.241 



 

จนกระท่ังประสบความสําเร็จในการ
Mask Singer 

2. สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทย

2.1 จํานวนผู�รับฟ_งวิทยุจากทุกช;องทาง

จากข#อมูลจํานวนผู#รับฟkง
107.0 MHz) จากทุกช�องทาง (เช�น 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว�า ในเดือนมีนาคม 
ประมาณ 10,865,000 คน ซ่ึงเปWนจํานวนท่ีลดลงจากเดือนก�อนหน#า 
คน หรือคิดเปWนประมาณร#อยละ 3.4

ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดส�วนจํานวนผู#รับฟkง 
ท่ีบ#าน (ร#อยละ 55) ตามมาด#วยการรับฟkงวิทยุในรถ 
2) นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�นิยมรับฟkงวิทยุผ�านทางเครื่องรับวิทยุ 
ทางโทรศัพท�มือถือ (ร#อยละ 23) และผ�านคอมพิวเตอร� 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม

โทรศัพท�
เคลื่อนที่
 23

เครื่องรับ
วิทยุ
75%

แยกตาม
อุปกรณ� 

จนกระท่ังประสบความสําเร็จในการขยายฐานผู#ชมรายการไปท่ัวประเทศจากการออกอากาศรายการ

กระจายเสียงของไทย 

รับฟ_งวิทยุจากทุกช;องทาง 

จํานวนผู#รับฟkงวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จํานวน 40 
เช�น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท�เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�

กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว�า ในเดือนมีนาคม 2560 มีประชากรไทยอายุต้ังแต� 12 
ซ่ึงเปWนจํานวนท่ีลดลงจากเดือนก�อนหน#า (กุมภาพันธ� 2560

4  

ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดส�วนจํานวนผู#รับฟkง (แยกตามสถานท่ี) พบว�า ผู#คนส�วนใหญ�นิยมรับฟkงวิทยุ
ตามมาด#วยการรับฟkงวิทยุในรถ (ร#อยละ 33)  ในท่ีทํางาน (ร#อยละ 

นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�นิยมรับฟkงวิทยุผ�านทางเครื่องรับวิทยุ (ร#อยละ 
และผ�านคอมพิวเตอร� (ร#อยละ 2) 

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60

10.969
ล�านคน

11.242
ล�านคน

10.865
ล�านคน

ร�อยละ 3.4 

โทรศัพท�
เคลื่อนที่

23%

คอมพิวเตอร�
2% ในรถ

33%

ที่ทํางาน
10%

อ่ืนๆ
2%

แยกตาม
สถานท่ี 

5 

ขยายฐานผู#ชมรายการไปท่ัวประเทศจากการออกอากาศรายการ The 

40 สถานี (87.5 MHz – 
เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท�เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�) ในเขตพ้ืนท่ี

12 ปgข้ึนไป รับฟkงวิทยุ
2560) ประมาณ 379,000 

 
ท่ีมา: Nielsen 

พบว�า ผู#คนส�วนใหญ�นิยมรับฟkงวิทยุ
ร#อยละ 10) และอ่ืนๆ (ร#อยละ 

ร#อยละ 75) ตามมาด#วยผ�าน

ท่ีมา: Nielsen 

ที่บ�าน
55%

 



 

2.2 มูลค;าโฆษณาผ;านสถานีวิทยุกระจายเสียง

จากข# อ มูลการ โฆษณา
สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 
(88.0– 91.5, 93.0– 103.5 และ 
MHz) พบว�า ในเดือนมีนาคม 2560 
โฆษณารวมประมาณ 401,536,000 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนก�อนประมาณ 77 
คิดเปWนร#อยละ 244 ท้ังนี้  เม่ือเปรียบเทีย
โฆษณาผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนกุมภาพันธ� 
98 ล#านบาท  

 

 

 

 

 

 

                                                          
4
 Nielsen มีการปรับลดมูลค�าการโฆษณา
มกราคม และจากเดิม 326,405,000 บาท 

มูลค;าโฆษณาผ;านสถานีวิทยุกระจายเสียง 

การ โฆษณาผ� าน
ในระบบเอฟ.เอ็ม. 

และปริมณฑลจํานวน 36 สถานี 
และ 104.5– 107.0 

2560 มีมูลค� า
,536,000 บาท ซ่ึง

77 ล#านบาท หรือ
เปรียบเทียบการ

โฆษณาผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนกุมภาพันธ� 2560 กับปgก�อนหน#า พบว�า มีมูลค�าลดลงประมาณ 

                   

มีการปรับลดมูลค�าการโฆษณาของวิทยุ กล�าวคือ จากเดิม 326,419,000 เปWน 323,822,000 
บาท เปWน 324,195,000 บาท สําหรับเดือนกุมภาพันธ� 

323,822,000 
บาท

324,195,000 
บาท

ม.ค.-60 ก.พ.-60

6 

มีมูลค�าลดลงประมาณ 

,822,000 บาท สําหรับเดือน

ท่ีมา: Nielsen 

000 
401,536,000 

บาท

มี.ค.-60



7 

 

Over The Top: อํานาจที่เปลี่ยนมือ  

โดย นายพสุ ศรีหิรัญ  
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน�  

 
สมัยก�อนการดูโทรทัศน�คือกิจกรรมท่ีจะต#องกลับบ#านเพ่ือไปดู และหากมีรายการท่ีสนใจก็ต#อง

บริหารเวลาตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถดูได#ทันการออกอากาศ สะท#อนถึงอํานาจของผู#ประกอบการโทรทัศน�ท่ี
สามารถควบคุมสถานท่ี เนื้อหา และเวลา ของผู#บริโภคท่ีจะได#รับข#อมูลข�าวสาร  

อินเทอร�เน็ตต�างจากโทรทัศน� เพราะอํานาจในการเลือกเปWนของผู#บริโภคเต็มท่ี ผู#บริโภคสามารถ
เลือกว�าจะรับชมอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย�างไร โดยไม�มีข#อจํากัด ยิ่งปkจจุบันท่ีสัญญาณอินเทอร�เน็ตมีเกือบ 
ท่ัวประเทศ และอัตราการเข#าถึงอินเทอร�เน็ตท่ีเรียกได#ว�าเกือบร#อยเปอร�เซ็นต� ดังนั้นอินเทอร�เน็ตเปWนกิจการท่ีมี
อํานาจในการเลือกรับข#อมูลข�าวสารเปWนของประชาชนอย�างแท#จริง 

ความตระหนักรู#ของประชาชนถึงอํานาจในการเลือกรับข#อมูลข�าวสาร มีมากข้ึนเรื่อยๆ ในช�วง
สองสามปgท่ีผ�านมา ทําให#เกิดบริการแบบใหม�ท่ีเรียกว�า Over the Top (OTT) ซ่ึงมีแนวโน#มการเจริญเติบโต
สูง และกลายเปWนคู�แข�งใหม�ท่ีน�ากลัวต�อกิจการโทรทัศน� 

OTT ยังไม�มีนิยามอย�างเปWนทางการท่ีชัดเจน แต�โดยการรับรู# ท่ัวไป คือการใช#โครงข�าย
อินเทอร�เน็ตเพ่ือให#บริการโทรทัศน� โดยรูปแบบการให#บริการ OTT อาจแบ�งตามแหล�งท่ีมารายได# ได#เปWนสอง
ประเภทคือ OTT ท่ีมีรายได#จากการโฆษณา และ OTT ท่ีมีรายได#จากค�าสมาชิก  

ข#อมูลของ Time Consulting พบว�าในปg 2559 ตลาด OTT ของประเทศไทยมีมูลค�าเกือบ 
3,000 ล#านบาท โดยส�วนใหญ�เปWนรายได#จากการให#บริการ OTT ท่ีมีรายได#จากการโฆษณา ซ่ึงเปWนแหล�งรายได#
เดียวกับกิจการโทรทัศน� ดังนั้นการเกิดข้ึนของ OTT ย�อมส�งผลกระทบโดยตรงกับผู#ประกอบการโทรทัศน�   

ผลกระทบใช�ว�าจะมีแต�ด#านลบ ท่ีหลายคนมองว�า OTT จะเข#ามาทําลายอุตสาหกรรมโทรทัศน� 
เพราะคนจะเลือกรับชมผ�านอินเทอร�เน็ตแทน ซ่ึงจะทําให#เสียฐานคนดู  

ผลกระทบด#านบวกของการมี OTT คือการเพ่ิมช�องทางในการรับชมของประชาชนมากข้ึน 
แทนท่ีผู#ประกอบการโทรทัศน�จะออกอากาศเพ่ือให#คนจะต#องนั่งดูหน#าโทรทัศน�ก็ออกอากาศคู�ขนานผ�าน OTT 
เพ่ือให#คนท่ีไม�ได#อยู�บ#านดูโทรทัศน�ดูได#พร#อมกัน นอกจากนั้นแล#วเนื้อหาเดิมท่ีออกอากาศทางโทรทัศน�ตาม 
ผังรายการปกติ สามารถนํามาออกอากาศเพ่ือให#คนดูย#อนหลัง ก็สามารถนํามาหารายได#เพ่ิมได#อีกรอบ 

สุดท#ายแล#วเนื้อหาคือคําตอบสุดท#าย ไม�ใช�ช�องทางการรับชม เทคโนโลยีอาจจะช�วยเพ่ิมช�องทาง
ในการรับชม แต�เทคโนโลยีไม�สามารถสร#างสรรค�เนื้อหารายการท่ีตรงกับความต#องการของคนดูได#  

ความอยู�รอดของผู#ประกอบการโทรทัศน�ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ข้ึนอยู�กับ
ทัศนคติในการเปลี่ยนวิกฤตเปWนโอกาส ผู#ประกอบการโทรทัศน�หลายรายเริ่มให#บริการผ�าน OTT กันมากข้ึน 
เช�น การออกอากาศคู�ขนานผ�าน Facebook live และให#คนดูสามารถให#ความคิดเห็นได# ซ่ึงทําให#
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ผู#ประกอบการสามารถรู#ความนิยมได#โดยตรง หรือการให#สิทธิการดูย#อนหลังทันที (First re-run) แก�
ผู#ประกอบการ OTT ก็เปWนการสร#างรายได#อีกทางจากเนื้อหารายการท่ีปกติจะมีมูลค�าแค�ตอนออกอากาศ
เท�านั้น เปWนต#น 

การเกิดข้ึนของ OTT คือบทพิสูจน�ทัศนคติและความสามารถในการฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจ ผู#ท่ี
หยิบฉวยได#ทันจะสร#างฐานคนดูและรายได#เพ่ิม ผู#ท่ีมองว�าเปWนคู�แข�งจะพยายามหลีกหนีหรือขัดขวางจะพลาด
โอกาส ประวัติศาสตร�บอกว�า ไม�มีใครสามารถขวางอํานาจของผู#บริโภคได# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

สํารวจตลาด OTT กับการชิงพ้ืนที่ทีวีในอนาคต (ตอนที่ 2) 

 โดย นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก 
สํานักส�งเสริมการแข�งขันและกํากับดูแลกันเอง 

   
จากบทความในตอนท่ีแล#วท่ีได#กล�าวถึงสภาพโดยท่ัวไปของบริการโทรทัศน�แบบ OTT รวมถึงการ

ให#บริการและแนวทางการกํากับดูแล OTT ในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือเปWนประเทศแรกเริ่มในการให#บริการ 
OTT และยังคงได#รับความนิยมอย�างแพร�หลายในปkจจุบัน จนทําให#เกิดปรากฏการณ�ใหม�ๆ เกิดข้ึนในวงการ
กิจการโทรทัศน� เช�น พฤติกรรม Cord Cutting1 การออกกฎเก่ียวกับการกํากับดูแลโครงข�ายด#วย Net 
Neutrality เปWนต#น อย�างไรก็ตาม ในบทความฉบับนี้ ผู#เขียนจะสํารวจตลาดต�างๆ เพ่ือให#ท�านผู#อ�านได#เข#าใจ 
ในการแข�งขันของกิจการโทรทัศน�แบบ OTT มากยิ่งข้ึน โดยในฉบับนี้จะกล�าวถึง 2 ประเทศท่ีมีความสําคัญ 
คือ สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต#  

1. ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK)  

บริการ OTT TV เริ่มให#บริการในสหราชอาณาจักรต้ังแต�ปg พ.ศ. 2549 โดย Sky ซ่ึงเปWน 
ผู#ให#บริการ Pay TV รายใหญ�ของสหราชอาณาจักร เป}ดให#บริการ Sky go แก�ผู#ใช#บริการซ่ึงเปWนลูกค#าเดิมของ 
Sky และผู#ใช#บริการท่ัวไปในการรับชม OTT TV ในรูปแบบ Live Content และ On Demand ในเวลาต�อมา 
ผู#ให#บริการรายเดิมประเภทอ่ืนๆ ในกิจการโทรทัศน� ท้ังผู#ให#บริการช�องโทรทัศน� (Broadcasters) ผู#ให#บริการ 
Free TV และผู#ให#บริการ Pay TV เริ่มเข#ามาในตลาด OTT TV เพ่ิมมากข้ึน เช�น BBC, Channel 4, itv, 
TalkTalk TV Store และ Virgin Media เปWนต#น ทําให#ผู#ให#บริการ Broadcasters, Free TV และ Pay TV 
แทบทุกรายให#บริการ OTT TV ของตนเอง นอกจากนี้ ผู#ให#บริการรายเดิมบางรายยังให#บริการ OTT TV 
มากกว�า 1 บริการอีกด#วย เช�น Sky, Virgin Media และ BBC  

สําหรับผู#ให#บริการ OTT TV รายใหม�ในตลาด OTT TV ในสหราชอาณาจักรนั้น มีจํานวนน#อย
กว�าผู#ให#บริการ OTT TV ท่ีเปWนผู#ให#บริการรายเดิม และประกอบไปด#วยผู#ให#บริการรายใหม�จากต�างประเทศ
เปWนส�วนใหญ� ได#แก� Netflix, Amazon Video, Eros Now และ Hayu ซ่ึงเข#ามาให#บริการในช�วงปg พ.ศ. 
2555 – 2559 ในขณะท่ีผู#ให#บริการ OTT TV รายใหม�ท่ีเกิดข้ึนในสหราชอาณาจักรมีจํานวน 2 ราย ได#แก� 
Curzon Home Cinema และ Hopster ซ่ึงเริ่มต#นให#บริการในปg พ.ศ. 2553 และ 2556 ตามลําดับ 

                                                           

1 การยกเลิกบริการ Pay TV เดิมของกลุ�มผู#บรโิภคท่ีมีอายุน#อย ด#วยสาเหตุท่ีอัตราค�าบริการ Pay TV และเน้ือหาท่ีออกอากาศ
บน Pay TV ไม�ตอบสนองต�อความต#องการ 
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ท่ีมา: บริษัท ไทม� คอนซัลต้ิง จํากัด และสํานกังาน กสทช. 

ภาพแสดงช;วงเวลาการเกิดบริการ OTT TV ในสหราชอาณาจักร 
 

จากการสํารวจผู#ใช#บริการ OTT TV ท่ีมีอายุต้ังแต� 15 ปgข้ึนไปจํานวน 12,253 คนในปg พ.ศ. 
2557 และจํานวน 12,141 คนในปg พ.ศ. 2558 เพ่ือเปรียบเทียบความนิยมต�อบริการ OTT TV ในสหราช
อาณาจักรระหว�างปg พ.ศ. 2557 – 2558 ของ Ofcom ประจําปg พ.ศ. 2559 พบว�า บริการ OTT TV ในสหราช
อาณาจักรส�วนใหญ�มีผู#ใช#บริการเพ่ิมมากข้ึนระหว�างปg พ.ศ. 2557 – 2558 มีเพียงบริการ OTT TV จาก Virgin 
Media, ITV Hub และ All4 ท่ีมีผู#ใช#บริการลดลง ท้ังนี้ BBC iPlayer เปWนบริการ OTT TV ท่ีได#รับความนิยม
มากท่ีสุดในสหราชอาณาจักร และยังได#รับความนิยมมากท่ีสุดในบริการ OTT TV ของผู#ให#บริการ 
Broadcasters โดยผู#ตอบแบบสํารวจประมาณร#อยละ 32 ใช#บริการ BBC iPlayer ในปg พ.ศ. 2558 บริการ 
OTT TV ท่ีได#รับความนิยมรองลงมา ได#แก� บริการ OTT TV จาก Sky ซ่ึงเปWนผู#ให#บริการ Pay TV และ 
Netflix ซ่ึงเปWนผู#ให#บริการ OTT TV รายใหม�ในตลาด โดยผู#ตอบแบบสํารวจประมาณร#อยละ 16 – 17  
ใช#บริการ OTT TV จาก Sky และ Netflix ในปg พ.ศ. 2558 
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ผู#ให#บริการท่ีได#รับความนิยมในสหราชอาณาจักร

ผู�ให�บริการ 
เครื่องหมาย

การค�า 
 

BBC iPlayer 
 

 

 
Sky 

 

 

 
Netflix  

 

 
All 4 

 

 
 
 

ผู#ให#บริการท่ีได#รับความนิยมในสหราชอาณาจักร 

ลักษณะบริการ 

 

o  เริ่มให#บริการ ปg พ.ศ. 2550 
o  เปWนผู#ให#บริการ OTT TV จากผู#ให#บริการช�องโทรทัศน�ระดับชาติ

ของ BBC (British Broadcasting Corporation
o  ให#บริการเนื้อหาท่ัวไปแบบ Mass Content โดยเปWนรายการใน

ช�องต�างๆ ของ BBC ในรูปแบบออกอากาศสด 
ย#อนหลังได#ภายใน 30 วัน  (Catch up) และแบบตามความ
ต#องการ (On demand)  

o  ต#องชําระค�าธรรมเนียม (Television License Fee
การรับชมผ�านช�องทางอ่ืนๆ จํานวน 145 ปอนด�ต�อปg

 

o เริ่มให#บริการ ปg พ.ศ. 2549  
o เปWนผู#ให#บริการ OTT TV ของ Sky ผู#ให#บริการโทรทัศน�ระบบ

ดาวเทียม (pay TV)  
o ให#บริการเนื้อหาภาพยนตร� รายการโทรทัศน� กีฬาและข�าวท่ี

ออกอากาศบนโครงข�ายของ Sky TV และคู�ค#าของ 
ITV, Dave, Channel 5 

o ไม�มีค�าใช#บริการสําหรับผู#ใช#บริการ Sky TV แต�สามารถสมัคร
บริการเสริมในราคา 5 ปอนด�ต�อเดือนเพ่ือรับชม 
โดยรับชมผ�านอุปกรณ�เพ่ิมเปWน 4 เครื่องและไม�มีโฆษณาแทรก

 
o เริ่มต#นการให#บริการในสหรัฐอเมริกาในปg พ.ศ. 

ให#บริการในสหราชอาณาจักรในปg พ.ศ. 2555 
o บริการเนื้อหาแบบ On demand และมีวิธีการหารายได#ผ�านการ

เก็บค�าบริการสมาชิกรายเดือน (SVoD)  
o ราคาค�าบริการอยู�ระหว�าง 5.99 – 8.99 ปอนด�ต�อเดือน 

แตกต�างข้ึนอยู�กับความละเอียดของวีดีโอและจํานวนอุปกรณ�ใน
การรับชม  

o เริ่มต#นให#บริการในสหราชอาณาจักรปg พ.ศ. 25
o เปWนผู#ให#บริการ OTT TV ของ Channel4 ซ่ึงเปWนผู#ให#บริการ

โทรทัศน�ระดับชาติ 
o ให#บริการเนื้อหาซีรีส� และช�องรายการโทรทัศน�ของตนใน 

3 รูปแบบได#แก�รูปแบบออกอากาศสด (Live) และดูย#อนหลังได#
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จากผู#ให#บริการช�องโทรทัศน�ระดับชาติ
British Broadcasting Corporation)  

โดยเปWนรายการใน
ในรูปแบบออกอากาศสด (Live) และดู

และแบบตามความ

Television License Fee) เช�นเดียวกับ
ปอนด�ต�อปg 

ผู#ให#บริการโทรทัศน�ระบบ

ให#บริการเนื้อหาภาพยนตร� รายการโทรทัศน� กีฬาและข�าวท่ี
และคู�ค#าของ Sky เช�น Fox, 

แต�สามารถสมัคร
อนด�ต�อเดือนเพ่ือรับชม Sky Go Extra 

เครื่องและไม�มีโฆษณาแทรก  

. 2550 และเริ่ม
2555  

และมีวิธีการหารายได#ผ�านการ

ปอนด�ต�อเดือน (ความ
แตกต�างข้ึนอยู�กับความละเอียดของวีดีโอและจํานวนอุปกรณ�ใน

2549   
ซ่ึงเปWนผู#ให#บริการ

และช�องรายการโทรทัศน�ของตนใน  
และดูย#อนหลังได#



 

ผู�ให�บริการ 
เครื่องหมาย

การค�า 
 

 
ITV Hub 

 

 

 
My5 

 

 
 

แนวทางการกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีกฎหมายการกํากับดูแลการให#บริการ 
Communications (Ofcom) ซ่ึงเปWนองค�กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง
โทรคมนาคมในสหราชอาณาจักร 
Ofcom จัดให#ผู#บริการ OTT TV เปWนผู#ให#บริการประเภท 
กํากับดูแลผู#ให#บริการประเภท ODPS 
ดูแลทางด#านเนื้อหาท่ีให#บริการบนแพลตฟอร�ม 
บนแพลตฟอร�ม On Demand    

Ofcom บังคับใช#กฎหมาย 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� รวมท้ังผู#
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ของหน�วยงานกํากับดูแลในกลุ�มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยแนวทาง

ลักษณะบริการ 

ภายใน 30 วัน  (Catch up) และรายการตัวอย�างจากช�อง 
Channel 4 (On soon)   

o ไม�มีค�าใช#จ�ายในการเข#าใช#บริการ 

o เริ่มต#นให#บริการในสหราชอาณาจักรปg พ.ศ. 2551 
o เปWนผู#ให#บริการ OTT TV จาก ITV ซ่ึงเปWนสถานีโทรทัศน�ของ

เอกชนท่ีให#บริการช�อง ITV 
o หารายได#แบบ Freemium ซ่ึงชําระค�าบริการในราคา 

ต�อเดือน เพ่ือรับชมเนื้อหารายการโดยไม�มีโฆษณาแทรก  
o เนื้อหารายการเปWนเนื้อหาท่ีให#บริการบนช�องโทรทัศน�ของ 

สามารถชมได#ท้ังแบบสด (Live) และย#อนหลังภายใน 
(Catch up) 

o เริ่มต#นให#บริการในสหราชอาณาจักรปg พ.ศ. 2551 
o เปWนผู#ให#บริการ OTT TV จาก Channel5 ซ่ึงเปWนสถานีโทรทัศน�

ของเอกชนท่ีให#บริการช�อง Channel5   
o เนื้อหารายการเปWนเนื้อหาท่ีให#บริการบนช�องโทรทัศน�ของ 

Channel5 ซ่ึงสามารถชมได#ท้ังแบบสด (Live) 
ภายใน 30 วันหรือ 1 ปg ข้ึนอยู�กับเนื้อหา  

o ไม�มีค�าใช#จ�ายในการเข#าใช#บริการ 

แนวทางการกํากับดูแลของสหราชอาณาจักร   

สหราชอาณาจักรมีกฎหมายการกํากับดูแลการให#บริการ OTT TV 
ซ่ึงเปWนองค�กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
 โดยการกํากับดูแลจะเปWนเช�นเดียวกับผู#ประกอบกิจการโทรทัศน� ท้ังนี้ 

เปWนผู#ให#บริการประเภท On-demand Program Services (ODPS) 
ODPS ร�วมกับ Advertising Standard Authority (ASA) 

ดูแลทางด#านเนื้อหาท่ีให#บริการบนแพลตฟอร�ม On Demand ในขณะท่ี ASA กํากับดูแลทางด#านการโฆษณา

บังคับใช#กฎหมาย Communications Act 2003 ในการกํากับดูแลผู#ให#บริการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� รวมท้ังผู#ให#บริการ OTT TV ซ่ึงกฎหมายดังกล�าวได#รับอิทธิพลมาจาก

European Commission) ท่ีกําหนดแบบแผนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการ
และกิจการโทรทัศน�ของหน�วยงานกํากับดูแลในกลุ�มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยแนวทาง
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และรายการตัวอย�างจากช�อง 

2551  
ซ่ึงเปWนสถานีโทรทัศน�ของ

ซ่ึงชําระค�าบริการในราคา 3.99 ปอนด�
ต�อเดือน เพ่ือรับชมเนื้อหารายการโดยไม�มีโฆษณาแทรก   
เนื้อหารายการเปWนเนื้อหาท่ีให#บริการบนช�องโทรทัศน�ของ ITV ซ่ึง

และย#อนหลังภายใน 30 วัน 

2551  
ซ่ึงเปWนสถานีโทรทัศน�

เนื้อหารายการเปWนเนื้อหาท่ีให#บริการบนช�องโทรทัศน�ของ 
(Live) และย#อนหลัง

OTT TV โดย The Office of 
กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โดยการกํากับดูแลจะเปWนเช�นเดียวกับผู#ประกอบกิจการโทรทัศน� ท้ังนี้ 
demand Program Services (ODPS) และ

ity (ASA) โดย Ofcom กํากับ
กํากับดูแลทางด#านการโฆษณา

ในการกํากับดูแลผู#ให#บริการใน
ซ่ึงกฎหมายดังกล�าวได#รับอิทธิพลมาจาก

องการกํากับดูแลกิจการ
และกิจการโทรทัศน�ของหน�วยงานกํากับดูแลในกลุ�มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยแนวทาง
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การกํากับดูแลท่ีเก่ียวข#องโดยตรงกับบริการ OTT TV ประกอบไปด#วยกฎหมาย Audiovisual Media 
Services Directive (AVMSD) นโยบาย E-commerce Directive (ECD) การกําหนดโควต#าของเนื้อหาท่ี
ให# บ ริ ก า รบนแพลตฟอร� ม  ก า รจํ า กั ดก าร เ ข# า ถึ ง เ นื้ อ ห าบน อิน เทอร� เ น็ ตต าม เขตภู มิ ศ าสต ร� 
(Geo-blocking) การคุ#มครองเด็กและผู#เยาว� และการคุ#มครองผู#บริโภค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข#องกับการส�งเสริมและสนับสนุนการให#บริการ OTT TV ได#แก� นโยบาย Digital Single Market 
นโยบาย Net Neutrality ในการกํากับดูแลผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ต และแผนการเป}ดให#บริการเครือข�าย 5G 

สําหรับการกํากับดูแลผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand (ซ่ึงรวมถึงผู#ให#บริการ OTT TV) 
ด#วยกฎหมาย AVMSD นั้น มีกฎระเบียบท่ีผ�อนปรนมากกว�าผู#ให#บริการในกิจการโทรทัศน�รายเดิมในด#านการ
โฆษณา และการคุ#มครองเด็กและผู#เยาว� โดยผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand จะต#องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท้ังหมด 6 ด#าน ได#แก� 

1) การคุ#มครองเด็กและผู#เยาว� – ผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand ควรมีมาตรการในการจํากัดการ
เข#าถึงเนื้อหา On Demand ท่ีอาจส�งผลเสียอย�างรุนแรงต�อพัฒนาการทางด#านร�างกาย จิตใจ และอารมณ�
ของเด็กและผู#เยาว� เพ่ือไม�ให#เด็กและผู#เยาว�รับชมหรือรับฟkงเนื้อหาดังกล�าวเปWนประจํา 

2) เนื้อหาในเชิงยั่วยุให#เกิดความเกลียดชัง – ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรกระทําการเพ่ือให#แน�ใจว�า 
ผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand ภายใต#ขอบเขตการกํากับดูแลของตนไม�นําเสนอเนื้อหาท่ีเปWนไปใน
เชิงยั่วยุให#เกิดความเกลียดชังทางด#านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือสัญชาติ 

3) สิทธิในการเข#าถึงข#อมูลของผู#ให#บริการ – ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรกําหนดให#ผู#ให#บริการ
แพลตฟอร�ม On Demand ภายใต#ขอบเขตการกํากับดูแลของตนแสดงข#อมูลพ้ืนฐานแก�ผู#ใช#บริการ ได#แก� 
ชื่อบริการ ท่ีอยู�สํานักงานของผู#ให#บริการ รายละเอียดการติดต�อ (เช�น อีเมล หรือเว็บไซต�) และหน�วยงาน
กํากับดูแลท่ีตนอยู�ภายใต# เพ่ือให#ผู#ใช#บริการสามารถติดต�อผู#ให#บริการได#โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว 

4) การส�งเสริมเนื้อหาท่ีผลิตในยุโรป (European Works) –  ผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand ควร
ส�งเสริมการผลิต และการเข#าถึงเนื้อหาท่ีผลิตในยุโรป โดยวิธีการส�งเสริมสามารถเปWนรูปแบบการอุดหนุน
ทางการเงินในการผลิตผลงาน หรือการซ้ือลิขสิทธิ์ของผลงานเพ่ือนํามาให#บริการในแพลตฟอร�ม รวมท้ัง
รูปแบบการจัดพ้ืนท่ีในแคตตาล็อกเนื้อหาของตนเพ่ือรองรับการให#บริการเนื้อหาดังกล�าว ท้ังนี้ กฎหมาย 
AVMSD ให#คําจํากัดความเนื้อหาท่ีผลิตในยุโรปไว#ในมาตรา 1 ว�าเปWนเนื้อหาท่ีผลิตในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป เนื้อหาท่ีผลิตร�วมกันระหว�างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศนอกสหภาพยุโรป 
หรือเนื้อหาท่ีผลิตในประเทศนอกสหภาพยุโรปท่ีได#รับการจัดเปWน Third States Party ใน European 
Convention on Transfrontier Television 

5) การเข#าถึงบริการเนื้อหาของผู#พิการ – ผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand ควรอํานวยความสะดวกให#
ผู#ใช#บริการท่ีเปWนผู#พิการทางสายตา และผู#พิการทางการได#ยินสามารถเข#าถึงบริการเนื้อหาของตนได# 
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6) การโฆษณาบนแพลตฟอร�ม On Demand – ผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand ห#ามโฆษณาท่ีมีเนื้อหา
ในเชิงอคติ และการเลือกปฏิบัติต�อเพศ เชื้อชาติ และศาสนา ห#ามโฆษณาบุหรี่โดยเด็ดขาด ห#ามโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�โดยเจาะจงไปท่ีเด็กและผู#เยาว� รวมท้ังห#ามโฆษณาเนื้อหาท่ีอาจส�งผลเสียทางร�างกาย 
และจิตใจของเด็กและผู#เยาว� นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบเก่ียวกับการรับสปอนเซอร� และการวางผลิตภัณฑ� 
(Product Placement) ท่ีผู#ให#บริการแพลตฟอร�ม On Demand จะต#องปฏิบัติตามเพ่ิมเติมอีกด#วย 

สําหรับนโยบาย Digital Single Market ของคณะกรรมาธิการยุโรป มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
การส�งเสริมให#เกิดโอกาสในเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับผู#บริโภค และบริษัทต�างๆ ในยุโรป เพ่ือยกระดับให#ทวีป
ยุโรปเปWนผู#นําทางด#านเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก นโยบายดังกล�าวประกอบไปด#วยหลักการ 3 ประการ ได#แก� 1) 
การเข#าถึงสินค#าและบริการดิจิทัล รวมท้ังกิจกรรมออนไลน�อ่ืนๆ ของผู#บริโภค และบริษัทภายในเขตทวีปยุโรป
ได#อย�างไม�จํากัด 2) การสร#างสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต�อการแข�งขัน และการพัฒนาบริการดิจิทัล และ 3) 
เสริมสร#างขีดความสามารถในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในทวีปยุโรปเพ่ือให#เกิดประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยรวม 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังมีนโยบาย Net Neutrality เช�นเดียวกับในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยนโยบาย Net Neutrality อยู�ภายใต#กฎหมาย Open Internet ซ่ึงประกาศใช#เม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีผ�านมา กฎหมาย Open Internet กําหนดให#ผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตไม�สามารถ
ขัดขวางการเข#าถึงเนื้อหา ลดทอนคุณภาพการรับส�งข#อมูล (data) และเลือกปฏิบัติในการรับส�งข#อมูล (data) 
ระหว�างผู#ให#บริการเนื้อหา และผู#ใช#บริการปลายทาง เว#นแต�กรณีท่ีกระทําเพ่ือปฏิบัติตามข#อบังคับทางกฎหมาย 
เพ่ือรักษาความม่ันคงของโครงข�ายอินเทอร�เน็ต และเพ่ือบริหารจัดการความหนาแน�นของโครงข�ายเปWนการ
ชั่วคราว ท้ังนี้ เพ่ือให#ผู#บริโภคชาวยุโรปสามารถเข#าถึงบริการอินเทอร�เน็ต และใช#บริการเนื้อหา และ
แอพพลิเคชั่นต�างๆ ได#อย�างอิสระ และผู#ให#บริการเนื้อหาสามารถให#บริการของตนผ�านโครงข�ายอินเทอร�เน็ตท่ี
มีคุณภาพได#  

สําหรับการกํากับดูแลผู#ให#บริการ ODPS ในสหราชอาณาจักร ซ่ึงครอบคลุมถึงผู#ให#บริการ OTT 
TV ประเภทต�างๆ นั้น Ofcom กําหนดให#ผู#ให#บริการ ODPS ต#องแจ#งข#อมูลกับทาง Ofcom (Notification) 
ก�อนการเริ่มต#นให#บริการ ODPS ในสหราชอาณาจักรอย�างเปWนทางการ รวมท้ังต#องแจ#งข#อมูลเม่ือต#องการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการให#บริการ ODPS ท่ีแจ#งไว#อย�างมีนัยสําคัญ และเม่ือต#องการหยุดการให#บริการ ODPS 
ในสหราชอาณาจักร ภายหลังจากการแจ#งข#อมูล ผู#ให#บริการ ODPS ต#องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี Ofcom 
กําหนด ได#แก� การชําระค�าธรรมเนียมรายปgให#กับ Ofcom การเก็บเนื้อหาไว#เปWนเวลา 42 วันภายหลังจากท่ี 
ผู#ให#บริการ ODPS ถอดออกจากแพลตฟอร�มของตน การเป}ดเผยข#อมูลของบริการของตนต�อผู#ใช#บริการ (ได#แก� 
ชื่อบริการ ท่ีอยู�สํานักงานของผู#ให#บริการ รายละเอียดการติดต�อผู#ให#บริการ และรายละเอียดท้ัง 3 ข#อท่ีกล�าว
มาข#างต#นของ Ofcom) และการให#ความร�วมมือกับ Ofcom อย�างเต็มท่ีในการปฏิบัติตามคําสั่ง การสนับสนุน
ทางด#านข#อมูล และอ่ืนๆ  
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2. ประเทศเกาหลีใต� (South Korea) 

บริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต#เริ่มมีการให#บริการต้ังแต�ปg พ.ศ. 2547 และถือว�าเปWนตลาด
ท่ีมีผู#เล�นเข#ามาอย�างต�อเนื่อง ท้ังจากบริษัทท่ีเปWนรายใหม� ไม�เคยให#บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#องกับกิจการโทรทัศน�
และกิจการกระจายเสียงมาก�อน และบริษัทท่ีเปWน Pay TV รายเดิม นอกจากนี้ยังมีบริษัทท่ีเกิดข้ึนจากการ
รวมตัวของผู#ให#บริการช�องรายการ และการรวมตัวของแพลตฟอร�ม OTT TV เพ่ือให#บริการเปWน OTT TV ราย
ใหม� ท้ังนี้ ผู#ให#บริการ OTT TV ส�วนมากจะเปWนผู#ให#บริการจากในประเทศ คือ ผู#ให#บริการเปWนบริษัทของ
ประเทศเกาหลีใต# ไม�ใช�บริษัทต�างประเทศท่ีเข#ามาให#บริการในตลาดนี้ สาเหตุท่ีประเทศเกาหลีใต#มีผู#ให#บริการ 
OTT TV ท่ีหลากหลายและเปWนผู#บริการท่ีเกิดจากการพัฒนาข้ึนโดยคนเกาหลีใต#อาจเกิดจากการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในด#านการลงทุนโครงข�ายอินเทอร�เน็ต Broadband ท่ัวประเทศ และการสนับสนุนในกิจกรรมด#านการ
ผลิตสื่อและเนื้อหาของประเทศเกาหลีใต#เกิดเปWนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการเกิด OTT TV   

 

ท่ีมา: บริษัท ไทม� คอนซัลต้ิง จํากัด และสํานกังาน กสทช. 

ภาพแสดงช;วงเวลาการเกิดบริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต� 

จากผู#ให#บริการ OTT TV รายหลักในประเทศเกาหลีใต#ท่ีกล�าวไปข#างต#น ผู#ให#บริการท่ีเปWนผู#นํา
ตลาดในประเทศเกาหลีใต# จากการสํารวจจํานวนสมาชิกเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 คือ TVing มีจํานวน
สมาชิกมากท่ีสุดประมาณ 6.9 ล#านคน Hoppin มีจํานวนสมาชิกประมาณ 4.5 ล#านคน Pooq มีจํานวน
สมาชิกประมาณ 3 ล#านคน B TV Mobile มีจํานวนสมาชิกประมาณ 2.3 ล#านคน U+HDTV มีจํานวนสมาชิก
ประมาณ 2 ล#านคน และ Olleh TV Mobile มีจํานวนสมาชิกประมาณ 1.2 ล#านคน แต�ในปkจจุบัน Hoppin 
และ B TV Mobile ได#ทําการควบรวมกิจการและเปลี่ยนชื่อเปWน Oksusu ซ่ึง Oksusu จะมีข#อได#เปรียบท่ีมี
ฐานลูกค#าเดิมท้ังจาก Hoppin และ B TV Mobile ทําให# Oksusu สามารถก#าวมาเปWนผู#นําตลาดได#ในอนาคต 
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*Oksusu is a brand 
new OTT TV 
service from SK 
Broadband. It was 
Hoppin and B tv
mobile merged into 
one brand.

Operate by Naver Corp.
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ผู#ให#บริการท่ีได#รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต#

ผู�ให�บริการ 
เครื่องหมาย

การค�า 
 

TVing 
 

 

 
Oksusu 

 

 

Pooq 

 

U+UDTV 

 

Olleh TV 
Mobile 

ผู#ให#บริการท่ีได#รับความนิยมในประเทศเกาหลีใต# 

ลักษณะบริการ 

o เริ่มให#บริการต้ังแต�ปg พ.ศ. 2553 โดยบริษัท CJ HelloVision 
เปWนผู#ให#บริการ Pay TV รายใหญ�ของเกาหลีใต#  

o ให#บริการเนื้อหาจากช�อง Free TV และเนื้อหา
รูปแบบสด และ VoD 

o  ให#บริการแบบมีค�าบริการรายเดือน (SVoD) เดือนละ 
19,000 วอน ข้ึนอยู�กับเนื้อหารายการและจํานวนอุปกรณ�ท่ีรับชม

 

o  เกิดจากการควบรวมกับของผู#ให#บริการ OTT 
และ B TV Mobile และเริ่มให#บริการเม่ือ พ.ศ

o ให#บริการเนื้อหาช�องรายการกีฬา ในรูปแบบ Live Streaming 
และ VoD และเนื้อหาเฉพาะของ Oksusu  

o ค�าบริการแบ�งเปWน 2 ประเทศ ได#แก� แบบ SVoD 
3,000 วอนต�อเดือน แต�สําหรับผู#ใช#บริการ SK Telecom 
Broadband ราคา 2,000 วอนต�อเดือน 

o เกิดจากการร�วมมือทางธุรกิจ (Joint Venture) 
รายการโทรทัศน�คือ MBC และ SBS โดยเริ่มให#บริการ พ

o บริการเนื้อหารายการโทรทัศน� ละคร ภาพยนตร� และช�องต�างๆ ท่ี
เปWน Free to air ท้ังแบบ Live Streaming และ

o หารายได#จากบริการแบบ SVoD และ TVoD โดยผ�าน 
browser หรือ Application ครั้งละ 1 หน#าจอต�อ 

o เริ่มให#บริการต้ังแต� พ.ศ. 2554 โดยบริษัท LG U+
ให#บริการ IPTV และอินเทอร�เน็ต  

o บริการเนื้อหารายการท่ัวไปจากช�องรายการโทรทัศน�ต�างๆ ท้ังแบบ
Live Streaming และ VoD  

o หารายได#แบบ SVoD สําหรับผู#ไม�ได#เปWนลูกค#าบริการของ 
(ประมาณ 5,000 วอน) และบริการฟรี (สําหรับแพคเกจข้ันตํ่า
สําหรับผู#ใช#บริการ IPTV ของ LG U+  

 o เริ่มให#บริการต้ังแต� พ.ศ. 2554 โดยเดิมเปWนผู#ให#บริการ 
รายใหญ�ของเกาหลี ซ่ึงเปWนบริษัทในเครือ KT Corp

o บริการเนื้อหาจากช�องรายการต�างๆ เช�น ละคร ภาพยนตร� ข�าว 
กีฬาต�างๆ  
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CJ HelloVision ซ่ึง
รายใหญ�ของเกาหลีใต#   

และเนื้อหา Premium ใน

เดือนละ 4,000 – 
วอน ข้ึนอยู�กับเนื้อหารายการและจํานวนอุปกรณ�ท่ีรับชม 

เดิม คือ Hopping 
ศ. 2559  
Live Streaming 

SVoD บริการท่ัวไปราคา 
SK Telecom และ SK 

Joint Venture) ของผู#ให#บริการช�อง
โดยเริ่มให#บริการ พ.ศ. 2555 

บริการเนื้อหารายการโทรทัศน� ละคร ภาพยนตร� และช�องต�างๆ ท่ี
และ VoD 
โดยผ�าน web 

หน#าจอต�อ 1 บัญชีใช#งาน  

LG U+ ซ่ึงเปWนผู#

บริการเนื้อหารายการท่ัวไปจากช�องรายการโทรทัศน�ต�างๆ ท้ังแบบ 

สําหรับผู#ไม�ได#เปWนลูกค#าบริการของ LG U+ 
สําหรับแพคเกจข้ันตํ่า) 

โดยเดิมเปWนผู#ให#บริการ Pay TV 
KT Corp. 

บริการเนื้อหาจากช�องรายการต�างๆ เช�น ละคร ภาพยนตร� ข�าว 
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ผู�ให�บริการ 
เครื่องหมาย

การค�า 
ลักษณะบริการ 

o หารายได#แบบ SVoD สําหรับผู#ไม�ได#เปWนลูกค#าในเครือ KT (โดย
ข้ึนอยู�กับแพคเกจท่ีรับชม โดยราคาข้ันตํ่าประมาณ 5,500 วอน) 
และบริการฟรีสําหรับลูกค#าในเครือ KT   

แนวทางการกํากับดูแลของประเทศเกาหลีใต# 

แนวทางการกํากับดูแล OTT TV ในประเทศเกาหลีใต#ถือว�าเปWนประเทศท่ีมีการกํากับดูแลมาก
พอสมควร โดยมี Korea Communications Commission (KCC) และ Minister of Science, ICT and 
Future Planning (MSIP) เปWนผู#กํากับดูแลหลักท้ังในเรื่องของการให#บริการ และเนื้อหาท่ีได#รับการอนุญาตใน
การออกอากาศ โดยการกํากับดูแลจะเน#นในเรื่องท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมการแข�งขันท่ีเปWนธรรมระหว�าง 
ผู#ให#บริการ OTT TV และผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ต การคุ#มครองสิทธิ ผลประโยชน�ต�างๆ ของผู#บริโภคในการใช#
บริการ OTT TV ควบคุมเนื้อหาท่ีสามารถออกอากาศบนบริการ OTT TV รวมถึงการขอใบอนุญาตในการ
ดําเนินธุรกิจ OTT TV ด#วยเช�นกัน  

ปkจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวข#องในการกํากับดูแล OTT TV ของประเทศเกาหลีใต# มีท้ังหมด 6 ฉบับ 
ดังต�อไปนี้ 

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

ประเด็นท่ีเก่ียวข#องกับ OTT TV ภายใต# Net Neutrality and Internet Traffic Management 
Rules (2014) ครอบคลุมท้ังหมด 5 ประเด็นหลักๆ คือ 1) สิทธิของผู#ใช#บริการ มีรายละเอียดดังนี้ ผู#ใช#บริการ
สามารถเข#าถึงเนื้อหาท่ีถูกต#องตามกฎหมาย แอพพลิเคชั่น หรือบริการใดๆ ตามความต#องการของผู#ใช#บริการ 
และผู#ใช#บริการมีสิทธิในการเลือกใช#อุปกรณ�ใดๆ ในการเข#าถึงหรือใช#บริการต�างๆ ได# โดยอุปกรณ�ท่ีใช#นั้นต#อง
ไม�เปWนอันตรายกับโครงข�ายการให#บริการอินเทอร�เน็ต และผู#ใช#บริการมีสิทธิในการรับรู#ข#อมูลการบริหาร
จัดการการรับส�งข#อมูลอินเทอร�เน็ตจากผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ต 2) ผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตจําเปWนต#องเป}ดเผย
ข#อมูลการบริหารจัดการการรับส�งข#อมูลต�างๆ รวมไปถึงนโยบาย และเง่ือนไขในการบริหารจัดการข#อมูลต�างๆ 
ต�อสาธารณะ 3) การบริหารจัดการการรับส�งข#อมูลและการจัดการการให#บริการของผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ต
อย�างสมเหตุสมผล โดยคําว�า สมเหตุสมผลในบริบทนี้อาจมีความแตกต�างกันออกไปข้ึนอยู�กับแต�ละรูปแบบของ
การให#บริการ และจะพิจารณาไปเปWนรายกรณี เช�น การบริหารจัดการการให#บริการและการรับส�งข#อมูลอย�าง
มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย การรักษาไว#ซ่ึงผลประโยชน�ของผู#ใช#บริการ การให#บริการอินเทอร�เน็ตท่ีดี
ท่ีสุดตามความสามารถของผู#ให#บริการ ท้ังในด#านคุณภาพของการส�งสัญญาณ และคลื่นความถ่ีไปยังผู#ใช#บริการ 
เปWนต#น 4) การส�งเสริมความร�วมมือระหว�างผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตและผู#ให#บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง เช�น  
ผู#ให#บริการ OTT TV ผู#ให#บริการเนื้อหา และแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ควรให#ความร�วมมือซ่ึงกันและกันในการผลิต 
และพัฒนาการให#บริการท่ีมีคุณภาพแก�ผู#ใช#บริการ และ 5) การส�งเสริมการแข�งขันท่ีเปWนธรรม โดยผู#ให#บริการ
อินเทอร�เน็ตไม�มีสิทธิในการห#ามการเข#าถึงบริการ เนื้อหาต�างๆ ท่ีถูกกฎหมายของผู#ใช#บริการ และห#ามการ
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เข#าถึงเนื้อหา และบริการต�างๆ บนอุปกรณ�ท่ีไม�เปWนอันตรายต�อระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต รวมไปถึงการเลือก
ในการให#บริการต�อบริการใดบริการหนึ่งอย�างไม�เปWนธรรม และไม�สมเหตุสมผล 

2) Telecommunications Business Act (2015) 

Telecommunications Business Act (2015) ซ่ึงถูกบังคับใช#ภายใต# Korea 
Communications Commission (KCC) และ Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 
ดังนั้นเนื้อหาท่ีเก่ียวข#องกับ OTT TV ภายใต# Telecommunications Business Act (2015) จึงเก่ียวข#องกับ
ความเปWนกลางทางอินเทอร�เน็ตเปWนหลัก นอกจากนี้เนื้อหาท่ีเก่ียวข#องภายใต#กฎหมายนี้ส�วนมากจะเก่ียวข#อง
กับการส�งเสริมการให#บริการและแข�งขันท่ีเปWนธรรม กล�าวคือ ในมาตรา 3 มาตรา 28 และมาตรา 50  
ผู#ให#บริการโทรคมนาคมไม�สามารถปฏิเสธการให#บริการแก�ผู#ใดโดยไม�สมเหตุสมผลได# และผู#ให#บริการ
โทรคมนาคมจะต#องให#ความยุติธรรมท้ังกับผู#ใช#บริการและผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตรายอ่ืนๆ โดยไม�มีการต้ัง
ข#อจํากัดในการใช#งานและกีกกันการใช#บริการของผู#ใดผู#หนึ่ง  

3) Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) 

การให#บริการ OTT TV ในประเทศเกาหลีใต#ไม�ว�าจะเปWนผู#ให#บริการแพลตฟอร�มหรือผู#ให#บริการ
เนื้อหารายการผ�านอินเทอร�เน็ตจําเปWนต#องได#รับการอนุญาตและรายงานเนื้อหารายการท้ังสิ้น ซ่ึงถูกบังคับใช#
ภายใต#มาตรา 4 ซ่ึงกล�าวไว#ว�า ผู#ให#บริการสื่อการแพร�ภาพและกระจายเสียงผ�านอินเทอร�เน็ตจําเปWนต#องได#รับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) และภายใต#
มาตรา 18 ระบุไว#ว�า สําหรับผู#ให#บริการเนื้อหาภาพและเสียงผ�านอินเทอร�เน็ตต#องทําการรายงาน และ
ลงทะเบียนเนื้อหารายการจาก Minister of Science, ICT and Future Planning (MSIP) นอกจากนี้ภายใต#
มาตรา 9 ยังมีการจํากัดการลงทุนสูงสุดจากต�างประเทศไม�ให#เกินร#อยละ 49 ของจํานวนหุ#นและทุนของบริการ 
OTT TV ท้ังหมด นอกจากนี้ ภายใต# Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) ยังมี
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข#องกับการส�งเสริมการแข�งขันท่ีเปWนธรรมระหว�างผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ต ผู#ให#บริการ OTT 
TV และการรักษาผลประโยชน�ของผู#ใช#บริการ มาตรา 12 รัฐบาลเกาหลีใต#มีการสนับสนุนให#เกิดการแข�งขันท่ี
เปWนธรรม และการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพในตลาด OTT TV ภายใต#มาตรา 13 มีการกําหนดจํานวนส�วนแบ�ง
การตลาดของผู#ให#บริการ OTT TV ไม�ให#เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนผู#ท่ีเปWนสมาชิกในบริการสื่อการแพร�ภาพและ
เสียง รวมไปถึงเคเบิลทีวี และดาวเทียมด#วย มาตรา 14 ผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตไม�มีสิทธิในการปฏิเสธการร#อง
ขอในการเข#าถึงบริการ OTT TV ของผู#ใช#บริการ และผู#ให#บริการอินเทอร�เน็ตต#องให#บริการอินเทอร�เน็ต
ระหว�างผู#ให#บริการ OTT TV รายต�างๆ ด#วยความเท�าเทียมกัน เช�น เง่ือนไขการให#บริการ คุณภาพในการ
ให#บริการ เปWนต#น มีการควบคุมดูแลการแข�งขันท่ีเปWนธรรมระหว�างผู#ให#บริการ OTT TV แต�ละราย ภายใต#
มาตรา 17 ผู#ให#บริการ OTT TV และผู#ท่ีเก่ียวข#องกับการให#บริการไม�สามารถทําลายสภาพการแข�งขันระหว�าง
ผู#ให#บริการ OTT TV และการทําลายผลประโยชน�ของผู#ใช#บริการ นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลความเท�าเทียม
ของผู#ให#บริการเนื้อหารายการบนอินเทอร�เน็ต คือ ผู#ให#บริการ OTT TV สามารถเข#าถึงเนื้อหารายการได#อย�าง
เท�าเทียมโดยไม�มีการปฏิบัติอย�างไม�เท�าเทียมและไม�สมเหตุสมผลในมาตรา 20 
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  และสุดท#ายภายใต# Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) มีเนื้อหาท่ี
ครอบคลุมเรื่องการคุ#มครองผู#บริโภค ในมาตรา 16 กล�าวไว#ว�า ผู#ให#บริการ OTT TV ควรมีการตอบสนองต�อ
ความคิดเห็น และคําติชมท่ีสมเหตุสมผลของผู#ใช#บริการ ให#มีการพัฒนาปรับปรุงให#ดีข้ึนในอนาคต และ 
ผู#ให#บริการ OTT TV ไม�สามารถเป}ดเผยข#อมูลส�วนบุคคลของผู#ใช#บริการ  

 กล�าวโดยสรุปได#ว�า Internet Multimedia Broadcasting Business Act (2013) มีกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข#องกับการดูแล OTT TV ในเรื่องการได#รับใบอนุญาตและการลงทะเบียนเนื้อหารายการของผู#ให#บริการ 
OTT TV การส�งเสริมการแข�งขันท่ีเปWนธรรมระหว�างผู#ให#บริการ OTT TV การให#บริการระหว�างผู#ให#บริการ
อินเทอร�เน็ต และการคุ#มครองผลประโยชน� รวมถึงคุ#มครองสิทธิของผู#บริโภคในการใช#บริการ OTT TV 

4) Broadcasting Act (2015) 

  Broadcasting Act (2015) เปWนพระราชบัญญัติท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับสื่อการแพร�ภาพและ
กระจายเสียงโดยรวมในประเทศเกาหลีใต# รวมถึงการกํากับดูแลเก่ียวกับ OTT TV เช�นเดียวกัน ซ่ึงกฎหมายนี้
ถูกบังคับใช#ภายใต# Korea Communications Commission (KCC) และ Minister of Science, ICT and 
Future Planning (MSIP) โดยเนื้อหาท่ีสําคัญภายใต# Broadcasting Act (2015) เก่ียวข#องกับการส�งเสริม
ความเปWนธรรมทางด#านการแข�งขัน และการคุ#มครองสิทธิของผู#บริโภค ในมาตรา 35 KCC ได#ทําการจัดต้ัง 
Broadcasting Market Competition Assessment Committee (BMCAC) ในการสร#างโครงสร#างการ
แข�งขันในตลาดผู#ให#บริการสื่อการแพร�ภาพและการกระจายเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ โดย BMCAC จะมีการ 
ร#องขอเอกสารหรือสิ่งท่ีจําเปWนอ่ืนๆ จากผู#ให#บริการสื่อการแพร�ภาพและการกระจายเสียงในการตรวจสอบ
สถานะการให#บริการ และสภาพการแข�งขันในตลาดของผู#ให#บริการ ในมาตราเดียวกันนี้มีการกล�าวถึงการ
คุ#มครองสิทธิของผู#บริโภคด#วย โดย KCC ได#ทําการจัดต้ัง Audiences’ Rights Protection Committee เพ่ือ
ทําการเก็บรวบรวมความคิดเห็น ปkญหาการร#องเรียนต�างๆ ของผู#ใช#บริการเพ่ือพัฒนาการให#บริการสื่อการแพร�
ภาพและการกระจายเสียงต�อไป 

5) Consumer Protection Act (2004) 

Consumer Protection Act (2004) ถูกบังคับใช#ภายใต# Korea Fair Trade Commission ใน
การคุ#มครองสิทธิของผู#บริโภคในการบริโภค หรือการใช#บริการต�างๆ โดยผู#ให#บริการจําเปWนต#องปกป}ดข#อมูล
ส�วนตัวของผู#ใช#บริการ ซ่ึงเนื้อหาภายใต# Consumer Protection Act (2004) นี้ยังครอบคลุมถึงการคุ#มครอง
ผู#บริโภคในด#านการโฆษณาเพ่ือปmองกันการเข#าใจผิดของผู#บริโภค 

6) Copyright Act (2013) 

Copyright Act (2013) ถูกบังคับใช#ภายใต# Ministry of Culture, Sports and Tourism เปWน
กฎหมายท่ีควบคุมดูแลสิขสิทธิ์ของผลงานต�างๆ รวมถึงงานเพลง ภาพยนตร� รายการโทรทัศน� ท่ีได#รับการ
ออกอากาศบน OTT TV ด#วยเช�นกัน โดยเปWนการห#ามผู#ท่ีไม�ใช�เจ#าของผลงานในการทําซํ้าหรือดัดแปลงผลงาน
โดยไม�ได#รับอนุญาตจากเจ#าของสิทธิ์ 
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นโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการให#บริการ OTT TV  

ต้ังแต�อดีตจนถึงปkจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต#เริ่มมีนโยบายส�งเสริมการให#บริการ OTT TV เพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ ได#แก� 1) นโยบายการลดการถือครองสิทธิข#ามสื่อ (Cross-Media Ownership) ลดข#อจํากัดการเปWน
เจ#าของในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต#ต#องการส�งเสริม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ เพ่ือเปWนการกระตุ#นการแข�งขันในตลาดสื่อให#มากข้ึน ผู#ให#บริการ
สามารถแข�งขันกันในการส�งมอบเนื้อหาท่ีตอบสนองความต#องการของผู#บริโภคให#มากท่ีสุด 2) รัฐบาลเกาหลีใต#
ทําการสร#าง Digital Broadcasting Contents Support Center เพ่ือเปWน One-Stop Service ในการ
สนับสนุนผู#สร#างเนื้อหารายการรายเล็กท่ีเกิดข้ึนในประเทศ โดยภายในศูนย�มีอุปกรณ�อํานวยความสะดวกใน
การผลิตสื่อท่ีทันสมัยและครบถ#วน นอกจากนี้มีการจัดอบรมการผลิตเนื้อหารายการให#กับผู#ผลิตอีกด#วย 3) มี
การจัดต้ัง Commission for promoting Digital Broadcasting โดยมีแผนในการส�งเสริมการตระหนักรู#ของ
ประชาชนชาวเกาหลีใต#ในพ้ืนท่ีท่ีห�างไกลให#เข#าถึงสื่อแบบดิจิตอลให#มากข้ึน และ 4) พัฒนาระบบโครงข�าย
อินเทอร�เน็ตในประเทศในรูปแบบ Gigabit ซ่ึงมีความเร็วกว�าระบบท่ีใช#ในปkจจุบันประมาณ 10 เท�า การดาวน�
โหลดวีดีโอใช#เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในปkจจุบัน จะเหลือเพียง 12 วินาทีในอนาคต เปWนต#น 
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การแข;งขันเจาะตลาดเฉพาะกลุ;ม (Niche Market) ในกิจการโทรทัศน� 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
ตลาดเฉพาะกลุ�ม หรือ Niche Market เปWนการผลิตและขายสินค#าหรือบริการให#กับลูกค#าเฉพาะ

กลุ�มท่ีมีความต#องการคล#ายคลึงกัน ซ่ึงกลุ�มลูกค#าของ Niche Market อาจเปWนกลุ�มลูกค#าเดิมท่ีมีอยู�แล#วใน
ตลาด แต�ผู#ผลิตหรือผู#ประกอบการยังไม�สามารถผลิตหรือขายสินค#าและบริการเพ่ือตอบสนองต�อความต#องการ
ของลูกค#าได# หรืออาจเปWนตลาดท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม� ซ่ึงเปWนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รสนิยม และ
เทคโนโลยี และเนื่องจากกลุ�มลูกค#าของ Niche Market เปWนกลุ�มลูกค#าเฉพาะท่ีมีขนาดเล็ก ระดับการแข�งขัน
ในตลาดจึงไม�รุนแรงมากนัก โดยมีจํานวนผู#ประกอบการอยู�เพียงไม�ก่ีราย และยังไม�มีผู#ประกอบการรายใดเปWน
ผู#นําตลาดอย�างชัดเจน ด#วยเหตุนี้ Niche Market จึงกลายเปWนกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีบริษัทหรือ
ผู#ประกอบการขนาดเล็กให#ความสนใจ เนื่องจากมีโอกาสท่ีผู#ประกอบการจะสามารถเข#าไปเจาะตลาดได#ง�าย
กว�าตลาดท่ัวไป1 (Mass Market) 

ตลาดโทรทัศน�ดิจิตอลก็เช�นกัน การแข�งขันในตลาดท่ีสูงข้ึนเนื่องจากจํานวนผู#เล�นท่ีมีจํานวนมาก
ข้ึน (เม่ือเปรียบเทียบกับช�องโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อก) ได#ส�งผลให#ผู#ประกอบการช�องรายการโทรทัศน�กลุ�ม
หนึ่งตัดสินใจปรับกลยุทธ�ทางการตลาด โดยพยายามหลีกเลี่ยงการแข�งขันกับผู#ประกอบการช�องรายเดิม (ช�อง 
3 และช�อง 7) ท่ีมีฐานผู#รับชมโทรทัศน�ท่ัวประเทศ แต�หันไปเจาะกลุ�มผู#ชมเฉพาะท่ีมีความต#องการในการรับชม
รายการท่ีแตกต�าง ซ่ึงผู#ประกอบการช�องดิจิตอลกลุ�มนี้พยายามนําเสนอเนื้อหารายการ หรือคอนเทนต�ท่ีมี
ความแตกต�าง เพ่ือดึงดูดความสนใจจากกลุ�มผู#ชมเฉพาะท่ีมีความต#องการด#านเนื้อหารายการท่ีคล#ายๆ กัน เช�น 
คอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�ต�างประเทศ คอนเทนต�กีฬา คอนเทนต�สารคดี หรือแม#กระท่ังคอนเทนต�ละครท่ี
เจาะกลุ�มเฉพาะวัยรุ�น เปWนต#น 

ยกตัวอย�างเช�น คอนเทนต�ซีรีส�ต�างประเทศ เปWนประเภทเนื้อหารายการท่ีผู#ประกอบการช�อง
รายการกลุ�มหนึ่งเน#นนําเสนอต�อกลุ�มผู#ชมท่ีมีความชื่นชอบ โดยผู#ประกอบการท่ีเปWนผู#บุกเบิกการนําเสนอ
เนื้อหาประเภทนี้เปWนคอนเทนต�หลักของช�องรายการ คือ ช�องโมโน 29 ซ่ึงวางนโยบาย“หนังดี-ซีรีส�ดัง” เปWน
ยุทธศาสตร�หลักของช�อง โดยเข#าซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร�และซีรีส�ท่ีกําลังเปWนท่ีนิยมจากสตูดิโอต�างประเทศเพ่ือ
นํามาออกอากาศสู�ผู#ชม การเจาะกลุ�มตลาดผู#ชมท่ีชื่นชอบและสนใจคอนเทนต�ดังกล�าวของช�องโมโน 29 ส�งผล
ให#ช�องได#รับความนิยมจากผู#ชมอย�างรวดเร็ว ซ่ึงนับได#ว�าประสบความสําเร็จอย�างสูงสุดเนื่องจากค�าความนิยม
ของช�องรายการของช�องโมโน 29 ติด 10 อันดับแรกภายในปgแรก (พ.ศ. 2557) ของการเปลี่ยนผ�านไปสู�
โทรทัศน�ในระบบดิจิตอล และเขยิบข้ึนมาอยู�ใน 5 อันดับแรกต้ังแต�ปg 2558 เปWนต#นมา 

                                                           

1 ตลาดลูกค#าท่ัวไป หรือ Mass Market เปWนตลาดท่ีผู#ประกอบการผลิตสินค#าและบริการท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือตอบสนองความต#องการของลูกค#าท่ีมีในตลาดท้ังหมด โดยมีสมมติฐานว�า กลุ�มลูกค#าในตลาดท้ังหมดมีความต#องการท่ี
คล#ายคลึงกัน ส�งผลให#ผู#ประกอบการรายใหญ�ท่ีผลิตสินค#าและบริการจํานวนมาก และมีต#นทุนการผลิตต�อหน�วยต่ํา สามารถ
ใช#กลยุทธ�ด#านราคาเพ่ือสร#างความได#เปรียบในการแข�งขันและช�วงชิงส�วนแบ�งตลาด 



 

TVR 

อย�างไรก็ดี ความสําเร็จในการเจาะกลุ�มตลาดเฉพาะของช�องโมโน 
อ่ืนๆ เช�น ช�อง 3 ช�อง 8 และช�อง 
ต�างประเทศไปยังกลุ�มผู#ชมเช�นกัน อย�างไรก็ดี เปWนท่ีน�าสนใจว�า ช�อง 
ตลาดกลุ�มผู#ชมท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงเน#นกลุ�มผู#ชมท่ีติดตามและชื่นชอบซีรีส�ต�างประเทศสัญชาติเกาหลี
เปWนหลัก นอกจากนี้ เพ่ือสร#างความแปลกใหม�ในการรับชม ผู#ประกอบการกลุ�มนี้ได#เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ออกอากาศซีรีส�เกาหลีในประเทศไทยอย�างสิ้นเชิง นั่
ภาคพ้ืนดินในประเทศไทยในวันและเวลาเดียวกับท่ีออกอากาศจริงในประเทศเกาหลี 

นอกจากคอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�ต�างประเทศจะเปWนประเภทเนื้อหาท่ีผู#ประกอบการช�อง
ดิจิตอลนิยมนําเสนอเพ่ือเจาะตลาดกลุ�มผู#ชมเฉพาะแล#ว 
ประเภทเนื้อหารายการท่ีผู#ประกอบการช�องดิจิตอลให#ความสนใจเปWนอย�างยิ่ง เนื่องจาก
ประเภทหนึ่งท่ีประชาชนไทยชื่นชอบและเฝmาติดตาม
แรกๆ ท่ีวางทิศทางผังรายการกีฬาโดยเน#นนําเสนอรายการกีฬามวยเปWนหลัก 
กลุ�มผู#ชมเฉพาะท่ีชื่นชอบกีฬามวยของช�อง 
เดอะแชมป�เปg�ยน มวยไทยตัดเชือก
โฆษณาไหลเข#าสู�รายการจํานวนมหาศาล

TVR และรายได�จากการโฆษณาของรายการมวย 

รายการมวยช;อง 8 
8 แมกซ�มวยไทย 

เดอะแชมปtเปuvยน มวยไทยตัดเชือก
มวยไทยแบทเทิล 

อันดับ 9
TVR 0.060
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ปu 2557

TVR ของช;อง Mono 29 พ.ศ. 2557-2559 

อย�างไรก็ดี ความสําเร็จในการเจาะกลุ�มตลาดเฉพาะของช�องโมโน 29 ได#ส�งผลให#ช�องรายการ
และช�อง True 4 U มีความสนใจท่ีจะนําเสนอคอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�

ต�างประเทศไปยังกลุ�มผู#ชมเช�นกัน อย�างไรก็ดี เปWนท่ีน�าสนใจว�า ช�อง 8 และช�อง True 4 U
ตลาดกลุ�มผู#ชมท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงเน#นกลุ�มผู#ชมท่ีติดตามและชื่นชอบซีรีส�ต�างประเทศสัญชาติเกาหลี

ความแปลกใหม�ในการรับชม ผู#ประกอบการกลุ�มนี้ได#เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ออกอากาศซีรีส�เกาหลีในประเทศไทยอย�างสิ้นเชิง นั่นคือ ละครซีรีส�เกาหลีจะถูกนํามาออกอากาศทางโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในประเทศไทยในวันและเวลาเดียวกับท่ีออกอากาศจริงในประเทศเกาหลี  

นอกจากคอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�ต�างประเทศจะเปWนประเภทเนื้อหาท่ีผู#ประกอบการช�อง
ดิจิตอลนิยมนําเสนอเพ่ือเจาะตลาดกลุ�มผู#ชมเฉพาะแล#ว คอนเทนต�กีฬา (โดยเฉพาะกีฬามวย
ประเภทเนื้อหารายการท่ีผู#ประกอบการช�องดิจิตอลให#ความสนใจเปWนอย�างยิ่ง เนื่องจาก
ประเภทหนึ่งท่ีประชาชนไทยชื่นชอบและเฝmาติดตาม ซ่ึงช�อง 8 ถือได#ว�าเปWนผู#ประกอบการช�องดิจิตอลราย

ายการกีฬาโดยเน#นนําเสนอรายการกีฬามวยเปWนหลัก และแน�นอนว�า การเจาะตลาด
กลุ�มผู#ชมเฉพาะท่ีชื่นชอบกีฬามวยของช�อง 8 ทําให#รายการมวย ซ่ึงได#แก� รายการ 8 แมกซ�มวยไทย
เดอะแชมป�เปg�ยน มวยไทยตัดเชือก และรายการมวยไทยแบทเทิล ได#รับความนิยมอย�างสูง

าไหลเข#าสู�รายการจํานวนมหาศาล   

และรายได�จากการโฆษณาของรายการมวย (ช;อง 8) ปu 2559

TVR เฉลี่ยปu 2559 รายได�จากการโฆษณาปu
3.499 102,722,500

เดอะแชมปtเปuvยน มวยไทยตัดเชือก 2.786 69,951,458
1.177 28,682,500

TVR เฉลี่ยปg 2559 ของช�อง 

อันดับ 5
TVR 0.301

ปu 2558 ปu 2559
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ท่ีมา: Nielsen 

ได#ส�งผลให#ช�องรายการ
มีความสนใจท่ีจะนําเสนอคอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�

True 4 U ได#วางแผนเจาะ
ตลาดกลุ�มผู#ชมท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงเน#นกลุ�มผู#ชมท่ีติดตามและชื่นชอบซีรีส�ต�างประเทศสัญชาติเกาหลี

ความแปลกใหม�ในการรับชม ผู#ประกอบการกลุ�มนี้ได#เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
นคือ ละครซีรีส�เกาหลีจะถูกนํามาออกอากาศทางโทรทัศน�

นอกจากคอนเทนต�ภาพยนตร�และซีรีส�ต�างประเทศจะเปWนประเภทเนื้อหาท่ีผู#ประกอบการช�อง
โดยเฉพาะกีฬามวย) ก็ถือได#ว�าเปWน

ประเภทเนื้อหารายการท่ีผู#ประกอบการช�องดิจิตอลให#ความสนใจเปWนอย�างยิ่ง เนื่องจากกีฬามวยเปWนกีฬา
ถือได#ว�าเปWนผู#ประกอบการช�องดิจิตอลราย

และแน�นอนว�า การเจาะตลาด
แมกซ�มวยไทย รายการ

และรายการมวยไทยแบทเทิล ได#รับความนิยมอย�างสูงและมีเม็ดเงิน

2559 

รายได�จากการโฆษณาปu 2559 
102,722,500 
69,951,458 
28,682,500 

ของช�อง 8 คือ 0.437 

อันดับ 4
TVR 0.536

2559

ท่ีมา: Nielsen 
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ท้ังนี้ ความสําเร็จของช�อง 8 ในการเจาะกลุ�มผู#ชมท่ีชื่นชอบกีฬามวยได#ส�งผลให#ช�องดิจิตอลราย
อ่ืนๆ ตัดสินใจปรับผังรายการและเริ่มนําเสนอรายการกีฬามวยในช�องของตน เช�น ช�อง Workpoint TV 
(รายการซุปเปอร�มวยไทย) ช�อง PPTV (รายการราชดําเนินซุปเปอร�ไฟท� และรายการมวยไทยไฟท�ไนท�) ช�อง 
Mono 29 (การแข�งขันมวยไทยระดับโลก “ท#อปคิง เวิลด� ซีรีส�”) ช�อง Now (รายการมวยไทยคมชัดลึก) และ
ช�องไทยรัฐทีวี (รายการศึกยอดมวยไทยรัฐ)  

จะเห็นได#ว�า ความพยายามสร#างตลาดเฉพาะกลุ�ม หรือ Niche Market ของผู#ประกอบการช�อง
รายใหม�ในอุตสาหกรรมโทรทัศน�ดิจิตอล เปWนการปรับตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน#ากับผู#ประกอบการช�อง 
รายเดิมท่ีสามารถครอบครองตลาดผู#ชมท่ัวประเทศ (Mass Market) ได#อย�างแข็งแกร�ง และหันไปสร#างตลาด
ใหม�ท่ียังไม�มีผู#ประกอบการรายใดให#ความสนใจ อย�างไรก็ดี เปWนท่ีน�าสังเกตว�า แม#การสร#างและเข#าสู�ตลาด
เฉพาะกลุ�มของผู#ประกอบการรายใหม�จะทําได#ไม�ยากเนื่องจากมีการแข�งขันน#อย แต�หากเม่ือตลาดเริ่มประสบ
ความสําเร็จ ก็จะจูงใจให#ผู#ประกอบการรายอ่ืนๆ เข#ามาสู�ตลาดได#อย�างรวดเร็ว การแข�งขันในตลาดเฉพาะกลุ�ม
จึงค�อยๆ เพ่ิมสูงข้ึน จนทําให#ผู#ประกอบการในตลาดกลุ�มนี้ต#องเริ่มปรับตัว เม่ือเปWนเช�นนี้ สิ่งสําคัญท่ีสุดของ
ผู#ประกอบการช�องดิจิตอลท่ีเน#นสร#างฐานผู#ชมจาก Niche Market คือ การรักษาฐานผู#ชมในตลาดเฉพาะกลุ�ม
เดิมไว# ควบคู�ไปกับการค#นหาตลาด Niche Market ใหม�ๆ เพ่ือขยายฐานผู#ชมให#ครอบคลุมมากข้ึน 

และหากพิจารณาศักยภาพของคู�แข�งอ่ืนๆ ท่ีประกอบกิจการอยู�ในตลาดเดียวกัน ซ่ึงได#แก� ธุรกิจ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก (เพย�ทีวี) และธุรกิจการให#บริการคอนเทนต�บนโครงข�ายอินเตอร�เน็ต (Over the 
Top) จะพบว�า การเจาะตลาด Niche Market ของผู#ประกอบการช�องดิจิตอลไม�ใช�เรื่องง�ายเท�าใดนัก 
เนื่องจากคอนเทนต�ท่ีเน#นนําเสนอต�อกลุ�มผู#ชมมีความคล#ายคลึงกันสูง ซ่ึงส�วนใหญ�เปWนกลุ�มคอนเทนต�ประเภท
ภาพยนตร� ซีรีส�ต�างประเทศ กีฬา และสารคดี ในแง�นี้ การสร#างและเจาะตลาด Niche Market ในกิจการ
โทรทัศน�จึงมีการแข�งขันท่ีค�อนข#างสูง ซ่ึงแตกต�างจากธุรกิจอ่ืนท่ีการเจาะตลาดเฉพาะกลุ�มมีการแข�งขันน#อย 
และมีโอกาสในการเข#าสู�ตลาดได#ง�ายกว�า 

อย�างไรก็ดี ในมุมมองของผู#ประกอบการช�องดิจิตอลรายใหม� การสร#างและบุกเบิกตลาด Niche 
Market น�าจะเปWนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากมีโอกาสในการแข�งขันในตลาดได#มากกว�า และยังช�วยลดความ
เสี่ยงในการพ�ายแพ#ในตลาด Mass Market ท่ีมีผู#ประกอบการช�องรายเดิม อย�างเช�น ช�อง 3 และช�อง 7 ครอง
ส�วนแบ�งตลาดส�วนใหญ� นอกจากนี้ อาจมองได#ว�า การเจาะตลาด Niche Market จะสามารถเปWนจุดเริ่มต#นท่ี
สําคัญในการสร#างฐานผู#ชม ท่ีจะนําไปสู�การแข�งขันในตลาด Mass Market ในอนาคตก็เปWนได#   
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Broadcasting and Content Markets Trend in Japan 

โดย นางจิตสุภา ฤทธิผลิน 
สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
หน�วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ

ญ่ีปุ�นคือ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) หรือกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสารได#เผยแพร�สมุดปกขาว (White Paper) ทางด#านสารสนเทศและการสื่อสารประจําปg 2016 เปWนการ
นําเสนอข#อมูลด#านสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวโน#มในอนาคต รวมถึงนโยบายของประเทศญ่ีปุ�น โดยใน
รายงานฉบับนี้มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข#องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีน�าสนใจคือการรายงาน
สถิตแนวโน#มของอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน�ในช�วงปg 2002 ถึงปg 2014 และนโยบายท่ีเก่ียวข#อง 
ซ่ึงผู#เขียนนําเสนอในส�วนของแนวโน#มการตลาดของกิจการโทรทัศน� แนวโน#มการตลาดของเนื้อหารายการ 
และนโยบายด#านเนื้อหารายการของประเทศญ่ีปุ�น ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

1. แนวโน�มการตลาดของกิจการโทรทัศน�ของประเทศญ่ีปุwน  

กิจการโทรทัศน�ของประเทศญ่ีปุ�นในปg 2014 มีมูลค�ารวมท้ังสิ้น 3.8759 ล#านล#านเยน หรือราวๆ 
1.19 ล#านล#านบาท ซ่ึงผู#ให#บริการโทรทัศน�ของประเทศญ่ีปุ�นแบ�งเปWน 2 ประเภท คือ ผู#ประกอบการโทรทัศน�
ภาคเอกชนและผู#ประกอบการโทรทัศน�สาธารณะหรือ NHK   โดยทิศทางของสัดส�วนรายได#รวมของกิจการ
โทรทัศน�ในประเทศญ่ีปุ�นต้ังแต�ปg 2002 จนถึง 2014 เรียกได#ว�าค�อนข#างคงท่ี   ท้ังนี้ จากรายละเอียดเปWนราย
กิจการแล#วพบว�าต้ังแต�ปg 2007 เปWนต#นมา รายได#ของโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินลดลง ขณะท่ีรายได#ของกิจการ
โทรทัศน�ผ�านเคเบิลและกิจการโทรทัศน�ผ�านดาวเทียมเพ่ิมข้ึนทดแทน  ดังรายละเอียดในภาพ 

Transition in and breakdown of the broadcasting sector market size  
(Total scale) 

 

 
ท่ีมา: Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan (2016) 
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2. แนวโน�มการตลาดเนื้อหารายการ (Content) ของประเทศญ่ีปุwน 

แนวโน#มการตลาดเนื้อหารายการของญ่ีปุ�นแบ�งพิจารณาเปWนตลาดภายในประเทศ และการ
ส�งออกไปยังต�างประเทศ ซ่ึงมูลค�าโดยรวมของตลาดภายในประเทศในปg 2014 มีมูลค�าสูงถึง 11.4722 ล#าน
ล#านเยน เปWนรายได#เนื้อหารายการผ�านวิดีโอ (Video Content) ท่ีมากกว�าร#อยละ 50 หรือคิดเปWนมูลค�า 
6.2426 ล#านล#านเยน โดยแบ�งเปWนรายได#จากโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 2.8056 ล#านล#านเยน รายได#จากเกม 
1.2211 ล#านล#านเยน รายได#จากกิจการโทรทัศน�ผ�านดาวเทียมและกิจการโทรทัศน�ผ�านเคเบิล 905.2 พันล#าน
เยน รายได#จากภาพยนตร� 675.3 พันล#านเยน รายได#จากวิดีโอ 421.6 พันล#านเยน และวิดีโอผ�านอินเตอร�เน็ต 
213.8 พันล#านเยนตามลําดับ ซ่ึงแนวโน#มมูลค�าตลาดเนื้อหารายการภายในประเทศค�อนข#างคงท่ีมาต้ังแต�ปg 
2009 จนถึงปg 2012 

Breakdown of Japan’s content market (2014) 

 
ท่ีมา: Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan (2016) 

 

แนวโน#มตลาดเนื้อหารายการออนไลน� ซ่ึงวัดจากการดาวน�โหลด หรือ สตรีมม่ิงผ�านอินเทอร�เน็ต
มีการเติบโตมาต้ังแต�ปg 2010 และในปg 2014 เติบโตถึง 2.7385 ล#านล#านเยน และมีแนวโน#มท่ีจะเติบโตข้ึนอีก 

Breakdown of the online content market (2014) 

 
ท่ีมา: Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan (2016)  
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แนวโน#มการส�งออกเนื้อหารายการยังประเทศต�างๆ นั้น  ทิศทางรายได#จากการส�งออกต้ังแต�ปg 
2006 จนถึงปg 2014 มีการเติบโตอย�างต�อเนื่อง และคาดว�าจะมีแนวโน#มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการท่ีประเทศญ่ีปุ�น
กําหนดให#การส�งออกเนื้อหารายการเปWนนโยบายระดับชาติ โดยส�งเสริมการผลิตเนื้อหารายการเพ่ือการส�งออก
ท่ีมีคุณภาพสูงอย�าง 4K และ 8K เปWนต#น โดยสรุปรายได#จากการส�งออกเนื้อหารายการแสดงให#เห็นดังภาพ 
ท้ังนี้ประเภทของเนื้อหารายการส�งออกประกอบด#วย ลิขสิทธิ์การออกอากาศ ลิขสิทธิ์ในการให#บริการทาง
อินเทอร�เน็ต ลิขสิทธิ์การขายในรูปแบบวิดีโอ เปWนต#น  

 
Export value of Japanese broadcast content 

 
ท่ีมา: Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan (2016) 

 
ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาประเภทของเนื้อหารายการมีสัดส�วนของรายได#แยกตามประเภทเนื้อหา

รายการต�างๆ ท่ีส�งออกยังต�างประเทศตามรายละเอียดดังภาพด#านล�าง ซ่ึงสัดส�วนรายได#ท้ังหมดส�วนใหญ� 
มาจากการ�ตูนและแอนนิเมชั่นท่ีมีรายได#มากกว�าร#อยละ 50  

 
Export value of Japanese broadcast content by program category 
 

 
ท่ีมา: Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan (2016) 
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3. นโยบายด�านเนื้อหารายการของประเทศญ่ีปุwน 

จากแนวโน#มการส�งออกเนื้อหารายการของประเทศญ่ีปุ�นไปยังต�างประเทศท่ีเปWนไปใน 
ทิศทางบวก ส�งผลให#กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารกําหนดทิศทางนโยบายปg 2016 ในการส�งเสริม
สนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีรองรับเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพนั้นๆ 
ประกอบด#วย 

3.1  การส�งเสริมการส�งออกเนื้อหารายการด#วยการเผยแพร�เนื้อหารายการไปยังต�างประเทศโดย
ความร�วมมือกับหน�วยงานด#านการส�งออกเนื้อหารายการของประเทศญ่ีปุ�น คือ The Broadcast Program 
Export Association of Japan (BEAJ)    

3.2  การสนับสนุนการผลิตเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบด#วย  
3.2.1 การส�งเสริมทางเทคโนโลยี อาทิเช�น 4K และ 8K ด#วยการส�งเสริมตลอดท้ัง value 

chain (เช�น Captioning, Delivering and Viewing) ซ่ึงประเทศญ่ีปุ�นมีความต้ังใจท่ีจะผลิตเนื้อหารายการ
และส�งสัญญาณภาพในระบบ 4K และ 8K ในการแข�งขันโอลิมป}กปg 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ�นเปWนเจ#าภาพ เพ่ือ
สร#างความประทับใจแก�ผู#ชมท่ัวโลกด#วย     

 

4K and 8K Roadmap in Japan 
 

 
ท่ีมา: Imai (2016) 

 

3.2.2 การสนับสนุน Smart TVs ท้ังการผลิต การส�งสัญญาณ และคุณภาพการรับชม อาทิ
เช�นการคิดค#น Hybrid-cast ซ่ึงเปWนหนึ่งในรูปแบบของการแพร�ภาพแบบ Integrated Broadcast-
Broadband (IBB)  และการผลิต Smart TVs  ในระบบ 4K และ 8K เปWนต#น 

3.2.3 การส�งเสริม cable platform ให#ออกอากาศแบบ 4K ซ่ึงได#มีการเตรียมการในช�วง
ปลายปg 2015 โดยกําหนดให#ผู#ประกอบการเคเบิลของประเทศญ่ีปุ�นออกอากาศแบบ 4K ผ�าน IP VOD และ
บริการอ่ืนๆ 
 

จะเห็นได#ว�าแนวโน#มทางการตลาดของกิจการโทรทัศน�ภายในของประเทศญ่ีปุ�นค�อนข#างคงท่ี 
หากแต�แนวโน#มการส�งออกเนื้อหารายการในทุกๆ ประเภทของประเทศญ่ีปุ�นกลับมีแนวโน#มสูงข้ึนเรื่อยๆ และ
ขณะนี้ประเทศญ่ีปุ�นเริ่มเป}ดประสบการณ�โดยเน#นท่ีความคมชัดของเนื้อหารายการ ท่ีมีความคมชัดระดับ 4K 
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และ 8K ซ่ึงผู#ชมท่ัวโลกจะได#รับประสบการณ�นั้นจากการถ�ายทอดกีฬาโอลิมป}กปg 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ�นเปWน
เจ#าภาพ ท้ังนี้ ประเทศญ่ีปุ�นให#ความสําคัญกับการสนับสนุนการสร#างนวัตกรรมของเนื้อหารายการต้ังแต�ต#นน้ํา
ถึงปลายน้ําของอุตสาหกรรม ท้ังการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ�รองรับการใช#งานต�างๆ 
รวมถึงการส�งเสริมทางการค#าด#วย  
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