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รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 1 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

1 บทสรปุผู้บริหาร 

รำยงำนนี้เป็นรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงกำรก ำหนดแนวทำง
ส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน โดยรำยงำนฉบับนี้จะ
กล่ำวถึง ขอบเขต ผลกำรศึกษำองค์ประกอบ และปัจจัยในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง
ประเทศ (Co-Production) และสถำนภำพธุรกิจบริกำรโสตทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำร
ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ปัญหำอุปสรรคของธุรกิจโสตทัศน์ของไทย รวมถึงควำม
เป็นไปได้ และแนวทำงกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศในต่ำงประเทศ แนะแนวทำงกำรปรับตัว
และกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับภำครัฐ รำยละเอียดมีดังนี ้ 

ขอบเขต ผลการศึกษาองค์ประกอบ และปัจจัยในการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ 
(Co-Production) 

ด้วยวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรนี้เพื่อศึกษำภำพรวมโครงสร้ำงและทิศทำงกำรท ำธุรกิจ รวมไปถึง
กฎระเบียบและนโยบำยทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมร่วมมือประเทศต่ำงๆ และเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย ในบริกำรโสตทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ เพื่อประเมินประโยชน์และผลกระทบ 
ที่ประเทศไทยจะได้รับจำกกำรค้ำบริกำรในอำเซียน รวมถึงก ำหนดแนวทำงนโยบำยที่เกี่ยวข้องนั้น ขอบเขต
ของโครงกำรนี้ที่ปรึกษำจะท ำกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ “กำรร่วม
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production)” เนื่องจำกเป็นรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำที่สำมำรถสร้ำง
ผลกระทบเชิงบวกให้แก่อุตสำหกรรมสื่อโสตทัศน์ของไทยได้ค่อนข้ำงสูง ทั้งในแง่ของกำรสร้ำงกำรแพร่กระจำย
องค์ควำมรู้/ทักษะ (Knowledge Spillover) ในอุตสำหกรรมโสตทัศน์จำกประเทศสู่ประเทศ รวมไปถึง 
กำรช่วยให้ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยสำมำรถเจำะตลำดต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึนจำกกำรมีคู่ค้ำ 
(Partner) ที่มีช่องทำงกำรเข้ำถึง (Distribution Channel) และเข้ำใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 

Co-Production คือ กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศระหว่ำงผู้ผลิตสื่อทำงโทรทัศน์  
จำก 2 ประเทศข้ึนไป โดยอำศัยควำมร่วมมือในหลำกหลำยด้ำน เช่น ควำมร่วมมือด้ำนกำรเขียนบท กำรเงิน 
นักแสดง และองค์ควำมรู้ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง เป็นต้น โดยประโยชน์หลักของกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำง
ประเทศ คือ กำรร่วมจ่ำยต้นทุนกำรผลิต (Cost Sharing) กำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ของบริษัท 
ผู้เป็นประเทศคู่ค้ำ (Technical Knowhow Spillover) รวมไปถึงเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร และกลไก 
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐต่ำงๆ ได้ โดยควำมร่วมมือในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ  
(Co-Production) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือควำมร่วมมือกันทำงด้ำนกำรเงิน (Financial) 
ควำมร่วมมือกันทำงด้ำนเทคนิค (Technical) และ ควำมร่วมมือกันทำงด้ำนศิลป์ (Artistic) ทั้งนี้ ในทำงปฏิบัติ
ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรร่วมมือกันเฉพำะในข้ันตอนของกำรผลิต (Production) เท่ำนั้น หำกแต่สำมำรถเป็น
ควำมร่วมมือกันได้ทั้งกระบวนกำรของกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ ตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มแรกของกำรผลติ 
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เช่น ข้ันตอนของกำรคัดเลือกเนื้อหำและกำรหำเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนข้ันตอนสุดท้ำยหลังจำกที่ผลิต
เนื้อหำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เนื้อหำ โดยรูปแบบของกำรร่วมผลิตเนื้อหำ
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) สำมำรถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรผลิตร่วมแบบ
เป็นทำงกำร (Official Co-Production) และกำรผลิตร่วมแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) 

การร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบเป็นทางการ (Official Co-Production) 
กำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) 

คือ กำรผลิตรำยกำรร่วมระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) จำก 2 ประเทศข้ึนไป โดยที่รัฐบำล
ของบริษัทผู้ร่วมผลิตในแต่ละประเทศได้มีกำรเจรจำต่อรองและลงนำมสนธิสัญญำ (Treaty) อย่ำงเป็นทำงกำร
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บริษัทของประเทศผู้ด ำเนินกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์
ร่วมกันตำมข้อตกลง โดยเมื่อรัฐบำลของทั้งสองประเทศมีกำรลงนำมสนธิสัญญำร่วมกันแล้ว บริษัทผู้ผลิต
เนื้อหำในแต่ละประเทศจะสำมำรถท ำเรื่องขออนุมัติให้โครงกำรที่มีกำรร่วมผลิตนั้นกลำยเป็นข้อตกลงกำร 
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำรได้ ซึ่งเมื่อโครงกำรดังกล่ำวได้เป็น Official  
Co-Production แล้ว เนื้อหำที่ถูกผลิตข้ึนมำจำกโครงกำรจะถือว่ำเป็นกำรผลิตภำยในประเทศรูปแบบหนึ่ง  
ท ำให้สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนที่เท่ำเทียมกันจำกทุกภำคส่วนเสมือนเป็นกำรผลิตภำยในประเทศ เช่น 
เงินทุนสนับสนุนจำกรัฐบำล กำรขอวีซ่ำส ำหรับพนักงำนต่ำงชำติ เป็ นต้น ปัจจุบันประเทศที่มีกำรลงนำม
สนธิสัญญำในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำรกับต่ำงประเทศ เช่น สำธำรณรัฐ
เกำหลีใต้ (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศเกำหลีใต้) สำธำรณรัฐประชำชนจีน (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศจีน) และ
ประเทศอังกฤษ โดยหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจ ำเป็นจะต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์/เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ส ำคัญ 
ในกำรจะอนุมัติโครงกำรที่ชัดเจน 
การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบไม่เป็นทางการ (Unofficial Co-Production) 

กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) คือ 
กำรร่วมกันผลิตรำยกำรระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) เอง จำก 2 ประเทศหรือมำกกว่ำ 
โดยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นไปตำมสัญญำทำงธุรกิจที่บริษัทคู่ค้ำทุกฝ่ำยตกลงกันเอง ดังนั้น  กำรท ำ
ควำมร่วมมือในลักษณะนี้อำจไม่ได้กำรสนับสนุนใดๆ จำกรัฐบำล หำกแต่เป็นกำรเห็นช่องทำงทำงกำรค้ำของ 
ผู้ร่วมผลิตรำยกำรเอง โดยสำมำรถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ตำมระดับของควำมร่วมมือจำกองค์กรใน
ประเทศน้ันๆ ได้แก่  

1) กำรผลิตที่ได้รับกำรสนับสนุน (Assisted Production) คือ กำรที่บริษัทต่ำงชำติเข้ำมำจ้ำงบริษัท
ท้องถ่ินในประเทศน้ันๆ เพื่อขอควำมช่วยเหลือด้ำนกำรผลิต โดยบริษัทต่ำงชำติจะแบกรับต้นทุน
ทุกอย่ำงทั้งหมด ในขณะที่บริษัทท้องถ่ินให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆหรืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรผลิตให้แก่บริษัทต่ำงชำติเท่ำนั้น 

2) กำรผลิตร่วมกัน (Joint Production) คือ กำรที่ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันลงทุน ผลิต และจัดจ ำหน่ำย 
รวมถึงกำรร่วมกันถือลิขสิทธ์ิ แบกรับควำมเสี่ยง และแบ่งผลก ำไร  
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3) กำรผลิตที่ได้รับกำรมอบหมำย (Entrusted Production) คือ บริษัทต่ำงชำติเข้ำมำว่ำจ้ำงบริษัท
ท้องถ่ิน ในด้ำนกำรบริกำรกำรผลิตทั้งหมด โดยบริษัทต่ำงชำติจะแบกรับต้นทุนทุกอย่ำงทั้งหมด
เช่นกัน 

ทั้งนี้ ส ำหรับประเทศไทยมีประสบกำรณ์กำรท ำ Co-Production ร่วมกับต่ำงประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2533 คือ Two Way Asia รำยกำรสำรคดีที่บริษัท เวิร์คพอยท์ จ ำกัด ผลิตร่วมกับบริษัท Nippon Hoso 
Kyokai (NHK) ประเทศญี่ปุ่น และมีกำรร่วมผลิตรำยกำรเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 
ประเภทของเน้ือหารายการโทรทัศน์ในขอบเขตของโครงการ 

กำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) เป็นกำรร่วมผลิตเนื้อหำสื่อ
ในบริกำรโสตทัศน์ (Audiovisual Services) ซึ่งเป็นสื่อเนื้อหำในรูปแบบภำพ หรือรูปแบบภำพและเสียง 
โดยช่องทำงกำรออกอำกำศเนื้อหำสื่อเหล่ำน้ีสำมำรถเป็นได้ทั้งช่องทำงโทรทัศน์ และช่องทำง On-demand 
ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช. ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  
ที่ปรึกษำจึงจ ำกัดสื่อเนื้อหำในบริกำรโสตทัศน์ภำยใต้โครงกำรฯ นี้ ให้ครอบคลุมเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์เป็น
หลัก ดังนี้  

1) วำไรตี้หรือปกิณกะ เช่น รำยกำรตีสิบ  
2) เกมโชว์ เช่น รำยกำร The Mask Singer และรำยกำรปริศนำฟ้ำแลบ 
3) สำรคดี เช่น รำยกำรกบนอกกะลำ และรำยกำรคนค้นคน  
4) ดรำม่ำ เช่น ละคร และซิทคอม  
5) แอนิเมช่ัน เช่น ก้ำนกล้วยเดอะซีรี่ส์ และยักษ์เดอะแอนิเมช่ัน 

สถานภาพธุ รกิ จบริกา รโสตทัศน์และความพร้ อมในการร่วมผลิตรายการระหว่างประ เทศ  
(Co-Production) ของประเทศไทย 

ที่ปรึกษำแบ่งปัจจัยควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ  
(Co-Production) ออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

1) สภำพตลำดและควำมต้องกำรในตลำดกำรให้บริกำรโสตทัศน์ (Market Demand)  
2) ผู้เล่นที่มีศักยภำพในตลำดกำรให้บริกำรโสตทัศน์ในประเทศไทย (Market Partners)  
3) กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรในตลำด (Law and Regulation) 

สภาพตลาดและความต้องการในตลาดการให้บริการโสตทัศน์ (Market Demand) 
ปัจจัยที่หนึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยย่อยที่ต้องพิจำรณำ ได้แก่  

1) ศักยภำพของตลำด (Market Potential) คือ ภำพรวมของตลำดโทรทัศน์ในประเทศไทยที่ 
บ่งบอกถึงศักยภำพเชิงพำณิชย์ของประเทศไทยในกำรท ำธุรกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ ได้แก่ 
มูลค่ำและกำรเติบโตของตลำดโฆษณำโทรทัศน์ของประเทศไทย (Market Size) และควำม
ครอบคลุมในกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ (Market Reach)  
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2) แนวโน้มและทิศทำงของตลำด (Market Trend) เพื่อให้ทรำบถึงทิศทำงกำรพัฒนำของตลำด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อกำรท ำตลำดของผู้ให้บริกำรที่ตรงจุด ได้แก่ พฤติกรรมกำร
รับชมโทรทัศน์ (Media Consumption Behavior) แพลตฟอร์มกำรรับชมโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมำชิก (Pay TV Media Platform) และประเภทเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ (Content 
Demand) 

ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพในตลาดการให้บริการโสตทัศน์ในประเทศไทย (Market Partners) 

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทที่ท ำกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำมีทั้งหมด 972 บริษัท และมีขนำดของกิจกำรที่หลำกหลำย โดยทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรคัดเลือก เพื่อหำ
บริษัทผู้ผลิตที่มีศักยภำพสูง โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกหลำกหลำยมิติ ได้แก่ รำยได้ที่มำจำกกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยเฉพำะบริษัทที่เคยมีผลงำนร่วมกับบริษัทต่ำงประเทศ และกำรมีช่อง
สถำนีเป็นของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงำนสู่ตลำดกำรบริโภค ทั้งนี้ ปัจจัยร่วมที่บริษัทดังกล่ำวนี้มีเหมือนกัน คือ 
กำรด ำเนินธุรกิจกำรผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ โดยทำงบริษัทจะด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเอง  
ทั้งรำยกำรวำไรตี้ และละครโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหำรำยกำรที่ดึงดูดผู้ชมได้ดี ถัดมำคือ กำรด ำเนินกำรผลิตเอง 
มีเทคโนโลยีกำรผลิตที่พร้อมส ำหรับผลิตเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ชมที่มีแนวโน้มขยำยตัวมำกขึ้น
และยังเป็น Production House ที่ดูแลกำรผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนกำรเริ่มผลิต (Pre-Production) จนถึง
หลังกำรผลิต (Post-Production) และมีช่องทำงเผยแพร่ผลงำนเป็นของตนเอง โดยนอกจำกช่องสถำนีทำง
โทรทัศน์แล้ว ยังมีกำรพัฒนำแอพพลิเคช่ันเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำด OTT Service ดังนั้น บริษัท
เหล่ำน้ีเหมำะสมที่จะเป็นบริษัทน ำร่องกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ และมีควำมเปน็ไปไดท้ีจ่ะ
ช่วยเปิดทำงให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน 

กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) 
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ ได้แก่ 

กลุ่มเลขำนุกำรคณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ กระทรวงวัฒนธรรม กองกิจกำรภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์ต่ำงประเทศ กรมกำรท่องเที่ยว และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อ
ช้ีให้เห็นถึงขอบเขตและควำมเป็นไปได้ในกำรสนับสนุนและส่งเสริมโครงกำรตำมบทบำทและหน้ำที่ของแต่ละ
หน่วยงำน โดยมีนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ระหว่ำงประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย 

กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้ำที่ 2 ส่วน 
ได้แก่  

1) กำรส่งเสริมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) โดยมีหน้ำที่เจรจำเพื่อจัดท ำข้อตกลงเพื่อกำรร่วมลงทุนเพื่อผลิตภำพยนตร์ 
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และวีดิทัศน์ ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศคู่สัญญำ รวมทั้งหมด 15 ประเทศตำม
แผนกำรด ำเนินงำนของยุทธศำสตร์ระยะที่ 3  

2) กำรส่งเสริมผ่ำนกองทุนโครงกำรสนับสนุนภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ ซึ่ งจะมี
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนตำมที่เห็นสมควร เช่น กำรสนับสนับผ่ำนกรมกำร
ท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ กรมกำรท่องเที่ยวมีนโยบำยกำรส่งเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรร่วมผลิต Co-
Production 2 รูปแบบได้แก่  

(1) กำรเป็นศูนย์รวมแบบ One Stop Service เพื่อให้บริกำรและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่คณะถ่ำยท ำต่ำงชำติ ในกำรขอใช้สถำนที่ หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร รวมทั้ง
กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนให้สื่อมวลชนในไทยและต่ำงประเทศ  

(2) มำตรกำรคืนเงิน (Cash Rebate) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
ลงทุนถ่ำยท ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศในประเทศไทย และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำตลำดภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในต่ำงประเทศ 
โดยเน้นกำรน ำเสนอภำพยนตร์ไทยและวีดิทัศน์ในตลำดต่ำงประเทศที่ เป็นตลำด
กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ สนับสนุนน ำภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำร
ไปเข้ำร่วมเทศกำล/งำนตลำดภำพยนตร์-วีดิทัศน์นำนำชำติ อำทิ เทศกำลภำพยนตร์เมือง
คำนส์ เพื่อแนะน ำและเผยแพร่ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน ทั้งนี้ 
กระทรวงวัฒนธรรม กรมกำรท่องเที่ยว และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ต่ำงท ำ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยในส่วนของตนเท่ำนั้น แต่ยังขำดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ดังกล่ำวในกำรส่งเสริม Co-Production ให้เกิดข้ึนในประเทศไทยอย่ำงจริงจัง 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรก ำกับดูแลกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง
ประเทศ แต่เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ จึงมีควำมเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กสทช. โดยตรง 
ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องของใบอนุญำตประกอบกิจกำร เนื้อหำ และผังรำยกำร ตัวอย่ำงเช่น 
กำรก ำกับดูแลเนื้อหำรำยกำร (Content Regulation) สัดส่วนเนื้อหำรำยกำร (Content Broadcast Quota) 
ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโสตทัศน์ของประเทศไทย และความพร้อมในการร่วมผลิต
รายการระหว่างประเทศ  

จำกผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ของประเทศไทย 
และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศโดยอำศัยกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ
ข้ำงต้นนั้น ธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ของประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ เช่น คุณภำพของทรัพยำกรบุคลำกร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและ 
รวมถึงควำมต้องกำรในเนื้อหำรำยกำรของบริษัทไทยจำกนำนำประเทศ แม้ว่ำจะมีจุดด้อยหรือข้อจ ำกัด
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ภำยนอก เช่น กำรขำดแคลนเงินทุนในกำรผลิตรำยกำรและขำดประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำง
ประเทศ และกำรเข้ำถึงหรือได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐนั้น ที่ปรึกษำจึงน ำเสนอกลยุทธ์ที่สำมำรถแก้ไข
และส่งเสริมธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ของประเทศไทย ให้เกิดกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม หำกได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐในกำรส่งเสริมโอกำสให้ได้พบปะกับบริษัทคู่ค้ำ
ต่ำงชำติ หรือนโยบำยสนับสนุนต่ำงๆ ส ำหรับบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ไทยให้ได้เข้ำถึงแหล่งเงินทนุสนบัสนนุ 
ข้อมูลสถานภาพธุรกิจบริการโสตทัศน์ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าท่ีเลือกท าการศึกษา รวมถึงปัญหา
อุปสรรคของธุรกิจโสตทัศน์ของไทยใน ASEAN 
 ที่ปรึกษำใช้เครื่องมือกำรวิเครำะห์ PESTEL Analysis ซึ่งประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ กำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ตลำด กฎหมำย และข้อบังคับ ในกำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และคัดกรองตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ึนเพื่อให้ได้ประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตเนื้อหำ
ร่วม โดยท ำกำรแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือประเทศที่มีศักยภำพในกลุ่มประเทศอำเซียน และประเทศที่มี
ศักยภำพนอกกลุ่มประเทศอำเซียน ซึ่งทุกประเทศจะถูกวัดจำกองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปัจจัยภำยนอก  
และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม 2 กลุ่มดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละ
ปัจจัย ทั้งนี้ ประเทศที่ได้รับกำรคัดเลือก คือ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศอินโดนีเซีย) 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศเวียดนำม) ประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้ เป็น
ประเทศที่ทำงที่ปรึกษำพิจำรณำแล้วว่ำมีศักยภำพในกำรผลิตร่วมกับประเทศไทยมำกที่สุด และควรเป็น
ประเทศที่ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยควรผลิตร่วมด้วยในอันดับต้นๆ ส่วนประเทศอื่นๆ เป็นประเทศที่มีศักยภำพใน
กำรผลิตร่วมกับประเทศไทยรองลงมำ และควรเป็นประเทศที่ได้รับกำรพิจำรณำถัดไป  
ประเทศอินโดนีเซีย 

ศักยภาพธุรกิจบริการโสตทัศน์: ตลำดมีขนำดใหญ่ มีจ ำนวนประชำกรมำกเป็นอันดับ 3 ของโลกและ
มำกที่สุดในประชำคม ASEAN โดยรำยได้ตลำดโฆษณำมีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ  6 ต่อปี ในช่วง  
พ.ศ. 2558 – 2563 นอกจำกนั้น โทรทัศน์เป็นช่องทำงที่มีควำมนิยมในกำรท ำกำรตลำดโฆษณำมำกที่สุด  
โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 50 

ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ:  

1) MNC กลุ่มใหญ่ที่สุด เป็นเจ้ำของช่องฟรีทีวี 4 สถำนี ได้แก่ RCTI MNCTV GTV และ 
INewsTV มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดประมำณร้อยละ 40 โดยบริษัทมุ่งเน้นผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ 2 รูปแบบ คือ ละคร และวำไรตี้โชว์  

2) Emtek เป็นเจ้ำของช่องฟรีทีวี 3 สถำนี ได้แก่ IVM SCTV และ O Channel มีส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดประมำณร้อยละ 36 มีกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่หลำกหลำย ละคร สำรคดี และ
เคยซื้อรำยกำรโทรทัศน์จำกไทย ได้แก่ ไมค์หมดหนี้ และชิงร้อยชิงล้ำน 

วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ: เนื้อหำรำยกำรที่มีเรทติ้งสูง ได้แก่ ละครดรำม่ำ/คอมเมดี้ 
รำยกำรเพลง และเรียลลิตี้โชว์ และควำมสนใจในเนื้อหำต่ำงประเทศ เช่น ละครชุดต่ำงชำติสำธำรณรัฐตุรกี 
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(ซึ่งต่อไปในรำยงำนจะเรียกว่ำ ประเทศตุรกี) และสำธำรณรัฐอินเดีย (ซึ่งต่อไปในรำยงำนจะเรียกว่ำ ประเทศ
อินเดีย) โดยควำมยำวของละครมีประมำณ 50 ตอนต่อเรื่อง 
ประเทศเวียดนาม  

ศักยภาพธุรกิจบริการโสตทัศน์: ประเทศเวียดนำมมีจ ำนวนประชำกรค่อนข้ำงสูงเป็นอันดับต้นๆ  
ของ ASEAN มีกำรคำดกำรณ์ว่ำรำยได้ตลำดโฆษณำมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 11 ต่อปีในช่วง  
พ.ศ. 2558 - 2563 และโทรทัศน์เป็นสื่อหลักที่ส ำคัญที่สุดของประเทศ 

ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ: VTV เป็นสถำนีโทรทัศน์ที่มีบริษัทผลิตละครเป็นของตัวเอง มีควำมช ำนำญในกำร
ผลิตรำยกำรที่ซื้อลิขสิทธ์ิมำจำกต่ำงประเทศและมีรำยกำรที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง เช่น Vietnam Idol 
และ Vietnam Next Top Model โดยเป็นผู้ผลิตหลักในตลำดกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ จำกควำม
ได้เปรียบในประสบกำรณ์ระดับนำนำชำติ รวมถึงกำรส่งเนื้อหำให้แก่สถำนีโทรทัศน์ดังๆ ในประเทศ ซึ่งเป็น 
ผู้มีอิทธิพลในตลำด 

วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ: เนื้อหำรำยกำรที่มีเรทติ้งสูง ได้แก่ ละคร และเกมโชว์ 
และควำมสนใจในรำยกำรจำกต่ำงประเทศ เช่น ละครชุดจำกประเทศเกำหลีใต้ ไทย อินเดีย และจีน 
ประเทศจีน 

ศักยภาพธุรกิจบริการโสตทัศน์: ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจ ำนวนประชำกรสูงที่สุดของโลก จึงถือ
ได้ว่ำเป็นตลำดที่มีจ ำนวนผู้บริโภคมำก ในส่วนของตลำดโฆษณำน้ัน รำยได้มีแนวโน้มกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 9 
ในช่วง พ.ศ. 2558 - 2563 ช่องทำงในกำรรับสื่อส ำคัญที่สุดของตลำดคือ สื่อดิจิทัล และโทรทัศน์ 

ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ: ได้แก่ 

1) Daylight Entertainment เป็นบริษัทผลิตรำยกำรรำยใหญ่ที่มีช่ือเสียงโด่งดังจำกกำรผลิต
ละครสมัยใหม่ที่น ำเอำบทละครจำกตะวันตกมำปรับใช้กับละครจีน เช่น เรื่อง Ode to Joy  
(จำก Sex in the City, USA)  

2) Captain Culture เป็นบริษัทผลิตรำยกำรที่มุ่งเน้นวำไรตี้และเกมโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
จีน ผลิตรำยกำรยอดนิยม เช่น Give Me Five และ Back To Field และเคยร่วมผลิต
รำยกำรกับบริษัทระดับนำนำชำติ  

วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ: เนื้อหำรำยกำรที่มีเรทติ้งสูง ได้แก่ ละครรักโรแมนติกที่มี
กลิ่นอำยของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของจีน และควำมสนใจในรำยกำรจำกต่ำงประเทศ เช่น ละครชุด
ต่ำงชำติจำกประเทศเกำหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน และไทย ทั้งนี้ ชำวจีนไม่นิยมเนื้อหำที่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ  
ไสยศำสตร์ และควำมรุนแรง 
ประเทศเกาหลีใต ้

ศักยภาพธุรกิจบริการโสตทัศน์: ประเทศเกำหลีใต้เป็นประเทศที่มีควำมพร้อม และควำมทันสมัย
ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตและ เนื้อหำ มำก ส่งผลให้ตลำดต่ำงๆ ในประเทศ รวมถึงตลำดโฆษณำมีมูลค่ำสูง 
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และมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2563 นอกจำกนั้น ช่องทำงกำรรับสื่อที่ส ำคัญ คือ 
สื่อดิจิทัล และโทรทัศน์ 

ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ: ได้แก่ 

1) CJ E&M บริษัทในเครือของ CJ Group เคยร่วมธุรกิจขำยรำยกำรโทรทัศน์ให้กับไทย เช่น 
The Mask Singer, I Can See Your Voice และ Let Me In มุ่งเน้นกำรผลิตละคร และ
เนื้อหำดิจิทัล เรื่องอำหำรรวมถึงควำมงำม  

2) EBS - Educational Broadcasting System เป็นสถำนีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อกำรศึกษำรำย
ใหญ่ที่เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ และเคยมีประสบกำรณ์ร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นกำรผลิตรำยกำรเด็กและสำรคดี 

วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ: เนื้อหำรำยกำรที่มีเรทติ้งสูง ได้แก่ รำยกำรทอล์คโชว์ 
เรียลลิตี้โชว์ ละครดรำม่ำ และโรแมนติกคอมเมดี้ และควำมสนใจในรำยกำรจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
รำยกำรจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศท่ีเลือกศึกษาในการร่วม
ผลิตรายการระหว่างประเทศท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย 
ประเทศอินโดนีเซีย  

กิจกำรกระจำยและกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง (KPI) มีหน้ำที่ก ำกับดูแลผู้ประกอบกิจกำรบริกำรโทรทัศน์ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และกำรบริกำรโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงกำรออกกฎระเบียบในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์อีกด้วย ทั้งนี้ ในกรณีกำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศของประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีมำตรกำรสนับสนุน 
ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับประเทศไทย จำกกำรศึกษำของที่ปรึกษำพบว่ำประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมำยหลำยข้อ
ที่ เอื้อต่อกำรลงทุนต่อผู้ประกอบกำรไทย แม้ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีมำตรกำรส่งเสริมที่ ชัดเจน  
แต่กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้ปิดกั้นกำรลงทุนในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์จำก
ต่ำงประเทศ เพียงแต่ต้องจ ำกัดในสัดส่วนที่ก ำหนดเท่ำนั้น แม้ประเทศอินโดนีเซียจะยังไม่มีกำรก ำหนด
ข้อจ ำกัดในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศเหมือนประเทศไทย แต่ประเทศอินโดนีเซียมีกำรจ ำกัดเนื้อหำ
ต่ำงประเทศที่ค่อนข้ำงเข้มงวด โดยปัจจัยที่อำจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรไทย คือกำรห้ำมบริษัทผู้แทน
ต่ำงชำติในกิจกำรโทรทัศน์และกระจำยเสียงเข้ำมำจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย และหน่วยงำน 
ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์สำมำรถเพิ่มหุ้นของชำวต่ำงประเทศเพื่อขยำยธุรกิจได้ภำยใต้
เงื่อนไข เช่น คนต่ำงด้ำวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมด 
ประเทศเวียดนาม 

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Ministry of Information and Communications 
หรือ MIC) มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม อินเทอร์เน็ต กำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี กำรกระจำยเสียง
และโทรทัศน์ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์ ส่วนที่เป็นกิจกำรกระจำยเสียงและ
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กิจกำรโทรทัศน์ MIC จะเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแล รวมถึงกำรออกกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนหรือกำรก ำกับดูแล ประเ ทศเวียดนำมยังไม่มี
นโยบำยสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศที่ชัดเจน แต่ประเทศเวียดนำมก็ไม่ได้ปิดกั้ นกำร
ออกอำกำศเนื้อหำต่ำงประเทศ โดยตำมกฎหมำยกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศ
เวียดนำมอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็นเจ้ำของช่องรำยกำรโทรทัศน์แบบที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี (Pay TV)  
แม้ประเทศเวียดนำมจะยังไม่มีกำรก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศเหมือนประเทศไทย 
แต่กฎหมำยของประเทศเวียดนำมในส่วนของกำรให้บริกำรโทรทัศน์เป็นกำรทั่วไป (Free TV) กำรก ำกับดูแล
เนื้อหำ และกำรจ ำกัดสัดส่วนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติอำจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรไทยได้ 
ประเทศจีน 

กิจกำรโทรทัศน์ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทต่ำงชำติในประเทศจีนถูกก ำกับดูแลผ่ำน Sino-Foreign 
Cooperation ท ำหน้ำที่ในกำรอนุญำตบริษัทต่ำงชำติที่ผลิตเนื้อหำที่เข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศ โดยมี
กำรก ำหนดวิธีในกำรเข้ำสู่ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศ (Market Entry Requirement) สำมำรถ
เข้ำมำประกอบธุรกิจผลิตเนื้อหำได้ 3 รูปแบบ คือ กำรร่วมผลิตรำยกำร กำรส่งเสริมกำรผลิตรำยกำร และกำร
จ้ำงกำรผลิตโดยบริษัทต่ำงประเทศ ประเทศจีนมีหน่วยงำนก ำกับดูแลสื่อ ได้แก่ ส ำนักงำนบริหำรงำนด้ำน
หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์วิทยุกระจำยเสียง ภำพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์แห่งชำติ (SARFT) มีอ ำนำจในกำรก ำกับ
ดูแลกำรผลิตเนื้อหำสื่อโสตทัศน์และเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ และมีหน้ำที่รำยงำนสภำพอุตสำหกรรมสือ่ตอ่สภำ
แห่งรัฐโดยตรง ซึ่งในประเด็นของกำรร่วมผลิต (Co-Production) จะเห็นได้ว่ำประเทศจีนมีแนวทำงในกำร
ก ำกับดูแลโดยเน้นที่กำรเซ็นเซอร์เนื้อหำ และกำรก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำ ที่อำจเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด  
ประเทศเกาหลีใต ้

ประเทศเกำหลีใต้มีมำตรกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศผ่ำนสภำภำพยนตร์ ของ
ประเทศเกำหลีใต้ (Korean Films Council) และคณะกรรมกำรภำพยนตร์ของประเทศเกำหลีใต้ (Seoul 
Film Commission) โดยเน้นไปที่กำรสนับสนุนให้มีกำรถ่ำยท ำเนื้อหำรำยกำรในประเทศเกำหลี แบ่งเป็น 3 
มำตรกำรใหญ่ๆ คือ มำตรกำรส่งเสริมด้ำนกำรเงิน สนับสนุนด้ำนสถำนที่ถ่ำยท ำ และมำตรกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำบทภำพยนตร์ในกรุงโซล  ปัจจุบันประเทศเกำหลียังมีกำรจ ำกัดเรื่องจ ำนวนโควตำเนื้อหำของ
ชำวต่ำงชำติ ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคส ำหรับกำรน ำเข้ำเนื้อหำต่ำงประเทศ แต่หำกเป็นเนื้อหำที่เกิดจำกกำรร่วม
ผลิตรำยกำรกับประเทศเกำหลีใต้ยังไม่มีมำตรกำรจ ำกัดกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศ เพรำะทำงรัฐบำล
ประเทศเกำหลีใต้เห็นควำมส ำคัญในกำรขยำยโอกำสกำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศผ่ำนกำรร่วมผลิตรำยกำรกับ
ต่ำงประเทศ  
แนวทางในการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ 

แนวทำงในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศมีหลำยรูปแบบ จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
รูปแบบของสนธิสัญญำ (Treaty) ว่ำด้วยกำรผลิตและกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์
ระหว่ำงประเทศเป็นที่นิยมส ำหรับหลำยประเทศ โดยในประเทศเหล่ำน้ีมีแนวทำงที่ส ำคัญที่คล้ำยคลึงกัน เช่น 
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มำตรกำรช่วยเหลือทำงภำษี มำตรกำรสนับสนุนเงินทุน มำตรกำรสนับสนุนด้ำนวีซ่ำ และประเด็นส ำคัญที่
ปรำกฏอยู่ในสนธิสัญญำร่วมผลิตระหว่ำงประเทศ เช่น องค์กรผู้รับผิดชอบ กำรแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับ และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเงิน 
สรุปปัญหาอุปสรรคของธุรกิจโสตทัศน์ของไทยใน ASEAN และประเทศท่ีเลือกศึกษา 

จำกกำรศึกษำสถำนภำพธุรกิจบริกำรโสตทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ของประเทศไทยและประเทศที่เลือกศึกษำพบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคของ
กำรท ำ Co-Production ของไทยมี 4 ประกำร ได้แก่  

1) ขำดประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ  
2) ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  
3) ข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรลงทุน  
4) ควำมน่ำสนใจของมำตรกำรส่งเสริมต่ำงๆ จำกทำงภำครัฐ 

ความเป็นไปได้ในการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับอาเซียนและ
ประเทศท่ีเลือกศึกษา 
 แนวทำงที่เป็นไปได้ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศมีดังนี้ 

1) รูปแบบของการร่วมผลิต: ประเทศไทยมีควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมผลิตกับประเทศที่เลือกศึกษำได้  
2 รูปแบบ ได้แก่ กำรร่วมผลิตอย่ำงเป็นทำงกำร และกำรร่วมผลิตอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

2) ประเด็นส าคัญท่ีควรระบุในสนธิสัญญาเรื่อง Co-Production: หำกมีกำรท ำสนธิสัญญำเรื่อง  
Co-Production กับต่ำงประเทศ ในสนธิสัญญำควรระบุประเด็นส ำคัญ เช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ควำมหมำยเนื้อหำ และสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ 

3) ความร่วมมือในเชิงแผนธุรกิจ (Business Model): รูปแบบในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์
ระหว่ำงประเทศอำจเป็นได้ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ควำมร่วมมือแบบพื้นฐำน (Basic Model) ควำม
ร่วมมือแบบมุ่งสู่อำเซียนในเขตภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (CLMVT Model) ควำมร่วมมือแบบมุ่งสู่ประเทศที่
สำม (Third Country Model) และควำมร่วมมือแบบมุ่งสู่ตลำดโลก (Global Market Model) 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลได้ ผลเสียของการใช้มาตรการส าคัญ 
รูปแบบท่ี 1 การให้อ านาจและมอบหมายหน้าท่ีแก่ ส านักงาน กสทช.  

ส ำนักงำน กสทช. ควรมีอ ำนำจในกำรจัดกำรกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมขัดแย้งระหว่ำงทุกฝ่ำยได้ และท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนหลักระหว่ำงผู้ร่วมผลิตเนื้อหำและหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีข้อดีได้แก่ ผู้ที่ประสงค์ร่วมผลิตเนื้อหำได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ แต่ทำงเลือกนี้อำจมีข้อเสียเช่น ระยะเวลำของกระบวนกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐอำจใช้เวลำนำน 
ควำมไม่แน่นอนของกระบวนกำรรับรองและอนุมัติ เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงองค์กรและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง 
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รูปแบบท่ี 2 การจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการร่วมผลิตโสตทัศน์แห่งชาติ1 
กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตโสตทัศน์แห่งชำติ เป็นกำรท ำงำนร่วมกันของตัวแทน 

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของภำครัฐ ประกอบด้วยผู้แทน จำกส ำนักงำน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม กรมกำร
ท่องเที่ยว กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ รูปแบบนี้มีข้อดี   
กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จะส่งผลให้เกิดกำรให้บริกำรกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่ครบวงจรมำกขึน้ 
โดยอำจมีข้อเสียคือ กำรรองรับด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องประกอบกับควำมสนใจในเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกันของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง อำจส่งผลให้กำรเกิดข้ึนของคณะกรรมกำรฯมีควำมเป็นไปได้น้อย 
รูปแบบท่ี 3 การสนับสนุนการลงทุนการร่วมผลิตเน้ือหาโทรทัศน์ในรูปตัวเงินจากส านักงาน กสทช.  

รูปแบบที่ 3 ถือเป็นกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำโดยตรงจำกส ำนักงำน กสทช . ซึ่งส ำนักงำน 
กสทช. อำจจะต้องก ำหนดงบประมำณที่จะใช้สนับสนุนในแต่ละปี ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำร
สนับสนุนข้ำงต้น คือ กำรส่งเสริมให้เกิดมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ กำรจ้ำงแรงงำนในท้องถ่ิน กำรใช้
จ่ำยในท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึนและกำรประชำสัมพันธ์เนื้อหำท้องถ่ิน 
รูปแบบท่ี 4 มาตรการสนับสนุนด้านเงินลงทุนของกระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและเชิงนโยบำย คือ  
มีกำรจัดสรรงบประมำณเงินสนับสนุนในโครงกำรเงินสนับสนุนโครงกำรภำพยนตร์และโสตทัศน์และก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวิดีทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) กระทรวง
วัฒนธรรมควรเป็นตัวแทนรัฐบำลในกำรท ำข้อตกลงร่วมผลิตโสตทัศน์กับประเทศ รวมถึงกำรมอบรำงวัลและให้
สร้ำงกำรยอมรับผู้ผลิต และควรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดโอกำสให้หน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติงำน เช่น กำรอนุญำตให้ ส ำนักงำน กสทช. มีส่วนร่วมในกำรผลักดัน
แผนกลยุทธ์ดังกล่ำว เป็นต้น ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือกำรร่วมมือและ
ประสำนงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำยเพื่อผลักดันกำรร่วมผลิตเนื้อหำ  
รูปแบบท่ี 5 มาตรการสนับสนุนด้านเงินลงทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ควรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรผลิตสื่อ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรรว่ม
ผลิตเนื้อหำด้วย พิจำรณำกำรยกเว้นหรือให้กำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษส ำหรับกำรให้ทุนสนับสนุนแก่  
ผู้ประสงค์ขอทุนที่มีกำรร่วมผลิตเนื้อหำ เพื่อเปิดโอกำสให้ทุนแก่กำรร่วมผลิตเนื้อหำเชิงพำณิชย์ที่ปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ เช่น ซีรี่ส์ทีวีและรำยกำรวำไรตี้โชว์ที่สร้ำงสรรค์ ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับ คือ กำรสร้ำง
แรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยเข้ำสู่กำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกข้ึน และส่งเสริมควำมหลำกหลำยของ "เนื้อหำที่
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์"  
 
 
 

                                                             
1 สื่อโสตทัศน์ หมำยถึง ภำพเคลื่อนไหวในรูปแบบสื่อภำพยนตร์ หรือสื่อโทรทศัน์ 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 12 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

รูปแบบท่ี 6 มาตรการสนับสนุนเงินคืน (Cash Rebate) ของกรมการท่องเท่ียว 
ในปัจจุบันกรมกำรท่องเที่ยวให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบที่เป็นตัวเงิน กรมกำรท่องเที่ยว

ควรพิจำรณำเพิ่มอัตรำกำรคืนเงินตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสำกล เพื่อกระตุ้นให้เกิดขนำดกำรผลิตที่
สูงข้ึนในประเทศ ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ผลิต
เนื้อหำของไทยเข้ำสู่กำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกข้ึน เพิ่มอัตรำกำรแข่งขันกำรร่วมผลิตเนื้อหำในระดับนำนำชำติ 
กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนร่วมผลิตเนื้อหำในโครงกำรขนำดใหญ่ และเพิ่มประสิทธิภำพและกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในข้ันตอนกำรขอเงินคืนแก่ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ  
รูปแบบท่ี 7 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบที่มิใช่ตัวเงิน โดยกำร
แบ่งปันข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนให้บริษัทภำยในประเทศไทยเข้ำร่วม
กิจกรรม ซึ่งกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรพิจำรณำในกำรสร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
ส ำหรับธุรกิจโสตทัศน์และเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องกำรจัดจ ำหน่ำยในประเทศเป้ำหมำย ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่
คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็งกับคู่ค้ำ  
ในต่ำงประเทศ สร้ำงควำมมั่นคงในอุตสำหกรรมกำรร่วมผลิตเนื้อหำภำยในประเทศ รวมทั้งเป็นกำร
เตรียมพร้อมให้กับผู้ผลิตเพื่อเปิดรับกับโอกำสและกำรแข่งขันในอนำคต 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 
 ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรเตรียมปรับตัวและกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจ  เพื่อตอบรับควำม 
ท้ำทำยในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์เกิดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) กำรผลิตร่วมแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) กล่ำวคือเป็นกำรท ำสนธิสัญำหรือ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศผลิตเพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บริษัทของประเทศ
ผู้ด ำเนินกำรผลิตโสตทัศน์ร่วมกันตำมข้อตกลง เนื่องจำกประเทศไทยอยู่ในช่วงกระบวนกำร
เริ่มต้นจึงไม่มีกำรปรับตัวทำงธุรกิจ และควรพิจำรณำประเด็นส ำคัญในสนธิสัญญำก่อน  

2) กำรผลิตร่วมแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) เป็นกำรร่วมกันผลิตรำยกำร
ระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) จำก 2 ประเทศหรือมำกกว่ำ โดยข้อตกลง
และเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตำมสัญญำทำงธุรกิจที่ตกลงกันเอง ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ประกอบกำร
พบอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจดังนี้ 

ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจกับต่างชาติ 
 ในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ ทั้งในรูปแบบของ Official Co-Production หรือ Unofficial 
Co-Production ผู้ประกอบกำรล้วนต้องเจอควำมท้ำทำยใหญ่ๆ 3 ด้ำนได้แก่  

1) ด้ำนกฎหมำย เนื่องจำกแต่ละประเทศมีกำรใช้กฎหมำยและระบบกฎหมำยที่ไม่เหมือนกัน  
ท ำให้เกิดควำมท้ำทำยแก่ผู้ประกอบกำรในกำรใช้กฎหมำย ซึ่งรวมไปถึงด้ำนควำมเช่ือมั่นทำง
ระบบกฎหมำยด้วย  
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2) ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม เนื่องจำกในแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงทั้งในด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรปรับเนื้อหำที่จะน ำเสนอให้เหมำะสมกับประเทศ
นั้นๆ 

3) ด้ำนกำรเงิน เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกในกำรประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบกำรควรหำ
ผู้สนับสนุนหรือวำงแผนจัดกำรด้ำนกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจ 

แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ Official Co-Production 
 กำรผลิตร่วมแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) ภำยใต้กำรท ำสนธิสัญญำหรือข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ กล่ำวคือ เมื่อรัฐบำลของบริษัทผู้ร่วมผลิตทั้งสองประเทศหรือมำกกว่ำ มีกำรเจรจำและลงนำม
สนธิสัญญำ (Treaty) อย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกันแล้ว ประเด็นที่น่ำสนใจมีดังนี้ 

 การนิยามความหมาย 

 ในกำรท ำข้อตกลงหรือสัญญำที่ดีจะต้องมีกำรนิยำมควำมหมำยของค ำให้มีควำมชัดเจน 
เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจตรงกัน จำกกำรศึกษำสนธิสัญญำหรือข้อตกลงในกำรท ำ Co-production 
ของประเทศอื่นๆ ที่ปรึกษำพบว่ำกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ โดยมีนิยำมว่ำ กำร
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ หมำยถึง รำยกำรโทรทัศน์ เช่น ละครดรำม่ำ แอนิเมช่ัน 
รำยกำรบันเทิง รำยกำรสำรคดีรวมถึงเนื้อหำออนไลน์ ที่ท ำโดยบริษัทผู้ผลิตของประเทศที่ลงนำม  
ในสนธิสัญญำหรือข้อตกลงร่วมกัน 

 สิทธิประโยชน์ 
 เรื่องสิทธิประโยชน์ เป็นอีกเรื่องที่บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำควรให้ควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำร 
ประกันผลประโยชน์ของบริษัทผู้ผลิตของแต่ละประเทศที่จะร่วมผลิตรำยกำร ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิต
เนื้อหำในแต่ละประเทศได้รับอนุมัติโครงกำรในกำรร่วมผลิต บริษัทผู้ผลิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตำม
กฎหมำยหรือกำรก ำกับดูแลของประเทศคู่สัญญำ 

 การลงเงินทุน 
 ในกำรร่วมด ำเนินธุรกิจเรื่องเงินลงทุนเป็นเรื่องที่ส ำคัญ จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำพบว่ำ 
ในหลำยประเทศยังไม่มีกำรแบ่งเงินลงทุนข้ันต่ ำของรำยกำรโทรทัศน์และแอนิเมช่ัน ประกอบกับกำร
จ ำกัดกำรลงทุนข้ันต่ ำทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรเงินและทำงเทคนิคควรก ำหนดกำรลงทุนให้มีควำมชัดเจน
เพื่อให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรต่อไป 

แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ Unofficial Co-Production 
 กำรผลิตร่วมแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) เป็นกำรร่วมกันผลิตรำยกำรระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร (ผู้ผลิตเนื้อหำ) จำกสองประเทศหรือมำกกว่ำ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตำม
สัญญำทำงธุรกิจที่ตกลง ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อค ำนึงในกำรร่วมผลิตที่แตกต่ำงกัน และผู้ประกอบกำรไทยควร
ปรับตัวในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมผลิตดังนี้ 
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การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
 ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลำดที่มีศักยภำพในแง่ของขนำดตลำดและกำรโฆษณำที่เติบโตอย่ำง
รวดเร็วที่สุดในอำเซียน จึงท ำให้ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภำพในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศไทย อย่ำงไร
ก็ตำม ยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร อำทิ เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและ
ควำมเช่ือระหว่ำงประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรร่วมผลิต
เนื้อหำกับผู้ประกอบกำรเทศอินโดนีเซีย ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับตัวโดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบกำรอินโดนีเซียก่อนด ำเนินธุรกิจและควรมีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบำงอย่ำงเพื่อให้เข้ำกับวัฒนธรรม
ของประเทศอินโดนีเซีย 
การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 ประเทศเวียดนำมมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกับต่ำงประเทศจำกกำรน ำเข้ำรปูแบบและกำรผลติ
ร่วม ประเทศเวียดนำมจึงมีควำมเช่ียวชำญในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ ผู้ประกอบกำรไทยควรมี
ข้อจ ำกัดส ำหรับ Co-Production ในประเทศเวียดนำม โดยผู้ประกอบกำรไทยควรผลิตประเภทเนื้อหำที่คน
เวียดนำมนิยมรับชมในกำรเข้ำสู่ตลำดเนื้อหำในเวียดนำม นอกจำกนี้ เนื่องจำกประเทศเวียดนำมเป็นประเทศ 
ที่ใช้ระบบปกครองแบบสังคมนิยม ดังนั้นกำรเริ่มธุรกิจในเวียดนำมจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำก ดังนั้ น
ผู้ประกอบกำรไทยควรสร้ำงควำมประทับใจในกำรพบปะหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร
เวียดนำมก่อนเริ่มธุรกิจ 
การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 
 ประเทศจีนเป็นอีกประเทศที่มีศักยภำพในกำร Co-Production เนื่องจำกประเทศจีนมีประชำกร
จ ำนวนสูงที่สุดในเอเชีย อย่ำงไรก็ตำมประเทศจีนมีข้อควรค ำนึงถึงที่อำจเป็นอุปสรรคในกำร Co-Production 
กับประเทศไทยหลักๆ ดังนี้  

1) กำรก ำหนดประเภทเนื้อหำและกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่เข้มงวด  
2) กำรส่งเสริมกำรใช้แพลตฟอร์มของตัวเองส ำหรับกำรเผยแพร่เนื้อหำ   
3) ควำมหลำกหลำยของผู้ประกอบกำร  

ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบกำรไทยจึงควรมีกำรปรับตัวทำงธุรกิจในกำรท ำ Co-Production กล่ำวคือ  

1) ปรับใช้เนื้อหำที่มีอยู่ในกำรเข้ำสู่ตลำดคู่ค้ำ  
2) พิจำรณำช่องทำงในกำรเผยแพร่เนื้อหำของประเทศจีน 
3) ตรวจสอบคู่ค้ำว่ำมีกำรจดทะเบียนธุรกิจอย่ำงถูกต้องก่อนด ำเนินธุรกิจร่วมกัน 
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การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 
 ประเทศเกำหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภำพมำกที่สุดในแง่ของกำรเข้ำถึงตลำดโทรทัศน์และ
ควำมพร้อมด้ำนดิจิทัล ทั้งนี้ ประเด็นที่ผู้ประกอบกำรควรระมัดระวังมีอยู่ 3 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่  

1) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  
2) คุณภำพของเนื้อหำ  
3) ลักษณะกำรท ำธุรกิจของคนเกำหลีใต้  

ดังนั้นผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับตัวทำงธุรกิจ ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำเทคโนโลยีและปรับปรุง
ก ำลังกำรผลิต กำรใช้ทรัพยำกรในอุตสำหกรรมให้เกิดประโยชน์ กำรขอรับเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐบำล 
และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนที่ดีและสร้ำงควำมไว้วำงใจให้แก่ผู้ประกอบกำรเกำหลีใต้  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ 
 ที่ปรึกษำจัดท ำข้อเสนอแนะในรูปแบบมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำ
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย กสทช. และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
วิเครำะห์ผลกระทบที่จะตำมมำและผู้ได้รับผลกระทบ 
แนวทางการส่งเสริม และมาตรการป้องกันในการเปิดตลาดธุรกิจบริการโสตทัศน์ 
 ตลำดธุรกิจบริกำรโสตทัศน์นั้นมีรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกำรเปิดตลำดอยู่หลักๆ 3 
รูปแบบ  

1) กำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำ (Content Exchange)  
2) กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-production)  
3) กำรร่วมทุน (Joint Venture)  

โดยทั้ง 3 รูปแบบล้วนแต่ต้องอำศัยควำมร่วมมือกับฝ่ำยประเทศคู่ค้ำทั้งสิ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ผลกระทบด้ำนบวกและป้องกันผลกระทบด้ำนลบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรเปิดตลำด จึงก่อให้เกิดแนวทำงกำร
ส่งเสริมและมำตรกำรป้องกันกำรเปิดตลำด สรุปได้ดังนี ้

มาตรการส่งเสรมิการเปิดตลาด แนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกัน 

1. ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
(Intellectual Property) 

กำรสง่เสรมิเรื่องทรัพยส์ินทำงปญัญำมี
บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ.25572 และ
พระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิฉบับที่ 2 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25583  

กำรปฏิบัตงิำนของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ตำมแผนปฎิบัติกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรละเมิด
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ และส ำนักงำน 
กสทช. ควรร่วมมือในกำรบังคับใช้
กฏหมำยอย่ำงเครง่ครัด  

                                                             
2 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
3 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ ์(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2558 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 16 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

มาตรการส่งเสรมิการเปิดตลาด แนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกัน 

2. วีซ่ำและใบอนญุำตท ำงำน 
(Visa and Work Permit) 

จัดให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำง
กรมกำรท่องเที่ยวกับกระทรวงแรงงำน
ในเรื่องเอกสำร กระบวนกำรขออนมุัติ 
หรือกำรจัดต้ังศูนย์ให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรด้ำนเอกสำรและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

ภำครัฐ เช่น กระทรวงต่ำงประเทศ
อำจมีกำรทบทวนเงือ่นไขกำรใช้
บัตรผ่ำนแดน นอกจำกนี้ ยังมกีำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลคนเข้ำเมือง
ให้ทันสมัยเพือ่ใหส้ำมำรถเช่ือมโยง
ประสำนระหว่ำงหน่วยงำนอื่นๆ 

3. นโยบำยสง่เสรมิกำรลงทุน 
(Investment Incentives) 

ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) มีกำรสง่เสรมิ
ผ่ำนทำงนโยบำยสง่เสรมิกำรลงทุน ซึ่ง
ธุรกิจภำพยนตร์และวีดิทัศน์ เข้ำข่ำย
ได้รับสทิธิประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์  

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรขอรับ
สิทธิประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน  

4. สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน  
(Monetary Incentives) 

ประเทศไทยควรส่งเสริมกำรเปิดตลำด
บริกำรโสตทัศน์ผ่ำนโครงกำรกำรให้
สิ่งจูงใจทำงด้ำนกำรเงิน เช่น 
มำตรกำรเงินคืน และกำรให้ทุน  

กำรใหส้ิ่งจูงใจหรือทุนของภำครัฐ
ควรมีหลกัเกณฑ์ในกำรเลือก
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำงบประมำณในกำร
ส่งเสริมบริกำรโสตทัศน์จะถูก
น ำไปใช้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

5. งำนพบปะทำงธุรกิจ 
(Networking Event) 

กำรจัดงำนพบปะทำงธุรกจิของ
อุตสำหกรรมบริกำรโสตทัศน์แบบ
นิทรรศกำร กำรจับคู่ทำงธุรกจิ และ
กำรประกวด เป็นต้น  

ในกำรจัดงำนพบปะทำงธุรกิจ ควร
มีกำรลงทะเบียนผูเ้ข้ำร่วมงำน เพื่อ
กำรตรวจสอบกำรมีตัวตนของ
ผู้เข้ำร่วม และลดปัญหำของกำรให้
ข้อมูลเท็จของบริษัททีเ่ข้ำร่วม 

มาตรการสนับสนุน Co-Production 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมแรกที่หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยสำมำรถท ำเพื่อสนับสนุน
กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดต้ังหน่วยงำนภำครัฐข้ึนมำเพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนหลัก (Competent Authority) ในกำรด ำเนินงำนและอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงจัดท ำ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรสนับสนุน Co-Production อย่ำงเป็นทำงกำร  
ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กสทช. 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมที่ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถท ำเพื่อสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดต้ังกองทุนส ำหรับโครงกำร Co-Production และกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำรและสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกับต่ำงประเทศ  
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ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นไปในเรื่องของกำรสนับสนุนให้เกิดสำขำรำงวัลและกำรเชิดชูเกียรติส ำหรับเนื้อหำรำยกำร
โครงกำร Co-Production และกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกับส ำนักงำน กสทช .  
ในอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
ข้อเสนอแนะต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับกองทุน
พัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ (กองทุนฯ) คือ ให้ทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
(Co-Production) สนับสนุนสื่อที่ใช้นวัตกรรมในกำรผลิต เช่น กำรใช้กระบวนกำรสร้ำงภำพฮอโลแกรม 
(Holography) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality และ virtual Reality) เป็นต้น รวมไปถึง
ทบทวนประเด็นเรื่องกำรบริหำรลิขสิทธ์ิที่ผู้ประกอบกำรมีควำมกังวลอยู่ 
ข้อเสนอแนะต่อกรมการท่องเท่ียว 
 แนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับกรมกำรท่องเที่ยวคือกำร
ปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนสูงสุดของมำตรกำรเงินคืนจำกเดิมร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 204 เป็น ร้อยละ15 ถึง ร้อยละ 
30 ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นงินลงทุนที่มำจำกต่ำงประเทศที่ใช้จ่ำยในรำชอำณำจักรไทย เพื่อท ำให้โครงกำรมี
ควำมโดดเด่นมำกขึ้น 
ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมที่กรมสง่เสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศสำมำรถท ำเพื่อสนบัสนุนกำร
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผูป้ระกอบกำรธุรกจิทัง้
ในและนอกประเทศ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรจบัคู่ทำงธุรกิจส ำหรับธุรกจิบริกำรโสตทัศน์ เพือ่ช่วยในกำรขยำย
ช่องทำงตลำดแก่ธุรกจิภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย  

                                                             
4 ประกำศกรมกำรท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข ส ำหรับกำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำมมำตรำกำรส่งเสริมกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 
2560 
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2 ขอบเขต ผลการศึกษาองค์ประกอบ  
และปัจจัยในการร่วมผลติเนื้อหารายการโทรทศัน์ระหว่างประเทศ (Co-Production) 

ด้วยวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรนี้เพื่อศึกษำภำพรวมโครงสร้ำงและทิศทำงกำรท ำธุรกิจ รวมไปถึง
กฎระเบียบและนโยบำยทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมร่วมมือประเทศต่ำงๆ และเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย ในบริกำรโสตทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ เพื่อประเมินประโยชน์และผลกระทบ 
ที่ประเทศไทยจะได้รับจำกกำรค้ำบริกำรในอำเซียน รวมถึงก ำหนดแนวทำงนโยบำยที่เกี่ยวข้องนั้น ขอบเขต
ของโครงกำรที่เป็นไปได้ สำมำรถหมำยรวมถึงกำรศึกษำและพัฒนำภำพรวมของทั้งตลำดกิจกำรโทรทัศน์ตั้งแต่
ต้นน้ ำไปจนถึงปลำยน้ ำ กล่ำวคือ ตั้งแต่ด้ำนผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Producer) ไปจนถึงด้ำนกำรเผยแพร่
สัญญำณโทรทัศน์ (Distribution) ตลอดจนด้ำนผู้รับชม (End User) อยำ่งไรก็ตำม ขอบเขตของรำยงำนฉบับนี้ 
ที่ปรึกษำมุ่งเน้นกำรศึกษำและกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับด้ำนผู้ผลิตเนื้อหำ (Content 
Producer) เป็นหลัก เนื่องจำกกำรแข่งขันภำยในตลำดโทรทัศน์ที่เพิ่มมำกข้ึนท ำให้เนื้อหำ (Content) 
กลำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของช่องรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงเพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยไปยังต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงของกำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำ 
(Content Exchange) ซึ่งสำมำรถท ำได้ในหลำกหลำยรูปแบบ 

 
รูปที่ 2-1: ขอบเขตของโครงกำร 

กำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำ (Content Exchange) ระหว่ำงประเทศน้ันสำมำรถท ำได้หลำกหลำยรูปแบบ 
เช่น กำรส่งออก/น ำเข้ำเนื้อหำที่ผลิต (Content Import and Export) กำรซื้อขำยลิขสิทธ์ิเนื้อหำ (Content 
Licensing) และกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) เป็นต้น ทั้งนี้ในขอบเขตของโครงกำรนี้ 
ที่ปรึกษำจะท ำกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ “การร่วมผลิตรายการ
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โทรทัศน์ (Co-Production)” เท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำที่สำมำรถสร้ำง
ผลกระทบเชิงบวกให้แก่อุตสำหกรรมสื่อโสตทัศน์ของไทยได้ค่อนข้ำงสูง ทั้งในแง่ของกำรสร้ำงกำรแพร่กระจำย
องค์ควำมรู้/ทักษะ (Knowledge Spillover) ในอุตสำหกรรมโสตทัศน์จำกประเทศสู่ประเทศ รวมไปถึงกำร
ช่วยให้ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยสำมำรถเจำะตลำดต่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึนจำกกำรมีคู่ค้ำ 
(Partner) ที่มีช่องทำงกำรเข้ำถึง (Distribution Channel) และเข้ำใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 

2.1 นิยามของการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production) 

Co-Production คือ กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศระหว่ำงผู้ผลิตสื่อทำงโทรทัศน์ 
จำก 2 ประเทศข้ึนไป โดยอำศัยควำมร่วมมือในหลำกหลำยด้ำน เช่น ควำมร่วมมือด้ำนกำรเขียนบท กำรเงิน 
นักแสดง และองค์ควำมรู้ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง เป็นต้น โดยประโยชน์หลักของกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำง
ประเทศ คือ กำรร่วมจ่ำยต้นทุนกำรผลิต (Cost Sharing) กำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ของบริษัท 
ผู้เป็นประเทศคู่ค้ำ (Technical Know-how Spillover) รวมไปถึงเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร และกลไก
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐต่ำงๆ ได้ 

 

รูปที่ 2-2: นิยำมกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Definition of Co-Production) 

ทั้งนี ้ในทำงปฏิบัติของกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) นั้นไม่จ ำเป็นต้องเป็น
กำรร่วมมือกันเฉพำะในข้ันตอนของกำรผลิต (Production) เช่น กำรถ่ำยท ำ ฯลฯ เท่ำนั้น หำกแต่สำมำรถเป็น
ควำมร่วมมือกันได้ทั้งกระบวนกำรของกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ ตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มแรกของกำรผลติ 
เช่น ข้ันตอนของกำรคัดเลือกเนื้อหำและกำรหำเงินทุนสนับสนุน ตลอดจนข้ันตอนสุดท้ำยหลังจำกที่ผลิต
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เนื้อหำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เนื้อหำ) โดยกระบวนกำรของกำรผลิตเนื้อหำ
รำยกำรโทรทัศน์โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นพัฒนา (Development): ผู้อ ำนวยกำรสร้ำงเลือกเนื้อหำที่จะผลิต เพื่อให้ผู้เขียนบททดลองเขียน
ร่ำงเนื้อหำข้ึนมำ พร้อมกับวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเมินรำยรับที่คำดว่ำจะได้ จำกนั้นจึงน ำไป
เสนอให้นักลงทุน และเริ่มท ำกำรเขียนบทรำยกำรภำยหลังจำกได้รับกำรตกลงสนับสนุนจำกนักลงทุน 

2. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production): ผู้ก ำกับเขียนกรอบแนวทำงกำรถ่ำยท ำเพื่อแสดงเรื่องรำว 
ที่สมบูรณ์ จำกนั้นจึงท ำกำรวำงแผนงบประมำณ และเริ่มท ำกำรรับสมัครบุคลำกร และส่งค ำขออนุมัติ
ในเรื่องต่ำงๆจำกผู้มีอ ำนำจที่เกี่ยวข้อง  

3. ขั้นผลิต (Production): เป็นกำรขนส่งอุปกรณ์และนักแสดงรวมถึงบุคลำกรไปยังสถำนที่ถ่ำยท ำ 
และจัดเตรียมสถำนที่เพื่อให้พร้อมส ำหรับกำรถ่ำยท ำ จำกนั้นจึงเริ่มกำรถ่ำยท ำตำมแผนที่วำงไว้  
และท ำกำรพิจำรณำและทบทวนผลกำรถ่ำยท ำ 

4. ขั้นหลังการผลิต (Post-Production & Distribution): เป็นข้ันตอนของกำรตัดต่อ ใส่เทคนิคพิเศษ
หรือ เอฟเฟกต์ และใส่เสียงเข้ำไปในสื่อโทรทัศน์จำกนั้นจึงท ำกำรโฆษณำ และจัดส่งสื่อโทรทัศน์นั้นไป
แสดง และจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนผู้จัดจ ำหน่ำย 

 
รูปที่ 2-3: กระบวนกำรในกำรผลิตสื่อโสตทัศน์ 

 รูปแบบของกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) สำมำรถแยก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรผลิตร่วมแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) และกำรผลิตร่วมแบบ 

ไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) 
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2.1.1 การร่ วมผลิต เ น้ือหารายการ โทร ทัศน์ระหว่า งประ เทศแบบเ ป็นทา งการ  (Official  
Co-Production) 

กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร  (Official Co-Production) คือ  
กำรผลิตรำยกำรร่วมระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) จำก 2 ประเทศ โดยที่รัฐบำลของ
บริษัทผู้ร่วมผลิตในแต่ละประเทศได้มีกำรเจรจำต่อรองและลงนำมสนธิสัญญำ (Treaty) อย่ำงเป็นทำงกำร
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บริษัทของประเทศผู้ด ำเนินกำรผลิตโทรทัศน์ร่วมกันตำม
ข้อตกลง โดยเมื่อรัฐบำลของทั้งสองประเทศมีกำรลงนำมสนธิสัญญำร่วมกันแล้ว บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำในแต่ละ
ประเทศจะสำมำรถท ำเรื่องขออนุมัติให้โครงกำร (Project) ที่มีกำรร่วมผลิตน้ันกลำยเป็นข้อตกลงกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) ได้ เมื่อโครงกำรดังกล่ำวได้เป็น 
Official Co-Production แล้ว เนื้อหำที่ถูกผลิตข้ึนจำกโครงกำรจะถือว่ำเป็นกำรผลิตภำยในประเทศรูปแบบ
หนึ่ง ท ำให้สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนที่เท่ำเทียมกันจำกทุกภำคส่วนเสมือนเป็นกำรผลิตภำยในประเทศ เช่น 
เงินทุนสนับสนุนจำกรัฐบำล กำรขอวีซ่ำส ำหรับพนักงำนต่ำงชำติ  และกำรน ำเข้ำอุปกรณ์กำรถ่ำยท ำ ฯลฯ 
ปัจจุบันประเทศที่มีกำรลงนำมสนธิสัญญำในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร
กับต่ำงประเทศ ตัวอย่ำงเช่น สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศเกำหลีใต้) สำธำรณรัฐประชำชน
จีน (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศจีน) สำธำรณรัฐอินเดีย (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศอินเดีย) สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 
(ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศสิงคโปร์) ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนำดำ ประเทศอังกฤษ และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศออสเตรเลีย) เป็นต้น  

 

รูปที่ 2-4: กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Co-Production) 

Official Co-production

Official Co-productions projects are made in accordance with 
audio visual treaties between governmental bodies, viewing co-
produced content as domestic content.
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Definition Key Considerations

Benefit Claim 
(grant, tax 
relief, etc.)

The responsible state agencies should set 
criteria that balance the contribution from 
the two producers in the following aspects:

Financial Contribution

• i.e. Min/Max Financial 
Contribution % from 2 co-
producers

Technical Contribution

• Creative Contribution; i.e.  % 
share of expenditures on 
goods, services,  facilities

• % share of skilled personnel

Cultural Contribution

• Language used in content
• Location choice

Benefit Claim 
(grant, tax 
relief, etc.)
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ทั้งนี้ในกำรท ำสนธิสัญญำเพื่อกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร 
(Official Co-Production) นั้น หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจ ำเป็นจะต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์/เงื่อนไขต่ำงๆ  
ที่ส ำคัญในกำรจะอนุมัติให้โครงกำรใดโครงกำรหนึ่งถือเป็น Official Co-Production เนื่องจำกกำรตีควำมของ
ค ำว่ำ Co-Production ของแต่ละบุคคลอำจมีควำมแตกต่ำงกันไป ท ำให้กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของ 
Co-Production จึงเป็นประเด็นส ำคัญ ได้แก่ “ควำมมีส่วนร่วม (Contribution)” ระหว่ำงผู้ผลิตรำยกำร 2 
ประเทศในมิติต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1) ใช้มิติด้านการมีส่วนร่วมด้านการเงิน (Financial Contribution) – ในสนธิสัญญำระหว่ำง
สองประเทศ หน่วยงำนภำครัฐที่ เกี่ยวข้องอำจก ำหนดระดับควำมมีส่วนร่วมทำงกำรเงิน 
(Financial Contribution) ข้ันต่ ำ/ข้ันสูงของบริษัทร่วมผลิตเนื้อหำ (Co-producer) ที่เป็นคู่ค้ำ
กัน เช่น ข้ันต่ ำร้อยละ 30 หรือข้ันสูงร้อยละ 70 เป็นต้น5 ทั้งนี้เพื่อคงสถำนะของควำมร่วมมือให้
เป็น “กำรร่วมทุน (Co-financing)” ระหว่ำงคู่ค้ำ และเพื่อป้องกันกรณีของกำรลงทุนเพียงฝ่ำย
เดียวและกำรว่ำจ้ำงที่ต้องกำรมำรับสิทธิประโยชน์โดยมิใช่ Co-Production ที่แท้จริง 

2) ใช้มิติการมีส่วนร่วมด้านเทคนิค (Technical Contribution) – กำรมีส่วนร่วมทำงด้ำน
เทคนิค เช่น ด้ำนทรัพยำกรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Contribution) เป็นประเด็นที่
ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสมดุลในกำรร่วมผลิตระหว่ำงคู่ค้ำทั้งสองประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของกำรท ำ Official Co-produciton ตั้งแต่แรก (ได้แก่ กำรแพร่กระจำยของ
องค์ควำมรู้ และกำรพัฒนำบุคลำกร) โดยตัวช้ีวัดหลักๆ ที่อำจน ำมำใช้วัดระดับควำมมีส่วนร่วม
ดังกล่ำว ได้แก่ 
o สัดส่วนของทรัพยำกรหลักในกำรผลิตของแต่ละประเทศ – เช่น ร้อยละของพนักงำน 

ในประเทศต่อพนักงำนทั้งหมดในกำรผลิต ฯลฯ 
o สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำย (Expenditure) เกิดข้ึนในแต่ละประเทศ – เช่น ค่ำอุปกรณ์  

ค่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสถำนที่ ค่ำเดินทำง ค่ำกำรตลำด ฯลฯ 
3) ใช้มิติการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรม (Cultural Contribution) – เช่น ภำษำที่จะใช้ในเนื้อหำ

อำจใช้ภำษำกลำงระหว่ำงสองประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ (หรือหำกเลือกภำษำของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นภำษำหลัก อำจต้องมีข้อตกลงกำรท ำค ำบรรยำยใต้ภำพ (Subtitle) เป็นต้น) 
รวมไปถึงสถำนที่ในกำรถ่ำยท ำ (Location) ควรตอ้งถ่ำยท ำในประเทศของประเทศคู่ค้ำเป็นหลัก 
โดยควรถ่ำยท ำฉำกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีสัดส่วนกำรลงทุนเงิน (Financial Contribution) 
มำกกว่ำ เป็นต้น 

                                                             
5 สัดส่วนดังกล่ำวอำจแตกต่ำงกันในสนธิสญัญำกับประเทศต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง 
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2.1.2 การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบไม่เป็นทางการ (Unofficial Co-Production) 

กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) คือ 
กำรร่วมกันผลิตรำยกำรระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) เอง จำก 2 ประเทศหรือมำกกว่ำ 
โดยไม่ได้อำศัยสนธิสัญญำของรัฐบำลเข้ำมำเกี่ยวข้อง กล่ำวคือ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นไป 
ตำมสัญญำทำงธุรกิจที่บริษัทคู่ค้ำทุกฝ่ำยตกลงกันเอง ดังนั้นกำรท ำควำมร่วมมือในลักษณะนี้อำจไม่ได้ 
กำรสนับสนุนใดๆ จำกรัฐบำล หำกแต่เป็นกำรเห็นช่องทำงทำงกำรค้ำของผู้ร่วมผลิตรำยกำรเอง โดยลักษณะ
ทั่วไปของกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำรที่ส ำคัญมี 4 ประกำรดังนี้ 

1) กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศจะต้องมีกำรร่วมมือกันอย่ำงน้อย 1 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค หรือด้ำนศิลป์ 

2) ควำมเป็นเจ้ำของเนื้อหำที่ท ำกำรผลิต (ลิขสิทธ์ิ) จะเป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
ในสัญญำทำงธุรกิจระหว่ำงกัน 

3) ทั้งสองฝ่ำยจะต้องเป็นบริ ษัทจดทะเบียน ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อกำรผลิต เนื้อหำที่อยู่ 
ในประเทศที่ท ำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

4) เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจำกลักษณะข้ำงต้นจะเป็นไปตำมข้อตกลงที่ถูกระบุในสัญญำทำงธุรกิจ
แตกต่ำงกันไปในแต่ละกรณี  

 
รูปที่ 2-5: กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production)  

 
 

Unofficial Co-production

 Both are Producing companies
 At least 1 contribution: Financially, 

Technically OR Artistically
 Terms and agreements customized 

per case

Principal

Business contract

Partner
Country

None, serve as 
Production house 

Full involvement in  
production service

Assist in Production
Partial involvement

Shared involvement

None, just provide
service

Shared ownership 
& investment

Investment & 
Ownership

Involvement

Local Contribution

1

2

3

Entrusted Co-production

Joint Co-production

Assisted Co-production

Types
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ทั้งนี้ กำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial  
Co-Production) แบ่งได ้3 ประเภท ตำมระดับของควำมร่วมมือจำกองค์กรในประเทศน้ันๆ ดังนี ้

1) การผลิตท่ีได้รับการสนับสนุน (Assisted Production) คือ กำรที่บริษัทต่ำงชำติเข้ำมำจ้ำง
บริษัทท้องถ่ินในประเทศน้ันๆ เพื่อขอควำมช่วยเหลือด้ำนกำรผลิต โดยบริษัทต่ำงชำติจะแบกรับ
ต้นทุนทุกอย่ำงทั้งหมด ในขณะที่บริษัทท้องถ่ินให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆหรือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตให้แก่บริษัทต่ำงชำติเท่ำนั้น 

2) การผลิตร่วมกัน (Joint Production) คือ กำรที่ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันลงทุน ผลิต และจัดจ ำหน่ำย 
รวมถึงกำรร่วมกันถือลิขสิทธ์ิ แบกรับควำมเสี่ยง และแบ่งผลก ำไร  

3) การผลิตท่ีได้รับการมอบหมาย (Entrusted Production) คือ บริษัทต่ำงชำติเข้ำมำว่ำจ้ำง
บริษัทท้องถ่ิน ในด้ำนกำรบริกำรกำรผลิตทั้งหมด โดยบริษัทต่ำงชำติจะแบกรับต้นทุนทุกอย่ำง
ทั้งหมดเช่นกัน 

กำรผลิตร่วมกันในรูปแบบ Joint Production เป็นกำรร่วมผลิตที่ใกล้เคียงกับกำรร่วมผลิตแบบเป็น
ทำงกำร (Official Co-Production) มำกที่สุด เนื่องจำกเป็นควำมร่วมมือในกำร ลงทุน ผลิต และจัดจ ำหน่ำย 
ของทั้งสองฝ่ำย และยังรวมถึงกำรร่วมกันถือลิขสิทธ์ิอีกด้วย โดยข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรผลิตร่วมกัน (Joint 
Production) และกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) 
คือเรื่องของสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ และเรื่องกำรได้รับกำรสนับสนุนที่เท่ำเทียมกันจำกทุกภำคส่วนเสมอืน
เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ 

 

รูปที่ 2-6: ตัวอย่ำงกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศแบบไม่เป็นทำงกำรของประเทศไทย 

Unofficial Co-production: previous examples

1990
2003

2001

2015

2004 2017

“Two Way Asia”

Workpoint and Nippon 
Hoso Kyokai (NHK)

“Psychic Hero”

Broadcast Thai Television 
and K-production

“Golden Dragon Game”

Kantana Group and Last Star

“Split Second”

Broadcast Thai Television and 
Television Broadcasts Limited

“Dream Team Thailand”

Triple Two Co.,. Ltd. and Bangkok 
Broadcasting TV Channel 7 and Korean 
Broadcasting System (KBS)

Documentary

Animation

Game Show

TV series

Game Show
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ตัวอย่างการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศแบบไม่เป็นทางการของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีประสบกำรณ์กำรท ำ Co-Production ร่วมกับต่ำงประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเริ่ม
จำกกำรแลกเปลี่ยนนักแสดง เพื่อเปิดเส้นทำงกำรขยำยฐำนผู้ชมในต่ำงประเทศ และค่อยๆ เพิ่มระดับเป็นกำร
ท ำ Co-Production โผลงำนที่ผ่ำนมำของประเทศไทยผลิตรำยกำรร่วมกับต่ำงประเทศ คือ Two Way Asia 
รำยกำรสำรคดีที่บริษัท เวิร์คพอยท์ ของประเทศไทยผลิตร่วมกับบริษัท Nippon Hoso Kyokai (NHK) ของ
ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 25336 และในปี พ.ศ. 2544 ได้ผลิตแอนิเมช่ัน ช่ือว่ำ Psychic Hero เป็นผลงำนของ
บริษัท บอร์ดคำสท์ไทย จ ำกัด กับบริษัท K-Production ของประเทศเกำหลีใต้7 ต่อมำในปี พ.ศ. 2546 ได้ผลิต
เกมโชว์ ช่ือว่ำ Golden Dragon Game ของบริษัท กันตนำ กับบริษัท Lasta ของประเทศสำธำรณรัฐสังคม
นิยมเวียดนำม (ต่อไปเรียกว่ำ ประเทศเวียดนำม)8 ในปี พ.ศ. 2547 ผลิตทีวีซีรี่ส์ ช่ือว่ำ Split Second หรือ
ข้ำมฟ้ำเฉือนคม ของบริษัท บอร์ดคำสท์ไทย กับบริษัท Television Broadcasts Limited ของฮ่องกง9 ต่อมำ
ปี พ.ศ. 2558 ได้มีกำรผลิตเกมโชว์ที่ช่ือว่ำ Dream Team Thailand ดำรำเฮโย ที่เป็นผลงำนของบริษัท ทริป
เปิ้ลทู และสถำนีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับบริษัท Korean Broadcasting System (KBS) ของประเทศเกำหลี
ใต้10 และในปี พ.ศ. 2560 ได้ผลิตทีวีซีรี่ส์ 3 เรื่อง ได้แก่ Guiding Light, Love Complex และ Shock the 
Series ของบริษัท Greatest Entertainment และบริษัท China International Broadcasting Network 
(CIBN) ของประเทศจีน11  

2.2 ประเภทของเน้ือหารายการโทรทัศน์ในขอบเขตของโครงการ 

ส ำหรับกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) นั้นเป็นกำรร่วมผลิต
สื่อเนื้อหำในบริกำรโทรทัศน์ (Audiovisual Services) ซึ่งเป็นสื่อเนื้อหำในรูปแบบภำพ หรือรูปแบบภำพและ
เสียง เช่น กำรบันทึกวิดีโอ และรำยกำรโทรทัศน์ เป็นต้น โดยช่องทำงกำรออกอำกำศสื่อเนื้อหำเหล่ำน้ีสำมำรถ
เป็นได้ทั้งช่องทำงโทรทัศน์ และช่องทำง On-demand ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช.12  
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ที่ปรึกษำจึงจ ำกัดสื่อเนื้อหำในบริกำรโทรทัศน์
ภำยใต้โครงกำรฯ นี้ ให้ครอบคลุมเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์เป็นหลัก 

ทั้งนี ้ที่ปรึกษำได้ก ำหนดขอบเขตของประเภทเนื้อหำรำยกำรที่จะท ำกำรศึกษำอยู่ 5 ประเภท ได้แก่: 

1) วาไรตี้หรือปกิณกะ หมำยถึง รำยกำรที่รวบรวมควำมบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ชมเป้ำหมำยที่หลำกหลำย ซึ่งมีควำมสนใจในกำรชมแตกต่ำงกันออกไป รูปแบบรำยกำร  
จะมีทั้งกำรแสดงดนตรี ร้องเพลง ละครสั้น เกม สำธิต สนทนำและสัมภำษณ์ผู้ร่วมรำยกำร หรือ

                                                             
6 http://www.workpoint.co.th/Uploads/Medias/acaac266-6a03-43a8-be63-922b7195711e----workbook.pdf 
7 https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20100301/282909496685674 
8 http://www.kantana.com/entertainment/index#!/company/CO89406 
9 http://www.broadcastthai.com/news_detail.php?idnews=315&page=&search= 
10 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000093844 
11 http://www.tcjapress.com/2017/03/01/greatest-entertainment-cibn-film/ 
12 http://www.nbtc.go.th/About/Committee/PowerNBTC.aspx 
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กำรแสดงอื่นๆ อยู่ในรำยกำร มีพิธีกรเป็นผู้ด ำเนินรำยกำรและสร้ำงสีสันให้กับรำยกำร ตัวอย่ำง
เนื้อหำประเภทวำไรตี้หรือปกิณกะ ได้แก่ รำยกำรตลำดสดพระรำม 4 และรำยกำรตีสิบ เป็นต้น 

2) เกมโชว์ หมำยถึง กิจกรรมเพื่อให้คนหรือกลุ่มคนได้ใช้ทักษะทำงร่ำงกำยหรือควำมสำมำรถทำง
สติปัญญำ และแสดงควำมสำมำรถนั้นออกมำ โดยเป็นกำรแข่งขันกันระหว่ำง 2 ฝ่ำยข้ึนไป 
ภำยใต้กฎหรือกติกำตำมที่ตกลงกันไว้ หำกฝ่ำยใดชนะจะได้รับรำงวัล ส่วนผู้แพ้จะได้รับรำงวัล
ปลอบใจหรือถูกคัดออก ตัวอย่ำงเนื้อหำประเภทเกมโชว์ ได้แก่ รำยกำร The Mask Singer และ
รำยกำรปริศนำฟ้ำแลบ เป็นต้น 

3) สารคดี หมำยถึง เนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องรำวที่เกิดข้ึนจริง โดยน ำเสนอเนื้อหำสำระด้วยภำพ  
เสียงบรรยำย และอำจมีกำรสัมภำษณ์พยำนหรือบุคคลที่อยู่ในเหตุกำรณ์ มักจะน ำเสนอประเด็น
ทำงสังคม กำรเมืองและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์  
กำรท่องเที่ยว ฯลฯ ตัวอย่ำงเนื้อหำประเภทสำรคดี ได้แก่ รำยกำรกบนอกกะลำ และรำยกำร 
คนค้นคน เป็นต้น 

4) ดราม่า หมำยถึง เรื่องแต่ง และกำรเล่ำเรื่อง เหมือนเป็นกำรสร้ำงโลกที่คล้ำยคลึงกับโลกที่เรำ
อำศัยอยู่ ด้วยกำรจ ำลองเหตุกำรณ์เป็นละครมีกำรก ำหนดผู้แสดง จัดสร้ำงฉำกแต่งตัวแต่งหน้ำ
นักแสดงให้สมจริงและใช้เทคนิคทำงเสนอเรื่องรำวให้เหมือนจริงมำกที่สุด ใช้ได้ทั้งเป็นรำยกำร
บันเทิงและรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเนื้อหำประเภทดรำม่ำ ได้แก่ ละคร และ ซิทคอม  

5) แอนิเมชั่น หมำยถึง กำรเล่ำเรื่องโดยกำรถ่ำยทอดควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก ด้วยภำพเคลื่อนไหว  
ที่เขียนข้ึนในลักษณะต่ำงๆ ภำพจ ำลองเป็นสิ่งจ ำลองของบุคคล ท ำให้คนเข้ำใจถึงควำมคิดและ
เข้ำใจเรื่องรำวต่ำงๆ ตัวอย่ำงเนื้อหำประเภทแอนิเมช่ัน เช่น ก้ำนกล้วยเดอะซีรี่ส์ และยักษ์ เดอะ
แอนิเมช่ัน  
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รูปที่ 2-7: ประเภทของเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ส ำหรับกำรศึกษำกำรท ำ Co-Production  

อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกประเภทเนื้อหำที่กล่ำวมำด้ำนต้น ทำงที่ปรึกษำได้จ ำแนกประเภทเนื้อหำ 
ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตโครงกำร ได้แก่ 

1) ข่าว หมำยถึง รำยกำรที่น ำเสนอเหตุกำรณ์ เรื่องรำว ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ที่น่ำสนใจ  
มีควำมสดใหม่ มีผลกระทบต่อประชำชนส่วนใหญ่ หรือมีองค์ประกอบข่ำวอื่นๆ โดยใช้วิธีกำร
น ำเสนอทั้งในลักษณะของกำรประกำศ กำรอ่ำนค ำบรรยำยข่ำวประกอบภำพโดยผู้ประกำศข่ำว 
กำรรำยงำนพิเศษหรือกำรสัมภำษณ์ โดยผู้สื่อข่ำว หรือผู้รำยงำนข่ำว ในสถำนที่จริง หรือลักษณะ
อื่น ๆ โดยสำเหตุที่ “ข่ำว” ไม่ถูกรวมเป็นประเภทเนื้อหำในขอบเขตของโครงกำร เนื่องจำก
เนือ้หำข่ำวเป็นกำรรำยงำนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนจริง ไม่ได้มีกำรตกแต่งเนื้อหำ
หรือน ำมำร้อยโยงเป็นเรื่องใดๆ และจำกกำรศึกษำตลำดต่ำงประเทศ เนื้อหำประเภทข่ำวนั้นจึง
ไม่ได้เป็นที่นิยมในกำรน ำไปร่วมผลิต Co-Production ในตลำดสำกล  

2) ภาพยนตร์ หมำยถึง เนื้อหำที่ถูกน ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ โดยเนื้อหำประเภทภำพยนตร์มิได้ 
ถูกรวมเป็นประเภทเนื้อหำในขอบเขตของโครงกำรเนื่องจำกเป็นประเภทของเนื้อหำที่ไม่ได้อยู่  
ในขอบเขตกำรก ำกับดูแล/สนับสนุนโดยส ำนักงำน กสทช. 

  

Scope of Content in the Project

Within Scope Out of Scope

• Included content are Variety/Game shows, Documentary, Animation, and Drama Series
• News are not included with our scope due to the nature news content being real occurring events, not scenes or 

stories created from the creativity of producers.
• Films/Movies are not included due to the scope of work of NBTC covers only Television and Over the Top 

Platforms  (OTT)

Story 
showing 
truthful 

situations

DocumentaryVariety

Show 
consisting

of unrelated 
acts, led by 

the host

Game/Quiz

Show 
competing 

to win prizes

Animation

Story 
involving
animated 

characters

Drama

Story 
involving
human 

characters

News Films/Movies
Show informing 
current events

Motion Pictures 
shown in cinemas

Audio Visual Work means aggregation of images, or images and sounds, embodied in 
any material including, Television, Video recordings, and Animations.

Definition



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 28 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

3 สถานภาพธุรกิจโทรทัศน์และความพร้อมในการร่วมผลิตรายการระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทย 

เนื้อหำในส่วนนี้จะกล่ำวถึงสภำพตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยและควำมพร้อม 
ของตลำดโทรทัศน์ในประเทศไทยในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ (Co-Production) โดยกำร
วิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของตลำดไทยในหลำกหลำยปัจจัย เช่น ปัจจัยด้ำนศักยภำพและกำรเติบโ ตของ
ตลำด มูลค่ำของตลำดโฆษณำในประเทศไทย ควำมครอบคลุมและอัตรำกำรเข้ำถึงช่องทำงต่ำงๆ ในกำรรับชม
โทรทัศน์ ปัจจัยด้ำนศักยภำพของผู้เล่นหลักในตลำดที่มีควำมพร้อมต่อกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 
กฎระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ ของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มและทิศทำงในอนำคตของตลำดโทรทัศน์และ
พฤติกรรมผู้รับชมในประเทศไทยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงโอกำสและจุดแข็งอื่นๆ ของประเทศไทยที่
สำมำรถดึงดูดผู้เล่นในตลำดโทรทัศน์ต่ำงชำติให้สนใจในกำรร่วมผลิตกับผู้ผลิตรำยกำรของประเทศไทยไดต้อ่ไป 

 
รูปที่ 3-1: ปัจจัยควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 

 ทั้งนี้ที่ปรึกษำแบ่งปัจจัยควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ  
(Co-Production) ออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

1) สภำพตลำดและควำมต้องกำรในตลำดกำรให้บริกำรรำยกำรโทรทัศน์ (Market Demand)  
2) ผู้เล่นที่มีศักยภำพในตลำดกำรให้บริกำรรำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย (Market Partners)  
3) กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรในตลำด (Law and Regulation) 

Thailand’s Readiness for Co-production

Country’s 
Readiness for 
Co-production

Market Demand Market Partners

Law & Regulation
Law & Regulation

- Regulation that limit the extent of 

foreign involvement in content 

production

- Governmental support/aid

Market Partners

- Key market players; strong prospect 

and well-established know-how and 

experiences

- Financial Aspect: Cost of labor

- Technology advancement

Market Demand

- Market size and trends

- Market reach (TV & Internet 

Penetration and coverage)

- International content demand (and 

demand for Thai contents) 

What defines a country’s readiness for co-production?
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3.1 สภาพตลาดและความต้องการในตลาดการให้บริการโทรทัศน์ (Market Demand) ของประเทศ
ไทย 

 สภำพตลำดและควำมต้องกำรในตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ (Market Demand) คือ ปัจจัยหนึ่ง 
ในสำมปัจจัยควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ (Co-Production)  
ซึ่งสำมำรถแบ่งปัจจัยน้ีได้ออกเป็น 2 ปัจจัยย่อยที่ต้องพิจำรณำ ได้แก่ 

1. ศักยภาพของตลาด (Market Potential) – ภำพรวมของตลำดโฆษณำในประเทศไทยที่บ่งบอกถึง
ศักยภำพเชิงพำณิชย์ของประเทศไทยในกำรท ำธุรกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ ได้แก่ 
o มูลค่ำและกำรเติบโตของตลำดโฆษณำโทรทัศน์ของประเทศไทย (Market Size) 
o ควำมครอบคลุมและกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ (Market Reach) 

2. แนวโน้มและทิศทางของตลาด (Market Trend) – เพื่อให้ทรำบถึงทิศทำงกำรพัฒนำของตลำด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อกำรท ำตลำดของผู้ให้บริกำรที่ตรงจุด ได้แก่ 
o พฤติกรรมกำรรับชมโทรทัศน์ (Media Consumption Behavior) 
o แพลตฟอร์มกำรรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก (Pay TV Media Platform) 
o ประเภทเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ (Content Demand) 

 
รูปที่ 3-2: ปัจจัยควำมพร้อมด้ำนสถำนภำพและควำมต้องกำรของตลำด (Market Demand) 

3.1.1 มูลค่าตลาดโฆษณาของประเทศไทย (Market Size) 
 ในปี พ.ศ. 2560 มูลค่ำตลำดโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัล ในประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 12,402 ล้ำนบำท13 
จำกในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2555 – 2559) มูลค่ำตลำดโฆษณำได้มีกำรเติบโตข้ึนอย่ำงต่อเนื่องซึ่งมี

                                                             
13 ข้อมูลจำกกำรประมำณกำรของที่ปรึกษำ 

Market 
Potential

Market 
Trend

Market Demand Aspects

- Advertising Revenue in Thailand

- Trend in digital advertising

Market Reach

- Digital TV Coverage and 

Penetration

- Broadband Internet Coverage 

(Fixed and Mobile)

Thailand’s Readiness for Co-production: Market Demand

Media Consumption Behavior

- Migration from Traditional TV to 

Online TV / Streaming

- Smartphone adoption up rise

International Content Demand

- Local Demand for international 

content

- International Demand for Thai 

content

Media Platform

- Shift in platform dominance

- Declining Cable & Satellite

- Rising OTTs

4G

Market Size
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อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 3.21 โดยแนวโน้มในอนำคตคำดว่ำมูลค่ำตลำดโฆษณำใน
ประเทศไทยจะมีอัตรำเติบโตข้ึนอย่ำงต่อเนื่องตำมสภำพตลำดอยู่ที่ประมำณร้อยละ 2.37 จนถึงปี พ.ศ. 
256114 ทั้งนี้ มูลค่ำส่วนใหญ่ของโฆษณำในประเทศไทยมำจำกมูลค่ำตลำดโฆษณำโทรทัศน์ (TV Advertising) 
คิดเป็นสัดส่วนมำกถึงร้อยละ 59 ของมูลค่ำตลำดโฆษณำทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อ
ดิจิทัล (Digital Advertising) เช่น โฆษณำออนไลน์มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงที่สุดในช่วงระยะเวลำ 5 ปี
ที่ผ่ำนมำมำกถึงร้อยละ 10  

  

รูปที่ 3-3: ขนำดและส่วนแบ่งตลำดโฆษณำในประเทศไทย 

 อุตสำหกรรมที่มีกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลมำกที่สุดในปี พ.ศ. 255915 ได้แก่ อุตสำหกรรมกำร
สื่อสำร (Communications) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcohol Beverages) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
(Skincare) และอุตสำหกรรมยำนยนต์ (Motor Vehicles) ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 36 ของมูลค่ำงบโฆษณำ
ผ่ำนสื่อดิจิทัลทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2560 จำกกำรคำดกำรณ์โดยสมำคมโฆษณำดิจิทัล (ประเทศไทย) มูลค่ำ
ตลำดโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลโดยรวมของประเทศไทยจะเติบโตข้ึนจำกที่ประเมินไว้ถึง 1,250 ล้ำนบำท ซึ่งท ำให้
ในปี พ.ศ 2560 มูลค่ำตลำดโฆษณำมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 31 จำกที่คำดไว้เพียงร้อยละ 18  จำกปี พ.ศ. 
2559  

                                                             
14 Advertising Expenditure Forecast September 2016 (Zenith) 
15 ที่มำ: สมำคมโฆษณำดิจิทัล (ประเทสไทย) 
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Market Size: Media Advertising Spending by Platforms
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Digital Advertisement Spending

CAGR = 33%

• Spending on digital advertising continues to rise over 
time. The spending escalates 17% in 2016 to reach 
9,477 million baht, and in 2017 will increase by 31% 
deriving from contagious top spenders; Motor Vehicles,
Communication,Bank and Skin-care Preparations.

Thailand Media Ads 
Spending 2017

Media Ads 
Spending 
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รูปที่ 3-4: สัดส่วนกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลของประเทศไทยตำมอุตสำหกรรม 

 ทั้งนี้ส ำหรับตลำดโฆษณำโดยรวมของประเทศไทย จำกข้อมูลสถิติบริษัทผู้ที่ใช้งบประมำณโฆษณำ  
มำกที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 256016 พบว่ำอุตสำหกรรมที่ใช้งบประมำณโฆษณำมำก
ที่สุด ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ (Automotives) และอุตสำหกรรมกำรสื่อสำร(Communications) และ
อุตสำหกรรมธนำคำร (Bank)  

โดยในปี พ.ศ 2559 บริษัทที่ใช้งบประมำณโฆษณำมำกที่สุดเป็นบริษัทในอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภค
บริโภค ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ำกัด ซึ่งใช้งบประมำณไปทั้งสิ้น 4,496 ล้ำนบำท มำกกว่ำอันดับ
สองที่เป็นบริษัทอุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำง บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด (2,323 ล้ำนบำท) 
อยู่เกือบเท่ำตัว ส่วนบริษัทในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมที่ใช้งบประมำณมำกสุด ได้แก่ บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟ 
เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งอยู่ในอันดับสำมจำกบริษัทผู้ใช้งบโฆษณำทั้งหมด 

                                                             
16 ที่มำ: สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย 

Digital Advertising Spending by Industry (2017)

Source: KANTAR TNS

• Motor Vehicles, and 
Communication are 
still the biggest 
spends in  Digital 
Advertising Spending 
in 2017 follow by 
followed by Bank 
and Skin-care 
Preparations.
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รูปที่ 3-5: บริษัทผู้ใช้งบโฆษณำ 10 อันดับแรกของประเทศไทย 

3.1.2 ระดับการเข้าถึงผู้รับชมโทรทัศน์ (Market Reach) 
 ปัจจัยด้ำนระดับกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ (Market Reach) ของประเทศถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคัญ
ที่จะสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรหรือผู้ผลิตเนื้อหำในกำรเข้ำสู่ตลำด/ท ำตลำดในประเทศ
ไทย เนื่องจำกเป็นเครื่องช่วยประกันว่ำเนื้อหำที่ผลิต/ออกอำกำศสำมำรถเข้ำถึงผู้รับชมได้จริงในจ ำนวนมำก 
โดยระดับกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ (Market Reach) นี้สำมำรถวัดได้จำกหลำยปัจจัย ทั้งระดับกำรเข้ำถึง
ของโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Traditional Television) ไม่ว่ำจะเป็นบนแพลตฟอร์มโทรทัศน์ภำคพื้นดิน เคเบิล 
หรือดำวเทียม และระดับกำรเข้ำถึงกำรรับชมเนื้อหำโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น OTT สำมำรถวัดได้
จำกปัจจัยควำมครอบคลุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมต่ำงๆ  
 ส ำหรับกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดิน (Terrestrial Television) หลังจำกที่ได้เริ่มกำรเปลี่ยน
ผ่ำนจำกระบบแอนะล็อกมำเป็นดิจิทัล สัดส่วนของมูลค่ำเม็ดเงินโฆษณำบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิทัลก็มีแนวโน้ม
เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของภำครัฐคือควำมสำมำรถในกำรโยกย้ำยผู้รับชมจำก
ระบบแอนะล็อกมำเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำแม้สัดส่วนผู้รับชมที่หันมำรับชมทีวีดิจิทัลยงัคงไมสู่งมำก
นัก แต่สังเกตได้ว่ำอัตรำกำรโยกย้ำย (Migration) นั้นเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และ ณ สิ้นปี พ .ศ. 2559 
อัตรำส่วนของผู้รับชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลสูงกว่ำอัตรำส่วนของผู้รับชมบนแพลตฟอร์มแอนะล็อก ซึ่งในเดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. 256017 อัตรำส่วนของผู้รับชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่ที่ประมำณร้อยละ 57 และยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะหลังจำกที่ กสทช. ได้เปลี่ยนแปลงกำรแจกคูปองดิจิทัลทีวีในระยะที่ 2 
เป็นระบบใหม่ที่ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชนสมำร์ทกำร์ดตรวจสอบใช้สิทธิแลกรับกล่องรับสัญญำณแทนกำรใช้

                                                             
17 รำยงำนสภำพตลำดกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ส ำนักงำน กสทช. 

Top Advertising Spenders

No. Advertisers Industry Ad Exp. (2016)

1 UNILEVER (THAI) HOLDINGS FMCG THB 4.50 B

2 TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD Automotive THB 2.32 B

3 ADVANCE INFO SERVICE PCL. Telecom THB 1.87 B

4 PROCTER & GAMBLE (THAILAND) FMCG THB 1.83 B

5 WIZARD SOLUTIONS CO.,LTD. FMCG THB 1.65 B

6 TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS Telecom THB 1.63 B

7 BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD FMCG THB 1.59 B

8 COCA-COLA (THAILAND) FMCG THB 1.49 B

9 TRI PETCH ISUZU SALES CO.,LTD. Automotive THB 1.32 B

10 NESTLE(THAI) LTD. FMCG THB 1.30 B

Companies in FMCG, Automotive and Telecommunication industry are the top advertisement 
spenders in 2016

Top 10 Ad Spenders in Thailand (2016)

Source: AAT
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คูปอง ซึ่งประชำชนจะได้รับควำมสะดวกไม่ต้องเตรียมเอกสำรไปยื่นประกอบกำรแลก ช่วยส่งเสริมให้กำร
เปลี่ยนผ่ำนเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วข้ึน 

 
รูปที่ 3-6: สัดส่วนผู้รับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

 ทั้งนี้ นอกจำกกำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินแบบดั้งเดิม (Terrestrial Television) แล้ว  
กำรเข้ำถึงผู้รับชมโทรทัศน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยส ำคัญโดยเฉพำะส ำหรับผู้ให้บริกำรเนื้อหำโทรทัศน์
บนแพลตฟอร์ม OTT ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยควำมครอบคลุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมและกำรเข้ำถึง
อุปกรณ์ที่รับชมของประชำกรในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 ควำมครอบคลุมของสัญญำณโครงข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Coverage) บนเทคโนโลยี 3G (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้ันต่ ำที่สำมำรถใช้งำนข้อมูบได้อ
ย่ำงมีประสิทธิภำพ) ของประเทศไทยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 98 ส่วนเทคโนโลยี 4G อยู่ที่ร้อยละ 98 ซึ่งถือว่ำ
ค่อนข้ำงครอบคลุม โดยจะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscriber) ของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง และอัตรำกำรเข้ำถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 
133 ของประชำกรในประเทศ18  
 ส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ (Fixed Broadband) ในปี พ.ศ. 2560 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
ในประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 7.2 ล้ำนครัวเรือน19 คิดเป็นร้อยละ 33.85 ของครัวเรือนหรือร้อยละ 10.7  
ของประชำชนในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมในช่วงระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนผู้ใช้บริกำรมีกำรเติบโตอยู่ใน
ระดับดีอย่ำงต่อเนื่องด้วยอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมำณร้อยละ 1420 ซึ่งในอนำคตจ ำนวนผู้ใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตประจ ำที่ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวข้ึนอีกค่อนข้ำงมำกจำกกำรมีนโยบำยต่ำงๆ  

                                                             
18 รำยงำนดัชนีชี้วัดในกิจกำรโทรคมนำคมของประเทศไทย ประจ ำปี 2558 - 2559 
19 ส ำนักงำน กสทช.: Thai Televom Industry Database 
20 ที่มำ: ส ำนักงำน กสทช. 

Source: NBTC database, 2017

Market Reach: Digital TV Adoption

Traditional vs Digital TV Percentage Share of Viewers

9%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Apr-14*  Jun- 14  Sep- 14  Dec- 14  Mar- 15  Jun- 15  Sep- 15  Dec- 15  Mar- 16  Jun- 16  Sep- 16  Dec- 16  Mar- 17  Jun- 17

%
S

h
a
re

 o
f 
V

ie
w

e
rs

Traditional Digital

Switch 
Over Point

Launch DTV 
End of 2013 The Analog to Digital switch over in Thailand contributes to Thailand’s

readiness to consume variety of media through Television broadcasting.
Viewers are gradually switching over. From 6 free to air channels, Thai
viewers are now able to enjoy 25 channels with variety of different content
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จำกภำครัฐที่ช่วยสนับสนุนลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลต่ำงๆ ได้แก่ โครงข่ำยไฟเบอร์ออพติก 
เพื่อกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ในพื้นที่ชนบทภำยใต้ “โครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ” ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีโครงสร้ำง
พื้นฐำนโทรคมนำคมที่ครอบคลุมทั้งประเทศสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม21 และท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ต และรับชมโทรทัศน์บนช่องทำงออนไลน์ได้
อย่ำงทั่วถึงต่อไป 

 
รูปที่ 3-7: ควำมครอบคลุมและกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 

 นอกจำกนี้ปัจจัยเรื่องควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรรับชมโทรทัศน์  
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอัตรำควำมเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตประจ ำที่  
ในอัตรำที่สูงเมื่อเทียบกับหลำยๆ ประเทศในภูมิภำคอำเซียนและค่ำเฉลี่ยของโลก โดยปัจจุบันควำมเร็วเฉลี่ย
ของอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ของประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 11.7 Mbps22 ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลำยๆ ประเทศ 
ที่พัฒนำแล้ว เช่น ประเทศเยอรมนี (13.7 Mbps) และประเทศแคนำดำ (13.8 Mbps) และมำกกว่ำอัตรำ
ควำมเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ของประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคอำเซียน เช่น ประเทศมำเลเซีย  
(7.5 Mbps) ประเทศเวียดนำม (6.3 Mbps) และสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศฟิลิปปินส์) 
(4.2 Mbps) เป็นต้น 

                                                             
21 ยุทธศำสตร์ที1่ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
22 Digital in Asia 2017 https://digitalinasia.com/tag/we-are-social/ 
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Market Reach: Internet Broadband Coverage

3G Population Coverage:
98%

4G Population Coverage: 
80%

Mobile Penetration
133%

Fixed Broadband
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รูปที่ 3-8: ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยของประเทศต่ำงๆ 

3.1.3 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ (Media Consumption Behavior) 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีกำรสื่อสำรนั้นมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ถึงแม้เทคโนโลยีกำรส่ง
สัญญำณภำพและเสียงภำคพื้นดินได้เริ่มเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลแล้ว แต่อุตสำหกรรมกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่
เทคโนโลยีโทรคมนำคมและกำรสื่อสำรโดยเฉพำะอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยให้คนรับส่งข้อมูลข่ำวสำรกันได้สะดวก
และรวดเร็ว โดยในสภำพปัจจุบันจะเห็นได้ถึงวิธีกำรรับชมโทรทัศน์หรือแม้แต่กำรบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
ของประชำชนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็นได้ชัด จำกเดิมเปิดรับสื่อผ่ำนช่องทำงหลัก (Main Screen) ได้แก่
โทรทัศน์ (TV Set) เริ่มมีกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ออนไลน์หรือชมย้อนหลังผ่ำนอินเทอร์เน็ตหรือ 
ผ่ำนแอปพลิเคช่ันบนมือถือเพิ่มมำกขึ้น เข้ำสู่ยุคแห่งกำรเปิดรับสื่อผ่ำนเครื่องมือที่หลำกหลำย (Multi-screen) 
ของประเทศ 
 จำกผลกำรวิจัยล่ำสุดในหัวข้อ AdReaction: Video Creative in a Digital World ของ มิลวำร์ด 
บรำวน์23 พบว่ำ ผู้ใช้อุปกรณ์มัลติสกรีน (Multi-screen Users) ในประเทศไทย ใช้เวลำรับชมวิดีโอเนื้อหำผ่ำน
สื่อดิจิทัลมำกกว่ำโทรทัศน์ โดยผู้บริโภคชำวไทยใช้เวลำอยู่กับหน้ำจอโดยเฉลี่ยนำนถึง 463 นำทีต่อวัน  
ซึ่งร้อยละ 54 ของเวลำที่ใช้บนหน้ำจอนั้นเป็นกำรชมวิดีโอเนื้อหำนำนถึง 4 ช่ัวโมงต่อวัน (246 นำที ,  
4.1 ช่ัวโมง) เมื่อดูเจำะถึงเวลำในกำรชมวิดีโอนั้น พบว่ำ ร้อยละ 59 เป็นกำรรับชมผ่ำนช่องทำงดิจิทัล  

                                                             
23 https://www.millwardbrowndigital.com/resources/adreaction-video-creative-in-a-digital-world/ 
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เช่น สมำร์ทโฟน (76 นำที) แท็บเล็ต (29 นำที) แล็ปท้อป (42 นำที) และร้อยละ 41 รับชมผ่ำนทำงโทรทัศน์ 
(102 นำที)24 

 
รูปที่ 3-9: สัดส่วนช่องทำงกำรรับชมเน้ือหำโทรทัศน์/วีดีทัศน์ของประเทศไทย 

 ผลวิจัยยังแสดงข้อมูลที่น่ำสนใจเพิ่มเติมอีกว่ำ ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้เวลำบนจอสมำร์ทโฟนสงูกว่ำ
อัตรำเฉลี่ยทั่วโลกถึงร้อยละ 20 ท ำให้ไทยกลำยเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้เวลำกับกำรดูวิดีโอมำกที่สุด 
ในโลก โดยมีไนจีเรียติดอันดับประเทศที่ดูวิดีโอมำกที่สุดในโลก คือ 4.5 ช่ัวโมงต่อวัน และฮังกำรีเป็นประเทศ 
ที่ใช้เวลำในกำรดูวิดีโอน้อยที่สุด คือ 2.5 ช่ัวโมงต่อวัน โดยกำรรับชมวิดีโอโดยส่วนใหญ่เกิดข้ึนที่บ้ำนและผ่ำน
สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ในขณะที่กำรชมวิดีโอผ่ำนสื่อดิจิทัลเกิดข้ึนทั้งที่บ้ำน ในขณะเดินทำงและที่ท ำงำน ผลวิจัย
ยังพบอีกว่ำ โทรทัศน์มักเป็นช่องทำงกำรบริโภคสื่อภำยใต้บริบททำงสังคม ซึ่งผู้บริโภคแนวโน้มที่จะดูทีวี
ร่วมกับสมำชิกคนอื่นในครอบครัว ส่วนกำรดูผ่ำนสื่อดิจิทัลนั้น ผู้บริโภคชำวไทยซึ่งมีมำกถึงร้อยละ 50  
มักท ำเพียงคนเดียว 
 นอกจำกนี้จำกผลกำรส ำรวจของบริษัท Global Web Index25 ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยช่ือดังทำงด้ำน
เทคโนโลยีและดิจิทัล พบว่ำประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศ 10 อันดับแรกที่ใช้เวลำรับชมโทรทัศน์ทำงช่องทำง
ออนไลน์ หรือกำรสตรีมมิ่งมำกที่สุดในโลก โดยเวลำที่รับชมอยู่ในช่วงระหว่ำง 1 – 2 ชม. ต่อวัน ซึ่งประเทศ
ไทยรับชมโทรทัศน์ทำงช่องทำงออนไลน์ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศบริเวณใกล้เคียง เช่น ประเทศเวียดนำม 
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศจีน เป็นต้น 

                                                             
24 https://www.millwardbrown.com/AdReaction/video/ 
25 http://blog.globalwebindex.net/trends/q1-2017-upcoming-reports-from-globalwebindex/ 

Media Consumption Behavior: Method used for accessing TV Contents

How Internet Users Watch Television**
Proportion of Daily Time Spent 
on Video by Device (Jan 2016)*

Smartphone:

76 min

(30%)

Laptop:

42 min

(17%)

TV:

102 min

(41%)

Tablet:

29 min

(12%)

Time Spent on 
Video by Device

Source: **Digital 2017 (We Are Social) 

Regular Television on a TV Set:

96%

Recorded Content on a TV Set:

13%

On-Demand Service on a TV Set:

10%

Online Content Streaming on a TV Set:

23%

Online Streaming on Another Device:

33%
Source: *AdReaction: Video Creative in a Digital World (Milward Brown), 
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รูปที่ 3-10: พฤติกรรมกำรรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทย 

3.1.4 แพลตฟอร์มการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV Media Platform) 
โดยปกติผู้ให้บริกำร Pay TV ในประเทศไทยสำมำรถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่  

1) ผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม (Satellite Television) 2) ผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนโครงข่ำย
เคเบิล (Cable Television) และ 3) ผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนทั้งโครงข่ำยดำวเทียมและโครงข่ำยเคเบิล 
(Satellite Television and Cable Television) โดยผู้ให้บริกำร Pay TV จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญำต
ส ำหรับให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ส ำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีจำกส ำนักงำน กสทช. 
ปัจจุบัน ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวนของผู้ให้บริกำร Pay TV ที่ได้รับใบอนุญำตและให้บริกำรอยู่
ประเทศไทยในตลำดค้ำปลีกมีจ ำนวน 369 รำย26 แบ่งเป็นผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลจ ำนวน 
354 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.93 ของผู้ให้บริกำร Pay TV ทั้งหมด รองลงมำคือ ผู้ให้บริกำร Pay TV  
ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียม มีจ ำนวน 13 รำยหรือ คิดเป็นร้อยละ 3.52 และ ผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนทั้งโครงข่ำย
เคเบิลและดำวเทียม จ ำนวน 2 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ตำมล ำดับ  

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันผู้ให้บริกำร Pay TV บนทั้งสองแพลตฟอร์มก ำลังเผชิญกับทิศทำงของ
อุตสำหกรรมที่มีกำรแข่งขันกำรให้บริกำรที่ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด โดยจำกปี พ.ศ. 2558 - 2559 พบว่ำ จ ำนวน
ผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิลได้ยุติหรืออยู่ระหว่ำงกำรยุติกำรให้บริกำรไป  27 รำย27  
เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลำใกล้เคียงกันในปีก่อนหน้ำ (เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2558)28 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

                                                             
26ที่มำ: ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร นส. เดือน พ.ค. 2559 
27ที่มำ: ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ส ำนักงำน กสทช. ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559, กำรสุ่มตัวอย่ำง 100 รำย จำกผู้รับใบอนญุำต 217 รำย ท่ีไม่ได้ยืน่ช ำระค่ำธรรมเนยีมจ ำนวนหรือ
ยื่นช ำระค่ำธรรมเนียมศนูย์บำท และข้อมูลข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูป้ระกอบกำร ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 
28 ที่มำ:ส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขนัและก ำกับดูแลกันเอง ส ำนักงำน กสทช., รำยงำนสภำพกำรแข่งขนัของตลำดกิจกำรโทรทัศน์ (มกรำคม ๒๕๕๘ – กรกฎำคม ๒๕๕๘), หน้ำ 39, 
2558 

Media Consumption Behavior: Time Spent with Media

Thailand is among the world’s top 10 
watchers of online TV / Streaming*

Jan-16

Jan-17

Internet on 
Mobile Phone

Social Media

Watching TV

4H 14M

3H 53M

2H 48M

2H 52M

2H 26M

2H 27M

Source: * Global Web Index Survey (Q1 2017)
Source: **Digital 2017 (We Are Social)

Time Spent with Media**

Frequency of Watching 
Online Video**

Everyday Every week Every month Never

45% 28% 17% 4%
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7.08 เช่นเดียวกับผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนโครงข่ำยดำวเทียมที่มีจ ำนวนลดลงจำก 17 รำย เหลือเพียง 13 
รำย29 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.53 และ จ ำนวนผู้ให้บริกำร Pay TV ผ่ำนทั้งโครงข่ำยดำวเทียมแลโครงข่ำย
เคเบิล ซึ่งมีจ ำนวน 2 รำย ซึ่งได้แก่ True Visions และ CTH ลดลงเหลือเพียง 1 รำย คือ True Visions ณ 
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เนื่องจำก CTH ประกำศยุติกำรให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป30  

 
รูปที่ 3-11: พฤติกรรมกำรรับชมโทรทัศน์ของประเทศไทย 

ทั้งนี ้หนึ่งในสำเหตุหลักของกำรยุติกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำร Pay TV เหล่ำนี้คือกำรต้องเผชิญกับ
กำรแข่งขันจำกเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เข้ำมำใหม่ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ให้บริกำร Pay TV กับผู้ให้บริกำร
แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ดิจิทัล และผู้ให้บริกำร OTT ซึ่งกำรเกิดข้ึนของโทรทัศน์ดิจิทัลในปี 
พ.ศ. 2557 ท ำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรรับชมฟรีทีวีที่เพิ่มมำกข้ึนอีก 28 ช่อง โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน
เพิ่ม ในขณะเดียวกันควำมหลำกหลำยของผู้ให้บริกำร OTT TV เป็นทำงเลือกตอบโจทย์กับไลฟ์ไสตล์ของ
ผู้บริโภคปัจจุบันที่มีแนวโน้มรับชมเนื้อหำโทรทัศน์ผ่ำนโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (TV Set) น้อยลง และรับชมผ่ำน
อุปกรณ์อื่น เช่น สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต มำกขึ้น โดยบริกำร OTT TV มีหลำยประเภทในประเทศไทย ได้แก่ 

 บริการ OTT TV โดยผู้ให้บริการรายใหม่ (Independent OTT TV Provider) – คือ ผู้ให้บริกำร
OTT รำยใหม่ที่ เกิดข้ึนในประเทศไทย สำมำรถเป็นได้ทั้งในลักษณะของ กลุ่มเทคโนโลยี  
(Tech Startup) ภำยในประเทศ หรือบำงรำยเป็นผู้ให้บริกำร OTT TV รำยใหญ่จำกต่ำงประเทศ 

                                                             
29 ทีมำ:ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ส ำนักงำน กสทช. ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 
30 ที่มำ:เข้ำถึงได้จำก http://isranews.org/investigative/investigate-news-person/item/47764-report05_47764.html (2 สิงหำคม 2559) 

Traditional Pay TV players are dying

- 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 .

- In parallel, OTT players are emerging and foraying the market

Source: NBTC (May, 2016)
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อยู่แล้ว ตัวอย่ำงเ ช่น Hollywood, HD, Primetime, DOONEE,  Netflix, iFlix, HOOQ, 
MONOMaxxx, LINE TV, Youtube เป็นต้น 

 บริการ OTT TV โดยผู้ให้บริการช่องโทรทัศน์แบบฟรีทีวี (OTT TV from Free TV Provider) 
– เช่น ช่อง 7 (ผ่ำน CH.7 live และ Bugaboo.TV) ช่อง 3 (ผ่ำน CH.3 live และแอพพลิเคช่ัน Thai 
TV 3) ช่อง Workpoint (ผ่ำน WorkpointTV) และช่อง MONO29 (ผ่ำนแอพพลิเคชัน MONO29 
และ MONOMaxxx) เป็นต้น 

 บริการ OTT TV โดยผู้ให้บริการช่องโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (OTT TV from Pay TV 
Provider) – เช่น บริษัท TrueVisions ท ำแอพพลิเคช่ัน TrueAnywhere และบริษัท PSI  
ท ำแอพพลิเคช่ันของตนเองถ่ำยทอดเนื้อหำรำยกำรโดยใช้เทคโนโลยี IP Streaming เป็นต้น 

 บริการ OTT TV โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคม (OTT TV from Telco Provider) – เช่น 
แอพพลิเคช่ัน AIS Play ของบริษัท AIS เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-12: ผูใ้ห้บริกำรโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศไทย 

3.1.5 เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีเป็นท่ีนิยม (Content Demand) 
 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำที่ประเทศไทยมีกำรให้บริกำรออกอำกำศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลท ำให้มีช่องเพิ่ม
มำกขึ้น ทั้งนี้เนื้อหำท ำหน้ำที่เสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมเข้ำมำในแต่ละช่อง โดยภูมิทัศน์อุตสำหกรรมสื่อ 
ในโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย ประกอบไปด้วยเนื้อหำรำยกำร 7 ประเภทหลักๆ คือ รำยกำรข่ำวสำร 
รำยกำรส่งเสริมควำมรู้และรำยกำรเด็ก รำยกำรละคร รำยกำรภำพยนตร์สำรคดี รำยกำรตลก รำยกำรบันเทิง 
และรำยกำรอื่นๆ ทั้งนี้ประเภทรำยกำรที่มีสัดส่วนเวลำออกอำกำศ (Airtime) ทำงโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
มำกที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ รำยกำรบันเทิง รำยกำรข่ำวสำร และรำยกำรส่งเสริมควำมรู้และรำยกำรเด็ก 

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.thaitv .com/ดูทีวีออนไลน์ 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

Media Platform: OTT TV Players in Thailand

Mello
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ตำมล ำดับ โดยรำยกำรบันเทิง ซึ่งหมำยควำมรวมถึงวำไรตี้โชว์ และเกมโชว์ ออกอำกำศมำกถึงร้อยละ 43 ของ
ประเภทรำยกำรทั้งหมดที่ออกอำกำศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รำยกำรข่ำวสำรออกอำกำศคิดเป็นร้อยละ 35 
ของประเภทรำยกำรทั้งหมดที่ออกอำกำศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และรำยกำรส่งเสริมควำมรู้และรำยกำรเด็ก
ออกอำกำศประมำณร้อยละ 11 ของประเภทรำยกำรทั้งหมดที่ออกอำกำศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล31 

 
รปูที่ 3-13: ภูมิทัศน์อุตสำหกรรมสื่อในโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 

ในแต่ละช่องสถำนีในโทรทัศน์ระบบดิจิทัลนั้นจะมีกำรออกอำกำศประเภทเนื้อหำรำยกำรที่เป็น
เอกลักษณ์ หรือตัวชูโรงที่ต่ำงกัน โดยแต่ละประเภทรำยกำรจะมีช่องที่เป็นผู้น ำในกำรออกอำกำศ ซึ่งวัดจำก
ช่องรำยกำรที่มีเวลำในกำรออกอำกำศ (Airtime) รวมของเนื้อหำแต่ละประเภทมำกที่สุด อำทิ ช่องผู้น ำ 
ในเนื้อหำประเภทละครคือ ช่อง GMM 25 ช่อง GMM One และ ช่อง 8 ในส่วนของผู้น ำในด้ำนเนื้อหำ
ประเภทรำยกำรบันเทิงคือ ช่อง 7 ช่อง Workpoint และช่อง GMM One และผู้น ำในเนื้อหำประเภทรำยกำร
ตลก คือ ช่อง 3SD Workpoint และช่อง 3HD32  

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่แต่ละช่องโทรทัศน์มีสัดส่วนเวลำออกอำกำศ (Airtime) ประเภทเนื้อหำรำยกำร 
ที่เป็นตัวชูโรงของแต่ละช่องมำกที่สุดไม่ได้แปลว่ำช่องนั้นๆ จะมีค่ำควำมนิยม (Rating) จำกผู้ชมมำกที่สุด 
เนื่องจำกอ้ำงอิงจำกกำรวัดค่ำควำมนิยม (Rating) ของ Nielsen33 แสดงให้เห็นว่ำแม้ช่อง 7 ช่อง 3 และ 
ช่อง Workpoint ไม่ได้เป็นผู้น ำทำงสัดส่วนเวลำในกำรออกอำกำศ (Airtime) เนื้อหำประเภทรำยกำร 
ทุกประเภท แต่ทั้ง 3 ช่องนี้มีค่ำควำมนิยม (Rating) สูงที่สุดในประเทศ ซึ่งสูงกว่ำช่องอื่นๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

                                                             
31 ที่มำ: ส ำนักงำนกสทช. ผังรำยกำรโทรทศัน ์
32 ข้อมูลกำรวเิครำะห์ของที่ปรึกษำจำกผังรำยกำรโทรทัศน์ของแต่ละช่องรำยกำร 
33 ที่มำ: AGB Nielsen Rating 
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รูปที่ 3-14: เรทติ้งช่องรำยกำรทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 

 

 
รูปที่ 3-15: เรทติ้งรำยกำรยอดนิยมในประเทศไทย 

หำกวิเครำะห์เนื้อหำรำยกำรของทีวีดิจิทัลที่ออกอำกำศในช่วงวันที่ 3 – 9 กรกฎำคม 256034  
ทุกรำยกำร จะพบว่ำ ประเภทเนื้อหำรำยกำรที่ได้รับควำมนิยมส่วนมำกเป็นประเภทรำยกำรละคร และ
รำยกำรบันเทิงประเภทเกมโชว์ คนไทยนิยมรับชมละครเนื่องจำกเนื้อหำละครเผยแพร่ควำมปรำรถนำภำยใน 
                                                             
34 AGB Nielsen: 10 อันดับรำยกำรประจ ำสัปดำห ์03/07/17 – 09/07/17 

Thai Domestic Contents and Preferences 

1. Niew Huajai Sud Gai Puen

2. The Mask Singer 2

3. Mue Puen Por Look Tid

4. I Can See Your Voice 

5. Mue Nuer Mek

6. Thep Sam Ruedue

7. Mic Thong Kham 6

8. Ruen Phayom

9. Mic Thong Kham Dek 2

10. Wan Prab Marn

Top TV rating (03-09/07/2017)

Name Rating Genre

7.056

6.452

6.037

6.029

5.463

5.374

5.336

4.668

4.649

4.346

Drama/Action/Romantic

Game/Music/Talent Show

Game/Music/Talent Show

Game/Music/Talent Show

Game/Music/Talent Show

Drama/Action/Comedy

Drama/Action

Fantasy/Action/Adventure

Drama/Thriller

Fantasy/Action

Thai people preferences

Thai people tend 
to watch drama 
and action TV 
series as they 
unfold the inner 
desire which Thai 
people can not 
express in their 
daily life

Thai people also 
love game show, 
music show, and 
talent show 
because they help 
entertain and 
relieve stress from 
their working life
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ซึ่งผู้คนไม่สำมำรถแสดงออกได้ในชีวิตประจ ำวัน นอกจำกนั้น คนไทยยังชอบรับชมเกมโชว์ที่เกี่ยวข้องกับเพลง 
และกำรตำมหำผู้ที่มีพรสวรรค์ เพรำะรำยกำรประเภทนี้ให้ควำมบันเทิง และบรรเทำควำมเครียดจำกกำร
ท ำงำนได ้
 ทั้งนี้ เนื้อหำรำยกำรของไทยปัจจุบันเริ่มมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมเข้ำมำ มีกำรติดต่อและ 
ร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศบ้ำง ซึ่งท ำให้รำยกำรของประเทศไทย เริ่มมีควำมแปลกใหม่ น่ำสนใจ และ
สำมำรถส่งออกไปยังต่ำงประเทศได้อีกด้วย ทั้งที่เป็นรูปแบบรำยกำร (Format) และรำยกำรส ำเร็จรูป 
(Finished program) ตัวอย่ำงรำยกำรที่เป็นรูปแบบรำยกำร ได้แก่ ปริศนำฟ้ำแลบ ชิงร้อยชิงล้ำน เป็นต้น  
ส่วนรำยกำรส ำเร็จรูป เช่น ละครไทย ซูเปอร์มวยไทย เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-16: เน้ือหำรำยกำรไทยในต่ำงประเทศ 

3.2 ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพในตลาดการให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทย (Market Partners) 
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทที่ท ำกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำมีทั้งหมด 972 บริษัท35 และมีขนำดของกิจกำรที่หลำกหลำย โดยทำงที่ปรึกษำได้ท ำกำรคัดเลือก  
เพื่อหำบริษัทผู้ผลิตที่มีศักยภำพสูง โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกหลำกหลำยมิติ ได้แก่ รำยได้ที่มำจำกกำรผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยเฉพำะบริษัทที่เคยมีผลงำนร่วมกับบริษัทต่ำงประเทศ และ  
กำรมีช่องสถำนีเป็นของตนเอง เพื่อเผยแพร่ผลงำนสู่ตลำดกำรบริโภค ซึ่งจำกบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด บริษัทที่  
ที่ปรึกษำเห็นว่ำมีศักยภำพมำกที่สุดในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับบริษัทต่ำงประเทศมีทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่  
1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และ 4) บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

                                                             
35 ที่มำ: กรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ  

Demand for Thai Content in Foreign Countries
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Thai Series in Foreign Countries • Gained high rating in Foreign Countries

Thai TV Show in Foreign Countries: case Workpoint
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 ทั้งนี้ ปัจจัยร่วมที่บริษัททั้ง 4 บริษัทนี้มีเหมือนกัน คือ กำรด ำเนินธุรกิจกำรผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ ำ 
ถึงปลำยน้ ำ โดยทำงบริษัทจะด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเอง ทั้งรำยกำรวำไรตี้ และละครโทรทัศน์ อีกทั้ง
เนื้อหำรำยกำรเหล่ำน้ันยังสำมำรถดึงดูดผู้ชมได้ดี ถัดมำคือ กำรด ำเนินกำรผลิตเอง โดยมีเทคโนโลยีกำรผลิต 
ที่พร้อมส ำหรับผลิตเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ชมที่มีแนวโน้มขยำยตัวมำกข้ึนได้ และยังเป็น 
Production House ที่ดูแลกำรผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนกำรเริ่มผลิต (Pre-Production) จนถึงหลังกำรผลิต 
(Post-Production) และสุดท้ำยมีช่องทำงเผยแพร่ผลงำนเป็นของตนเอง โดยนอกจำกช่องสถำนีโทรทัศน์แล้ว 
ยังมีกำรพัฒนำแอพลิเคช่ันเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำด OTT Service ดังนั้น บริษัททั้ง 4 บริษัทนี้
เหมำะสมที่จะจะเป็นบริษัทน ำร่องกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะ
ช่วยเปิดทำงให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ให้อยู่ในระดับที่สูงข้ึน 

 
รูปที่ 3-17: ผู้เล่นที่มีศักยภำพในประเทศไทย 

 GMM Grammy 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทซึ่งท ำกิจกำรบันเทิง ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ

ดนตรี สื่อ ภำพยนตร์ ดิจิทัล สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม สถำนีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และอีเวนต์เมเนจเม้นท์แบบครบ
วงจร ขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดย ไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม และเรวัต พุทธินันทน์ เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2526 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วยธุรกิจเพลง และ ธุรกิจดิจิทัลทีวีจ ำนวน 2 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่งเป็นช่องรำยกำรที่เน้นเนื่อหำรำยกำรวำไรตี้เป็นหลัก และช่อง ‘One31’ เป็นช่องรำยกำร
ที่เน้นทำงด้ำนละคร ซึ่งเรทติ้งของทั้งสองช่องนั้นถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Top 10 ของเรทติ้งช่องทั่วประเทศไทย 
(Nielsen) ซึ่งรำยกำรโทรทัศน์ทั้งหมดของ จีเอ็มเอ็ม เป็นกำรผลิตแบบ Inhouse ทั้งหมด โดยบริษัทผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ในเครือ จีเอ็มเอ็ม ได้แก่ บริษัท เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส และ บริษัทจีดีเอช จ ำกัด 

High Potential companies 

Familiar with 
International 
experience

The company that 
has own channels 
to distribute 
productions

Create

Produce

Distribute 

• Self-content producer 
and broadcaster 

• Content creation, 
especially   TV series 
and TV shows 

• Variety of contents  
and attract clients

• Readiness to 
produce promote 

• It owns production 
house

• Multiple distribution 
platforms

• Application for OTT 
service

• Digital TV channels

High Revenue
in 

Tv Production
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ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม คือ ประสบกำรณ์ร่วมมือกับบริษัทต่ำงประเทศ  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมมือท ำธุรกิจ TV Shopping กับ CJ Entertainment บริษัทกิจกำรบันเทิงรำยใหญ่ 
ในประเทศเกำหลีใต้ กำรส่งศิลปินในสังกัดของ จีเอ็มเอ็ม ไปร่วมเล่นละครที่ประเทศจีน หรือกำรซื้อรูปแบบ
รำยกำรโทรทัศน์จำกสหรัฐอเมริกำเป็นต้น ส่วนจุดอ่อนของบริษัทจีเอ็มเอ็มนั้นอยู่ที่ฐำนผู้ชมที่กระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนมำกเมื่อเทียบกับช่องโทรทัศน์อื่นๆ ในส่วนของปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสของ
จีเอ็มเอ็มในกำรร่วมผลิต (Co-Production) คือกำรเติบโตของธุรกิจ OTT ในตลำดของประเทศไทย ซึ่งทำง 
จีเอ็มเอ็มมีโอกำสที่ได้เปรียบกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ จำกกำรเป็นช่องยูทูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ประกอบกับบริษัทผลิตละคร จีดีเอช ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนโดยจีเอ็มเอ็ม ก็ได้เป็นผู้ผลิตละครให้กับทำง
ช่องไลน์ทีวีโดยตรงเป็นต้น หรือกำรขยำยตลำดเนื้อหำของจีเอ็มเอ็มผ่ำนกำรให้บริกำร OTT TV ปัจจัยที่เป็น
โอกำสของ บริษัทจีเอ็มเอ็ม ในกำรร่วมผลิตคือ ควำมต้องกำรของเนื้อหำไทยในตลำดประเทศเพื่อนบ้ำน ละคร
ไทยและดำรำไทยเป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งเป็นสัญญำณที่ดีต่อกำรขยำยตลำด
และร่วมผลิตละครเพื่อไปตีตลำดประเทศเพื่อนบ้ำน 
 ปัจจัยภำยนอกที่เป็นอุปสรรคในกำรร่วมผลิต (Co-Production) ของบริษัทจีเอ็มเอ็มมี 2 ประเด็น คือ 
กำรแข่งขันในตลำดเนื้อหำที่เพิ่มสูงข้ึนและกำรที่ประเทศคู่ค้ำไม่มีควำมมั่นใจในกำรร่วมผลิตกับประเทศไทย
เนื่องจำกปัญหำลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย 

 
รูปที่ 3-18: กำรวิเครำะห์ SWOT ของบริษัท GMM Grammy 

 
 
 
 

SWOT Analysis and Profiling: GMM Grammy

• Growth of OTT services in 
Asia ( Gmm wants to be 
content provider)

• Demand of content from 
neighbor countries (ex: 
Vietnam Thai lakorn Rating)

• Concentrated viewers  
are in urban areas only 
according to overall rating 
of free to air channels

Key Strength: Readiness to Produce, 
Promote, and Distribute content 
independently and their strong OTT 
distributing channel

SWOT Analysis

Vision: To be the leader in fully integrated 
entertainment media and platform by creating the 
most engaged contents for all screens

Sizing (in terms of revenue in 2016): 7.4 billion 
Baht

Scope of Service: Fully integrated entertainment 
platform; produce and deliver contents 

In-house content production/subsidiaries: 
GDH 559 CO., LTD and The One Enterprise 

Types of Content Production: Drama/series, 
Reality Shows, Gameshows and Variety Shows    
( Key Focus: Drama series)

• 1# Youtube Channel in 
Thailand

• Existing International 
relationship ( ex: CJ 
Entertainment)

• Experiences in International 
market (Artist exchange in 
China & Importing Format 
USA)

• Piracy Issue in Thailand
• Increase in competition of 

TV digital content market
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 BEC World 
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกัด มหำชน เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ  

กำรออกอำกำศสื่อ กำรผลิตสื่อโฆษณำ กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และกำรจัดหำรำยกำรโทรทัศน์ เข้ำด้วยกัน 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2559   กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อย จ ำนวน 22 บริษัท และบริษัทร่วม 
จ ำนวน 2 บริษัท36 นับว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีรำยได้โดยรวมของกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 
12,534 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2559 ในส่วนของลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 1) กลุ่มธุรกิจ
ด ำเนินกำรออกอำกำศสื่อและสื่อโฆษณำ ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจสื่อใหม่ และ 
2) กลุ่มธุรกิจด ำเนินกำรจัดหำ ผลิตรำยกำร และจัดจ ำหน่ำยรำยกำร ประกอบด้วย จัดหำ ผลิตและจัดจ ำหน่ำย
รำยกำรบันเทิงและสำรคดี จัดหำ ผลิตรำยกำรแสดงโชว์/คอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ และธุรกิจ
ต่อเนื่องสนับสนุน โดยธุรกิจโทรทัศน์นั้น บจก. บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ และบจก. บีอีซี-มัลติมีเดีย ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบีอีซีเวิลด์เป็นผู้ถือครองช่อง 3 3HD 3SD และ 3Family ทั้งหมด ในส่วนของกำรจัดหำและผลิต
รำยกำร กลุ่มบริษัทบีอีซีเวิล์ดมีบริษัทในกำรท ำเรื่องดังกล่ำวทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. รังสิโรตม์วนิช  
นิวเวิลด์ โปรดั๊กช่ัน บำงกอกเทเลวิช่ัน และบีอีซี อินเตอร์เนช่ันแนล ดิสทริบิวช่ัน ซึ่งเนื้อหำรำยที่เป็นจุดแข็ง  
คือ ละครที่มีมำกกว่ำ 1,000 เรื่อง 

ปัจจัยภำยในของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ในเรื่องของจุดแข็งที่ส ำคัญคือกำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้สูง
อันดับต้นๆ ของประเทศในธุรกิจกำรออกอำกำศสื่อ รวมไปถึงกำรมีค่ำควำมนิยมของช่อง  3 สูงเป็นอันดับ 1  
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล37 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรมีบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภำพ 
คอยจัดหำและผลิตเนื้อหำรำยกำรป้อนให้กับทำงช่องเพื่อรักษำและเพิ่มฐำนตลำดผู้ชม นอกจำกนั้น  
กลุ่มบริษัทยังมีนักแสดงในสังกัดจ ำนวนมำก และมีกำรจัดกำรนักแสดงลงละครหรือรำยกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี 
ในส่วนของพฤติกรรมกำรรับชมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรับชมทำงอินเทอร์เน็ตมำกข้ึน กลุ่มบริษัทก็มีกำรจดัตัง้ 
Mello หรือแพลตฟอร์ม OTT ของตนเอง หรือเผยแพร่เนื้อหำรำยกำรทำงแพลตฟอร์มอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต
เพื่อมำตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมจุดอ่อนของกลุ่มบริษัทนั้น  
อยู่ที่กำรมีค่ำควำมนิยมนอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลต่ ำกว่ำสถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ
กลุ่มบีอีซีมีช่องดิจิทัลในมือ 3 ช่อง ท ำให้มีต้นทุนค่ำบริกำรโครงข่ำยดิจิทัลค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัท
อื่นๆ ที่โดยมำกมีเพียง 1 ช่องเท่ำนั้น  
 ปัจจัยภำยนอกของกลุ่มบริษัท บีอีซี ในส่วนของโอกำสที่ส ำ คัญนั้น คือกำรเติบโตของ OTT ใน
ประเทศไทย เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อจำกโทรทัศน์ไปสู่อินเทอร์เน็ตท ำใหม้โีอกำส
เข้ำถึงผู้ชมมำกข้ึนผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว นอกจำกนั้นควำมต้องกำรเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศไทยในประเทศ 
เพื่อนบ้ำนก ำลังมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงข้ึน เช่น ประเทศจีนมีกำรน ำละครไทยไปเผยแพร่เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้
ควำมต้องกำรในเนื้อหำของไทยในตลำดต่ำงประเทศมีเพิ่มสูงข้ึน จึงเป็นช่องทำงให้กลุ่มบริษัท บีอีซี สำมำรถ
เจำะตลำดดังกล่ำวได้ ส่วนปัญหำที่เป็นอุปสรรคของบริษัทนั้นจะเป็นในเรื่องของปัญหำลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สิน
                                                             
36 รำยงำนประจ ำปี BEC World 2559  
37 ที่มำ: AGB Nielsen 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ทำงปัญญำในประเทศไทย ซึ่งมีผลมำจำกกำรบังคับใช้กฏหมำยที่ยังไม่เข้มงวดของภำครัฐ รวมไปถึงกำรมี
จ ำนวนช่องออกอำกำศ และแพลตฟอร์มกำรเผยแพร่เนื้อหำที่เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้กำรแข่งขันในกำรผลิตและ
จัดหำเนื้อหำรำยกำรเพื่อมำออกอำกำศดึงดูดผู้บริโภคนั้นเพิ่มสูงตำมไปด้วย 

 
รูปที่ 3-19: กำรวิเครำะห์ SWOT ของบริษัท BEC World 

 WorkPoint Entertainment 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทผลิตสื่อบันเทิงรำยใหญ่แห่งหนึ่ง

ของประเทศไทยไทย ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรเมื่อปี 2532 โดยมี คุณปัญญำ นิรันดร์กุล เป็นประธำนบริษัท และ 
คุณประภำส ชลศรำนนท์ เป็นรองประธำนบริษัท โดยเวิร์คพอยท์ เป็นองค์กรธุรกิจผู้สร้ำงสรรค์เนื้อหำบันเทิง
ครบวงจร ซึ่งนอกจำกจะมีสถำนีโทรทัศน์เป็นของตัวเองแล้ว ยังมีธุรกิจด้ำนกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์  
ผลิตภำพยนตร์ จัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์บิซ ผลิตและตัดต่อภำพเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รับจ้ำง
จัดกิจกรรมทำงกำรตลำด และ สตูดิโอบันทึกเสียงอีกด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษัทได้ก่อตั้งสถำนีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล โดยใช้ช่ือว่ำ ช่องเวิร์คพอยท์ (หมำยเลข 23) ซึ่งได้เริ่มทดลองออกอำกำศภำคพื้นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน พ.ศ. 2557 ซึ่งหลังจำกออกอำกำศช่องเวิร์คพอยท์ มีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดและต่อเนื่อง 
จนได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ38 เมื่อมองในส่วนของขนำดบริษัท โดยดูจำก
รำยได้น้ัน ปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรำยได้สูงถึง 2,686 ล้ำนบำท39 โดยรำยได้กว่ำร้อยละ 80 มำจำกธุรกิจผลิต
รำยกำรโทรทัศน์  

 

                                                             
38 ที่มำ: AGB Nielsen 
39 รำยงำนประจ ำปี Workpoint พ.ศ. 2559 
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 ในส่วนของธุรกิจรำยกำรโทรทัศน์นั้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ธุรกิจรับจ้ำงผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ และธุรกิจรำยกำรโทรทัศน์ที่ออกอำกำศผ่ำนช่องทีวีดิจิทัล โดยรำยกำรที่ออกผ่ำน  
ช่องเวิร์คพอยท์ สำมำรถแบ่งออกเป็น 1) รำยกำรที่ผลิตเองโดยเน้นไปที่รำยกำรประเภท วำไรตี้ ควิซโชว์  
เกมโชว์ เรียลลิตี้โชว์ ซิตคอม ข่ำวสำร และรำยกำรกีฬำ ซึ่งยังสำมำรถแบ่งออกเป็นรำยกำรที่พัฒนำเอง และ
รำยกำรที่บริษัทซื้อลิขสิทธ์ิ Format มำจำกต่ำงประเทศ 2) รำยกำรลิขสิทธ์ิ คือ รำยกำรที่ซื้อลิขสิทธ์ิรำยกำร
พร้อมออกอำกำศมำฉำยผ่ำนช่องตัวเอง และลิขสิทธ์ิกำรถ่ำยทอดสด โดยรำยกำรที่นับเป็นจุดมุ่งเน้นของทำง
บริษัทคือรำยกำรประเภทวำไรตี้ และเกมโชว์ โดยในส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศ น์ บริษัทเวิร์ค
พอยท์มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่รับผิดชอบในกำรผลิตรำยกำรต่ำงๆ ให้ทำงบริษัท 
 ปัจจัยภำยในของบริษัทเวิร์คพอยท์ ในเรื่องของจุดแข็งที่ส ำคัญ คือ ทำงช่องเวิร์คพอยท์มีค่ำควำมนิยม
สูงข้ึนอย่ำงรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ภำยหลังจำกกำรออกอำกำศภำยในระยะเวลำประมำณ 2 ปี  
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรวำงต ำแหน่ง (Positioning) ของช่องรำยกำรที่ชัดเจนและแตกต่ำงในกำรน ำเสนอรำยกำร
วำไรตี้ที่เป็นจุดแข็งของตนในกำรออกสู่ตลำดเพื่อเข้ำถึงผู้ชมทุกเพศทุกวัยกำรที่บริษัทเวิร์คพอยท์เป็นบริษัท  
ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ผลิตรำยกำร และเป็นเจ้ำของสถำนีดิจิทัลทีวี ท ำให้บริษัท
สำมำรถผลิตรำยกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของช่องได้โดยตรง และไม่ต้องพึ่งพำรำยได้หลักจำกกำรผลิต
รำยกำรให้กับช่องต่ำงๆ เหมือนในอดีต และนอกจำกนี้เวิร์คพอยท์ยังมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจกับ
ต่ำงประเทศ โดยเป็นผู้น ำในกำรขำยฟอร์แมตรำยกำรเกมโชว์ต่ำงๆ ของไทยให้กับต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น 
รำยกำรปริศนำฟ้ำแลบ รำยกำรรำชรถมำเกย และรำยกำรชิงร้อยชิงล้ำน เป็นต้น นอกจำกนั้นปัจจุบันทั้ง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว บริษัทติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด
และปรับตัวตำมเทคโนโลยี ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ชม เช่น เวิร์คพอยท์ยังมีออนไลน์แพลตฟอร์มในกำร
เผยแพร่รำยกำรย้อนหลังให้กับผู้ชม ได้รับชมตำมควำมต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็น  YouTube แอพพลิเคช่ัน หรือ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเวิร์คพอยท์เอง ส ำหรับจุดอ่อนของบริษัทนั้น คือ กำรที่บริษัทมีศิลปิน ดำรำนักแสดง และ
พิธีกรในสังกัดจ ำนวนไม่มำก รวมไปถึงเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ที่ขำดควำมหลำกหลำย โดยส่วนใหญ่จะเน้นไป
ที่รำยกำรเกมโชว์ รำยกำรที่มีเนื้อหำตลก ข ำขัน คลำยเครียด ซึ่งอำจจะยังไม่ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของ
คนไทยในปัจจุบัน ประกอบกับกำรที่คนไทยมีทำงเลือกในกำรรับชมสื่อต่ำงๆมำกยิ่งข้ึน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
รำยได้ของบริษัทในระยะยำว หำกบริษัทไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำได้ 
 ปัจจัยภำยนอกของบริษัทเวิร์คพอยท์ในส่วนของกำรเติบโตของอุตสำหกรรมสื่อโทรทัศน์ในประเทศ
เพื่อนบ้ำนของไทย รวมไปถึงควำมต้องกำรรำยกำรที่มีเนื้อหำคล้ำยคลึงกับประเทศไทยของผู้ชมในประเทศ
เพื่อนบ้ำน ถือเป็นโอกำสส ำคัญส ำหรับบริษัทเวิร์คพอยท์ในกำรขยำยธุรกิจ เพื่อรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่ม
สูงข้ึนและเป็นกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่ให้กับบริษัท นอกจำกนี้กำรเติบโตของตลำด OTT ในประเทศไทยท ำให้
ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงรำยกำรโทรทัศน์ของบริษัทต่ำงๆ ได้มำกข้ึน เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำเสนอเนื้อหำ  
ให้เข้ำถึงผู้ชมทุกกลุ่มทุกแพลตฟอร์มที่เช่ือมโยงกัน และน ำเสนออย่ำงถูกที่ ถูกเวลำ ในส่วนของปัญหำหลักๆ  
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ที่เป็นอุปสรรคส ำหรับบริษัทเวิร์คพอยท์ ในกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์คือปั ญหำลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำในประเทศไทย ซึ่งมีผลมำกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ยังไม่เข้มงวดของภำครัฐ นอกจำกนี้ กำรขยำยตัว
ของช่องทำงกำรเผยแพร่เนื้อหำรำยกำร เช่น ช่องออกอำกำศที่เพิ่มมำกข้ึน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรค
ส ำหรับธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ เนื่องมำจำกกำรมีอุปทำนที่มำกข้ึนในตลำดจะส่งผลต่อกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
สื่อโสตทัศน์ ดังนั้นเวิร์คพอยท์จะต้องรักษำต ำแหน่งกำรผลิตเนื้อหำที่น่ำสนใจไว้ให้ได้ 

 
รูปที่ 3-20: กำรวิเครำะห์ SWOT ของบริษัท WorkPoint 

 KANTANA 
 บริษัท กันตนำ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อบันเทิงทุกด้ำน ตั้งแต่ 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรด ำเนินกำรผลิต และกำรเผยแพร่ผลงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ คุณประดิษฐ์ และ  
คุณสมสุข กัลย์จำฤก ได้จัดตั้งกันตนำกรุ๊ป ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ซึ่งผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัทก็เป็นที่นิยม 
จำกผู้ชมเสมอมำ และในปีพ.ศ. 2558 บริษัทกันตนำได้มีบริษัทในเครือกว่ำ 20 บริษัท ท ำให้บริษัทกันตนำ 
เป็นบริษัทขนำดใหญ่ ที่มีรำยได้อยู่ใน 10 อันดับแรกของบริษัทในหมวดกิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ40  
 ในสำยงำนธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท กันตนำ มองตัวเองเป็นผู้ผลิตเนื้อหำ ที่สำมำรถรองรับกำรผลิต
ภำพยนตร์และละครโทรทัศน์ให้กับช่องต่ำงๆได้หลำกหลำย เนื่องจำก บริษัทกันตนำ มีบริษัทผลิตละคร  
เป็นของตัวเอง อุปกรณ์กำรถ่ำยท ำทั้งในแบบ HD (High Definition) ดิจิทัล 3D และ 3D Stereoscopic 
รวมถึงทีมงำนรองรับในทุกข้ันตอน ตั้งแต่เตรียมกำรผลิต (Pre Production) กำรผลิต (Production) จนถึง
หลังกำรผลิต (Post Production) นอกจำกกำรป้อนละครโทรทัศน์ให้กับช่องดิจิทัลรำยใหญ่ของประเทศไทย

                                                             
40 ที่มำ: คลังข้อมลู กรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ 

• Expanding of OTT           
service market in Thailand

• Demand of content from 
neighbor countries

• Owns a digital TV channel 
ranked #3 by rating 

• International experiences in 
exporting tv programs 

• Variety and Entertainment 
shows Positioning

• Technological advancement 
catch up

• Mass target audiences
• Strong financial position

• Piracy in Thailand
• High competition

• Lack of diversified 
leading performers/ MC

• Mainly focus on game 
show and variety show 
which may not cover all of 
the audience preferences

SWOT Analysis and Profiling: Workpoint Entertainment

Key Strength: Countries leader in licensing 
original show format in the international 
market.

SWOT Analysis

Vision: To be a leading entertainment company in 
Southeast Asian industry driven by innovative 
ideas and morals

Sizing (in terms of revenue in 2016): 2.6 billion 
Baht

Scope of Service: Produce and broadcast tv 
contents

In-house content production/subsidiaries: 
Thai Broadcasting Co., Ltd., Flagship 
Entertainment Co., Ltd., and Tohgloam Co., 
Ltd.

Types of Content Production: Sit-com Series, 
Variety Shows ,Game Shows and Reality Shows 
(Key focus: Variety & Gameshows)
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แล้วนั้น ทำงบริษัทกันตนำได้ด ำเนินกำรธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม Miracle Channel และ ร่วมทุนกับ
พันธมิตรด ำเนินธุรกิจ ช่อง M Channel, Boomerang และ Toonami ซึ่งทุกช่องได้ติดอันดับ Top 5  
ของกำรจัดอันดับสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมยอดนิยม 
 จำกกำรวิเครำะห์บริษัทกันตนำ โดยใช้กำรวิเครำะห์แบบ SWOT แสดงผลออกมำในภำพกว้ำงๆ ได้ว่ำ 
ปัจจัยภำยในของบริษัทกันตนำ ในเรื่องของจุดแข็งนั้นบริษัทมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรร่วมมือสร้ำงสรรค์
ผลงำน รำยกำรมีควำมหลำกหลำย อีกทั้งรำยกำรเหล่ำนั้นยังสำมำรถดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้  
ทำงบริษัทยังได้มีกำรน ำเข้ำรูปแบบรำยกำรจำกต่ำงประเทศ และดัดแปลงเพื่อให้เข้ำกับรสนิยมของคนไทย 
เช่น รำยกำร The Face Thailand ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก หำกมองจำกจุดนี้แล้ว กำรร่วมท ำ  
Co-Production กับต่ำงประเทศ เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้บริษัทกันตนำ สำมำรถผลิตรำยกำรให้มีควำม
หลำกหลำย และน่ำสนใจมำกขึ้น สำมำรถท ำให้บริษัทกันตนำ ขยำยฐำนผู้ชม และรำยได้ของบริษัทให้มำกข้ึน
ไปอีกด้วย  
 สิ่งส ำคัญที่เป็นจุดแข็งของบริษัทกันตนำ ในกำรท ำ Co-Production คือ กำรที่บริษัทกันตนำสำมำรถ
เข้ำไปมีบทบำทในกำรช่วยบริหำรช่องรำยกำรในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนำม ประเทศเมียนมำร์ และ
ประเทศกัมพูชำ ซึ่งในประเทศกัมพูชำ บริษัทกันตนำ ได้จัดตั้ง บริษัท มิก้ำ มีเดีย จ ำกัด ร่วมกันกับ บริษัท  
ไทยนครพัฒนำ จ ำกัด โดยได้รับสัมปทำนจำก กองทัพบกกัมพูชำ หรือ กระทรวงกลำโหม (ประเทศกัมพูชำ) 
เพื่อจัดต้ัง สถำนีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมระภูมินทร์ช่อง 5 
 ส่วนจุดอ่อนของบริษัทกันตนำ ไม่ได้มำจำกศักยภำพในกำรผลิตเนื้อหำ แต่มำจำกกำรที่บริษัทกันตนำ
ได้อยู่คู่ประเทศไทยมำมำกกว่ำ 6 ทศวรรษ จึงท ำให้ภำพลักษณ์ หรือ แบรนด์ ของกันตนำมีควำมล้ำสมัย  
ชวนให้นึกถึงละครในอดีต มำกกว่ำ รำยกำรทันสมัยหลำยๆรำยกำรที่กันตนำที่ผลิตออกมำภำยหลัง อย่ำงเช่น 
รำยกำร The Face Thailand และ ซรีี่ส์ Gossip Girl 
 ในส่วนของปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสของบริษัทกันตนำในกำรร่วมผลิต (Co-Production) คือ  
กำรเปลี่ยนผ่ำนของโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ซึ่งท ำให้มีจ ำนวนช่องที่เพิ่มมำกข้ึนและท ำให้ช่องต้องกำรเนื้อหำ 
ที่แตกต่ำงจำกช่องอื่นๆเพิ่มมำกขึ้นตำมล ำดับ  
 ปัจจัยอีกหนึ่งอย่ำงที่เป็นโอกำสของบริษัทกันตนำในกำรร่วมผลิต คือ ควำมต้องกำรของเนื้อหำไทย 
ในตลำดประเทศเพื่อนบ้ำน ละครไทยและดำรำไทยเป็นที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งเป็น
สัญญำณที่ดีต่อกำรขยำยตลำดและร่วมผลิตละครไทยในประเทศเพื่อนบ้ำน และยิ่งบริษัทเองมีควำมสัมพันธ์ 
อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้ำนเนื่องจำกมีสัญญำกับช่องอยู่แล้ว จึงอำจเป็นกำรสร้ำงโอกำสอันดีในกำรขยำยธุรกิจ 
 แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำ Co-Production คือ มีกำรแข่งขันในตลำดเนื้อหำที่ค่อนข้ำงสูง 
บริษัทเองจะต้องมีควำมโดดเด่น หรือควำมแตกต่ำง จึงจะมีโอกำสในกำรสร้ำงเรทติ้งผู้ชมได้มำกข้ึน อีกหนึ่ง
อุปสรรค คือปัญหำลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศไทย ซึ่งมีผลมำกำรบังคับใช้กฎหมำย  
ที่ยังไม่เข้มงวดของภำครัฐ จึงท ำให้ประเทศคู่ค้ำไม่มีควำมมั่นใจในกำรร่วมผลิตกับประเทศไทย 
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รูปที่ 3-21: กำรวิเครำะห์ SWOT ของบริษัท KANTANA 

โอกาสการขยายตลาดจากประเทศไทยสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
นอกจำกประเทศไทยจะมีผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่มีศักยภำพสูงในกำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศแล้วนั้น 

ประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งมิติที่แสดงให้เห็นถึงศักยภำพในกำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรที่ประเทศไทย
สำมำรถเป็นศูนย์กลำง (Hub) ในกำรน ำรำยกำรเข้ำถึงตลำด CLMV ได้ง่ำยข้ึน เนื่องจำก รำยกำรโทรทัศน์ของไทย
ได้รับควำมนิยมค่อนข้ำงสูงในประเทศเพื่อนบ้ำน และดำรำ/นักแสดงไทยเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในประเทศ 
CLMV เช่นกัน เพรำะฉะนั้นกำรร่วมผลิตกับประเทศไทยสำมำรถส่งผลดีในระยะยำวต่อโอกำสในกำรขยำยตลำด
ในกำรน ำรำยกำรเข้ำตลำดประเทศข้ำงเคียง 

• Piracy Issue in Thailand
• Increase in competition of  

content provider market

• International Distribution 
channels in Cambodia        
Vietnam, and Myanmar

• International Experiences
• Importing Format and Co-

production with Vietnam

• Growth of Digital Channels 
in Thailand 

• (Kantana wants to be 
content provider)

• Demand of content from 
neighbor countries (ex: 
Vietnam Thai lakorn Rating)

SWOT Analysis
Key Strength: Ownership of International 
distribution channels in Myanmar, 
Cambodia, and Vietnam

Vision: To be a leading entertainment company in 
Southeast Asian industry driven by innovative 
ideas and morals

Sizing (in terms of revenue in 2016): 1.3 billion 
Baht

Scope of Service: Produce and broadcast tv 
contents

In-house content production/subsidiaries: 
Kantana Movie Town (2002) Co. Ltd., Kantana
Production Service Co., Ltd., Kantana
Evolution Co., Ltd., and Saradee Co., Ltd., 

Types of Content Production: Reality Shows, 
Variety shows, Gameshows, Animation, 
Documentaries and Drama/series ( Key Focus: 
Drama series, Gameshows)

• Branding- viewers 
still see Kantana
as Old fashion 
Thai Soap operas 
production 
company 

SWOT Analysis and Profiling: KANTANA
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รูปที่ 3-22: โอกำสกำรขยำยตลำดจำกประเทศไทยสู่ประเทศในภูมิภำคอำเซียน 

3.3 กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) ของประเทศไทย 
3.3.1 นโยบายของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการสนับสนุนการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
ระหว่างประเทศ  
 ในส่วนนี้จะวิเครำะห์ถึงนโยบำยจำกภำครัฐ ซึ่งหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศมี 3 รำย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรมกำรท่องเที่ยว และกรมส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อช้ีให้เห็นถึงขอบเขตและควำมเป็นไปได้ในกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมโครงกำรตำมบทบำทและหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน  

1. กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรหลัก ที่อนุรักษ์ สืบสำน และสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้ำง

รำกฐำนกำรพัฒนำทำงสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก41 คือ กำรปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นไทยและ
กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีงำม กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมมำต่อยอดให้เป็นอุตสำหกรรม
วัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
วัฒนธรรมกับต่ำงประเทศเพื่อน ำพำประเทศไทยสู่สำกล บทบำทหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนนุกำรรว่มผลติ
รำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) ของกระทรวงวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนได้แก่ 

 การส่งเสริมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) 

                                                             
41 http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=1545&filename=index 

Possible Strategy: Thailand as Access point to CLMV Market

Due to cultural similarities, Thai content 
has a strong position in the CLMV Market. 
Co-producing with Thailand, would make it 
easier for the co-producing partner to tap 
into the CLMV market as well
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 นับตั้งแต่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ยุทธศำสตร์นี้ได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเนื่องจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิ ทัศน์ รวมทั้ง
ผลักดันอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยให้เป็นอุตสำหกรรมหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรม ทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร เทคโนโลยี ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรผลิต กำรถ่ำยท ำ กำรตลำด กำรบริโภค กำรร่วมลงทุนระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำกฎหมำย 
ตลอดจนกำรปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยมีหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบและบูรณำกำร  
ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวง เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

โดยในกำรส่งเสริมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 นี้
กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้ำที่ เป็นผู้รับผิดชอบภำรกิจ กำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร กำรพัฒนำบุคลำกร 
กำรสงเสริมกำรผลิต กำรเผยแพร่ กำรบริโภค รวมไปถึงกำรรวมลงทุน และ กำรร่วมผลิต (Co-Production) 
อีกด้วย  

ในด้ำนของกำรร่วมผลิต (Co-Production) กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้ำที่เจรจำเพื่อจัดท ำข้อตกลงเพื่อ
กำรรวมลงทุนเพื่อผลิตภำพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศคู่สัญญำ รวมทั้งหมด 15
ประเทศตำมแผนกำรด ำเนินงำนของยุทธศำสตร์ระยะที่ 3  

 การส่งเสริมผ่านกองทุนโครงการสนับสนุนภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 
โครงกำรสนับสนุนภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ เป็นโครงกำรที่อยู่ภำยใต้ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย กระทรวงวัฒธรรม โดยมีกำรเปิดรับโครงกำรและกิจกรรมส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์
"ที่มีลักษณะสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ หรือมีคุณค่ำในทำงศิลปวัฒนธรรม ตำมนโยบำยรัฐบำล  
ในแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555" และตำมระเบียบคณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ  
เรื่องมำตรกำรในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 ภำยใต้บังคับพระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ตำมมติคณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ  

ซึ่งโครงกำรนี้เปิดโอกำสให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมำคม และสถำนศึกษำ ที่ประสงค์ขอรับกำร
ส่งเสริม จัดท ำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องกำรขอรับกำรส่งเสริม ซึ่งลักษณะของ
โครงกำรหรือกิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบของ ภำพยนตร์ ละครชุด เพลงคำรำโอเกะ มิวสิควีดิโอ  
แอนิเมช่ัน หรือกำรออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุน
ตำมที่เห็นสมควร ซึ่งงบประมำณของปี พ.ศ. 2559 นั้น มีทั้งสิ้น 15 ล้ำนบำท 

2. กรมการท่องเท่ียว 
กรมกำรท่องเที่ยว มีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำมำตรฐำน กำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และแหล่ง

ท่องเที่ยว รวมทั้ งกำรสนับสนุนกำร ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุ เทศก์  ให้อยู่ ในระดับมำตรฐำน  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อก่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
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นอกจำกนี้ยังจัดตั้งกองกิจกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์ต่ำงประเทศข้ึน 42 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกำร
ภำพยนตร์และอุตสำหกรรมสื่อบันเทิงทุกประเภท ทั้งภำคกำรผลิต กำรบริกำร กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์และ  
วีดิทัศน์ของต่ำงประเทศในไทย โดยกรมกำรท่องเที่ยวมีนโยบำยกำรส่งเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรร่วมผลิต  
Co-Production 2 รูปแบบได้แก่  

1) การเป็นศูนย์รวมแบบ One Stop Service ในกำรอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติ ติดต่อขออนุญำตเข้ำ
มำถ่ำยท ำภำพยนตร์และวีดิทัศน์ต่ำงๆในประเทศไทย และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร 
และองค์กรส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะถ่ำยท ำ ในกำรขอใช้
สถำนที่ หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนให้
สื่อมวลชนในไทยและต่ำงประเทศ  

2) มาตรการคืนเงิน (Cash Rebate) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนถ่ำยท ำภำพยนตร์
ต่ำงประเทศในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้:  
(1) ภำพยนตร์หรือวิดีทัศน์ ที่มีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนภำยในประเทศไทยตั้งแต่ 50 ล้ำนบำทข้ึนไป  

อัตรำกำรคืนเงิน ร้อยละ 15  
(2) ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทย และมีกำรน ำ

ภำพยนตร์ที่ถ่ำยท ำในประเทศออกเผยแพร่ อัตรำกำรคืนเงิน เพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 10 
(3) ภำพยนตร์ดังกล่ำวมีกำรจ้ำงคนไทยในต ำแหน่งส ำคัญ ได้แก่ นักแสดงหลัก นักแสดงรอง  

ผู้ก ำกับ และผู้ช่วยผู้ก ำกับ อัตรำกำรคืนเงินเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมำณ 
โดยในแต่ละปมีีจ ำนวน 500 ล้ำนบำท 
 

3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (The Department of International Trade Promotion 

:DITP ) คือหน่วยงำนที่ถูกจัดต้ังข้ึนภำยใต้กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ช้ันน ำในภูมิภำคเอเชียที่พร้อมปรับตัวให้ทันควำมเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทยให้เป็นสำกลและยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของไทยในเวทีกำรค้ำโลกอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนั้น ภำรกิจหลักของกรมส่งเสริมกำรส่งออก
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรส่งออก ขยำยตลำด สินค้ำและธุรกิจ บริกำรของไทย พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำธุรกิจบริกำรส่งออก ให้บริกำรข้อมูลกำรค้ำและ เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของไทยในตลำดโลก เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำและปริมำณกำรส่งออกของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้วิสัยทัศน์และภำรกิจประสบควำมส ำเร็จ  
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีพันธกิจ 4 พันธกิจ ได้แก่  

1) พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรไทยในกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
2) ขยำยช่องทำงตลำดแก่สินค้ำและบริกำรไทย  

                                                             
42 http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/17/391 
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3) ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่สินค้ำและบริกำรไทย  
4) ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง43  
จำกภำรกิจ บทบำทหน้ำที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจต่ำงๆ ของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ทำงกรมมีนโยบำยกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำตลำดภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย  
ในต่ำงประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขอบเขตของกำรศึกษำครั้งนี้ โดยเน้นไปที่กำรน ำเสนอภำพยนตร์ไทยและ  
วีดิทัศน์ในตลำดต่ำงประเทศที่เป็นตลำดกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้หน่วยงำนรัฐน ำโดยกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ สนับสนุนน ำภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำรไปเข้ำร่วมเทศกำล/งำนตลำด
ภำพยนตร์-วีดิทัศน์นำนำชำติ อำทิ เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนส์ งำน MIPCOM เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติ
ปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ เป็นต้น เพื่อแนะน ำและเผยแพร่ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมกำรท่องเที่ยว และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ต่ำงท ำหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยในส่วนของตนเท่ำนั้น แม้กระแส Co-Production ก ำลังเติบโดข้ึนอย่ำงมำกในเวทีโลก 
ทำงรัฐบำลไทยยังไม่มีกำรร่วมกันสนับสนุน หรือส่งเสริม Co-Production อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะเป็นส่วนส ำคัญ 
ในกำรที่จะสำมำรถช่วยผลักดัน Co-Production ให้เกิดข้ึนในประเทศไทยได้  

 
รูปที่ 3-23: นโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้อง 

3.3.2 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรก ำกับดูแลกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง

ประเทศ แต่เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์จึงมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำย กสทช . โดยตรง 
ซึ่งเน้นไปที่กำรก ำกับดูแลในเรื่องของใบอนุญำตประกอบกิจกำร เนื้อหำ และผังรำยกำร รำยละเอียดมีดังนี้ 

                                                             
43 http://www.ditp.go.th/ewt_dl_link.php?nid=14196&filename=vision 

Financial Support

Funding for media project 

that meets their qualification 

on artistic and cultural 

aspects

Films and Audiovisual Industry Supporting Strategies Phase 3 
(2017 – 2021): 

• Strategy 4: Support of International Investment Collaboration, 
including foreign productions filming in Thailand

National Film and Audiovisual Supporting Project (THB 15 million) 

• The applicant can be a juristic person under Thai law, Thai 
organization and any person.

• The content should promote Thai culture and good moral.

Funding for co-production 

between foreign producer 

and Thai producer and the 

foreign content which 

process in Thailand

Filming in Thailand Supporting Measure (Cash Rebate 15%)**:

• The applicant is required to be a juristic person incorporated under 

foreign law.
• Co-production between foreign producer and Thai producer.

• Expenses amount 50 Million Baht for production in Thailand. (Foreign 

production house)

Non-financial Support

Supporting for Thai producer 

and Thai content to 

international such as 

Business Matching in 
MiPcom

Thai Film and Audiovisual Awareness Raising:

• The applicant is required to be a juristic person incorporated under 

Thai law.
• The applicant is required to be a production house.

Relevant Governmental agencies for Co-production

Department of 
International 

Trade Promotion

Ministry of Culture

Department of Tourism

Note: 5 million baht per year*, Resulted from Films and Audiovisual Supporting Strategies Phase 3 (2017 – 2021)**
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 การถือครองหุ้นโดยบริษัทต่างชาติ (Foreign Ownership Restriction) 
 ประเทศไทยยังไม่มีกำรจ ำกัดกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรร่วมผลิต

รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศเป็นธุรกิจที่เปิดให้กับคนต่ำงชำติสำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำยไทย ในกรณีของ
กิจกำรร่วมค้ำที่คนต่ำงชำติต้องกำรเป็นนิติบุคคลหรือ คนต่ำงชำติต้องกำรเป็นบริษัทที่ถูกต้องตำมกฎหมำยไทย
หรือถือหุ้นในบริษัทไทยนั้น คนต่ำงชำติจะต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ได้กล่ำวว่ำ คนต่ำงด้ำวสำมำรถถือหุ้นในบริษัทไทยได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด 

ในกรณีกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศในที่นี้ มีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ ซึ่ง
หำกบริษัทต่ำงชำติต้องกำรขอรับใบอนุญำตเพื่อประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตำมพ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรฯ 
โดยเงื่อนไขได้ก ำหนดว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยและก ำหนดให้สำมในสี่ของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องเป็นคนไทย 

 

 การก ากับดูแลเน้ือหารายการ (Content Regulation) 
 เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยอยู่ภำยในอ ำนำจของ กสทช. ที่มีอ ำนำจก ำกับดูแล
โดยตรงตำมพ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น ในประเด็นของ
กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศจะเห็นได้ว่ำ กสทช. มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่มลีกัษณะ
ต้องห้ำมที่แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

1) เนื้อหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงรัฐ  
2) เนื้อหำที่กระทบต่อควำมศีลธรรมอันดีของประชำชน  
3) เนื้อหำที่มีลักษณะอนำจำร  
ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรฯ ระบุว่ำ “ห้ำมมิให้ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้อหำ

สำระที่ก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีกำรกระท ำซึ่งเข้ำ
ลักษณะลำมกอนำจำร หรือมีผลกระทบต่อกำรให้เกิดควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน
อย่ำงร้ำยแรง” โดยข้ันตอนในกำรพิจำรณำว่ำเป็นเนื้อหำที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 37 หรือไม่ 
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การรายงานเน้ือหาท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 37 ต่อส านักงาน กสทช.  
กำรรำยงำนสำมำรถท ำได้ผ่ำน 3 ช่องทำง ได้แก่ 1) ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหำวิทยุและโทรทัศน์ที่

ผิดกฎหมำย44 2) เรื่องร้องเรียนจำกประชำชน และ 3) คณะกรรมกำรเพื่อติดตำมกำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ต่อสำธำรณะ45 เพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรอง ติดตำม ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเนื้อหำ
รำยกำรในกิจกำรโทรทัศน์ ที่มีกำรบิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยหรือ

                                                             
44 https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000006.pdf 
45 ค ำสั่ง คสช. (เฉพำะ) ที่ 12/2557 ลงวันที่ 19 มิถนุำยน 2557 
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กระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือส่อ
ไปในทำงหมิ่นประมำทพระมหำกษัตริย์  

2) การพิจารณาว่าเน้ือหาท่ีถูกร้องเรียนผิดตามมาตรา 37 และขัดกับค าสั่ง คสช. หรือไม่  
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตำมข้อ 1 แล้ว ส ำนักงำน กสทช. จะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำร 

กสท. จัดต้ังคณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น คณะอนุกรรมกำรด้ำนผังรำยกำรและ
เนื้อหำรำยกำร เพื่อท ำหน้ำที่ร่วมพิจำรณำเนื้อหำที่อำจผิดกฎหมำยและประกำศ กสทช. เช่น 1) 
มำตรำ 37 แห่งพ.ร.บ ประกอบกิจกำรฯ ในประเด็นควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเนื้อหำที่มีลักษณะลำมกอนำจำร 2) ประกำศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำผังรำยกำรฯ รวมไปถึงค ำสั่ง คสช.46 ในกำรเผยแพร่ข้อมูลสื่อโทรทัศน์ที่มีลักษณะ
ต้องห้ำม  

3) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
หำกคณะกรรมกำร กสท. และคณะอนุกรรมกำรด้ำนผังรำยกำรและเนื้อหำรำยกำรได้

พิจำรณำเป็นว่ำเนื้อหำที่ผิดตำมมำตรำ 37 และขัดกับค ำสั่งคสช. ทำงคณะกรรมกำร กสท. มีอ ำนำจ
กระท ำกำรลงโทษผู้ให้บริกำรช่องรำยกำร โดยกำรเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรลงนำมในบันทึก
ข้อตกลง (MoU) ระหว่ำงสถำนีกับกสทช. กำรสั่งปรับตั้งแต่ 50,000 - 500,000 บำท กำรพักใช้
ใบอนุญำต และเพิกถอนใบอนุญำต  

 สัดส่วนเน้ือหารายการ (Content Broadcast Quota) 
เนื้อหำที่ออกอำกำศในโทรทัศน์ตำม พ.ร.บ ประกอบกิจกำรฯ จะต้องออกอำกำศตำมผังรำยกำร 

ที่ก ำหนด โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบตำมประเภทกำรประกอบธุรกิจ ได้แก่  
1) ช่องรำยกำรประเภทสำธำรณะต้องออกอำกำศรำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์

ต่อสำธำรณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผังรำยกำรทั้งหมดต่อวัน  
2) ช่องรำยกำรประเภทชุมชนต้องออกอำกำศรำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนหรือท้องถ่ินในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผังรำยกำรทั้งหมดต่อวัน  
3) ช่องรำยกำรประเภทธุรกิจต้องออกอำกำศรำยกำรที่ข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สำธำรณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของผังรำยกำรทั้งหมดต่อวัน  
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยไม่มีกำรควบคุมกำรออกอำกำศของเนื้อหำต่ำงประเทศ 

                                                             
46 ค ำสั่ง คสช. (เฉพำะ) ที่ 12/2557 ลงวันที่ 19 มิถนุำยน 2557 
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รูปที่ 3-24: กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวข้องของประเทศไทย 
3.4 ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศไทย และความพร้อมในการร่วมผลิต

รายการระหว่างประเทศ 
สถำนภำพควำมสำมำรถในธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำง

ประเทศของประเทศไทยนั้น สำมำรถวิเครำะห์จำกจุดแข็ง จุดอ่อนปัจจัยภำยในประเทศ และโอกำส อุปสรรค
ปัจจัยภำยนอกได้ ดังนี้  

จุดแข็งของควำมสำมำรถของธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ประเทศไทย สำมำรถวิเครำะห์ได้ 6 ข้อ ดังนี้  
1) ข้อแรกที่เห็นได้ชัด คือ กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยนั้นมีคุณภำพสูง เนื่องจำก

ทรัพยำกรบุคลำกรผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์มีศักยภำพ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมถึง
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทำงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และสถำนที่ถ่ำยท ำ วิว 
ทิวทัศน์ที่งดงำมน่ำประทับใจ  

2) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรเสพสื่อมำกติดอันดับ 10 ประเทศที่เสพสื่อมำกที่สุดในโลก  
3)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำ และกำรเติบโตของโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศสูง เช่น อัตรำควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตประเทศไทยนั้นสำมำรถเทียบเคียงกับ
ประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น เยอรมันและแคนำดำ เพื่อกำรเข้ำถึงกำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ตส ำหรับรำยกำรโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ม OTT  

4) กำรเข้ำถึงรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนระบบโทรทัศน์ดิ จิทัล ซึ่งมีประสิทธิภำพ และมีควำม
ครอบคลุม รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลอย่ำงมีประสทิธิภำพ
และรวดเร็วข้ึนจำก ส ำนักงำน กสทช. ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรแจกคูปองดิจิทัลทีวีในระยะที่ 

Thailand’s Readiness for Co-production: Law & Regulation

Key legal issues Description

Foreign involvement in content 

production

• No Restriction for Co-production unless there is a joint establishment of a 

juristic person then it will be under Foreign Investment Act 2008 where 

Thai nationals must own minimum of 51%

• According to the Broadcasting Business Act B.E. 2551, The Conditions for 

Applying the Business License is that 75% of the directors, investors and 

people with the voting rights must be Thai nationals.

Content Regulation Normally regulated by the NBTC;

Rules of Consideration in prohibit content followed by;

Violate section 37 under Broadcasting Business Act 

• National Security

• Public order or good morals

• Obscenity

Content Broadcast Quota According to the Broadcasting Business Act B.E. 2551, it is required that:

• For Government DTT Channel, minimum 70% of programs must be for 

public interest 

• For Local and Commercial DTT Channel, minimum 50% of programs 

must be for public interest 
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2 เป็นระบบใหม่ที่ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชนสมำร์ทกำร์ด ตรวจสอบสิทธิ แลกรับกล่องรับ
สัญญำณแทนกำรใช้คูปอง ซึ่งประชำชนจะได้รับควำมสะดวกไม่ต้องเตรียมเอกสำรไปยื่น
ประกอบกำรแลก  

5) จ ำนวนผู้ชมรำยกำรโทรทัศน์ที่ให้ควำมสนใจ และติดตำมรำยกำรละครของประเทศไทย  
6) ควำมต้องกำรของผู้ชมรำยกำรโทรทัศน์ในเนื้อหำจำกต่ำงประเทศยังมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

ทั้งหมดนี้ จึงเรียกได้ว่ำเป็นจุดแข็งส ำหรับธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย 
 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยของที่ปรึกษำ จะยังมีจุดอ่อน 

ที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 4 ข้อ ได้แก่  
1) บริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์จ ำนวนไม่น้อยมีขนำดเล็ก จึงขำดแคลนทรัพยำกรในด้ำนเงินทุน

ส ำหรับกำรผลิตรำยกำร เช่น ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยอำจมีเนื้อหำที่ดี ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของตลำด แต่อำจไม่ประสบควำมส ำเร็จ เนื่องจำกเงินทุนในกำรผลิต
รำยกำรไม่เพียงพอที่จะผลิตรำยกำรคุณภำพสูง  

2) บริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ขนำดใหญ่ได้รับกำรให้โอกำสในกำรผลิตรำยกำรมำกกว่ำ ส่งผล
ให้บริษัทเล็กๆ มีกำรเติบโตน้อย หรือปิดตัวลงในที่สุด ซึ่งท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขันเพื่อให้ได้ไป
ถึงประสิทธิภำพสูงสุดในรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย  

3) รำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยอำจมีเนื้อหำเฉพำะส ำหรับคนไทยเท่ำนั้น รวมถึงวิธีของกำร
ผลิตยังไม่เป็นมำตรฐำนสำกล  

4) ผู้ผลิตรำยกำรไทยส่วนใหญ่ยังขำดโอกำส และประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับบรษัิท
ต่ำงชำติ โดยปัจจัยเหล่ำน้ี คือ ปัจจัยส ำคัญที่ควรได้รับกำรแก้ไข 
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รูปที่ 3-25: ผลวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคของธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ของประเทศไทย และควำมพร้อมในกำร
ร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ โอกำสของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย และควำมพร้อม 
ในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศน้ัน ที่ปรึกษำเห็นว่ำธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยยังมีโอกำส
จำกปัจจัยภำยนอกที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย รวมถึงกำรร่วมผลิตรำยกำร
ระหว่ำงประเทศ 3 ข้อ ได้แก่  

1) ประเทศไทยเป็นสมำชิกของกลุ่มกำรค้ำเสรีในเขตภูมิภำคอำเซียน ท ำให้กำรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม กำรค้ำขำย หรือติดต่อระหว่ำงประเทศท ำได้ง่ำยข้ึน  

2) กำรพัฒนำเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อเนื้อหำสื่อที่มีควำมต้องกำรเพิม่ข้ึนจำกกำรขยำย
และเติบโตของช่องทำงออนไลน์น้ันๆ  

3) โอกำสส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยและกำรร่วมผลิตรำยกำร
ระหว่ำงประเทศนั้น คือ ควำมต้องกำรต่อเนื้อหำรำยกำรของประเทศไทยในต่ำงประเทศ 
ตัวอย่ำงเช่น ภำพยนตร์เรื่อง “ฉลำดเกมโกง” ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จ ำกัด ได้เข้ำ
ฉำยในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ประเทศจีน ไต้หวัน มำเลเซีย และ
ฮ่องกง และเป็นที่โด่งดังสร้ำงรำยได้หลำยล้ำนบำท อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในหลำยประเทศ 
โดยสื่อฮ่องกงวิจำรณ์ภำพยนตร์เรื่องนี้ว่ำดีกว่ำที่คำดไว้มำก47 นอกจำกนี้ ภำพยนตร์ฉลำดเกม
โกงได้เข้ำฉำยในประเทศจีน วันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่ำนมำ โดยผลตอบรับภำยใน 3 
วันแรก “ฉลำดเกมโกง” สำมำรถสร้ำงรำยได้กว่ำ 500 ล้ำนบำท48 และเมื่อเข้ำฉำยเพียง 9 วัน 

                                                             
47 http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000085882 
48 https://www.prachachat.net/spinoff/entertainment/news-55633 

Current Thai Production

SWOT and TOWS Analysis

Strengths 

1) Presence of high quality and specialized inputs available

- Quality and creativity of human resource 

- Rich of culture and scenic location

2) Top ten media consumption in the world

3) High growth of ICT infrastructure development

4) Good digital TV coverage

5) Strong viewership in Drama

6) Increasing local demand for International content

Weaknesses

1) Small capital resources

2) Market concentration for large 

production house

3) Too localized content 

4) Lack of international experience 

Opportunities 

1) Ascendance of ASEAN Economic 

Community  

2) Online distribution channels  

available for Small and Medium 

production

3) Demand for Thai content from 

other countries

SO Strategies - Aggressive strategy is needed by

• Utilizing the high quality and specialized inputs  and 

collaborate with foreign production house

• Strong supporting from government agency for 

production partnership

• Focus on ASEAN+ market

• Get ready for diversity of broadcasting platform

• Bring new contents to market to get better position 

globally

• Example of possible options: Production hub in CLMV, 

Universal content model, Incentives for potential local 

production house, Providing or facilitating platform for 

distributing the co-production content

WO Strategies - Turnaround strategy is 

needed by

• Selecting potential country for doing 

co-production

• Expanding market within a region

• Strong supporting from gov’t 

agency for production partnership

• Focusing on ASEAN market

• Example of possible options: Selecting 

co-production country and potential 

market, Specific contents subsidization, 

Incentives for potential local production 

house

Threats 

1) Piracy and violation of IP rights

2) Lack of initiatives that encourage 

investment of  local and foreign 

production

3) Uncertainty about success in the 

marketplace due to rapidly 

change in technological 

innovation & consumer behavior

ST Strategies - Defensive strategy is needed  by

• Facilitating  for doing co-production in Thailand 

• Leveraging production investment  by collaborating with 

foreign production house

• Example of possible options

• Selecting co-production country

• Incentives for potential local production house

WT Strategies - Retrenchment strategy  is 

needed by Minimizing the cost of 

production

• Example of possible options: Selecting 

co-production country, Incentives  for 

potential local production house in term 

of technology and  distribution 

channels, Partnership including 

marketing and advertising campaign

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000085882
https://www.prachachat.net/spinoff/entertainment/news-55633
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ได้สร้ำงรำยได้กว่ำ 1,000 ล้ำนบำท49 และติดอันดับที่ 6 ภำพยนตร์ที่สร้ำงรำยได้มำกที่สุดใน
โลกจัดอันดับโดย World Box Office50 ซึ่งเหตุกำรณ์นี้สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับวงกำรผลิต
ภำพยนตร์และรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก 

 
รูปที่ 3-26: ตัวอย่ำงควำมต้องกำรต่อเน้ือหำรำยกำรของประเทศไทยในประเทศต่ำงชำติ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ นั้น ประเทศไทยยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำรในกำรด ำเนิน
ธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ และกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ข้อ  

1) เรื่องของกฎหมำย กำรละเมิดลิขสิทธ์ิและฝ่ำฝืนสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ เช่น กำรท ำแผ่น
ซีดีลอกเลียนแบบรำยกำรโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมำย  

2) ขำดกำรริเริ่มส่งเสริมกำรลงทุนร่วมกันระหว่ำงบริษัทผลิตรำยกำรประเทศไทยกับบริษัท
ต่ำงชำติในกำรร่วมผลิตรำยกำร  

3) ยังมีควำมไม่แน่นอนที่จะประสบควำมส ำเร็จในตลำดรำยกำรโทรทัศน์ เนื่องจำกกำรเติบโต
อย่ำงรวดเร็วของนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วไม่แน่นอน ท ำให้ผู้ผลิตรำยกำรพึงต้องระวัง และติดตำมตลำดอย่ำงมำกในกำรผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ 

จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ประเทศไทยในข้ำงต้น
นั้น ที่ปรึกษำจึงขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรข้ำมผ่ำนจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ ด้วยจุดแข็งและโอกำสที่มีอยู่ของ
ประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 

 

                                                             
49 https://www.posttoday.com/ent/thai/521586 
50 http://www.bugaboo.tv/watch/346027 

Demand for Thai Content in Foreign Countries

• Bad Genius is the most popular Thai film from GDH 559 (Gross 

Domestic Happiness Co., Ltd.), now exported to release in United 

States, China, Taiwan, Malaysia and Hong Kong.

• In China, within 3 days the movie is reached 100 million RMB 

(500 million THB) and now touched down 200 million RMB 

(1,000 million THB) in 9 days.

• Bad Genius is ranked at the 6th place from World Box office. 

• Thai content has been proved to be demanded by 

International, 200 million RMB reached in China in 9 days and 

some Lao fans showed interest in watching this movie as such.

https://www.posttoday.com/ent/thai/521586
http://www.bugaboo.tv/watch/346027
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เริ่มจำกกำรส่งเสริมจุดแข็งของประเทศไทยด้วยโอกำสที่ได้รับจำกปัจจัยภำยนอก ได้แก่ กำรน ำ
ทรัพยำกรบุคลำกรผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่มีศักยภำพ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมถึงวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น และสถำนที่ถ่ำยท ำ ทิวทัศน์ในประเทศไทยร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์กับบริษัทจำก
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ กำรสนับสนุนที่ยั่งยืนจำกหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยในส่วนของกำรผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ร่วมกับบริษัทคู่ค้ำต่ำงประเทศ โดยกำรส่งเสริมนี้ จะมุ่งเน้นไปในตลำดอำเซียนก่อน เพรำะ
ประเทศไทยเป็นสมำชิกในเขตกำรค้ำเสรีภูมิภำคอำเซียน ท ำให้ง่ำยต่อกำรเจรจำผลิตรำยกำรโทรทัศน์ร่วมกัน 
และด ำเนินกำรต่อไปยังตลำดอื่นๆ ที่มีควำมสนใจในเนื้อหำของประเทศไทย และจำกควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำและเติบโตข้ึนทุกวัน ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทยควรจะเตรียมพร้อมรับมือ
กับรูปแบบ หรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่หลำกหลำยเพื่อใช้ในกำรออกอำกำศรำยกำร เพรำะประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีผู้ชมที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงรวดเร็ว และเมื่อผู้ชมเข้ำถึงสื่อสำมำรถจะรับรู้เนื้อหำรำยกำรได้
จำกหลำยช่องทำง และในที่สุดประเทศไทยจะสำมำรถน ำเนื้อหำรำยกำรใหม่ที่สร้ำงข้ึนจำกกำรได้ผ่ำนกำร
เรียนรู้จำกกำรร่วมงำนกับบริษัทผลิตรำยกำรต่ำงประเทศ รวมถึงช่องทำงในกำรกระจำยสื่อในช่องทำงใหม่ๆ 
จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ขยำยในวงกว้ำงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเชิงบวกในระดับสำกล  

ตัวอย่ำงกำรใช้กลยุทธ์รวมจุดแข็งกับโอกำสที่มีเข้ำด้วยกัน เช่น กำรเป็นศูนย์รวมกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงรำชอำณำจักรกัมพูชำ (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศกัมพูชำ) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศลำว) สำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศเมียนมำร์) และ
ประเทศเวียดนำม กำรผลิตเนื้อหำที่เป็นสำกล กำรสนับสนุนส ำหรับบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่มี ศักยภำพ 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับช่องทำงกำรกระจำยของสื่อส ำหรับเนื้อหำรำยกำรที่ผลิตร่วมกัน 

จำกนั้น ที่ปรึกษำได้วิเครำะห์ถึงกลยุทธ์กำรป้องกันอุปสรรคจำกปัจจัยภำยนอกโดยกำรใช้จุดแข็ง  
จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ประเทศไทยเพื่อลดข้อจ ำกัดที่มีอยู่ลง เริ่มจำกกำรท ำให้กำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ในประเทศไทยกับบริษัทต่ำงชำติง่ำยและมีควำมสะดวกมำกข้ึน เพื่อให้ประเทศไทยกลำยเป็นสถำนที่
น่ำลงทุนของบริษัทต่ำงชำติ และบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำกกำรรว่มมอื
ทำงกำรค้ำกับบริษัทผลิตรำยกำรจำกต่ำงชำติในด้ำนกำรลงทุนผลิตรำยกำร เพื่อให้กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 
มีประสิทธิภำพมำกข้ึน เช่น ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยจะเลือกบริษัทต่ำงชำติในกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ที่มีควำมเช่ียวชำญ และสนับสนุนจำกภำครัฐให้กับบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่มีศักยภำพ 

นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำจะน ำโอกำสจำกปัจจัยต่ำงๆ จำกกำรวิเครำะห์มำใช้เพื่อลดจุดด้อยให้น้อยลงที่สุด
โดยเริ่มจำกกำรเลือกบริษัทร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์จำกประเทศที่มีศักยภำพ และมีควำมเป็นไปได้ 
ในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เพรำะจะท ำให้ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ไทยได้รับประโยชน์จำกบริษัท  
ที่มีควำมพร้อมอยู่แล้ว และเริ่มขยำยตลำดไปภำยในระดับภูมิภำคก่อน โดยจะต้องมีหน่วยงำนภำครัฐของ
ประเทศไทยสนับสนุนในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์กับบริษัทต่ำงประเทศนี้ แล้วจึงเจำะตลำดอำเซียนโดย
ท ำเนื้อหำให้ตรงกับควำมสนใจของผู้บริโภคในเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน เช่น ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ไทยคัดเลือก
ประเทศต่ำงชำติที่ต้องกำรจะร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และเลือกตลำดที่มีศักยภำพรองรับได้ น ำเสนอให้แก่



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 62 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

หน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรสนับสนุนเงินทุนเกี่ยวกับเนื้อหำที่เฉพำะทำง รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์กับบริษัทต่ำงชำติ 

กลยุทธ์สุดท้ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมกับกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศนั้น คือ  
กำรลดจุดด้อยและหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัดในกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยลดต้นทุนที่ใช้ในกำร
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ให้สมเหตุสมผล เช่น เลือกประเทศที่จะร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ น ำเสนอกำรร่วมผลิต
เพื่อที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ หำช่องทำงที่มีประสิทธิภำพทั้ งในด้ำนเทคโนโลยีและ
ช่องทำงกำรกระจำยสื่อ รวมถึงกำรร่วมมือทำงกำรค้ำ ตั้งแต่กำรร่วมผลิตรำยกำร หรือจนถึงกำรโฆษณำ และ
รณรงค์กำรตลำดเพื่อกำรใช้เงินทุนให้ได้ประโยชน์มำกที่สุด และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

จำกผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย 
และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศโดยอำศัยกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำ
ข้ำงต้นนั้น ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ เช่น คุณภำพของทรัพยำกรบุคลำกร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและ
สถำนที่ท่องเที่ยว รวมถึงควำมต้องกำรในเนื้อหำรำยกำรของบริษัทไทยจำกประเทศอื่น แม้ว่ำจะมีจุดด้อยหรือ
ข้อจ ำกัดภำยนอก เช่น กำรขำดแคลนเงินทุนในกำรผลิตรำยกำรและขำดประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำร
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรสนับสนุนที่เข้ำถึงได้จำกทำงภำครัฐนั้น ที่ปรึกษำจึงน ำเสนอกลยุทธ์ที่สำมำรถแกไ้ข
และส่งเสริมธุรกิจบริกำรโสตทัศน์ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดข้ึนจริง หำกได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐในกำรส่งเสริมโอกำสให้ได้พบปะกับ
บริษัทคู่ค้ำผลิตรำยกำรโทรทัศน์ต่ำงชำติ หรือนโยบำยสนับสนุนต่ำงๆ ส ำหรับบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ไทย
ให้ได้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนดังกล่ำว 
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4 สถานภาพธุรกิจบริการโทรทศัน์ของประเทศคู่ค้าทีเ่ลือกท าการศึกษา 

บทนี้จะกล่ำวถึงกำรวิเครำะห์ตลำดต่ำงประเทศโดยกำรใช้เครื่องมือกำรวิเครำะห์ PESTEL Analysis 
และแบบจ ำลองกำรให้คะแนน (Scoring Model) เพื่อระบุประเทศที่มีศักยภำพในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำร
โทรทัศน์กับประเทศไทย 
4.1 เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและแบบจ าลองเพ่ือคัดกรองประเทศท่ีมีศักยภาพ 

ที่ปรึกษำได้คัดเลือกประเทศที่มีศักยภำพจำก 3 กลุ่มประเทศ ได้แก่ 
1) กลุ่มประเทศอำเซียนจ ำนวน 9 ประเทศได้แก่ เนกำรำบรูไน ดำรุสซำลำม (ต่อไปจะเรียกว่ำ 

ประเทศบรูไน) ประเทศกัมพูชำ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลำว ประเทศมำเลเซีย ประเทศ
เมียนมำร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเวียดนำม  

2) ประเทศในทวีปเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกำหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอินเดีย เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ต่อไปจะเรียกว่ำ 
ประเทศฮ่องกง) และสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศไต้หวัน) 

3) ประเทศในทวีปอื่นๆ จ ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ประเทศอังกฤษ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย (ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศออสเตรเลีย) ประเทศแคนำดำ และสำธำรณรัฐฝรั่งเศส 
(ต่อไปจะเรียกว่ำ ประเทศฝรั่งเศส)  

ที่ปรึกษำได้ใช้เครื่องมือกำรวิเครำะห์ PESTEL Analysis ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ กำรเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ตลำด และกฎหมำยและข้อบังคับ ในกำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และคัดกรองตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ึนเพื่อให้ได้ประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตเนื้อหำ
ร่วมเพื่อวิเครำะห์เชิงลึกต่อไป 

 
รูปที่ 4-1: กระบวนกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและแบบจ ำลองเพื่อคัดกรองประเทศที่มีศักยภำพ 

Market Selection Process

ASEAN and International 
Countries in Scope for 

Scanning

Shortlist of Potential 
Markets for Thailand

Market Scanning

• 9 ASEAN countries

• 4 Asian countries

• 5 countries with International 
TV Co-production

• PESTEL Analysis of 19 Markets in 
relation to Audiovisual industry

• Scoring Model considering, in both 
qualitative and quantitative aspect,  
these 2 factors:

1. Market Readiness (i.e. size, 
growth, digital readiness, etc.)

2. Market Compatibility (i.e. 
Cultural Fit, Thai content 
demand, etc.)

Criteria 1

Criteria 2

Criteria 3

Criteria 4

Score

Rank

5

Criteria A B C D E

31 5 3

5 1 1 3 3

11 51 3

3 15 11

88 121410

44 213

Selected countries 
will be brought to 

“Detailed Analysis”
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4.1.1 ประเทศท่ีมีศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ที่ปรึกษำได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดกรองประเทศที่มีศักยภำพในกลุ่มประเทศอำเซียน รำยละเอียดมี

ดังนี ้
ปัจจัยภำยนอก มีค่ำน้ ำหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับส ำหรับกำรผลิตร่วมร้อยละ 5 

GDP (ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) ร้อยละ 10 กำรรับชมโทรทัศน์และวิดีโอ (นำทีต่อวัน) ร้อยละ 10 รำยได้จำก 
ค่ำโฆษณำ และกำรเติบโตร้อยละ 10 และกำรเข้ำถึงของโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 15 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ มีค่ำน้ ำหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วยมูลค่ำของกำรลงทุน
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) ร้อยละ 5 กิจกรรมทำงธุรกิจร้อยละ 5 ควำมเข้ำกันได้ทำงวัฒนธรรมร้อยละ 10  
ควำมต้องกำรที่มีต่อเนื้อหำของประเทศไทยร้อยละ 15 และประวัติควำมร่วมมือด้ำนกำรแพร่ภำพกระจำย
เสียงร้อยละ 15 

 
รูปที่ 4-2: เกณฑ์ประเทศที่มีศักยภำพและควำมเหมำะสมในกำรท ำ Co-Production ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

 จำกผลกำรวิเครำะห์ประเทศภำยในกลุ่มอำเซียนประเทศที่ได้คะแนนรวมสูงสุดคือ ประเทศเวียดนำม
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4 คะแนน และรองลงมำคือประเทศอินโดนีเซียมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.9 ดังรูปที่ 4-3
ดังนั้นประเทศที่จะน ำไปวิเครำะห์เชิงลึกต่อไปได้แก่ ประเทศเวียดนำม และประเทศอินโดนีเซีย 

ASEAN Scoring System

Criteria 1 3 5

External Factors (50%)* Incentive Regulation for 

Co-production (5%)

None Facilitation Facilitation and finance

GDP (million USD) (10%) < 240,000 240,001 – 480,000 > 480,000

TV and video 

Consumption (Mins per 

day) (10%)

0 – 200 201 – 400 > 400

Advertising Revenue and 

Growth (10%)

Low Medium High

TV & Internet Penetration 

(15%)

Low Medium High

Compatibility (50%) Value of investment 

(million USD) (5%)

0 – 600 601 – 1,200 > 1,200

Business Activities  (5%) Low Medium High

Cultural Fit (10%) Low Medium High

Thai Content Demand  

(15%)

No Thai TV content 

imported

- Thai TV content imported 

Broadcasting 

Entertainment 

Collaboration History 

(15%)

No Other relevant 

contributions

Content Contributions 

(inc. actors and content 

creation)
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รูปที่ 4-3: ผลกำรประเมินประเทศที่มีศักยภำพและควำมเหมำะสมในกำรท ำ Co-Production ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

4.1.2 ประเทศท่ีมีศักยภาพนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 
เกณฑ์ในกำรวัดแบ่งออกเป็นปัจจัยภำยนอก มีค่ำน้ ำหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับ

ส ำหรับกำรผลิตร่วมร้อยละ 5 GDP (ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) ร้อยละ 10 กำรรับชมโทรทัศน์และวิดีโอ (นำทีต่อวัน) 
ร้อยละ 10 รำยได้จำกค่ำโฆษณำ และกำรเติบโตร้อยละ 10 และกำรเข้ำถึงของโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต 
ร้อยละ 15 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ มีค่ำน้ ำหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วยมูลค่ำของกำรลงทุน 
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) ร้อยละ 5 กิจกรรมทำงธุรกิจร้อยละ 5 ควำมเข้ำกันได้ทำงวัฒนธรรมร้อยละ 10  
ควำมต้องกำรที่มีต่อเนื้อหำของประเทศไทยร้อยละ 15 และประวัติควำมร่วมมือด้ำนกำรแพร่ภำพ 

กระจำยเสียงร้อยละ 15 

ASEAN Scoring Model Result 

Criteria / Weighting / Countries Weighting

External Factors 

(50%)*

Incentive Regulation for 

Co-production 5% 5 5 1 1 1 1 1 1 1

GDP (million USD) 10% 3 3 5 3 1 1 1 1 1

TV and video Consumption 

(Mins per day) 10% 3 3 5 5 5 3 3 3 3
Advertising Revenue and 

Growth 10% 1 1 5 3 3 1 1 1 1

TV & Internet Penetration 15% 5 5 3 5 5 1 1 5 1
Compatibility (50%) Value of investment 

(million USD) 5% 5 5 5 3 5 5 5 1 5

Business Activities 5% 5 5 5 3 5 5 5 1 5

Cultural Fit 10% 1 1 5 5 3 5 5 1 5

Thai Content Demand  15% 5 5 5 5 5 5 5 1 5

Broadcasting Entertainment 

Collaboration History 15% 1 1 1 1 5 5 3 1 1

Total (Out of 5) 3.2 3.2 3.9 3.6 4 3.2 2.9 1.8 2.6
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รูปที่ 4-4: เกณฑ์ประเทศที่มีศักยภำพและควำมเหมำะสมในกำรท ำ Co-Production นอกกลุ่มประเทศอำเซียน 

 จำกผลกำรวิเครำะห์ประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มอำเซียนประเทศที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ ประเทศจีนโดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.7 คะแนน และรองลงมำคือประเทศเกำหลีใต้มีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.2 ดังนั้น ประเทศ 
ที่จะน ำไปวิเครำะห์ต่อ คือ ประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้ 

 
รูปที่ 4-5: ผลกำรประเมินประเทศที่มีศักยภำพในกำรท ำ Co-Production นอกกลุ่มประเทศอำเซียน 

Non-ASEAN Scoring System

Criteria 1 3 5

External Factors (50%)* Incentive Regulation for 

Co-production (5%)

None Facilitation Facilitation and finance

GDP (million USD) (10%) < 1,000,000 1,000,001 – 2,000,000 > 2,000,000

TV and video 

Consumption (Mins per 

day) (10%)

0 – 200 201 – 400 > 400

Advertising Revenue and 

Growth (10%)

Low Medium High

TV & Internet Penetration 

(15%)

Low Medium High

Compatibility (50%) Value of investment (5%) 0 – 1,000 1,001 – 2,000 > 2,000

Business Activities  (5%) Low Medium High

Cultural Fit (10%) Low Medium High

Thai Content Demand  

(15%)

No Thai TV content 

imported

- Thai TV content imported 

Broadcasting 

Entertainment 

Collaboration History 

(15%)

No Other relevant 

contributions

Content Contributions 

(inc. actors and content 

creation)

Non-ASEAN Scoring Model Result 

Criteria / Weighting / Countries Weighting

External Factors 

(50%)* Incentive Regulation for 

Co-production 5% 5 3 1 1 1 3 3 5 5 5 3

GDP (million USD) 10% 3 5 5 5 1 1 5 3 3 5 5

TV and video Consumption 

(Mins per day) 10% 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3
Advertising Revenue and 

Growth 10% 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3

TV & Internet Penetration 15% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Compatibility (50%) Value of investment 

(million USD) 5% 3 5 1 5 5 1 5 3 1 3 1

Business Activities 5% 3 5 1 5 5 1 5 3 1 3 1

Cultural Fit 10% 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1

Thai Content Demand  15% 5 5 1 3 1 1 5 1 1 5 5

Broadcasting Entertainment 

Collaboration History 15% 5 5 1 5 5 3 1 1 1 1 1

Total (out of 5) 4.2 4.7 2.8 3.9 3.4 2.6 3.9 2.8 2.6 3.8 3.1
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 ประเทศที่ได้รับกำรคัดเลือก คือ ประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตร่วมกับประเทศไทยมำกที่สุดและ
ควรเป็นประเทศแรกๆ ที่ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยควรผลิตร่วมด้วย และประเทศที่ได้รับกำรคัดเลือก คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศเวียดนำม ประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้ 

 
รูปที่ 4-6: ประเทศที่มีศักยภำพในกำรท ำ Co-Production  

ประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตร่วมกับประเทศไทยรองลงมำ และที่ควรเป็นประเทศที่ได้รับกำรพจิำรณำถัดไป
ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัมพูชำ ประเทศฮ่องกง ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกำ และประเทศญี่ปุ่นตำมล ำดับ 

High Potential Countries

Other Potential CountriesSelected Countries

• Selected countries are countries with the highest 
potential to co-produced with Thailand and should 
be the first few countries we partner with for co-
production.

• Selected countries are Indonesia, Vietnam, China 
and South Korea.

Other potential countries are countries with 
high potential to co-produce with Thailand 
and should be the next few countries we 
partner with for co-production.

South Korea

Indonesia Vietnam

China

ASEAN 

NON-ASEAN

ASEAN 

NON-ASEAN
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4.2 ประเทศอินโดนีเซีย 

 
รูปที่ 4-7: ภำพรวมประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียมีประชำกร 258 ล้ำนคน ซึ่งมำกเป็นอันดับ 4 ของโลก51 และมีกำรเข้ำถึงของ
โทรทัศน์ถึง ร้อยละ 63 ของครัวเรือน จึงท ำให้อินโดนีเซียมีกำรใช้จ่ำยในด้ำนโฆษณำเป็นอันดับ 3 ของโลก 
นอกจำกนี้ประเทศอินโนนีเซียยังให้ควำมนิยมกับเนื้อหำรำยกำรของต่ำงประเทศอีกด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น  
ควำมนิยมในเนื้อหำของประเทศอินเดีย และประเทศตุรกี  
4.2.1 สภาพตลาดการให้บริการโทรทัศน์ 

ปัจจุบันมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 6 พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ และมีแนวโน้ม 
กำรเติบโตเพิ่มมำกขึ้นที่ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีจำกกำรประมำณกำรของที่ปรึกษำซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงสูงเมือ่เทยีบ
กับอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยในตลำดโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี52 ซึ่งกำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยนั้นท ำให้ตลำด
อินโดนีเซียเป็นที่จับตำมองของผู้ผลิตรำยกำรต่ำงประเทศเพื่อที่จะน ำรำยกำรของตนเข้ำมำขำยในตลำดของ
อินโดนีเซีย 

ส ำหรับตลำดโฆษณำในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำอยู่ที่ 7.3 พันล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ53 โดย
แพลตฟอร์มหลักในกำรเข้ำถึงสื่อของประชำชนคือแพลตฟอร์มสื่อโทรทัศน์ ประเทศอินโดนีเซียมีค่ำใช้จ่ำย
โฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 56 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดเมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำน
สื่อประเภทอื่นๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ 24 สื่ออินเทอร์เน็ตร้อยละ 19 และสื่อนิตยำสำรร้อยละ 1 

                                                             
51 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html 
52 https://www.prnewswire.com/news-releases/broadcasting--cable-tv-global-had-a-growth-rate-cagr-of-28-between-2012-and-2016-and-is-expected-
to-grow-further-by-2021-300476077.html 
53 ที่มำ: Zenith Advertising Expenditure Forecasts September 2016 

Overview of Indonesia

Source: CIA Factbook, Worldbank, *Zenith, **We are social (Jan 2017)

Population (2016):

258 million

GDP (2016): 932.3 billion USD

Official Language: Bahasa Indonesia

Geography: 1,904,569 sq km, 
34 provinces 

Broadcast Market Revenue (2016):

6 billion USD*

Broadcasting Regulator:

TV Penetration Rate (2017): 

63%

Internet Penetration Rate (2016): 

51%**

Advertising Expenditure (2016):

7.3 billion USD*

4th largest in 
the world

Mobile Penetration Rate (2016): 

142%**
World’s 3rd largest 
contributor to global 
ads spend

Market Size Market Reach

GDP Per Capita (2016): 3,570 USD 
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ตำมล ำดับ แม้ว่ำสื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อที่ใช้ในกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์มำกที่สุดในอินโดนีเซีย แต่สื่ออินเทอร์เน็ต
ถือเป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีกำรเติบโตเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยคำดว่ำภำยใน 5 ปี สื่ออินเทอร์เน็ตจะมีอัตรำกำรเติบโต
เฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 77 

 
รูปที่ 4-8: ภำพรวมมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

ในส่วนของแพลตฟอร์มโทรทัศน์ที่มีบทบำทส ำคัญคือระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดิน (Analog Terrestrial) 
และระบบแพร่ภำพดิจิทัลผ่ำนดำวเทียมแบบฟรี (Free digital satellite) โดยระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
(Analog Terrestrial) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 68 และระบบแพร่ภำพดิจิทัลผ่ำนดำวเทียมแบบฟรี (Free digital 
satellite) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ระบบแพร่ภำพดิจิทัลผ่ำน
ดำวเทียมแบบมีค่ำบริกำร (Pay digital satellite) ร้อยละ 9 IPTV ร้อยละ 1 เคเบิลทีวี ร้อยละ 1 และระบบ
แพร่ภำพดิจิทัลภำคพื้นดิน (DTT) ร้อยละ 0.37 

ในประเทศอินโดนีเซียน้ันมีผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์รำยใหญ่อย่ำงน้อย 11 รำย54 ซึ่งช่องสถำนีโทรทัศน์ 
Free To Air ที่ได้รับควำมนิยมทั้งหมดเป็นของเอกชน โดยสถำนีที่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุด  คือ  
สถำนี RCTI โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 29.5 รองลงมำเป็นสถำนี IVM ร้อยละ 21.5 SCTV  
ร้อยละ 11.4 MNC TV ร้อยละ 8.4 ANTV ร้อยละ 7.7 และสถำนีอื่นๆเช่น TRANS7 GTV TRANS TVOne 
MetroTV และ iNews TV ร้อยละ 21.5 

                                                             
54 http://www.contentasia.tv/country-profiles/indonesia 
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• Indonesian television market size in terms of 
television market revenue in 2016 is 6 billion 
USD. 

• Its broadcasting market has compound annual 
growth rate of 6% from 2015-2020. 

Indonesia Market size and Advertisement 
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• Though TV is the most 
used medium to advertise 
products or services in 
Indonesia, the rising one is 
internet advertising with 
expected 5-year CAGR of 
77%

Source: Zenith Advertising Expenditure
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รูปที่ 4-9: โครงสร้ำงตลำดโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

 สถำนีโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ 
1. RCTI - Rajawali Citra Televisi 
สถำนีโทรทัศน์ Rajawali Citra Televisi หรือ RCTI เป็นเครือข่ำยโทรทัศน์เอกชนรำยแรกของ

ประเทศอินโดนีเซีย55 โดยตั้งอยู่ในกรุงจำกำร์ตำ สถำนีโทรทัศน์ RCTI มีกำรเข้ำถึงผู้ชมที่กว้ำงที่สุดในประเทศ
อินโดนีเซียโดยมีสถำนีถ่ำยทอดสัญญำณทั้งหมด 54 สถำนี และมีผู้ชมมำกถึง 191 ล้ำนคน56 รำยกำรโทรทัศน์
ที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ รำยกำร MasterChef Indonesia, Indonesian Idol, Rising Star Indonesia 
และ The Voice Indonesia 

2. IVM - Indosiar Visual Mandiri  
สถำนีโทรทัศน์ Indosiar Visual Mandiri หรือ IVM เป็นสถำนีโทรทัศน์ที่มีกำรออกอำกำศทั่ว

ประเทศ และสำมำรถรับชมได้ทั่วทั้งหมู่เกำะอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในกรุงจำกำร์ตำ รำยกำรโทรทัศน์ที่ได้รับควำม
นิยมสูง ได้แก่ Akademi Fantasi Indosiar และ Supersoulmate Show 

3. SCTV - Surya Citra Televisi 
สถำนีโทรทัศน์ Surya Citra Televisi หรือ SCTV เป็นเครือข่ำยโทรทัศน์เอกชนรำยที่สองของ

ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนหน้ำนี้เคยตั้งอยู่ที่เมืองสุรำบำยำโดยใช้ช่ือว่ำ Surabaya Centra Televisi แต่ก็ได้
ย้ำยมำที่กรุงจำกำร์ตำ และเปลี่ยนช่ือเป็น Surya Citra Televisi ในปัจจุบัน สถำนีโทรทัศน์ SCTV มีกำร
น ำเสนอกำรถ่ำยทอดสดยูฟ่ำแชมเปียนส์ลีก และยูฟ่ำยูโรปำลีลีก ในฤดูกำล 2012-13 จนถึงฤดูกำล 2014-15  

 
                                                             
55 https://en.wikipedia.org/wiki/RCTI 
56 http://www.rcti.tv/profile/view/1# 

Indonesian Broadcasting Landscape

Source Market Research, Indonesia Investment
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• Analog terrestrial and free digital satellite are the 
dominant tv platforms in Indonesia. 

• All popular FTA channels are private-owned. 
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4. MNC - Media Nusantara Citra 
สถำนีโทรทัศน์ Media Nusantara Citra หรือ MNC เดิมช่ือ TPI เป็นสถำนีโทรทัศน์เอกชนรำยที่สำม

ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในกรุงจำกำร์ตำ รำยกำรโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ Rumah Mama 
Amy, I Can See Your Voice Indonesia และ Takeshi's Castle Indonesia 

5. ANTV - Cakrawala Andalas Televisi 
สถำนีโทรทัศน์ Cakrawala Andalas Televisi หรือ ANTV ตั้งอยู่ในกรุงจำกำร์ตำตอนใต้ 

สถำนีโทรทัศน์ ANTV มีสถำนีถ่ำยทอดสัญญำณ 24 สถำนีครอบคลุม 155 เมืองทั่วอินโดนีเซียและมีผู้ชมถึง 
130 ล้ำนคน57 รำยกำรโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ Super Deal และThe New Eat Bulaga! 
Indonesia 
4.2.2 ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ 

MNC - Media Nusantara Citra เป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่มีขนำดใหญ่ที่สุด และเป็นเจ้ำของช่อง 
ฟรีทีวี (FTA) ทั้งหมด 4 สถำนี ได้แก่ RCTI MNCTV GTV และ INewsTV โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ประมำณร้อยละ 40 มุ้งเน้นผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 2 รูปแบบ คือ ละคร และวำไรตี้โชว์ อย่ำงเช่น ละครเรื่อง 
dunia terbalik ที่ได้รับรำงวัล Indonesian Television Awards 2017 และ แอนิเมช่ัน เรื่อง Kiko ได้รับ
รำงวัล Panasonic Gobel Awards 2016 

Emtek - Elang Mahkota Teknologi เป็นเจ้ำของช่องฟรีทีวิ (FTA) ทั้งหมด 3 สถำนี ได้แก่ IVM 
SCTV และ O Channel มีผู้ชมกว่ำ 160 ล้ำนคนใน 240 เมืองทั่วประเทศ58 โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ประมำณร้อยละ 36 มีกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่หลำกหลำยตั้งแต่ละครจนถึงสำรคดี นอกจำกนั้น ยังเคยซื้อ
รำยกำรโทรทัศน์จำกประเทศไทย ได้แก่ ไมค์หมดหนี้ และ ชิงร้อยชิงล้ำน 

                                                             
57 https://en.wikipedia.org/wiki/Antv 
58 http://www.emtek.co.id/company-overview 
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รูปที่ 4-10: ผู้เล่นที่มศีักยภำพในประเทศอินโดนีเซีย 

4.2.3 วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ  
ประเภทเนื้อหำที่เป็นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ละครดรำม่ำ/คอมเมดี้ ยกตัวอย่ำงเช่น ละคร

เรื่อง Dunia terbalik โดยได้รับคะแนนควำมนิยม (Rating) มำกถึง 5.1 และละครอินเดียเรื่อง Mahanharata 
และ Nak usha ที่ได้รับกำรจัดอันดับให้ติดอยู่ใน 10 ซีรีส์ยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ท ำให้เห็นว่ำ 
คนอินโดนีเซียนั้นมีควำมสนใจในละครอินเดียไม่น้อย นอกจำกนี้ รำยกำรเพลง และเรียลลิตี้โชว์ก็ได้รับ  
ควำมนิยมในประเทศอินโดนีเซียเช่นกัน 

ส ำหรับเนื้อหำจำกต่ำงประเทศนั้น ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีฐำนผู้ชมที่มีกำรเปิดรับ
เนื้อหำจำกต่ำงชำติอยู่ในระดับที่ดี เห็นได้จำกซีรีส์ของอินเดียที่ติดอยู่ในอันดับ 10 ซีรีส์ที่ได้รับควำมนิยมมำก
ที่สุด โดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีกำรน ำเข้ำเนื้อหำจำกต่ำงประเทศถึงร้อยละ 41 โดยมีอัตรำกำรดูเนื้อหำจำก
ประเทศตุรกีมำกที่สุดถึงวันละ 31 นำที รองลงมำคือ เนื้อหำจำกอินเดียวันละ 21 นำที และเนื้อหำจำก
ประเทศอินโดนีเซียเองวันละ 18 นำที59 

ส ำหรับควำมนิยมในเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน เนื่องจำกกระแสควำมนิยมใน  
มำริโอ้ เมำเร่อ นักแสดงชำยช่อง 3 ที่ท ำให้คนอินโดนีเซียหันมำสนใจละครไทยมำกยิ่งขึ้น เห็นได้จำกเหตุกำรณ์ 
มำริโอ้ ไปร่วมงำนที่ห้ำงดังกลำงกรุงจำกำร์ตำในฐำนะพรีเซ็นเตอร์กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อ
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวในตลำดอำเซียน มีแฟนคลับต้อนรับจ ำนวนกว่ำ 2,000 ในช่วงเช้ำคนตั้งแต่ตอน
เช้ำ ทั้งที่งำนเริ่ม 18.00 น. จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว จึงเห็นได้ว่ำเป็นโอกำสดีของประเทศไทยในกำรเจำะตลำด
อินโดนีเซียในเวลำน้ี 

                                                             
59 Nielsen (2015) 

• Owns 3 TV stations with about 34% 
of market share

• Has content production subsidiaries 
focused widely ranged from drama 
series to documentaries

• Had experience in buying Thai TV 
program formats

Broadcasting and TV Production key players in Indonesia

Source: Indonesia Investment

According to the market share of top television 
operators in Indonesia, the three most popular are 
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Indosiar Visual 
Mandiri (IVM) and Surya Citra Televisi (SCTV)

Market Share of Top TV Operators 2015

• Largest media group
• Owns 4 FTA stations with about 40% of 

market share

• 2 in-house TV content productions

Key focus: Drama and 
variety shows

Key focus: Animation

TV production companies key players

By Income from advertisement 

Mic-Mhod-Nee Ching-Roi-Ching-Larn

29.5

21.5
11.4

8.4

7.7

21.5
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รูปที่ 4-11: เน้ือหำรำยกำรยอดนิยมในประเทศอินโดนีเซีย 

 

 
รูปที่ 4-12: เน้ือหำรำยกำรจำกต่ำงประเทศอินโดนีเซีย 

4.2.4 กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) 
กิจกำรกระจำยและกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศอินโดนีเซียอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง (KPI) ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระที่จัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรออกอำกำศ มีหน้ำที่ก ำกบั
ดูแลผู้ประกอบกิจกำรบริกำรโทรทัศน์ทั้งภำคเอกชน ภำครัฐ และกำรบริกำรโทรทัศน์ชุมชน รวมถึงกำรออก

Social and Cultural Environment in Indonesia

1. Dunia Terbalik

2. Kecil Kecil Mikir Jadi Manten

3. Dua Wanita Cantik

4. Anak Langit

5. Jodoh Wasiat Bapak

6. Nadin

7. Mahabharata

8. Nakusha

9. Bintang Pantura 4

10. Pesbukers

Top TV program (02/08/2017)

Name Rating Genre

5.1

3.5

3.4

3.4

3.3

2.6

2.4

2.3

2.3

2

Drama/Comedy

Drama/Comedy

Drama

Indian Drama/Action

Game/Music Show

Drama

Drama/Comedy

Drama/Supernatural

Indian Drama

Reality show/Comedy

Indonesian preferences

Drama and
Comedy series 
are very famous in 
Indonesia

Indian series 
ranked among top 
10 TV series

Music and Reality 
show are also 
famous in 
Indonesia

Indonesia TV content import market

Local
59%

Import
41%

Serial Program Air Time

*estimation from import content of main broadcasters

Source :Nielsen (2015)

Top content origin by average view/day

1 2 3

31 min
per day

21 min
per day

18 min
per day

Rising Popularities in Thai Stars

Campaign by the Tourism Authority of Thailand. Press Conference 
and event on February 25, 2017 in Jakarta

% of Serial Program Air Time (2015)
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กฎระเบียบในกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์อีกด้วย ทั้งนี้ ในกรณีกำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศ
ของประเทศอินโดยังไม่มีมำตรกำรสนับสนุนที่ชัดเจนรำยละเอียด มีดังต่อไปนี้ 
กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซียในการร่วมผลิต
รายการระหว่างประเทศ 

เนื่องจำกกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงต่ำงประเทศของประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีมำตรกำรสนับสนุน 
ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งจำกกำรศึกษำของที่ปรึกษำพบว่ำประเทศอินโดนีเซีย ยังมีกฎหมำย
หลำยข้อที่เอื้อต่อกำรลงทุนต่อผู้ประกอบกำรไทย รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 กำรก ำกับดูแลของ KPI (KPI Regulation) ได้ก ำหนดว่ำ ผังรำยกำรที่ออกอำกำศในประเทศ
สำมำรถมีเนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของผังรำยกำรทั้งหมด  

 ระเบียบรำชกำรฉบับที่ 52 ปี 2005 กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก
จะต้องมีช่องรำยกำรในประเทศในสัดส่วนอย่ำงน้อย 1 ช่องต่อ 10 ช่องรำยกำรต่ำงประเทศ  

จำกกฎระเบียบที่กล่ำวมำด้ำนบนจะเห็นได้ว่ำ ประเทศอินโดนีเซียไม่มีมำตรกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิต
รำยกำรระหว่ำงต่ำงประเทศที่ชัดเจน แต่กฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้ปิดกั้นกำรลงทุนในกิจกำรกระจำย
เสียงและกิจกำรโทรทัศน์จำกต่ำงประเทศ เพียงแต่ต้องจ ำกัดอยูใ่นสัดส่วนที่ก ำหนดเท่ำนั้น 

 
รูปที่ 4-13: กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวข้องของประเทศอินโดนีเซีย 

 
 

 

Law and Regulations

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI), an independent state institution established 

under the Broadcasting Law. The KPI is located in central or regional Indonesia as a 

manifestation of public participation in the broadcasting area.

1. The Broadcasting Law 32/2002

The foreign Broadcasting Agency banned established in Indonesia.

List the government 
ministries

Restrictions on 
foreign 

ownership 

Television 
broadcasting

1. KPI Regulation No. 02/P/KPI/03/2012

• Foreign broadcast programmes may be broadcast provided that they do not exceed 30 

per cent of the daily broadcasting duration.

2. Government Regulation No.52 of 2005 

• For subscribed broadcasting institutions have to provide at least one domestically 

produced programme channel for every 10 foreign-produced programme channels.

2. Government Regulation No. 50 of 2005

Allow to increase and develop foreign shareholdings for adding and expanding businesses:

• The foreign shareholding shall not exceed 20 per cent of its total issued and paid-up 

capital;

• There must at least be two shareholders; and

• The increase of capital through foreign direct investment can only be implemented after 

the broadcasting trial period has ended and the permanent licensee for broadcasting 

operation has been obtained.
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กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซียท่ีอาจเป็น
อุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย 

ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกำรก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศแต่ประเทศ
อินโดนีเซียมีกำรจ ำกัดเนื้อหำต่ำงประเทศที่ค่อนข้ำงเข้มงวด ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถ
แบ่งได้ดังนี้ 

 กฎหมำยกิจกำรโทรทัศน์ 32/2002 ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ ห้ำมบริษัทผู้แทนต่ำงชำติในกิจกำรโทรทัศน์
และกระจำยเสียงเข้ำมำจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอินโดนีเซีย  

 ระเบียบรำชกำรฉบับที่ 50 ปี 2005 ได้ก ำหนดว่ำหน่วยงำนด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ สำมำรถเพิ่มหุ้นของชำวต่ำงประเทศ เพื่อขยำยธุรกิจได้ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) คนต่ำงด้ำวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วทั้งหมด 
2) จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 2 รำย 
3) กำรเพิ่มทุนด้วยกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศสำมำรถท ำได้เฉพำะหลังจำกได้รับ

ใบอนุญำตส ำหรับกำรออกอำกำศแล้ว 
4.2.5 ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย และความพร้อม  

ในการร่วมผลิตรายการระหว่างประเทศ 
สถำนภำพควำมสำมำรถธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ

ของประเทศอินโดนีเซียน้ัน สำมำรถวิเครำะห์จำกจุดแข็ง จุดอ่อนปัจจัยภำยในประเทศ และโอกำส อุปสรรค
ปัจจัยภำยนอกได้ ดังนี้  

จุดแข็งของควำมสำมำรถของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซียสำมำรถวิเครำะห์ได้ 4 ประกำร 
ได้แก่  

1) อัตรำกำรเติบโตเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียมีอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจที่สูงโดยเฉลี่ย
มำกกว่ำร้อยละ 10 ทั้งนี ้ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง คือ กำร
จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนที่เรียกกันทั่วไปว่ำ One Stop Service รองรับกำรขอใบอนุญำต
ต่ำงๆ ทั้งหมด ลดระยะเวลำและข้ันตอนให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกำร
ลงทุนใหม่ๆ  

2) กำรเติบโตของผู้ให้บริกำร OTT ทั้งผู้ประกอบกำรต่ำงชำติและบริษัท Startup ในประเทศ
อินโดนีเซีย ในผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมของอินโดนีเซียที่ได้ให้บริกำร OTT ให้กับผู้บริโภค
ก็ได้เลือกรูปแบบกำรให้บริกำรแบบ freemium โดยให้บริกำรกำรเข้ำถึงฟรีใน Live 
Streaming ของระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินผนวกกับกำรบวกเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำถึงสื่อ
ท้องถ่ิน ภำพยนตร์จีน และภำพยนตร์ Hollywood ส่งผลให้กำรแข่งขันกำรน ำเสนอเนื้อหำ
รำยกำรจำกต่ำงประเทศเพิ่มสูงข้ึนด้วย 3) รำยได้จำกกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรและค่ำลิขสทิธ์ิที่
สูงที่สุดในอำเซียน แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรเนื้อหำที่ผลิตตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดและ
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ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิที่มีเกิดข้ึนไม่รุนแรงมำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง 
เช่น ไทย  

3) ประเภทเนื้อหำที่เป็นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซียคือ ละครดรำม่ำ/คอมเมดี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
กำรส่งออกหรือร่วมผลิตกับผู้ผลิตเนื้อหำในประเทศใกล้เคียงหรือมีวัฒนธรรมคล้ำยคลึงกัน  

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียของที่ปรึกษำ จะยังมี
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 2 ประกำร ได้แก่  

1) กำรแข่งขันที่รุนแรงระหว่ำงผู้ให้บริกำรระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินแบบฟรีและผู้ให้บริกำร
ระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินแบบบอกรับสมำชิก (Pay TV) ท ำให้ลดควำมหลำกหลำยของ
เนื้อหำ และผู้ให้บริกำร Pay TV มีต้นทุนกำรได้มำซึ่งเนื้อหำรำยกำรทั้งผลิตเองหรือลิขสิทธ์ิ 
ที่สูงกว่ำโดยเปรียบเทียบ  

2) ควำมเพียงพอของโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรแพร่ภำพและกระจำยเสียง เนื่องด้วยสภำพภูมิ
ประเทศของอินโดนีเซียที่เป็นเกำะ ท ำให้กำรลงทุนและกำรเลือกเทคโนโลยีส ำหรับสนับสนุน 
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมสื่อจึงมีข้อจ ำกัดและอำจลงทุนสูง เทคโนโลยีดำวเทียมเป็น
เทคโนโลยีหลักที่ทำงรัฐบำลอินโดนีเซียเลือกและมีควำมต้องกำรใช้งำนเพิ่มสูงข้ึน แตป่ระเทศ
อินโดนีเซียมีข้อจ ำกัดจำกกระทรวงข่ำวสำรที่ไม่ยอมให้มีกำรเผยแพร่สัญญำณโดยผ่ำน
ดำวเทียมดวงอื่น เช่น จะต้องผ่ำน INTELSAT ก่อน แล้วค่อยส่งสัญญำณเข้ำดำวเทียม 
PALAPA ในศูนย์ประเทศอินโดนีเซีย ท ำให้โครงกำรดำวเทียม PALAPA ของประเทศ
อินโดนีเซียนั้น มีควำมพยำยำมในกำรแข่งขันด้ำนบริกำรดำวเทียมในภูมิภำคแปซิฟิกกับ
องค์กรดำวเทียมเพื่อกำรโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (INTELSAT) ซึ่งประเทศในภูมิภำคนี้
ใช้บริกำรดำวเทียมนี้เป็นหลัก อีกทั้งพยำยำมสร้ำงฐำนกำรเติบโตในธุรกิจดำวเทียมในภูมภิำค
นี้ให้มั่นคง  

ในกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ โอกำสของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย  และควำม
พร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศน้ัน ที่ปรึกษำเห็นว่ำธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศอนิโดนเีซยี
ยังมีโอกำสจำกปัจจัยภำยนอกที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงกำร
ร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ประกำร ได้แก่  

1) เป็นตลำดเนื้อหำที่มีขนำดใหญ่ระดับโลก สภำพตลำดเนื้อหำในปัจจุบันของประเทศ
อินโดนีเซียพบว่ำมีควำมพยำยำมในกำรน ำเข้ำเนื้อหำจำกหลำยประเทศ อำทิ อินเดียและ
ตุรกี นอกจำกนี้ สื่อควำมบันเทิงภำคภำษำอังกฤษยังคงได้รับควำมนิยมอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยเช่นกัน  

2) กำรมีฐำนผู้ชมขนำดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และผู้รับชมเนื้อหำโดยเฉลี่ยมีอำยุ 29 ปี  
ซึ่งเป็นฐำนผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ และนิยมกำรรับชมในแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงเป็นโอกำส
ส ำหรับผู้ผลิตสื่อในกำรร่วมผลิตและน ำเสนอเนื้อหำเพื่อสร้ำงรำยได้ในตลำดใหม่  
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3) กำรด ำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรรับชมเนื้อหำจำกวิธีกำรแพร่ภำพกระจำยเสยีงระบบอนำล็อกสู่
ระบบดิจิทัล  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ นั้น ประเทศอินโดนีเซียยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร  
ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ และกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ประกำร ได้แก่  

1) ควำมนิยมในเนื้อหำจำกประเทศตุรกีและอินเดียของผู้ชม อำจเป็นอุปสรรคส ำคัญหรือเป็น
กำรเพิ่มต้นทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่น  

2) ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรม เนื่องด้วยประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบกำรปกครองแบบ
สำธำรณรัฐและมีควำมหลำกหลำยของเผ่ำพันธ์ต่ำงๆในประเทศ ดังนั้นผู้ผลิตเนื้อหำต่ำงประ
ทศจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจวัฒนธรรมชำวอินโดนีเซียซึ่งเป็นชำวมุสลิมที่มีเอกลักษณ์ 
แตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่  

3) ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง อันเนื่องมำจำกควำมหลำกหลำยของเผ่ำพันธ์ต่ำงๆใน
ประเทศ อำจก่อควำมไม่สงบในพื้นที่ต่ำงๆ กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งส่งผลต่อควำมเช่ือมั่นในกำร
ร่วมลงทุนผลิตเนื้อหำ 

จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศอินโดนีเซีย 
ในข้ำงต้นนั้น ที่ปรึกษำจึงขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรข้ำมผ่ำนจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ ด้วยจุดแข็งและโอกำส  
ที่มีอยู่ของประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ เริ่มจำกกำรใช้จุดแข็ง  
ในด้ำนกำรเติบโตของบริกำร OTT ตลำดเนื้อหำมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงและผู้ผลิตเนื้อหำมีรำยได้ที่ดี ประกอบ
กับผู้ผลิตเนื้อหำภำยในประเทศเริ่มมีควำมสนใจในกำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกกว่ำกำรน ำเข้ำเนื้อหำ  
จำกต่ำงประเทศ และแม้ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีมำตรกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่ ชัดเจน  
แต่กฎระเบียบที่มีอยู่ ในปัจจุบันก็ไม่ได้ปิดกั้นกำรลงทุนในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
จำกต่ำงประเทศ เพียงแต่ต้องภำยใต้สัดส่วนที่รัฐบำลหรือองค์กรก ำกับดูแลก ำหนดเท่ำนั้น ในด้ำนโอกำส 
รัฐบำลของประเทศอินโดนีเซียได้สนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำในหลำยรูปแบบ ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรร่วม
ผลิตภำพยนตร์ระหว่ำงประเทศอินโดนีเซียและประเทศเกำหลีใต้ ตัวแทนรัฐบำลอินโดนีเซียส ำหรับเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เพื่อสนับสนุนกำรผลิตภำพยนตร์และสื่อแอนิเมช่ัน และกำรสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ผลิต
ภำพยนตร์ เป็นต้น จำกข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียมีจุดแข็งและ
โอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
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4.3 ประเทศเวียดนาม 

 
รูปที่ 4-14: ภำพรวมประเทศเวียดนำม 

 ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีศักยภำพสูงในด้ำนกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรสื่อโทรทัศน์ตำ่ง เนือ่งจำก
เป็นประเทศที่มีกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติค่อนข้ำงสูง และมีกำรเข้ำถึงของโทรทัศน์ถึงร้อยละ 85  
ของครัวเรือน จึงท ำให้ประเทศเวียดนำมมีกำรเติบโตในกำรใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำเป็นอันดับ 5 ของโลก 
นอกจำกนี้ ประเทศเวียดนำมยังให้ควำมนิยมกับเนื้อหำรำยกำรจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดยเฉพำะเนื้ อหำ
รำยกำรจำกประเทศไทย และประเทศเกำหลีใต้ 

Overview of Vietnam

GDP (2016): 203 billion USD

Official Language: Vietnamese

Broadcasting Regulator:Geography: 331,210 sq km, 
64 provinces 

Population (2016):

51 million

Broadcast Market Revenue (2016):

1.6 billion USD*

TV Penetration Rate (2015): 

85%

Internet Penetration Rate (2016): 

53%**

Advertising Expenditure (2016):

1.2 billion USD*

Mobile Penetration Rate (2016): 

131%**

Market Size Market Reach

5th World fastest 
growth in Ads 
expenditure

Ministry of Information 
and CommunicationsGDP Per Capita (2016): 2,186 USD 

Source: CIA Factbook, Worldbank, *Zenith, **We are social (Jan 2017)
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4.3.1 สภาพตลาดการให้บริการโทรทัศน์ 

 
รูปที่ 4-15: ภำพรวมมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศเวียดนำม 

ส ำหรับตลำดโฆษณำในปี  พ .ศ.  2559 มีมูลค่ำอยู่ที่  1.6 พันล้ ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ60  
โดยแพลตฟอร์มหลักในกำรเข้ำถึงสื่อของประชำชนยังคงเป็นแพลตฟอร์มสื่อโทรทัศน์ ประเทศเวียดนำม  
มีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 88 รองลงมำเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ร้อยละ 4  
สื่อนิตยสำรและสื่อกลำงแจ้งร้อยละ 3 และสื่ออินเทอร์เน็ตร้อยละ 2 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลัก
ในกำรเข้ำถึงประชำกรในประเทศเวียดนำม 

ในส่วนของแพลตฟอร์มโทรทัศน์ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรเข้ำถึงประชำชนได้แก่ระบบโทรทัศน์เคเบิ้ล 
(Cable TV) ซึ่งมีสัดส่วนในกำรครองตลำดถึงร้อยละ 36 และระบบแพร่ภำพดิจิทัลภำคพื้นดิน (Digital 
Terrestrial) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ส่วนระบบอื่นๆ ได้แก่ ระบบแพร่ภำพทำงพื้นดิน (Analog Terrestrial)  
มีสัดส่วนร้อยละ 14 ระบบแพร่ภำพผ่ำนดำวเทียม (Satellite) เป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และระบบแพร่ภำพ
ดิจิทัลผ่ำนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (IPTV) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 12  

ในส่วนของผู้เล่นในตลำดโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำม ทำงภำครัฐเป็นผู้เล่นหลักในตลำด ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 83 ของตลำดทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 17 เป็นผู้เล่นภำคเอกชน 

สถำนีโทรทัศน์ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศเวียดนำม ได้แก่ 
SCTV หรือ Saigontourist Cable Television Company Limited เป็นสถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐ

ซึ่งเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง VTV และ Saigontourist Company ซึ่งเป็นสถำนีที่โด่งดังในเรื่องเทคโนโลยี 

                                                             
60 ที่มำ: Zenith Advertising Expenditure Forecasts September 2016 
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• Vietnam is among the 
top 5 highest growth 
countries in advertising 
spending

• In Vietnam, TV hugely 
dominates the 
advertising market with 
88% share of total Ad 
expenditure

• Vietnamese television market size in terms of 
television and OTT market revenue in 2016 
is 1.6 billion USD. 

• Its broadcasting market has compound 
annual growth rate of 11% from 2015-2020. 

Vietnam’s Market size and Advertisement 
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billion USD

Media Ad 
Spending 2016

1.2 
billion USD

Rank Country Growth (2010 – 2015)

1 Uzbekistan 727%
2 Armenia 606%
3 Indonesia 432%
4 Panama 417%
5 Vietnam 347%
6 Argentina 344%
7 Azerbaijan 339%
8 Pakistan 321%
9 Moldova 320%

10 China 295%

Top 10 Highest Growth Advertising Expenditure
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ที่ล้ ำสมัย เป็นผู้น ำในกำรถ่ำยทอดในระบบ 4K และมีควำมครอบคลุมทั้งหมด 51 มณฑล ถือเป็นกำร
ครอบคลุมมำกที่สุดในประเทศ 

VTVCab หรือ Vietnam Cable Television เป็นบริษัทย่อยในเครือของ VTV หรือ Vietnam 
Televison ซึ่งเป็นสถำนีภำครัฐหลักในประเทศเวียดนำม โดยให้บริกำรถ่ำยทอดรำยกำรโทรทัศน์ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และเป็นสถำนีที่รับสื่อต่ำงชำติมำแพร่ภำพในประเทศเวียดนำมมำกที่สุด 

VNPT เป็นสถำนีในเครือของบริษัทไปรษณีย์โทรคมนำคมประเทศเวียดนำม ซึ่ ง เป็นผู้น ำ 
ในกำรให้บริกำรโทรทัศน์ควบคู่กับบริกำรโทรศัพท์และมีช่องทีวีมำกกว่ำ 100 ช่องภำยใต้กำรดูแล 

HTV และ TMS เป็นบริษัทเดียวกันและเป็นบริษัทภำคเอกชนแห่งเดียวที่มีส่วนแบ่งในตลำด 
ในประเทศเวียดนำม ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์ที่ถ่ำยทอดภำยในเมืองโฮจิมินห์เท่ำนั้น 

 
รูปที่ 4-16: โครงสร้ำงตลำดโทรทัศน์ในประเทศเวียดนำม 

4.3.2 ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ 
ประเทศเวียดนำมมีผู้เล่นที่มีศักยภำพที่ได้รับกำรยอมรับในตลำดโลกสูง  เนื่องจำกในตลำดโทรทัศน์

เวียดนำมมีกำรเปิดรับสื่อต่ำงชำติสูง โดยเฉพำะกำรซื้อลิขสิทธ์จำกต่ำงประเทศ ผู้เล่นที่มีศักยภำพในกำรตลำด
กำรผลิตรำยกำร ได้แก่ VTV ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์ที่มีบริษัทผลิตละครเป็นของตัวเอง VTV มีควำมช ำนำญ 
ในกำรผลิตรำยกำรที่ซื้อลิขสิทธ์ิมำจำกต่ำงประเทศ และมีรำยกำรที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง เช่น Vietnam 
Idol และ Vietnam Next Top Model เป็นต้น 

ส่วนบริษัทผลิตรำยกำรที่เป็นผู้น ำในตลำดอื่นๆ ได้แก่ M&T ซึ่งเป็นบริษัทผลิตละครเวียดนำมช้ันน ำ 
ส่วนบริษัท Dongtay Promotion และ Lasta ได้น ำเข้ำละครและรำยกำรไทยมำเป็นจ ำนวนมำก เช่น  
4 หัวใจแห่งขุนเขำ และรำยกำรชิงร้อยชิงล้ำน เป็นต้น นอกจำกกำรน ำเข้ำเนื้อหำรำยกำรและลิขสิทธ์ิจำก

Cable TV
36%

DTT
25%

Analog 
Terrestrial

14%

Satellite
13%

IPTV
12%

% Share of Viewers 
by Technology 

(2016)*

Vietnamese Broadcasting Landscape

• Cable and DTT are the dominant TV platforms in Vietnam
• Most of Vietnam’s key player In TV channels are owned by 

the government.

Source *Market Research, MIC

Technology No. of provider

Cable 33

Terrestrial 3

Satellite 3

Number of Providers based on Technology

34%

33%

16%

11%
0%6%

Market Share 
(by Subscriber)

Cable TV Provider 

Publicly Owned (83%)

Privately Owned (17%)

VTVCabSCTV VNPT

VTC

DTT Provider 

(Public) (Public) (Private)
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ต่ำงประเทศ ประเทศเวียดนำมยังมีบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ต่ำงชำติมำเปิดบริษัทร่วมกับประชำชน
เวียดนำมอย่ำงแพร่หลำยโดยเฉพำะ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกำ และได้ผลิตรำยกำรที่
มีควำมนิยมทั่วโลกเช่น The Amazing Race Asia อีกด้วย 

 
รูปที่ 4-17: ผู้เล่นที่มีศักยภำพในประเทศเวียดนำม 

4.3.3 วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ 
กำรให้คะแนนควำมนิยม (Rating) ในประเทศเวียดนำมได้มีกำรแบ่งกำรให้คะแนนออกมำ 2 ส่วน

เนื่องจำกประเทศเวียดนำมมีช่องสำธำรณะที่มีกำรเผยแพร่ภำพแค่ในเมืองโฮจิมินห์เท่ำนั้น และช่องสำธำรณะ
อื่นๆ ที่เผยแพร่ไปยังเมืองฮำนอยและเมืองอื่นๆ ประเภทเนื้อหำที่ได้รับควำมนิยมในประเทศเวียดนำม ได้แก่ 
ละคร และรำยกำรเกมโชว์ ส่วนเนื้อหำต่ำงประเทศที่ได้รับควำมนิยมในประเทศ ได้แก่ ประเทศเกำหลีใต้ 
ประเทศอินเดีย ประเทศไทยและประเทศจีน  

Players in Vietnam TV Production Market

Top Players TV Production Market In’t influence in Production Companies

expertise in International 
collaboration: Importing 
Format and Co-production

Dong Tay focuses on
Game show & Variety show

M&T Pictures focuses 
on quality Local Drama 
and Media Sponsorship

Vietnam Production houses 
with International Experience

The Amazing 
Race Asia 
Famous Reality 
Game show 
was produced 
by CREATV

Example

Integrated Platform

Production Houses

Import from Workpoint

Lasta focuses on Drama

Import from Kantana

Ching-Roi-Ching-Larn

4 Hua-jai 
Hang-Khun-Kao
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รูปที่ 4-18: เน้ือหำรำยกำรยอดนิยมในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนำม  

 
 

 
รูปที่ 4-19: เน้ือหำรำยกำรยอดนิยมในเมืองฮำนอย ประเทศเวียดนำม 

Social and Cultural Environment in Vietnam

1. Tài Tử Tranh Tài

2. Mặt Nạ Tình Yêu

3. Tội Ác Không Dung Thứ

4. Góa Phụ Nhi

5. Giấc Mơ Thiên Đường

6. Cuộc Chiến Những Nàng Dâu

7. Điệp Vụ Đối Đầu

8. Là Vợ Phải Thế

9. Bến Nước Mười Ba

10. Mối Hận Cơ Duyên

Top TV rating in Ho Chi Min (16/05/2017)

Name Audience Share Genre

25.63%

15.33%

8.87%

7.42%

7.28%

6.74%

6.53%

5.63%

5.09%

5.01%

Game Show

Drama/Romance

Indian Drama

Game Show

Drama/Romance

Law/Action/Drama

Indian Drama

Indian Drama

Game/Talk Show

Thai Drama/Romance

Vietnamese preferences

Thai TV series 
(Khaen-Saneh-Har) 
is very famous by 
audience share

Foreign programs are 
very famous which 
mostly are indian
series

Game show and 
Drama series are the 
most famous in Ho 
Chi Min City.

Social and Cultural Environment in Vietnam

1. Sắc Màu Phái Đẹp

2. Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

3. Bước Nhảy Hoàn Vũ

4. Ai Là Triệu Phú

5. Góa Phụ Nhi

6. Gia Đình Vui Nhộn

7. Giấc Mơ Thiên Đường

8. Cuộc Chiến Những Nàng Dâu

9. Mối Hận Cơ Duyên

10. Thiết Tướng Quân

Top TV rating in Ha Noi (16/05/2017)

Name Audience share Genre

26.22%

24.64%

23.64%

19.13%

13.95%

12.97%

9.18%

7.70%

7.68%

5.35%

Korean Romance/Drama

Drama

Game Show

Indian Romance/Drama

Thai Drama

Game/Talent Show

Indian Romance/Drama

Korean Comedy

Indian Romance/Drama

Chinese Action/Drama

Vietnamese preferences

Romance and Drama 
series are the most 
famous TV program in 
Hanoi

Foreign 
programs,which are 
Indian,Thai,Korean and 
Chinese, are very 
famous 

Thai TV series 
(Khaen-Saneh-Har) 
is very famous in 
Vietnam
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4.3.4 กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) 
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Ministry of Information and Communications 

หรือ MIC) มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม อินเทอร์เน็ต กำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี กำรกระจำยเสียง
และโทรทัศน์ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และไปรษณีย์  

ส่วนที่เป็นกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ MIC จะเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแล รวมถึง
กำรออกกฎระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนหรือ 
กำรก ำกับดูแล เช่น กำรออกใบอนุญำต รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศเวียดนามในการร่วมผลิต
รายการระหว่างประเทศ 

ประเทศเวียดนำมยังไม่มีนโยบำยสนับสนุบกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศที่ชัดเจน แต่ประเทศ
เวียดนำมก็ไม่ได้ปิดกันกำรออกอำกำศของเนื้อหำต่ำงประเทศ โดยตำมกฎหมำยกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำมอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติเป็นเจ้ำของช่องรำยกำรโทรทัศน์แบบที่ไม่ใช้คลื่น
ควำมถ่ี (Pay TV) ได้รำยละเอียดมีดังนี้ 

 สัดส่วนช่องรำยกำรต่ำงประเทศจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของช่องรำยกำรแบบ Pay TV ทั้งหมด 

 ช่องรำยกำรต่ำงประเทศจะต้องมีใบรับรองกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมำชิกในประเทศเวียดนำมและมีตัวแทนชำวเวียดนำมยื่นขอใบรับรองดังกล่ำวตอ่รฐับำล 

กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการตา่งๆ ของประเทศเวียดนามท่ีอาจเป็น
อุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย 

ประเทศเวียดนำมจะยังไม่มีกำรก ำหนดข้อจ ำกัดในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศเหมือน
ประเทศไทย แต่กฎหมำยของประเทศเวียดนำมในส่วนของ 1) เรื่องกำรให้บริกำรโทรทัศน์เป็นกำรทั่วไป  
(Free TV) 2) กำรก ำกับดูแลเนื้อหำและ 3) กำรจ ำกัดสัดส่วนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ61 รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 กำรให้บริกำรแบบ Free TV  
กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรใน Free TV ต้องเป็นช่องรำยกำรเวียดนำมเท่ำนั้น 

 กำรจ ำกัดเนื้อหำต่ำงประเทศ 
ประเทศเวียดนำมมีกำรควบคุมเนื้อหำที่ค่อนข้ำงเข็มเข้มงวด ซึ่งไม่มีกำรแบ่งแยกแพลตฟอร์ม  
ในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำเพื่อให้มีมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่เท่ำเทียมกัน 

 กำรจ ำกัดสัดส่วนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ 
1) กฎหมำยอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติลงเงินได้ไม่ เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

ของกิจกำรร่วมค้ำ 
2) กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในกำรให้บริกำร Pay TV จะต้องได้รับกำรอนุญำต 

จำกนำยกรัฐมนตรีของเวียดนำม 
                                                             
61 Telecoms, Media & Internet 2018  
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รูปที่ 4-20: กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม 

4.3.5 ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศเวียดนาม และความพร้อม 
ในการร่วมผลิตรายการระหว่างประเทศ 
สถำนภำพควำมสำมำรถธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ

ของประเทศเวียดนำมนั้น สำมำรถวิเครำะห์จำกจุดแข็ง จุดอ่อนปัจจัยภำยในประเทศ และโอกำส อุปสรรค
ปัจจัยภำยนอกได้ ดังนี้  

จุดแข็งของควำมสำมำรถของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศเวียดนำม สำมำรถวิเครำะห์ได้ 4 ประกำร 
ดังนี้  

1) ควำมสำมำรถในกำรผลิตเนื้อหำ ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่มีกำรเปิดรับสื่อต่ำงชำติสูง
และศักยภำพสูงในด้ำนกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรสื่อโทรทัศน์ต่ำงประเทศและมีผู้ผลิตหลำยรำย
ที่มีควำมช ำนำญในกำรผลิตรำยกำรที่ซื้อลิขสิทธ์ิมำจำกต่ำงประเทศและมีรำยกำรประเภท
เกมโชว์และวำไรตี้ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง  

2) ต้นทุนในกำรผลิตเนื้อหำต่ ำกว่ำประเทศอื่นๆในภูมิภำคอำเซียน อันเนื่องมำจำกข้อได้เปรียบ
ด้ำนต้นทุนแรงงำนรำคำถูก  

3) ประสบกำรณ์ในกำรผลิตเนื้อหำร่วม ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสนับสนุนของรัฐบำลในกำรจัด
กิจกรรมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำรระหว่ำงประเทศ อำทิ ประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเกำหลีใต้  

Law and Regulations

List the 
government 
ministries

restrictions       
on foreign 
ownership 

radio and 
television 

broadcasting

Motion 
pictures

Ministry of Information and 
Communications (MIC)

Vietnam Telecom Authority 
(VNTA)

Authority of Radio Frequency 
Management (ARFM)

Vietnam E-Commerce and 
Information Technology 
Agency (VECITA)

Authority for 
Broadcasting 
and Electronic 
Information 
(ABEI)

• In respect of motion picture production, distribution, and projection services, all production must 
have their content censored by the Vietnam authorities.

• Foreign capital contribution may not exceed 51% of the legal capital of the joint  venture.

• Pay TV service provision, foreign investment is subject to approval in principle by the Prime 
Minister.

• Free TV may only broadcast Vietnamese channels

• Pay TV may broadcast both Vietnamese and foreign channels

• The number of  foreign channels broadcasting on pay TV is 
limited to 30% of the total number of channels. 

• A foreign channel provider must also have a Vietnamese agent  apply for such certificate and 
fulfil its financial obligations to the State of Vietnam

• All motion pictures produced, distributed and projected in Vietnam need to have their content 
censored by Vietnam’s competent authorities.

Vietnamese laws do not distinguish between content broadcast via traditional distribution platforms 
and content delivered over the internet or other platforms for content regulation purposes.
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4) กำรสนับสนุนของรัฐบำลอย่ำงจริงจังต่อนโยบำยกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กฎหมำยละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนื้อหำสร้ำงสรรค์กำรผลิตเนื้อหำ
รำยกำรที่น่ำสนใจ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำมของที่ปรึกษำ เห็นว่ำ
ประเทศเวียดนำมยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 4 ประกำร ได้แก่  

1) แหล่งเงินทุนสนับสนุนกำรผลิตเนื้อหำ เนื่องจำกเงินทุนสนับสนุนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรร่วม
ผลิตเนื้อหำ แต่ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรในประเทศเวียดนำมมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงและกำร
ได้รับสนับสนุนเงินทุนเพื่อร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำร  

2) กำรคุ้มครองลิขสิทธ์ิที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ  
3) กำรแข่งขันที่รุนแรงในอุตสำหกรรมกำรผลิตช่องรำยกำรโทรทัศน์แบบที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี 

(Pay TV)  
4) ควำมต้องกำรในกำรแปลเนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศซึ่งมีควำมจ ำเป็นมำกในกำรท ำใหผู้ร้บัชม

เข้ำถึงเนื้อหำและรำยกำรได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกตลำด 
ในกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ โอกำสของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำม และควำม

พร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศน้ัน ที่ปรึกษำเห็นว่ำธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำม
ยังมีโอกำสจำกปัจจัยภำยนอกที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำม รวมถึงกำร
ร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ประกำร ได้แก่  

1) กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ จำกอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศโดย
เฉลี่ยมีอัตรำเพิ่มสูงข้ึนทุกปี และเวียดนำมมีกำรเติบโตในกำรใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำเป็นอันดับ 5 
ของโลก  

2) โอกำสในกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ที่เพิ่มข้ึน จำกกำรร่วมท ำข้อตกลงต่ำงๆ กับ
ต่ำงประเทศ อำทิ FTA และ TPP  

3) กำรด ำเนินกำรเจรจำข้อตกลงส ำหรับกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศ ในขณะนี้ผู้ผลิต
เนื้อหำรำยกำรในประเทศเวียดนำมอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเจรจำข้อตกลงกำรร่วมผลิต
เนื้อหำรำยกำรกับประเทศเกำหลีใต้และประเทศเวียดนำม ซึ่งถือเป็นสัญญำณที่ดีต่อ
อุตสำหกรรมกำรผลิตสื่อและบริกำรโทรทัศน์ 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ นั้น ประเทศเวียดนำมยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร  
ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ และกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 2 ประกำร ได้แก่  

1) ควำมไม่มีประสิทธิภำพของระบบสังคมนิยมและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ยังจ ำกัด เนื่องด้วย
ประเทศเวียดนำมอยู่ภำยใต้กำรปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนำมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 
แม้ว่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำถือเป็นช่วงเฟื่องฟูขององค์กรภำคประชำสังคมต่อเนื่องมำจำก
กระแสต่อต้ำนจีนในปี พ.ศ. 2554 ท่ำมกลำงควำมตึงเครียดระหว่ำงจีนกับเวียดนำมในกรณี
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พิพำทด้ำนเขตแดนในทะเลจีนใต้ แต่กฎหมำยหลักส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดโอกำสให้มีกำร
น ำเสนอเนื้อหำรำยกำรวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลพรรคคอมมิวนิสต์  

2) ต้นทุนแรงงำนเริ่มมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ต้นทุนแรงงำนในประเทศเวียดนำมต่ ำกว่ำประเทศ
เพื่อนบ้ำนโดยเปรียบเทียบ อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มของค่ำจ้ำงแรงงำนในประเทศมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจำกผลของกำรเปิดเสรีตลำดแรงงำนในประชำคมอำเซียน  

จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศเวียดนำม  
ในข้ำงต้นนั้น ที่ปรึกษำจึงขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรข้ำมผ่ำนจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ ด้ วยจุดแข็งและโอกำส 
ที่มีอยู่ของประเทศเวียดนำมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ เริ่มจำกกำรใช้จุดแข็ง  
ในด้ำนประสบกำรณ์กำรร่วมผลิตเนื้อหำกับต่ำงชำติ ต้นทุนแรงงำนที่ต่ ำ และควำมสนใจในเนื้อหำวัฒนธรรม
ของไทยและเกำหลีใต้ เพื่อแสวงหำโอกำสและร่วมท ำข้อตกลงกับผู้ผลิตเนื้อหำกับต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
ประเทศเกำหลีใต้ ทั้งนี้ ด้วยประสบกำรณ์และเทคนิคกำรผลิตเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้ประกอบกับต้นทุน
กำรผลิตของประเทศเวียดนำมที่รำคำถูกจะส่งผลให้กำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงทั้ง 2 ประเทศมีควำมเป็นไปได้
ทั้งกำรร่วมผลิตเนื้อหำเพื่อบริโภคภำยในประเทศและจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ รวมทั้งผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร
จำกประเทศอื่นๆ สำมำรถใช้โอกำสที่รัฐบำลเวียดนำมไม่ได้มีกำรปิดกั้นกำรออกอำกำศเนื้อหำต่ำงประเทศ  
ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ แม้ว่ำจะมีกำรควบคุมเนื้อหำที่ค่อนข้ำงเข็มเข้มงวดในทุกแยกแพลตฟอร์มในกำรก ำกับ
ดูแลเนื้อหำ แต่เป็นกำรก ำกับดูแลเพื่อให้มีมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่เท่ำเทียมกัน ส ำหรับกำรร่วมผลิต
เนื้อหำสำมำรถร่วมผลิตรำยกำรได้ทุกประเภทรำยกำรยกเว้นรำยกำรข่ำวและเนื้อหำรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเมืองเท่ำนั้น และตำมกฎหมำยกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของประเทศเวียดนำมยงัอนญุำตให้
ชำวต่ำงชำติเป็นเจ้ำของช่องรำยกำรโทรทัศน์แบบที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี (Pay TV) ก ำหนดให้สัดส่วนช่องรำยกำร
ต่ำงประเทศว่ำจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของช่องรำยกำรแบบ Pay TV ทั้งหมดและช่องรำยกำรต่ำงประเทศ
จะต้องมีใบรับรองกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกในประเทศเวียดนำมและ 
มีตัวแทนชำวเวียดนำมยื่นขอใบรับรองดังกล่ำวต่อรัฐบำล จำกข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของ
ประเทศเวียดนำมมีจุดแข็งและโอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
4.4 ประเทศจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชำกรมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีกำรเข้ำถึงของโทรทัศน์ถึง
ร้อยละ 97 ของครัวเรือน62 จึงท ำให้ตลำดโทรทัศน์ของประเทศจีนเป็นตลำดโทรทัศน์ที่มีฐำนผู้ชมมำกที่สุด 
ในโลกเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ63 นอกจำกฐำนคนดูที่มำกแล้ว ประชำชนในประเทศจีน
ยังให้ควำมนิยมกับเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ของต่ำงประเทศอีกด้วย จึงเป็นที่ต้องกำรของผู้ผลิตรำยกำรโทรทศัน์
ในต่ำงประเทศที่จะขำยเนื้อหำรำยกำรของตนเองเข้ำตลำดประเทศจีน ถึงแม้ปัจจัยด้ำนอุปสงค์ในกำรรับชม
เนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศจะมีอยู่มำกในตลำด แต่กำรก ำกับดูแลด้ำนกำรน ำเข้ำเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ 
จำกต่ำงประเทศมำในประเทศจีนมีควำมเข้มงวดสูงเ ช่นกัน ถึงแม้ควำมเข้มงวดจะผ่อนลงตั้งแต่จีน  
                                                             
62 https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 
63http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/CHINA%20TELEVISION%20INDUSTRY%20MARKET%20REPORT%202011.pdf 
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ได้เข้ำร่วม World Trade Organization (WTO) แต่ยังมีกำรเซ็นเซอร์หนังน ำเข้ำ ณ ประเทศจีนอยู่ อย่ำงไรก็
ตำม ไม่ได้กระทบควำมพยำยำมของผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศในกำรเจำะตลำดจีนแต่อย่ำงใด 

 
รูปที่ 4-21: ภำพรวมประเทศจีน 

4.4.1 สภาพตลาดการให้บริการโทรทัศน์ 
 ปัจจุบันมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศจีนอยู่ที่ 4 หมื่นล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐและมีแนวโน้มกำรเติบโต
เพิ่มมำกข้ึนที่ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปีจำกกำรประมำณกำรของที่ปรึกษำซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับอัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ยในตลำดโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี64 ซึ่งกำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยนั้นท ำให้ตลำดจีนเป็นที่
จับตำมองของผู้ผลิตรำยกำรต่ำงประเทศเพื่อที่จะน ำรำยกำรของตนเข้ำมำขำยในตลำดของจีน 

ส ำหรับตลำดโฆษณำในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำอยู่ที่ 8 หมื่นล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 65 โดย
แพลตฟอร์มหลักในกำรเสพสื่อของประชำชนคือแพลตฟอร์มดิจิทัล ประเทศจีนมีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อ
ดิจิทัลเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดเมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อประเภทอื่นๆ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 27 สื่อโฆษณำกลำงแจ้งร้อยละ 11 สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 7 และสื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 6 
ตำมล ำดับ กำรที่สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลนั้นล้ ำหน้ำสื่อโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
ฐำนผู้ชมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรรับชมสื่อผ่ำนโทรทัศน์มำเป็นกำรรับชมสื่อผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลแทน 

                                                             
64 http://www.prnewswire.com/news-releases/broadcasting--cable-tv-global-had-a-growth-rate-cagr-of-28-between-2012-and-2016-and-is-expected-
to-grow-further-by-2021-300476077.html  
65 ที่มำ: Zenith Advertising Expenditure Forecasts September 2016 

Overview of China

GDP (2016): 11.2 trillion USD

Official Language: Mandarin Chinese 

Broadcasting Regulator: Geography: 9,596,960 sq km , 
23 provinces, 5 autonomous 
regions and 4municipalities

Population (2016):

1.3 billion

Broadcast Market Revenue (2016):

40 billion USD*

TV Penetration Rate (2015)***: 

97%

Internet Penetration Rate (2016): 

53%**

Advertising Expenditure (2016):

80 billion USD*

Highest population 
in the World

Mobile Penetration Rate (2016): 

78%**
World’s 2rd largest 
contributor to global 
ads spend

Market Size Market Reach

GDP Per Capita (2016): 8,123 USD 

Source: CIA Factbook, Worldbank, *Zenith, **We are social (Jan 2017)
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รูปที่ 4-22: ภำพรวมมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศจีน 

 ทั้งนี้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีสัดส่วนในตลำดจีนมำกที่สุด 3 อันดับได้แก่ 1) Alibaba แพลตฟอร์ม  
E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2) Tencent เจ้ำของแอปพลิเคชัน WeChat และ 3) Baidu เว็บไซต์ค้นหำ
เจ้ำเดียวของจีน โดยอัตรำกำรครองตลำดโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลของ 3 บริษัทนี้รวมแล้วเท่ำกับประมำณร้อยละ 
72.8 ของตลำดทั้งหมด66 

ในส่วนของแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศจีน มีบริษัทเอกชนเพียง 7 แห่งที่ได้รับใบอนุญำตในกำร
เผยแพร่สื่อทำงอินเทอร์เน็ต (online streaming) ซึ่งผู้ครองตลำด OTT คือ China Central Television 
(CCTV) ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐ ส่วนบริษัทที่เหลือได้แก่ CIBN บริษัทในเครือของสถำนีวิทยุแห่งชำติ 
Best TV (บริษัทในเครือ) Wasu Digital TV Media Group (บริษัทในเครือ Alibaba) และแอปพลิเคชัน 
WeChat จำกบริษัท Tencent ได้รับกำรอนุญำตจำก CCTV ในกำรเผยแพร่เนื้อหำใน OTT แพลตฟอร์มของ
ตน ซึ่งท ำให้กำรเข้ำตลำด OTT ของประเทศจีนน้ันเป็นไปได้ยำกหำกไม่มีพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญำต 

                                                             
66 https://www.economist.com/news/business/21721203-tencent-leading-acquisition-spree-alibaba-close-second-chinas-internet-giants-go 

China Market size and Advertisement 
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Television and OTT Market Revenue

Out of total 80,034 
million USD of media 
ads spending in China, 
TV ads expenditure 
accounted for 21,149 
million USD or about 
27%, .

• Chinese television market size in terms of 
television and OTT market revenue in 2016 
is 40 billion USD. 

• Its broadcasting market has compound 
annual growth rate of 9% from 2015-2020

Source: Market Research

Source: Zenith Advertising Expenditure

Alibaba Baidu and Tencent cover 
  . % of China’s digital internet 
ad market in 2016

Media Ad 
Spending 2016

80 
billion USD
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รูปที่ 4-23: โครงสร้ำงตลำดโทรทัศน์ในประเทศจีน 

อีกหนึ่งช่องทำงของกำรเข้ำตลำดจีนนอกจำกสื่อดิจิทัลคือกำรเข้ำทำงตลำดโทรทัศน์ โครงสร้ำงตลำด
โทรทัศน์ของประเทศจีนในปี พ.ศ. 2559 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ช่องสถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐซึ่ง
เป็นสถำนีโทรทัศน์แห่งประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศจีน และช่องสถำนีโทรทัศน์ของมณฑลซึ่งครอบคลุม
เพียงมณฑลที่ให้บริกำร โดยช่องสถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐมีสัดส่วนกำรครองตลำดอยู่ที่ร้อยละ 34 จำกผู้ชม
ทั้งหมด67 และมีจ ำนวนช่องทั้งหมด 50 ช่อง ให้บริกำร 6 ภำษำ และมีฐำนผู้ชมทั่วประเทศมำกกว่ำพันล้ำนคน 
ในส่วนของช่องสถำนีโทรทัศน์ของมณฑลมีมำกกว่ำ 38 สถำนี ใน 33 มณฑลของประเทศจีน ช่อง
สถำนีโทรทัศน์รำยหลักของมณฑลโดยมำกจะอยู่ทำงทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งสถำนีที่ได้รับควำมนิยมสูง
ตำมตัวเลขเรทติ้งที่วัดโดยบริษัท Zemedia68 ได้แก่  

1. Hunan Satellite Television 
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมหูหนำน หรือ Mango TV เป็นสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมเป็น

อันดับหนึ่งของประเทศ69 และเป็นสถำนีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับสองในประเทศรองลงมำจำกสถำนีโทรทัศน์
ของทำงภำครัฐ CCTV สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมหูหนำนออกอำกำศทั่วประเทศจีน รำยกำรยอดนิยมของสถำนี
ได้แก่ รำยกำรร้องเพลง เรียลลิตี้ผจญภัย และรำยกำรบันเทิงอื่นๆ 

2. Zhejiang Satellite Television 
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมเจ้อเจียง หรือ ZJTV คือสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมอยู่ในเครือของบริษัทสถำนี

วิทยุมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งออกอำกำศอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฮังโจเท่ำนั้น รำยกำรโทรทัศน์ยอดนิยม  

                                                             
67 http://www.jiemian.com/article/1455746.html 
68 http://www.zemedia.com.cn/index.html# 
69 http://www.zemedia.com.cn/index.html# 

Chinese Traditional TV Consumption Landscape

Ranking Provincial Satellite TV Rating

1 Hunan Satellite 4.2026

2 Zhejiang Satellite 3.0315

3
Jiangsu Satellite      

(Shanghai)
2.8887

4 Beijing TV 1.7856

5
Dragon TV 

(Shanghai)
1.6015

Top 5 Provincial Satellite TV in 2017

There are mainly 2 sources of 
tradition channel broadly watched in 
China; 

1. The China Central Television 
(CCTV) nationwide network

2. The local satellite networks 
(38+ operators throughout 33 
provincial divisions)

1

2 Local Satellite Broadcasters

China Central Television (CCTV) is 
the predominant state television 
broadcaster in China

• 50 channels, 6 different languages
• 1 billion viewers
• 34% market share

Hunan Zhejiang

Shanghai

Beijing

Top Satellite Broadcasters 
are highly concentrated in 
the Eastern part of China
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จำกสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมเจ้อเจียง เช่น รำยกำร The Voice China ซื้อรูปแบบรำยกำรจำกสหรัฐอเมริกำ 
และ Running Man ซื้อรูปแบบและร่วมผลิตกับประเทศเกำหลีใต้ 

3. Jiangsu Satellite Television 
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมเจียงซู ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสำมของประเทศจีน รองจำก

สถำนีโทรทัศน์ CCTV และ Hunan TV สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมของมณฑลเจียงซู มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่เมือง
นำนจิง มณฑลเจียงซู รำยกำรที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ รำยกำร You are the One, Super Brain และ
Who's Still Standing ซึ่งมีฐำนผู้ชมมำกถึง 100 ล้ำนคน ส่วนรำยกำรที่ทำงสถำนีผลิตเอง เช่น Super 
Sentai ได้รับรำงวัล Asian Television Awards 

4. Beijing Satellite Television 
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ปักกิ่ง หรือ BTV เป็นสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมที่ออกอำกำศในมณฑลปักกิ่ง  

มีช่องทั้งหมด 14 ช่องที่ออกอำกำศในปักกิ่งเท่ำนั้นและอีกหนึ่งช่อง (BTV-1) ที่ออกอำกำศทั่วประเทศจีนและมี
ผู้ชมมำกกว่ำ 100 ล้ำนคน 

5. Dragon Satellite Television 
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ดรำก้อน เป็นสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมที่อยู่ในเครือบริษัท Shanghai Media 

Group ช่ึงเป็นบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซีย และมีช่องออกอำกำศทั่วประเทศ  
และช่อง OTT เป็นของตัวเองอีกด้วย 
4.4.2 ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ 
 ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ในประเทศจีนมีอยู่มำกกว่ำ 4,000 รำย70 ซึ่งมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนกำร
ผลิตรำยกำรมำหลำกหลำยกับหลำยประเทศ โดยผู้เล่นรำยหลักในตลำด ได้แก่ Daylight Entertainment 
Captain Culture Zhejian Dream Stardom และ JYAnimation 

                                                             
70 http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/CHINA%20TELEVISION%20INDUSTRY%20MARKET%20REPORT%202011.pdf 
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รูปที่ 4-24: ผู้เล่นที่มีศักยภำพในประเทศจีน 

 Day Light Entertainment เป็นบริษัทผู้ผลิตรำยกำรรำยใหญ่ที่มีช่ือเสียงโด่งดังจำกกำรผลิตละคร
สมัยใหม่ที่น ำเอำบทละครจำกต่ำงชำติแถบตะวันตกมำประยุกค์ใช้กับละครจีน ซึ่งเนื้อหำจะมีควำมแตกต่ำง
จำกละครจีนทั่วไปเช่น เรื่อง Ode to Joy ซึ่งอ้ำงอิงมำจำก ละครเรื่อง Sex in the City ของสหรัฐอเมริกำซึ่ง
เน้นนักแสดงน ำที่เป็นเพศหญิง 4 คน ซึ่งเป็นเนื้อหำละครที่แปลกใหม่และแตกต่ำงออกไปจำกละครจีนที่ทุกคน
คุ้นเคย และละครเรื่องนี้ยังได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำชิงละครซีรี่ส์ยอดเยี่ยมจำกเทศกำลหนังเมืองเซี่ยงไฮ้ (23rd 
Shanghai TV Festival) ในปี พ.ศ. 255971 

Captain Culture เป็นบริษัทผลิตรำยกำรที่มุ่งเน้นในกำรผลิตรูปแบบรำยกำรวำไรตี้และเกมโชว์ 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยบริษัทได้ผลิตรูปแบบรำยกำรยอดนิยมในประเทศจีน เช่น Give Me Five และ 
Back to Field และทำงบริษัทมีประสบกำรณ์ร่วมผลิตรูปแบบรำยกำรกับบริษัทผลิตรูปรำยกำรระดับ
นำนำชำติมำกมำย ได้แก่ Fuji TV, Keshet และ ITV เป็นต้น  

Zhejian Dream Stardom เป็นบริษัทในเครือ Huawei Media ซึ่งมุ่งเน้นกำรผลิตรำยกำรและ
ละครจีนแนวโรแมนติก อย่ำงเช่น Sealed with a Kiss, Ruyi, The Best Time และ Perfect Couple 

JY Animation เป็นบริษัทแอนิเมช่ันรำยหลักในตลำดประเทศจีนทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรจัด
จ ำหน่ำยตำมช่องทำงต่ำงๆ และก ำลังมุ่งเน้นกำรเจำะตลำดกำรซื้อขำยลิขสิทธ์ิตัวละครแอนิเมช่ันจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อน ำมำสร้ำงละครหรือภำพยนตร์ระดับนำนำชำติ และจัดจ ำหน่ำยสินค้ำลิขสิทธ์ิในตลำดโลก 

                                                             
71 http://www.stvf.com/a/2017-05-30/1110.html 

Production Companies in Chinese TV Market

Day Light Entertainment is known for 
their award winning Drama Series

Zhejiang Dream Stardom is One of 
China's most well-known local drama
producers

Key player in China's animation space 
both in terms of production and 
distribution. 

Key Production Companies

Captain Culture focused on International 
Variety Show formats

Others potential companies

There are over 4,000 broadcast TV production companies in China. 97% of them are privately owned and the rest are 
state-owned. The 3 main categories of TV programs in China include: news, entertainment and education

Companies that have been aggressive in exposing 
themselves in international events and so are open to 
international partnering.

(With Greatest Entertainment Co., Ltd) (With MCOT)

Co-production experience with Thai partners

Other potential companies who have produced top-
rating contents in the country
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4.4.3 วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ 
 ประเภทเนื้อหำรำยกำรที่เป็นที่นิยมในประเทศจีน ได้แก่ ละครรักโรแมนติก ยกตัวอย่ำงเช่น ละคร
เรื่อง In the Name of People โดยได้รับคะแนนควำมนิยม (Rating) มำกถึง 3.66 จำกเว็บไซต์ Weibo72 ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ Social Media ยอดนิยมอันดับ 1 ของคนจีนทั่วประเทศ เนื่องจำกประเทศจีนมีกำรบล็อคเว็บไซต์
จำกต่ำงประเทศ เช่น Facebook และ Google เป็นต้น ประเภทเนื้อหำละครที่ได้รับควำมนิยมสูงในประเทศ
จีนเป็นแนวรักโรแมนติกที่มีกลิ่นอำยของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของจีน  

 
รูปที่ 4-25: เน้ือหำรำยกำรยอดนิยมในประเทศจีน 

 ส ำหรับเนื้อหำจำกต่ำงประเทศน้ัน ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีฐำนผู้ชมที่มีกำรเปิดรับเนื้อหำจำก
ต่ำงชำติอยู่ในระดับที่ดี เห็นได้จำกจ ำนวนกำรน ำเข้ำเนื้อหำต่ำงประเทศที่เพิ่มมำกข้ึน โดยในปัจจุบันเนื้อหำ
จำกทวีปเอเซียมีควำมนิยมสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83 ของทวีปทั้งหมดที่ได้น ำเข้ำเนื้อหำมำในประเทศจีน  
ในส่วนของทวีปอื่นๆ ที่ประเทศจีนน ำเนื้อหำเข้ำมำ ได้แก่ ทวีปยุโรปร้อยละ 11 และทวีปอเมริกำเหนือ 
ร้อยละ 6 ทั้งนี้ ประเทศในทวีปเอเชียที่ประเทศจีนน ำเข้ำเนื้อหำมำมำกที่สุดคือ ประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 31 รองลงมำคือประเทศฮ่องกงร้อยละ 28 และประเทศไต้หวันร้อยละ 22 ส่วนประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนกำรน ำเข้ำเนื้อหำอยู่ที่ประมำณร้อยละ 1073  

เนื้อหำจำกประเทศเกำหลีใต้เริ่มได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จำกปรำกฎกำรณ์ 
“Korean Wave” ซึ่งท ำให้เนื้อหำจำกประเทศเกำหลีใต้นั้นสำมำรถแซงหน้ำเนื้อหำจำกประเทศที่มี  
ข้อได้เปรียบด้ำนภำษำอย่ำงประเทศฮ่องกง และประเทศไต้หวันจนกลำยมำเป็นเนื้อหำน ำเข้ำอันดับหนึ่ง  
ในประเทศจีน  
                                                             
72 https://www.weibo.com/tvthings 
73 รำยงำนจำก State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China 

Social and Cultural Environment in China

1. In the Name of People

2. Because of You

3. The First Half of My Life

4. Princess Agents 

5. Ode to Joy II

6. General and I

7. Eternal Love

8. Guardian of Beauty

9. Boy Hood

10. Love, Just Come

Top TV Dramas by Weibo* (2017)

Name Rating Genre

3.661

1.93

1.876

1.741

1.614

1.314

0.641

1.229

1.179

1.167

Drama/Politic

Drama/Romantic

Drama/Historical/Romantic

Drama/Romantic

Drama

Drama/Romantic

Drama/Romantic

Drama/Historical/Romantic

Drama/Rom-Com

Drama/Romantic

Romantic drama 
with a hint of history 
grabs the hearts of 
Chinese citizens in 
terms of television 
series. 

*Weibo is a Chinese 
microblogging (weibo) 
website. It is one of the 
most popular social 
media sites in China, in 
use by well over 30% of 
Internet users
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 ส ำหรับควำมนิยมในเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำกเหตุกำรณ์
เกี่ยวข้องกับกำรที่ประเทศเกำหลีใต้ติดตั้งระบบต่อต้ำนขีปนำวุธของประเทศเกำหลีใต้เหนือ และได้ลงนำม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทหำรกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำงประเทศจีนได้ออกค ำสั่งผ่ำน State Administration of 
Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China (SARFT)  
ให้เลื่อนกำรออกอำกำศซีรีส์ รำยกำรเรียลลิตี้ โฆษณำหรือสินค้ำที่มีศิลปินเกำหลีใต้ปรำกฏตัวออกไปอย่ำงไม่มี
ก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนตัว ซงจุงกิ ที่โด่งดังทั่วประเทศจีนจำกซีรีส์ เรื่อง Descendants Of The Sun 
ในโฆษณำสมำร์ทโฟนที่ออกอำกำศในประเทศจีน และแม้ชำวจีนจะช่ืนชอบกำรเสพสื่อบันเทิงจำกประเทศ
เกำหลีใต้ แต่ผลส ำรวจควำมคิดเห็นจำกส ำนักข่ำวซินหัวของจีนกลับพบว่ำประชำชนชำวจีนร้อยละ 80 ระบุว่ำ
ประชำชนพร้อมสนับสนุนหำกรัฐบำลมีค ำสั่งห้ำมเผยแพร่สื่อบันเทิงของประเทศเกำหลีใต้ทุกชนิด74 ดังนั้นจึง
นับเป็นโอกำสที่ดีของประเทศไทยในกำรเจำะตลำดจีนในเวลำนี้ และประเทศจีนเองแสดงควำมสนใจในสื่อ
บันเทิงจำกประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพำะกำรว่ำจ้ำงนักแสดงไทย 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท แฮนด์ซั่ม อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนบริหำรและจัดหำศิลปิน (Artist Management) ครบวงจร ได้ขยำยสำขำมำเปิดที่ประเทศไทย 
อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจจัดหำศิลปินและธุรกิจบันเทิงจำกประเทศไทยเข้ำไปท ำตลำด  
ในประเทศจีน โดยกำรขยำยสำขำในครั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ 4 ถัดจำกประเทศฮ่องกง ประเทศ
ไต้หวัน และประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทมีศิลปินไทยที่อยู่ในควำมดูแล ได้แก่ บี้ - ธรรศภำคย์ ชี, ไมค์ - พิรัชต์ นิธิ
ไพศำลกุล, สน - ยุกต์ ส่งไพศำล, วิว - วรรณรท สนธิไชย และ อำร์ม - วีรยุทธ จันทร์สุข เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ทำงบริษัทฯ ยังได้เซ็นสัญญำกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GMM Grammy) ในกำรน ำ ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตร
สิน ไปเปิดตัวและร่วมแสดงเนื้อหำประเภทต่ำงๆในประเทศจีน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่ำงดี75  

                                                             
74 https://www.posttoday.com/world/news/467541  
75 http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9590000114397 
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รูปที่ 4-26: เน้ือหำรำยกำรจำกต่ำงประเทศจีน 

ทั้งนี้ ทำงบริษัทตั้งเป้ำหมำยในกำรขยำยธุรกิจให้ครบวงจรมำกที่สุดโดยได้วำงกลยุทธ์เพื่อรุกธุรกิจ
บันเทิงจีนอย่ำงเต็มรูปแบบ ตอบรับตลำดบันเทิงจีนที่เปิดกว้ำงข้ึน และก ำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้
ผู้ประกอบกำรในตลำดนี้ต้องกำรเนื้อหำที่หลำกหลำย และสดใหม่ โดยเฉพำะเนื้อหำของผู้ผลิตไทยที่มี 
ควำมโดดเด่นทั้งคุณภำพกำรผลิต บทประพันธ์ และฝีมือกำรแสดง จึงถือเป็นโอกำสส ำคัญของละครและ
นักแสดงไทยที่จะได้เข้ำไปเฉิดฉำยสู่ตลำดบันเทิงจีนต่อไปในอนำคต  

นอกจำกกำรที่นักแสดงไทยเป็นที่นิยม เนื้อหำละครไทยก็ได้รับควำมนิยมจำกชำวจีนเช่นกัน  
จำกผลส ำรวจควำมคิดเห็นของชำวจีนในเว็บไซต์ Weibo ในปี พ.ศ. 255876 พบว่ำประเทศจีนมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ดึงดูดของละครไทยว่ำ มีสุนทรียภำพของสถำนที่ในกำรถ่ำยท ำ มีโครงเรื่องที่น่ำดึงดูด  
และนักแสดงหน้ำตำดี  

                                                             
76 https://prachatai.com/english/node/6076 

TV Content Import market in China  

EU 11%

America 6%

Asia
83%

Top TV Content Import Partners

SEA

31% 28% 22% 10%

Since the end of 2016, South Korean imports are banned 
from entering the Chinese consumer market. This includes 
the import of all types of  Korean Entertainment. 

Top TV Content Import by Region Korean Import Banned

% of Total Foreign TV Series Set
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รูปที่ 4-27: เน้ือหำรำยกำรจำกประเทศไทยในประเทศจีน 

 อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันสื่อบันเทิงของประเทศไทยที่ประเทศจีนน ำเข้ำไปบริโภคนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
ในลักษณะกำรซื้อขำดลิขสิทธ์ิเพื่อน ำไปเผยแพร่ในประเทศจีน โดยในส่วนของลักษณะกำรร่วมผลิตเนื้ อหำ
ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ยังมีจ ำนวนน้อยมำก ดังนั้น กำรที่ตลำดจีนมีควำมต้องกำรบริโภคสื่อ
บันเทิงของไทย กำรร่วมผลิตระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศจีนอำจเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้กำรเจำะตลำด
ประเทศจีนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
4.4.4 กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) 

เนื่องจำกประเทศจีนเป็นประเทศที่มีกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศอยู่แล้ว ดังนั้น ประเทศจนีจงึ
ได้มีแนวทำงในกำรเข้ำสู่ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ กำรร่วมผลิตรำยกำร  
กำรส่งเสริมกำรผลิตรำยกำร และกำรจ้ำงกำรผลิตโดยบริษัทต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว
ในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำโดยกำรเซ็นเซอร์ และกำรก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำของบริษัทต่ำงชำติ อำจจะเป็น
อุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำสู่ตลำด โดยรำยละเอียดจะกล่ำวต่อไปดังนี้ 
กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศจีนในการร่วมผลิตรายการ
ระหว่างประเทศ 

ปัจจุบันกิจกำรโทรทัศน์โดยบริษัทต่ำงชำติในประเทศจีนถูกก ำกับดูแลผ่ำน Sino-Foreign 
Cooperation ท ำหน้ำที่ในกำรอนุญำตบริษัทต่ำงชำติที่ผลิตเนื้อหำที่เข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศ  
โดยมีกำรก ำหนดวิธีในกำรเข้ำสู่ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศ (Market Entry Requirement) 
สำมำรถเข้ำมำประกอบธุรกิจผลิตเนื้อหำได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้

The Rising Trend: Thai Drama Wave

Top 3 Reasons

1 Beautiful 
scenery

2 Attractive 
plots

3 Good looking 
actors/actresses 
(esp. bi-racial ones)

Why “Thai Lakorn” is appealing? (Weibo Survey 2011)

Track of Love (2010)
(Roy Adeed Hang Rak) was 
ranked as the second highest 
in ratings on China Central 
Television’s drama channel 
CCTV8 in 2010.

Full House Thailand (2014)
once again generated a massive 
craze among Chinese viewers, 
attracting some 100 million views 
during its exclusive online broadcast 
on QQ Video in 2014.

Examples of content

Handsome International Entertainment, 
an artist management and television 
production company based in China, recently 
opened a branch in Thailand to bring 
Thai talent to China, as well as promote the 
Kingdom as a filming destination and TV 
production hub for the Chinese market. (The 
Nation, Oct 2016)

More Aggressive Strategy: 
‘Thai Star Exports’

As Thai content demand magnifies 
in China, a more aggressive 
strategy has been taken by Chinese 
media players.
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 กำรร่วมผลิตรำยกำร คือ กำรร่วมกันผลิตเนื้อหำระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำจำก 2 ประเทศ โดยคู่ค้ำ
ทั้งสองฝ่ำยมีกำรแบ่งทรัพยำกรทุกอย่ำงร่วมกัน ไปจนถึงก ำไรขำดทุนจำกกำรร่วมผลิตเนื้อหำ ทั้งนี้ 
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นไปตำมสัญญำทำงธุรกิจที่ทุกฝ่ำยตกลงกันเอง 

 กำรส่งเสริมกำรผลิตรำยกำร คือ บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำในประเทศท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรผลิตเนื้อหำ  
โดยบริษัทคู่ค้ำที่เป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำต่ำงชำติจะเป็นผู้ให้ทรัพยำกรหลักและนักแสดงหลักส ำหรับ
กำรผลิตเนื้อหำ 

 กำรจ้ำงกำรผลิตโดยบริษัทต่ำงประเทศ คือ บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำต่ำงชำติเป็นผู้ให้ทรัพยำกรหลักและ
เงินในกำรผลิตเนื้อหำ ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำในประเทศมีหน้ำที่ด ำเนินกำรผลิตเนื้อ เช่น  
กำรถ่ำยท ำ กำรตัดต่อ 

กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศจีนท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการไทย 

ประเทศจีนมีหน่วยงำนก ำกับดูแลสื่อ ได้แก่ ส ำนักงำนบริหำรงำนด้ำนหนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์
วิทยุกระจำยเสียง ภำพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์แห่งชำติ (SARFT) ที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลกำรผลิตเนื้อหำ
สื่อโทรทัศน์และเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ และมีหน้ำที่รำยงำนสภำพอุตสำหกรรมสื่อต่อสภำแห่งรัฐโดยตรง แต่
หำกในประเด็นของกำรร่วมผลิต (Co-Production) จะเห็นได้ว่ำประเทศจีนมีกำรแนวทำงในกำรก ำกับดูแล
โดยเน้นไปที่กำรเซ็นเซอร์เนื้อหำ และกำรก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำที่อำจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรในกำร
เข้ำสู่ตลำด รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
การจ ากัดการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (Foreign Investment Restriction) 

ประเทศจีนได้จ ำกัดกำรลงทุนของบริษัทต่ำงชำติในกำรผลิตเนื้อหำที่อำจเป็นอุปสรรคของ
ผู้ประกอบกำรไทยในกำรร่วมผลิต กำรก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำ โดยก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำของชำวต่ำงชำติไว้ที่ 
2 ล้ำนเหรียญสหรัฐข้ึนไป (แปลงเป็นเงินไทยประมำณ 33,360,956 บำท) หำกเป็นเนื้อหำประเภทกำร์ตูน 
จะสำมำรถลงทุนข้ันต่ ำได้ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐข้ึนไป) เพื่อคัดกรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงชำติ ซึ่งอำจ
เป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยรำยเล็กหรือผู้ประกอบกำรไทยที่เริ่มเข้ำสู่ตลำดด้วยเงินทุนที่น้อย 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ประเทศจีนจะมีกำรจ ำกัดกำรถือและเงินลงทุนข้ันต่ ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ แต่บริษัท
ต่ำงชำติสำมำรถได้รับใบอนุญำตในกำรกระจำยเนื้อหำได้ 
การเซ็นเซอร์เน้ือหารายการ (Content Censorship) 

เนื่องจำกแนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำของประเทศจีนข้ึนอยู่กับดุลพินิจของฝ่ำยปกครองกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของสภำแห่งรัฐ (The State Council’s Adminiateative Department 
for Radio and Television) เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนเนื้อหำและอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์แต่
เพียงผู้เดียว โดยมีกำรเซ็นเซอร์เนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทียมและรำยกำรโทรทัศน์อื่นๆ หำกเป็นเนื้อหำ
ต่ำงประเทศกระบวนกำรเซ็นเซอร์จะใช้เวลำประมำณ 3 - 12 เดือน 
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ดังนั้น หำกผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรร่วมผลิต (Co-Production) เนื้อหำกับผู้ประกอบกำรจีน  
กำรเซ็นเซอร์เนื้อหำอำจเป็นอุปสรรคในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ เนื่องจำกปัจจุบันประเทศจีนไม่มีแนวทำงที่ชัดเจน
ในกำรเซ็นเซอร์เนื้อหำ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไทยต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรผลิตเนื้อหำเพรำะเป็นเรื่อง
ของกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสิน 

 
รูปที่ 4-28: กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวข้องของประเทศจีน 

4.4.5 ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศจีน และความพร้อมในการร่วม
ผลิตรายการระหว่างประเทศ 
สถำนภำพควำมสำมำรถธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ

ของประเทศจีนน้ัน สำมำรถวิเครำะห์จำกจุดแข็ง จุดอ่อนปัจจัยภำยในประเทศ และโอกำส อุปสรรคปัจจัย
ภำยนอกได้ ดังนี้  

จุดแข็งของควำมสำมำรถของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศจีนสำมำรถวิเครำะห์ได้ 4 ประกำร ดังนี้  

1) อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำธุรกิจโทรทัศน์ของประเทศจีน กำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยใน
ตลำดโลกเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศต้องกำรน ำเข้ำเนื้อหำรำยกำรไป
ยังตลำดประเทศจีน  

2) พฤติกรรมของฐำนผู้ชมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรรับชมสื่อผ่ำนโทรทัศน์มำเป็นกำรรับชม
สื่อผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัล กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวท ำให้ช่องทำงกำรน ำเสนอเนือ้หำรำยกำร 
กำรเข้ำถึงผู้รับชมกลุ่มต่ำงๆเป็นไปได้สะดวกและมีคุณภำพมำกข้ึน ส่งผลให้ผู้ผลิตเนื้อหำ
รำยกำรสำมำรถน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรที่หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ชมมำกข้ึน
ด้วย  

Law and Regulations

List the government ministries

Restriction on foreign ownership

Censorship of television content 

• joint production – the parties share the resources, profits and losses arising from

the production activities;

• assisted production – the domestic party undertakes an assisting role while the 

foreign party provides the main resources and  key personnel; 

• commissioned production – the foreign party provides all the resources and 

commissions to the domestic producer to undertake production activities.

The State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT)

reports directly to the State Council and has independent regulatory powers, including in 

relation to the production and broadcasting of audio-video programmes and dayto-day 

supervision of television programme content.

Approval

The State Council’s 
administrative department 

for radio and television.

Satellite stations and 
all television program

Censored 
and Approved 

Other television program 
(not satellite) 

The provincial administrative    
department for radio 

and television

The Administrative Provisions on Sino-Foreign Cooperation permit foreign entity productions.

SARFT

Reports 

State Council

1

2

3

Production Company: Restricted

• Minority share (max 49%) Joint Venture allowed

• Minimum investment is US$ 2 million (US$ 1 million 

for cartoon production)

• Foreign invested companies may also apply for 

distribution license
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3) ศักยภำพของผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรของประเทศมีจ ำนวนมำกและเป็น
ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรที่มีคุณภำพ อีกทั้งมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนกำรผลิตรำยกำรกับหลำย
ประเทศ  

4) มีแนวทำงในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรกับต่ำงประเทศ เนื่องจำกประเทศจีนเป็นประเทศที่
มีกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นประเทศจีนจึงได้มีแนวทำงในกำรเข้ำสู่
ตลำดกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในประเทศในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อรองรับควำมร่วมมือที่จะ
เกิดข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศจีนของที่ปรึกษำ จะยังมีจุดอ่อน  
ที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 2 ประกำร ได้แก่  

1) จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรครบวงจร มีเพียงส่วนน้อยที่สำมำรถผลิต
เนื้อหำรำยกำรครบวงจร ส่งผลให้ไม่สำมำรถผลิตเนื้อหำที่น่ำสนใจ หรือร่วมผลิตเนื้อหำได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด  

2) ข้อจ ำกัดด้ำนภำษำ ผู้ผลิตเนื้อหำของจีนส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดด้ำนภำษำหรือเจรจำข้อตกลงใน
กำรร่วมลงทุน รวมทั้งกำรสร้ำงสรรค์บทของเนื้อหำที่ต้องกำรร่วมผลิต ส่งผลให้สูญเสยีในกำร
ร่วมโอกำสลงทุนกับประเทศอื่นที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำหลักในกำรสื่อสำร 

ในกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ โอกำสของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศจีนและควำมพร้อมในกำร
ร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศนั้น ที่ปรึกษำเห็นว่ำธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศจีนยังมีโอกำสจำก
ปัจจัยภำยนอกที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศจีน รวมถึงกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำง
ประเทศ 4 ประกำร ได้แก่  

1) เป็นตลำดเนื้อหำที่มีขนำดใหญ่ระดับโลก สภำพตลำดเนื้อหำในปัจจุบันของประเทศจีนพบว่ำ
มีควำมพยำยำมในกำรน ำเข้ำเนื้อหำจำกหลำยประเทศ  

2) กำรมีฐำนผู้ชมขนำดใหญ่ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจ ำนวนประชำชนมำกที่สุดเป็นอันดับ
ต้นของโลก ดังนั้นด้วยจ ำนวนประชำชนที่มำกจึงส่งผลให้มีฐำนผู้ชมสูงสุดเช่นกัน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งฐำนผู้ชมที่มีเป็นคนรุ่นใหม่ มีก ำลังซื้อในอนำคต อีกทั้งนิยมกำรรับชมในแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล จึงเป็นโอกำสส ำหรับผู้ผลิตสื่อในกำรร่วมผลิตและน ำเสนอเนื้อหำเพื่อสร้ำงรำยได้ใน
ตลำดใหม่  

3) เนื้อหำรำยกำรที่เป็นที่นิยมเป็นแนวรักโรแมนติกเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของจีน 
ดังนั้น ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศที่มีประสบกำรณ์หรือควำมช ำนำญในเนื้อหำดังกล่ำว 
สำมำรถสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำสู่ตลำดจีนเพื่อสร้ำงฐำนผู้รับชมได้ในระยะแรก รวมทั้งเนื้อหำ
ดังกล่ำวอำจเป็นที่ต้องกำรของผู้รับชมในภูมิภำคเดียวกันหรือในประเทศที่มีวัฒนธรรม
คล้ำยคลึง 
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4) เนื้อหำรำยกำรของบำงประเทศที่เริ่มเป็นที่นิยม อำทิ ประเทศไทย น ำเข้ำยังประเทศจีนใน
ลักษณะกำรซื้อขำดลิขสิทธ์ิเพื่อน ำไปเผยแพร่ในประเทศจีน โดยในส่วนของลักษณะกำรร่วม
ผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ยังมีจ ำนวนน้อยมำก ดังนั้น กำรร่วมผลิต
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศจีนอำจเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้กำรเจำะตลำดประเทศจีนมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน ตำมควำมต้องกำรบริโภคเนื้อหำรำยกำรของไทยที่เพิ่มข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำนึง ถึงปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ นั้น ประเทศจีนยังมี ข้อจ ำกัดบำงประกำร  
ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ และกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ประกำร ได้แก่  

1) แพลตฟอร์มในกำรรับชม แม้ว่ำประเทศจีนมีกำรน ำเนื้อหำรำยกำรต่ำงประเทศและน ำเสนอ
ผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ แต่แพลตฟอร์มหลักนั้นเป็นแพลตฟอร์มของจีน ซึ่งอำจส่งผลต่อกำร
ลดแรงจูงใจของผู้ผลิตเนื้อหำหรือเจ้ำของรำยกำรต่ำงประเทศที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง
ในกำรร่วมลงทุนผลิตเนื้อหำร่วมด้วย  

2) กฎระเบียบในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำโดยกำรเซ็นเซอร์ อำจจะเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำร
ในกำรเข้ำสู่ตลำด เนื่องจำกแนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำของประเทศจีนข้ึนอยู่กับดุลพินิจ
ของฝ่ำยปกครองกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของสภำแห่งรัฐ (The State 
Council’s Adminiateative Department for Radio and Television) แต่เพียงผู้เดียว 
โดยมีกำรเซ็นเซอร์เนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทียมและรำยกำรโทรทัศน์อื่นๆ หำกเป็น
เนื้อหำต่ำงประเทศกระบวนเซ็นเซอร์จะใช้เวลำประมำณ 3 - 12 เดือนและไม่มีแนวทำงที่
ชัดเจน ซึ่งอำจจะส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตและผู้ผลิตต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรผลติเนือ้หำ  

3) กำรก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำของบริษัทต่ำงชำติ ประเทศจีนได้จ ำกัดกำรลงทุนของบริษัท
ต่ำงชำติในกำรผลิตเนื้อหำที่อำจเป็นอุปสรรคของผู้ประกอบกำรไทยในกำรร่วมผลิต กำร
ก ำหนดเงินลงทุนข้ันต่ ำตำมประเภทเนื้อหำรำยกำรที่ต้องกำรผลิต ซึ่ง อำจเป็นอุปสรรค
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยรำยเล็กหรือผู้ประกอบกำรไทยที่เริ่มเข้ำสู่ตลำดด้วยเงินทุนที่น้อย 

จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศจีนในข้ำงต้น
นั้น ที่ปรึกษำจึงขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรข้ำมผ่ำนจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ ด้วยจุดแข็งและโอกำสที่มีอยู่ของ
ประเทศจีนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ เริ่มจำกกำรใช้จุดแข็งในด้ำนกำรเติบโตของ
ตลำดเนื้อหำ ประกอบกับประสบกำรณ์ของกำรร่วมผลิตเนื้อหำของผู้ผลิตภำยในประเทศกับต่ำงชำติ ในด้ำน
โอกำส กำรมีฐำนผู้ขนำดใหญ่และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรรับชมโดยกำรรับชมในแพลตฟอร์มดิจิทัล  
จึงเป็นโอกำสส ำหรับผู้ผลิตสื่อในกำรร่วมผลิตและน ำเสนอเนื้อหำเพื่อสร้ำงรำยได้ในตลำดใหม่ จำกข้ำงต้น
แสดงให้เห็นว่ำ ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศจีนมีจุดแข็งและโอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
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4.5 ประเทศเกาหลีใต้ 

 
รูปที่ 4-29: ภำพรวมประเทศเกำหลีใต้ 

ประเทศเกำหลีใต้มีประชำกร 51 ล้ำนคน มีอัตรำกำรเข้ำถึงโทรทัศน์ถึงร้อยละ 100 หรือทุกครัวเรือน 
มีกำรเข้ำถึงของโทรทัศน์ท ำให้ตลำดโฆษณำในประเทศเกำหลีใต้มีมูลค่ำถึง 11,600 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 
และนอกจำกนี้ประเทศเกำหลีใต้ยังมีอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย 
4.5.1 สภาพตลาดการให้บริการโทรทัศน์ 

ปัจจุบัน มูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้อยู่ที่ 6.6 พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ และมีแนวโน้ม 
กำรเติบโตเพิ่มมำกข้ึนที่ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี จำกกำรประมำณกำรของที่ปรึกษำซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงสูง 
เมื่อเทียบกับอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยในตลำดโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี77 ซึ่งกำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยนั้น 
ท ำให้ประเทศเกำหลีใต้เป็นที่จับตำมองของผู้ผลิตรำยกำรต่ำงประเทศเพื่อที่จะน ำรำยกำรของตนเข้ำมำขำย 
ในตลำดของประเทศเกำหลีใต้ 

                                                             
77 http://www.prnewswire.com/news-releases/broadcasting--cable-tv-global-had-a-growth-rate-cagr-of-28-between-2012-and-2016-and-is-expected-
to-grow-further-by-2021-300476077.html 

Overview of South Korea

Population (2016):

51 million

GDP (2016): 1.4 trillion USD

Official Language: Korean

Geography: 99,720 sq km, 
9 provinces

Broadcast Market Revenue (2016):

6.6 billion USD*

Broadcasting Regulator:

TV Penetration Rate (2016): 

100%

Internet Penetration Rate (2016): 

90%**

Advertising Expenditure (2016):

11.6 billion USD*

Korea: One of 
the world’s 
highest 
broadband 
penetration 

Mobile Penetration Rate (2016): 

115%**

Market Size Market Reach

Korea 
Communications 
Commission 

GDP Per Capita (2016): 27,539 USD 

Source: CIA Factbook, Worldbank, *Zenith, **We are social (Jan 2017)
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รูปที่ 4-30: ภำพรวมมูลค่ำตลำดโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ 

 ส ำหรับตลำดโฆษณำในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำอยู่ที่ 11,600 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ78 โดย
แพลตฟอร์มหลักในกำรเสพสื่อของประชำชนคือแพลตฟอร์มดิจิทัล ประเทศเกำหลีใต้มีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำน
สื่อดิจิทัลเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 37 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกที่สุดเมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อประเภทอืน่ๆ 
เช่น สื่อโทรทัศน์ร้อยละ 28 สื่อโฆษณำกลำงแจ้งร้อยละ 17 สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 16 และสื่อวิทยุกระจำยเสียง
ร้อยละ 2 ตำมล ำดับ กำรที่สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัลนั้นล้ ำหน้ำสื่อโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมของฐำนผู้ชมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรรับชมสื่อผ่ำนโทรทัศน์มำเป็นกำรรบัชมสือ่ผำ่นแพลตฟอรม์
ดิจิทัลแทน 
 ในส่วนของแพลตฟอร์ม OTT ในประเทศเกำหลีใต้ที่เป็นเจ้ำตลำดคือ oksusu ที่มียอดผู้ติดตำมถึง  
2 ล้ำนคน รองลงมำคือ alleh มียอดผู้ติดตำมอยู่ที่ 1.3 ล้ำนคน pooq มียอดผู้ติดตำมอยู่ที่ 950,000 คน 
GomTV มียอดผู้ติดตำมอยู่ที่ 650,000 คน และ LG UPlus มียอดผู้ติดตำมอยู่ที่ 600,000 คน 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศเกำหลีใต้มีรำยได้จำกแพลตฟอร์มโทรทัศน์ถึง 8.8 ล้ำนล้ำนวอน นอกจำกนี้ 
ระบบแพร่ภำพของเกำหลีใต้ (KBS) นั้น เป็นระบบโทรทัศน์ภำคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุด โดยมีรำยได้จำกระบบ
โทรทัศน์ภำคพื้นดินถึงร้อยละ 46 รองลงมำคือ Cable ร้อยละ 26 IPTV ร้อยละ 22 และระบบแพร่ภำพผ่ำน
ดำวเทียมร้อยละ 6 ในส่วนของกำรแพร่ภำพด้วย Cable TV ในประเทศเกำหลีใต้นั้นมีควำมนิยมที่ลดลง
น้อยลง จำกในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้อยู่ที่ 1,474,000 คน ลดเหลือเพียง 1,373,000 คน ในปี พ.ศ. 2558 

                                                             
78 ที่มำ: Zenith Advertising Expenditure Forecasts September 2016 

South Korea’s Market size and Advertisement 
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• Online platform is the most 
used medium to advertise 
products or services in 
South Korea with ads 
expenditure accounted 
for 4,278 million USD or 
about 37% of total due to 
the rise of OTT platforms.

• South Korean television market size in terms 
of television and OTT market revenue in 
2016 is 6.6 billion USD. 

• Its broadcasting market has compound 
annual growth rate of 6% from 2015-2020

Television and OTT Market Revenue

Source: Market Research

Source: Zenith Advertising Expenditure

billion USD

Media Ad 
Spending 

2016

11.6
billion USD

OTT TV market leaders 

1.3 million subscribers

2 million subscribers

600,000 subscribers

950,000 subscribers

650,000 subscribers
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รูปที่ 4-31: โครงสร้ำงตลำดโทรทัศน์ในประเทศเกำหลีใต้ 

 ในประเทศเกำหลีใต้นั้นมีเครือข่ำยโทรทัศน์ 4 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 เครือข่ำยทั่วไป 
และ 1 เครือข่ำยกำรศึกษำ79 โดยสถำนีที่ได้รับควำมนิยมสูงตำมตัวเลขส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ได้แก่ 
 1. KBS - Korean Broadcasting System 
 สถำนีโทรทัศน์ Korean Broadcasting System หรือ KBS ตั้งอยู่ในย่ำนยออีโดทำงใต้ของกรุงโซล 
ไปตำมแม่น้ ำฮัน สถำนีโทรทัศน์ เป็นเครือข่ำยที่ใหญ่ที่สุดใน 4 สถำนีช้ันน ำของประเทศเกำหลีใต้ และมีละครที่
ได้รับควำมนิยมมำกมำย ยกตัวอย่ำงเช่น Descendants of the Sun, The Virtual Bride และ All About 
My Mom 
 2. MBC - Munhwa Broadcasting Corporation 
 สถำนีโทรทัศน์ มุนฮวำ หรือ MBC ตั้งอยู่ที่ DMC (Digital Media City), Mapo-gu กรุงโซล เป็นหนึ่ง
ในสี่สถำนีโทรทัศน์เครือข่ำยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกำหลีใต้และเป็นเครือข่ำยที่เก่ำแก่ที่สุดในบรรดำเครือข่ำย 
กำรออกอำกำศในเชิงพำนิชย์ในประเทศเกำหลีใต้ 
 3. SBS - Seoul Broadcasting System 
 สถำนีโทรทัศน์ Seoul Broadcasting System หรือ SBS ตั้งอยู่ที่ Mokdongseo-ro, Yangcheon, 
กรุงโซล โดยละครที่ได้รับควำมนิยมของสถำนี Seoul Broadcasting System ยกตัวอย่ำงเช่น Romantic 
Doctor Kim, Yong-pal และ My Love from the Star 
 
 

                                                             
79 https://weyesweb.wordpress.com/category/korean-entertainment/television-in-south-korea/ 

Korean TV Industry Landscape

53%
26%

16%

5%

Top Terrestrial TV Broadcasters Market Shares 
2014

Terrestrial
46%

Cable
26%

IPTV
22%

Sattelite
6%

Terrestrial broadcasting expenditure
10,296 billion KRW  10,656 billion KRW

Cable TV subscribers
1,474,000  1,373,000

Satellite TV revenue
5,457 billion KRW  5,496 billion KRW

IPTV Sales
11,251 billion KRW  19,088 billion KRW

TV Business 
Revenue 2015

8.8
trillion KRW*

Trends 2013 - 2015

• Terrestrial TV dominated broadcasting business market 
with   % market share of the total S. Korea’s broadcasting 
business revenue.

• Korean Broadcasting System (KBS) is the biggest terrestrial 
broadcaster. 

• In S. Korea’s broadcasting landscape, cable TV trend is 
decreasing. 

Source: *Broadcasting Industry Survey Report 2016
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 4. EBS - Educational Broadcasting System 
 สถำนีโทรทัศน์ Educational Broadcasting System หรือ EBS ตั้งอยู่ที่ต ำบล Dogok-dong  
กรุงโซลโดยเป็นสถำนีที่มุ่งมั่นที่จะเสริมกำรศึกษำในโรงเรียนและส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิตให้กับทุกคน 
ในเกำหลีใต้  
4.5.2 ผู้เล่นท่ีมีศักยภาพ 

 
รูปที่ 4-32: ผู้เล่นที่มีศักยภำพในประเทศเกำหลีใต้ 

กำรส่งออกควำมบันเทิงเป็นกลยุทธ์ของประเทศเกำหลีใต้ ในปลำยยุค 90 รัฐบำลได้ใช้เงินกว่ำหนึ่ง
ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ในกำรจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมให้กับ K-pop และมีกำรจัดตั้งเงินลงทุนเพื่อสนับสนุน  
K-pop ในปี พ.ศ. 2548 จ ำนวน 1,000 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ ปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 5,200 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 
และในปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 6,900 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ 
 CJ E&M เป็นบริษัทบันเทิงและสื่อต่ำงๆ โดยเป็นบริษัทในเครือของ CJ Group และยังเคย 
ขำยรำยกำรโทรทัศน์ให้กับประเทศไทย ยกตัวอย่ำงเช่น The Mask Singer, I Can See Your Voice และ  
Let Me In โดยบริษัท CJ E&M มุ่งเน้นกำรผลิตละคร และเนื้อหำดิจิทัล ตั้งแต่เรื่องอำหำรจนถึงเรื่องควำมงำม 
 EBS - Educational Broadcasting System เป็นสถำนีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อกำรศึกษำรำยใหญ่ 
ที่เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ และเคยมีประสบกำรณ์ร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรผลิต
รำยกำรเด็กและสำรคดี 
 KBS - Korean Broadcasting System เป็นสถำนีโทรทัศน์แห่งชำติที่เป็นกำรผลิตภำยในประเทศ
และประเทศที่เกี่ยวข้อง และเคยมีประสบกำรณ์ร่วมกันผลิตรำยกำรกับประเทศไทย มุ่งเน้นกำรผลิตละคร 
ยกตัวอย่ำงเช่น Descendants of the Sun, The Virtual Bride และ All about My Mom 

Key Players in Korean TV Market

• National public broadcaster with an in-
house production and affiliates

• Had co-production experience with Thailand 
(e.g. Dream Team Thailand)

• Key focus: Drama

• Entertainment and media contents company with 
production subsidiaries  

• Had experiences with Thailand in selling TV 
program formats

Key focus: Drama

Key focus: Digital Content 
ranging from food to beauty

• Major educational television and radio station with 
an in-house production

• Had experience co-production with Thailand 
• Key focus: Children programs and documentaries

• Contents broadcasted  on top S. Korea’s TV channels
• Had and is looking for co-production opportunities
• Key focus: drama and variety shows (e.g. Running Man)

Top Co-production Targets Government Initiatives:

‘Entertainment Export 
as a National Strategy’

Ministry Reform

In the late '90s, poured 
millions of dollars into 
forming a Ministry of 
Culture with a specific 
department devoted to 
K-pop. 

Investment Fund

Korea launched fund 
to support K-pop:

2005 – 1 billion USD
2014 – 5.2 billion USD
2017 - 6.9 billion USD
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 Urban works เป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหำที่ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช้ันน ำของประเทศเกำหลีใต้ 
ก ำลังมองหำโอกำสในกำรผลิตร่วม มุ่งเน้นกำรผลิตละคร และวำไรตี้โชว์ มีรำยกำรที่ได้รับควำมนิยมมำกมำย 
ยกตัวอย่ำงเช่น Running Man ที่ออกอำกำศทำงช่อง SBS  
4.5.3 วัฒนธรรมและความนิยมในการบริโภคสื่อ  

ประเภทเนื้อหำที่เป็นที่นิยมในประเทศเกำหลีใต้ ได้แก่ เกมโชว์ที่ประกอบไปด้วยเรียลลิตี้โชว์ และ
ทอล์คโชว์ ยกตัวอย่ำงเช่น รำยกำรทอล์คโชว์ Ssslzun ที่ได้รับผลโหวตมำกถึงร้อยละ 11.2 และรองลงมำก็คือ
รำยกำรเรียลลิตีโชว์ Infinite Challenge ที่ได้รับผลโหวตร้อยละ 8.7 นอกจำกนี้ละครดรำม่ำ และโรแมนติก 
คอมเมดี้ก็ถือเป็นเนื้อหำที่ได้รับควำมนิยมในประเทศเกำหลีใต้อีกเช่นกัน 

ในส่วนของมูลค่ำตลำดส่งออกเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้นั้น มีมำกกว่ำกำรน ำเข้ำถึง 3 เท่ำ80 
เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้ชมในต่ำงประเทศสูง และกลยุทธ์ Korean Wave ที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำง
มำก ควำมตอ้งกำรเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้น้ันส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มตลำดฝั่งเอเชีย 

ส ำหรับเนื้อหำจำกต่ำงประเทศนั้น ประเทศเกำหลีใต้ได้น ำเข้ำเนื้อหำจำกสหรัฐอเมริกำร้อยละ 88  
ซึ่งมำที่สุดเมื่อเทียบกับกำรน ำเข้ำเนื้อหำจำกประเทศอื่น  เช่น ประเทศอังกฤษร้อยละ 7 ประเทศสิงคโปร์ 
ร้อยละ 2 และประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 3 

 
รูปที่ 4-33: เน้ือหำรำยกำรยอดนิยมในประเทศเกำหลีใต้ 

                                                             
80 ที่มำ : Broadcasting Industry Fact Fiding 

Social and Cultural Environment in South Korea

1. Ssulzun

2. Infinite Challenge

3. Defendant

4. Rebel

5. Blow Breeze

6. 2 days & 1 night

7. Still Loving You

8. We Want To Know That

9. Ask Us Anything

10. Chief Kim

Top TV program by Gallup Korea monthly survey (02/2017)

Name % of total vote Genre

11.2%

8.7%

7.7%

5.8%

4.0%

4.0%

2.9%

2.9%

2.7%

2.6%

Talk Show

Comedy/Reality Show

Drama/Historical

Drama/Romantic

Reality show

Drama/Law

Drama/Romantic

Comedy/Reality Show

Documentary show

Comedy/Romantic

Drama and Romantic 
comedy series are 
popular in south 
korea.

Korean people love 
Game show which 
include reality/talk 
show.
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รูปที่ 4-34: เน้ือหำรำยกำรจำกต่ำงประเทศเกำหลีใต้ 

 
4.5.4 กฎระเบียบ นโยบายและมาตรการในตลาด (Law and Regulation) 

ประเทศเกำหลีใต้มีกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศ ได้แก่ 
1) มำตรกำรส่งเสริมด้ำนกำรเงิน  
2) สนับสนุนด้ำนสถำนที่ถ่ำยท ำ  
3) สนับสนุนกำรพัฒนำบทภำพยนตร์ในกรุงโซล  

อย่ำงไรก็ตำม ประเทศเกำหลีใต้มีกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่อำจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรไทย 
ในกำรเข้ำสู่ตลำด โดยรำยละเอียดจะกล่ำวต่อไปดังนี้ 
กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศเกาหลีใต้ในการร่วมผลิต
รายการระหว่างประเทศ 

ประเทศเกำหลีใต้มีมำตรกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศผ่ำนสภำภำพยนตร์ ของ
ประเทศเกำหลีใต้ (Korean Films Council) และคณะกรรมกำรภำพยนตร์ของประเทศเกำหลีใต้ (Seoul 
Film Commission) โดยเน้นไปที่กำรสนับสนุนให้มีกำรถ่ำยท ำเนื้อหำรำยกำรในประเทศเกำหลีใต้ แบ่ง
ออกเป็น 3 มำตรกำรใหญ่ๆ ดังนี้ 

1) มำตรกำรส่งเสริมด้ำนกำรเงิน  
รัฐบำลจะคัดเลือกผู้ผลิตเนื้อหำที่ต้องกำรพัฒนำภำพลักษณ์ของเมืองและกำรสนับสนุน
อุตสำหกรรมภำพยนตร์เกำหลีใต้ เพื่อช ำระคืนเงินถึงร้อย 25 ของงบประมำณกำรผลิตที่ใช้จ่ำย
ภำยในกรุงโซล แต่ต้องไม่เกิน 100,000,000 วอนต่อกำรผลิต ประมำณ 91,000 เหรียญสหรัฐ 

Japan
36%

China
26%

Taiwan
6%

Thailand
6%

US
2%

HK
24%

US
88%

UK
7%

SG 2% Other 3%

Program content and format Export /Import market in South Korea

0
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Export Import

Thousand USD

Export / Import Value 2011-2014*

Export Value Proportion of TV & OTT Content Import Value Proportion of TV &  OTT Content

The value of export market is 3X larger 
than import due to high audience demand 
in foreign countries and from the 
successful “Korean Wave” strategy 

High South 
Korean content 

demand circulates 
mostly around 
Asian Markets. 

South Korea’s 
main import 

partner is USA 
with the most 

imported content. 

*Source: Broadcasting Industry Fact Finding 
Report 2015, Ministry of Science, ICT and Future

Unit: USD Unit: USD



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 113 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

วงเงินไม่เกิน 100,000,000 วอนจะไม่น ำไปใช้กับภำพยนตร์ที่มีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนด 
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) มีกำรใช้จ่ำยเกินกว่ำ 1,500,000,000 วอน  
(2) ภำพยนตร์เรื่องนี้ถูกถ่ำยท ำที่กรุงโซลมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือ  
(3) มีกำรลงนำมในข้อตกลง 5 ประเทศข้ึนไป 

2) มำตรกำรสนับสนุนด้ำนสถำนที่ถ่ำยท ำ 
รัฐบำลส่งเสริมกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรหำสถำนที่ถ่ำยท ำในกรุงโซลส ำหรับผู้ผลิตเนื้อหำ 
ผู้ก ำกับ นักออกแบบกำรผลิต โปรแกรม โดยมีกำรสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไป  - กลับส ำหรับผู้พัก
อำศัย 2 คนและค่ำที่พักในกรุงโซลรวม 900,000 วอน (สูงสุด 150,000 วอนต่อวันต่อคน) รวมถึง
บริกำรด้ำนกำรเดินทำงของผู้ประสำนงำนสถำนที่ในประเทศและรถเช่ำไม่เกิน 400,000 วอน) 
เป็นเวลำสำมวัน 

3) มำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบทภำพยนตร์ในกรุงโซล  
เนื่องจำกคณะกรรมกำรภำพยนตร์ต้องกำรพัฒนำกำรเขียนบทภำพยนตร์และละคร จึงมีโครงกำร
รัฐบำลสนับสนุนกำรวำงแผนและกำรพัฒนำเนื้อหำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง ตั๋วเครื่องบินไป - 
กลับและค่ำที่พักส ำหรับสองคนในกรุงโซลไม่เกิน 30 วัน ส ำหรับผู้เขียนบทและผู้ก ำกับ
ชำวต่ำงชำติ  

กฎระเบียบ นโยบายทางการค้า การลงทุน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของประเทศเกาหลีใต้ท่ีอาจเป็นอุปสรรค
ต่อผู้ประกอบการไทย 

ปัจจุบันประเทศเกำหลีใต้ยังมีกำรจ ำกัดเรื่องจ ำนวนโควตำเนื้อหำของชำวต่ำงชำติ ซึ่งอำจเป็น
อุปสรรคส ำหรับกำรน ำเข้ำเนื้อหำต่ำงประเทศ แต่หำกเป็นเนื้อหำที่เกิดจำกกำรร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศ
เกำหลีใต้ยังไม่มีมำตรกำรจ ำกัดกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศ เพรำะทำงรัฐบำลประเทศเกำหลีใต้เห็น
ควำมส ำคัญในกำรขยำยโอกำสกำรสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศผ่ำนกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศ โดยเหน็ได้
ว่ำกฎระเบียบเกี่ยวกับรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมผลิตมี 2 ข้อหลักๆ ดังนี ้

1) เนื้อหำรำยกำรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นเนื้อหำรำยกำรของประเทศเกำหลีใต้  
(1) เนื้อหำรำยกำรที่มีกำรลงเงินทุนของทำงประเทศเกำหลีใต้ร้อยละสำมสิบข้ึนไป  
(2) บริษัทที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยของประเทศเกำหลีใต้ 
(3) กำรมีหุ้นร้อยละห้ำสิบที่ถือครองโดยชำวเกำหลีใต้  

2) เนื้อหำรำยกำรที่ออกอำกำศที่เกิดจำกกำรร่วมผลิตรำยกำรกับต่ำงประเทศ ตำมกฎระเบียบแล้ว
ให้ถือว่ำเป็นเนื้อหำรำยกำรที่ของประเทศเกำหลีใต้ภำยใต้ข้อตกลงร่วมในกำรผลิตระหว่ำงรัฐบำล
เกำหลีใต้และประเทศอื่น  
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รูปที่ 4-35: กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวข้องของประเทศเกำหลีใต้ 

4.5.5 ขีดความสามารถ โอกาสของธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ และความพร้อมในการ
ร่วมผลิตรายการระหว่างประเทศ 
สถำนภำพควำมสำมำรถธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ

ของประเทศนั้น สำมำรถวิเครำะห์จำกจุดแข็ง จุดอ่อนปัจจัยภำยในประเทศ และโอกำส อุปสรรคปัจจัย
ภำยนอกได้ ดังนี้  

จุดแข็งของควำมสำมำรถของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศเกำหลีใต้สำมำรถวิเครำะห์ได้ 4 ประกำร 
ดังนี้  

1) กำรเข้ำถึงโทรทัศน์ของครัวเรือนและกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในอัตรำที่สูงท ำให้มี
ช่องทำงในกำรรับชมเนื้อหำที่หลำกหลำยและรับชมเนื้อหำที่มีคุณภำพสูง 2) คุณภำพของเนื้อหำ
รำยกำร ควำมพิถีพิถันในกำรผลิตรำยกำรส่งผลให้คุณภำพเนื้อหำรำยกำรของผู้ผลิตจำกประเทศ
เกำหลีใต้มีคุณภำพสูงกว่ำประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ 3) ประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำกับ
ต่ำงประเทศ ท ำให้มีบุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรท ำผลิตเนื้อหำรำยกำร และ 4) ควำม
ต้องกำรรับชมเนื้อหำรำยกำร โดยเฉพำะเกมโชว์ ซีรีส์ที่เพิ่มสูงข้ึนจำกประเทศต่ำงๆ ซึ่งเป็นมำ
จำกกำรก ำหนดนโยบำยส่งออกควำมบันเทิงให้เป็นยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจของประเทศเกำหลี
ใต้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้ของที่ปรึกษำ จะยังมี
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 2 ประกำร ได้แก่  

Law and Regulations

Seoul Film 
Commission Incentives

Production Cost Support
• The Government will reimburse in the 

amount of up to 25% of the production costs 
for internationally co-produced films shot in 
Seoul. 

Location Scouting Support
• Encourage location shooting of foreign 

visual contents in Seoul, the City provides the 
cost of location scouting to selected foreign 
producers and principle staff. 

Seoul Screenplay Development Support
• Encourage the planning and development 

of foreign visual media content set in 
Seoul. 

Korea Communications 
Commission KCC 

List the government 
ministries

Television 
broadcasting

Co-production 
Supporting

Minister of Science, ICT and 
Future Planning  MSIP  

The Administrative 
Rules on Broadcasting 

Programming, 
Broadcasting programs planned and produced in cooperation 
with a foreign national that are deemed as Korean programs 
pursuant to the co-production agreement between the 
Governments of Korea and another country.

Broadcasting programs for which 30/100 or more of the 
financial resources consumed in the production are provided 
by Korean nationals, including domestic corporations 
established by the Korean legislation and 50/100 or more of 
their shares or equities owned by Korean nationals.



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 115 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 

1) ต้นทุนกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรที่สูง เกิดข้ึนเนื่องจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงระหว่ำงผู้ผลิตเนื้อหำ
ภำยในประเทศ ต้นทุนแรงงำนที่สูงกว่ำประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียและอุปกรณ์ต่ำงๆที่ทันสมัย  

2)  ข้อจ ำกัดทำงด้ำนภำษำ เป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ เนื่องจำกผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ
จ ำเป็นต้องเจรจำตกลงกันในหลำยด้ำน อำทิ เงินลงทุน สถำนที่ รูปแบบเค้ำโครงเนื้อหำ ควำม
เป็นเจ้ำของในเนื้อหำ เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้โดยส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดใน
กำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ  

ในกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถ โอกำสของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้ และควำมพร้อม
ในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศนั้น ที่ปรึกษำเห็นว่ำธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้ยังมี
โอกำสจำกปัจจัยภำยนอกที่สำมำรถส่งเสริมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้  รวมถึงกำรร่วม
ผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 3 ประกำร ได้แก่  

1) เนื้อหำรำยกำรของประเทศเกำหลีใต้เป็นที่นิยมของประเทศต่ำงๆ ดังนั้นกำรสร้ำงสรรค์
เนื้อหำรำยกำรเพื่อส่งออกจึงเป็นโอกำสส ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้และสร้ำงช่ือเสียงให้กับ
ประเทศ  

2) รัฐบำลประเทศเกำหลีใต้มีกำรสนับสนุนผู้ผลิตรำยกำรขนำดเล็กในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำร 
เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำรในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และควำมร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ  

3) กำรเติบโตของธุรกิจกำรขำยสินค้ำผ่ำนทำงทีวี (Home shopping) ในประเทศต่ำงๆ เป็น
ช่องทำงในกำรส่งเสริมกำรรับรู้ และกำรเข้ำถึงวัฒนธรรมเกำหลีใต้ รู้จักดำรำที่มีช่ือเสียง และ
สำมำรถน ำไปสู่ควำมต้องกำรรับชมเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศเกำหลีใต้ และขยำยธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรได้ในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำนึงถึงปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ นั้น ประเทศเกำหลีใต้ยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร  
ในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ และกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 2 ประกำร ได้แก่  

1) ควำมนิยมในเนื้อหำจำกประเทศจีนและประเทศไต้หวันของผู้ชม อำจเป็นอุปสรรคส ำคัญหรอื
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศเกำหลีใต้และประเทศอื่น 
โดยเฉพำะในประเทศแถบอำเซียนที่ผู้ชมมีควำมนิยมในกำรรับชมเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศ
จีนและประเทศไต้หวัน  

2) ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศเกำหลีใต้และประเทศที่สนใจร่วมผลิต 
เนื่องด้วยประเทศเกำหลีใต้ได้รับอิทธิพลของขงจื้อจำกประเทศจีน อีกทั้งเป็นประเทศที่มี
ฤดูกำลที่แตกต่ำงกันสี่ฤดู ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรมด้ำนอำหำร เครื่องนุ่งห่ม 
และที่อยู่อำศัยกับวิถีกำรด ำเนินชีวิตของชำวเกำหลีใต้ ดังนั้น ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำจ ำเป็นต้องมี
ควำมเข้ำใจในประเด็นดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี เพื่อลดอุปสรรคในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ 
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จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ประเทศเกำหลีใต้ 
ในข้ำงต้นนั้น ที่ปรึกษำจึงขอน ำเสนอกลยุทธ์กำรข้ำมผ่ำนจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นๆ ด้วยจุดแข็งและโอกำส  
ที่มีอยู่ของประเทศเกำหลีใต้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ เริ่มจำกกำรใช้จุดแข็ง  
ในด้ำนกำรมีโครงพื้นฐำนทำงด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมที่ดี เนื้อหำรำยกำรเป็นที่ต้องกำรและยอมรับ
ของผู้ชมทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบกับผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรมีประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำร  
ในด้ำนโอกำส กำรสนับสนุนภำคเอกชนโดยรัฐของประเทศเกำหลีใต้ท ำหลำยรูปแบบทั้งกำรให้เสรีภำพ  
สื่อสร้ำงสรรค์เนื้อหำเต็มที่ สนับสนุนองค์ควำมรู้ งบประมำณเป็นวำระแห่งชำติ จำกข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ 
ธุรกิจบริกำรโทรทัศน์ของประเทศเกำหลีใต้มีจุดแข็งและโอกำสที่มำกพอในกำรด ำเนินกำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
4.6 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และปัญหาอุปสรรคของธุรกิจโทรทัศน์ของไทยใน ASEAN และ

ประเทศท่ีเลือกศึกษา 
4.6.1 สรุปปัญหาอุปสรรคของธุรกิจโทรทัศน์ของไทยใน ASEAN และประเทศท่ีเลือกศึกษา 

จำกกำรศึกษำสถำนภำพธุรกิจบริกำรโทรทัศน์และควำมพร้อมในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ของประเทศไทย และประเทศที่เลือกศึกษำในบทก่อนหน้ำ รวมถึงกำร
สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เช่น ฝ่ำยรัฐบำล  ผู้ส่งเสริม หรือฝ่ำย
ผู้ประกอบกำร ผู้ผลิตนั้น ทำงที่ปรึกษำ สำมำรถเห็นถึงปัญหำและอุปสรรคของธุรกิจโทรทัศน์ของไทย  
ใน ASEAN และประเทศที่เลือกศึกษำ ได้แก่ ขำดประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง
ประเทศ ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ข้อจ ำกัดทำงด้ำนกำรลงทุน รวมถึงควำมน่ำสนใจ  
ของมำตรกำรส่งเสริมต่ำงๆ จำกทำงภำครัฐ  

ประเทศไทยยังขำดประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) กับบริษัท
ต่ำงชำติทั้งในประเทศสมำชิก ASEAN (เช่น ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย) และประเทศที่เลือกศึกษำ 
(ประเทศจีน ประเทศเกำหลีใต้) ซึ่งอำจเป็นสำเหตุจำกโอกำสที่เข้ำมำแล้ว แต่ประเทศไทยยังขำดควำมพร้อม 
และยังมีอุปสรรคต่ำงๆ เช่น ทำงด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรสื่อสำร ภำษำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งอำจมีควำม
คล้ำยคลึงทำงภำษำมำกกว่ำ เช่น ฮ่องกงกับประเทศจีน ซึ่งทั้งสองประเทศใช้ภำษำที่สำมำรถเข้ำใจกันได้ง่ำย 

ปัญหำอุปสรรคของธุรกิจโทรทัศน์ทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในประเทศไทยกับ
ประเทศสมำชิก ASEAN และประเทศที่เลือกศึกษำ เพรำะควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
ก็เป็นประเด็นส ำคัญในกำรร่วมธุรกิจระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำงำนร่วมกันในกำรร่วมผลิตรำยกำร 
หรือเนื้อหำรำยกำรที่ร่วมผลิต เช่น  

 ประเทศไทย: รูปแบบและเนื้อหำรำยกำรของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้น จะมีควำมเฉพำะ 
ในรูปแบบและเนื้อหำของแต่ละรำยกำร บำงครั้งไม่มีกฎเกณฑ์ หรือรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งอำจท ำ
ให้กำรน ำรูปแบบและเนื้อหำรำยกำรไปท ำซ้ ำหรือร่วมผลิตกับบริษัทคู่ค้ำต่ำงชำติเป็นไปได้ยำก 
เช่น รำยกำรชิงร้อย ชิงล้ำน มีเนื้อหำหลักของรำยกำรข้ึนอยู่กับพิธีกรหลักซึ่งคือดำรำตลกของ
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ไทยที่ลอกเลียนแบบยำก ดังนั้น กำรที่จะน ำรำยกำรที่มีเนื้อหำเฉพำะทำง ผลิตมำเพื่อคนไทย
โดยเฉพำะไปท ำซ้ ำ หรือเป็นไอเดียเริ่มต้นส ำหรับกำรร่วมผลิตกับบริษัทต่ำงชำตินั้น อำจสร้ำง
ควำมยำกล ำบำก ทั้งในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกัน หรืออธิบำยในควำมหมำยของเนื้อหำ 

 ประเทศอินโดนีเซีย: ละครดรำม่ำชุดของประเทศอินโดนีเซียมีกำรผลิตและน ำเสนอจ ำนวนตอน 
ที่สูง ประมำณ 50 ตอนต่อเรื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน ASEAN ที่มีจ ำนวนตอน 
โดยเฉลี่ย 12 ตอนต่อเรื่อง ซึ่งเมื่อร่วมผลิตด้วยกัน อำจต้องเจรจำหำข้อตกลงในกำรเลือกจ ำนวน
ตอนที่ชัดเจน ซึ่งอำจเป็นกำรยำกหำกกำรเจรจำแผนธุรกิจเป็นแบบน ำผลงำนไปออกฉำย  
ทั้ง 2 ประเทศ เพรำะ ถ้ำสั้นเกินไป ผลงำนก็อำจไม่สำมำรถน ำไปขำยได้ในประเทศอินโดนีเซีย 
หรือหำกยำวเกินไป ก็อำจจะไม่เป็นที่น่ำสนใจที่จะติดตำมส ำหรับคนไทย 

 ประเทศอินโดนีเซีย: ฝ่ำยครีเอทีฟอำจมีข้อจ ำกัดในกำรคิดเนื้อหำรำยกำร เนื่องด้วยอิทธิพลของ
ข้อก ำหนดทำงศำสนำ หรือวัฒนธรรม เช่น กำรห้ำมแสดงออกทำงโทรทัศน์ของผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ เนื่องจำกขัดกับวัฒนธรรมและอำจเปลี่ยนศีลธรรมและพฤติกรรมของ  
คนรุ่นใหม่ที่ได้เสพสื่อ81 

 ประเทศจีน: ในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรนั้น ประเทศจีนไม่นิยมเนื้อหำรำยกำรที่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ 
ไสยศำสตร์ และควำมรุนแรง แต่ในส่วนของประเทศไทย เนื้อหำที่สำมำรถขำยได้และถือว่ำเป็น
เอกลักษณ์ในระดับหนึ่งของไทย ก็คือเรื่องสิ่งเร้นลับแบบเฉพำะของประเทศไทย ดังนั้น หำกมี
กำรร่วมผลิด อำจจะไม่สำมำรถน ำเนื้อหำรำยกำรไปใช้ได้โดยตรง อำจจะต้องศึกษำควำมเป็นไป
ได้เพื่อปรับเนื้อหำให้เหมำะสมกับทั้ง 2 ประเทศ 

นอกจำกนั้น ข้อจ ำกัดทำงด้ำนเงินลงทุนในกำรผลิตเนื้อหำและถ่ำยท ำละครหรือรำยกำรของประเทศ
ไทย มีค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณที่ 1.5 – 1.8 ล้ำนบำทต่อตอน โดยแตกต่ำงกับประเทศจีนและประเทศเกำหลีใต้
ที่มีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรถ่ำยท ำเป็นเงินประมำณ 5 - 6 ล้ำนบำทต่อตอน ดังนั้น ควำมแตกต่ำงดังกล่ำว 
อำจส่งผลต่อควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมธุรกิจ และกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรลงทุน กล่ำวคือ หำกข้อตกลง  
ในกำรร่วมลงทุนเป็นกำรร่วมลงทุนร้อยละ 50 ของแต่ละประเทศ กำรลงทุนร่วมระหว่ำงผู้ประกอบกำรจีนและ
เกำหลีใต้จะเกิดข้ึนได้ง่ำยกว่ำกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรไทย เนื่องจำกต้นทุนกำรร่วมผลิตของ
ผู้ประกอบกำรไทยนั้น จะมีต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่มำกข้ึนประมำณ 3 เท่ำตัว เมื่อน ำมำค ำนวณกับ
รำยได้ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถท ำได้แล้ว อำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรร่วมผลิตด้วยกันได้ 

 
 
 
 

                                                             
81 https://prachatai.com/journal/2017/10/73545 
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ในส่วนของด้ำนกฎหมำย ได้แก่ กฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรกำรสนับสนุนต่ำงๆ นั้น ส ำหรับ
ข้อมูลด้ำนกฎหมำยในเรื่องกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ของประเทศไทย
นั้น อำจจะยังมีส่วนที่ไม่ชัดเจนของกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์โดยเฉพำะ หรือข้อมูลที่ยังขำดกำรเข้ำถึง
ได้ รวมถึงมำตรกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐที่อำจยังไม่น่ำสนใจส ำหรับผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติที่มีตัวเลือก
ที่น่ำสนใจมำกกว่ำของประเทศไทย เช่น มำตรกำรสนับสนุนเงินคืนของประเทศไทยนั้น อยู่ที่ร้อยละ 15 ซึ่งเมื่อ
เที่ยบกับประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยเช่นประเทศมำเลเซีย อัตรำมำตรกำรสนับสนุนเงินคืนของประเทศไทยนั้น
น้อยกว่ำ 2 เท่ำของมำตรกำรสนับสนุนเงินคืนของประเทศมำเลเซียที่ร้อยละ 30 ดังนั้น มำตรกำรสนับสนุน
จำกทำงภำครัฐต่ำงๆ อำจจะเป็นเรื่องส ำคัญ จ ำเป็นและเร่งด่วนในกำรรีบ หำกในภำพรวมแล้วอยำกให้เกิดกำร
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศข้ึนจริง ในกำรจ ำกัดกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติ 
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4.6.2 สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพธุรกิจบริการโทรทัศน์ของประเทศไทยกับประเทศใน ASEAN และประเทศท่ีเลือกศึกษา 
หัวข้อ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
ศักยภาพธุรกิจ
บริการ 
โทรทัศน์ 
 

ตลำดกำรผลิตเน้ือหำสื่อ 
โทรทัศน์ในประเทศไทยมี
ศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ือง อัตรำกำรเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของ
ตลำดโฆษณำในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2555 – 
2559) ที่ร้อยละ 3.21 และ
กำรเขำ้ถึงผู้รบัชมโทรทัศน์
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
ร้อยละ 57 และผำ่น OTT 
ซึ่งครอบคลมุสญัญำณ 
เทคโนโลยี 4G ร้อยละ 98 

ตลำดมีขนำดใหญ่ มีจ ำนวน
ประชำกรมำกเป็นอันดับ 3 
ของโลกและมำกที่สุดใน
ประชำคม ASEAN รำยได้
ตลำดโฆษณำมแีนวโน้มที่จะ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6  
ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2558 – 
2563 นอกจำกน้ัน โทรทัศน์
เป็นช่องทำงที่มีควำมนิยมใน
กำรท ำกำรตลำดโฆษณำมำก
ที่สุด โดยมีส่วนแบ่งทำงกำร 
ตลำดมำกกว่ำร้อยละ 50  

ประเทศเวียดนำมมีจ ำนวน
ประชำกรค่อนขำ้งสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของ ASEAN  
มีกำรคำดกำรณ์วำ่รำยได้
ตลำดโฆษณำมีอัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 
11 ต่อปีในชว่ง พ.ศ. 2558 - 
2563 และโทรทศัน์เป็นสื่อ
หลักทีส่ ำคัญทีสุ่ดของ
ประเทศ 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มี
จ ำนวนประชำกรสูงที่สุดของ
โลก จึงถือได้ว่ำเป็นตลำดที่มี
จ ำนวนผูบ้ริโภคมำก ในสว่น
ของตลำดโฆษณำน้ัน รำยได้
มีแนวโน้มกำรเติบโตสูงถึง
ร้อยละ 9 ในช่วง พ.ศ. 2558 
- 2563 ช่องทำง 
ในกำรรบัสื่อทีส่ ำคัญที่สุด
ของตลำดคือ ดิจิทัล และ
โทรทัศน์ 

ประเทศเกำหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีควำมพร้อม และ
ควำมทันสมัยทำงด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตและ
เน้ือหำมำก ส่งผลให้ตลำด
ต่ำงๆ ในประเทศ รวมถึง
ตลำดโฆษณำมีมลูคำ่สูง และ
มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยร้อย
ละ 6 ในข่วงป ีพ.ศ. 2558 – 
2563 นอกจำกน้ัน ช่อง
ทำงกำรรับสื่อที่ส ำคัญทีสุ่ด
ของประเทศ คือ ดิจิทัล และ
โทรทัศน์ 

ผู้เล่นท่ีมี
ศักยภาพ 

1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จ ำกัด (มหำชน) 2) บริษัท บี
อีซี เวิลด์ จ ำกัด (มหำชน) 
โดยใช้เกณฑ์กำรด ำเนิน
ธุรกิจกำรผลิตเองต้ังแต่ต้น
น้ ำถึงปลำยน้ ำ ทั้งรำยกำร 

1) MNC กลุ่มใหญท่ี่สุด เป็น
เจ้ำของช่องฟรีทวีี 4 สถำนี 
ได้แก่ RCTI MNCTV GTV 
และ INewsTV มีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดประมำณร้อย
ละ 40 โดยมุ่งเน้นผลิต

VTV เป็นสถำนีโทรทศัน์ที่มี
บริษัทผลิตละครเป็นของ
ตัวเอง มีควำมช ำนำญในกำร
ผลิตรำยกำรที่ซื้อลิขสิทธิม์ำ
จำกต่ำงประเทศและมี
รำยกำรที่ได้รับควำมนิยม

1) Daylight 
Entertainment เป็นบริษัท
ผลิตรำยกำรรำยใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังจำกกำรผลิต
ละครสมัยใหม่ที่น ำเอำบท
ละครจำกตะวันตกมำปรบัใช้

1) CJ E&M บริษัทในเครือ
ของ CJ Group เคยร่วม
ธุรกิจขำยรำยกำรโทรทัศน์
ให้กับไทย เช่น The Mask 
Singer, I Can See Your 
Voice และ Let Me In 
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หัวข้อ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
วำไรต้ี ละครโทรทัศน์ และ
เน้ือหำรำยกำรสำมำรถดึงดูด
ผู้ชมได้ดี รวมถึงรำยได้ที่มำ
จำกกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน ผลงำนร่วมกบับริษัท
ต่ำงประเทศ และกำรมีช่อง
สถำนีเป็นของตนเอง (พ.ศ. 
2560) 

รำยกำรโทรทัศน์ 2 รปูแบบ 
คือ ละคร และวำไรต้ีโชว ์
2) Emtek เป็นเจ้ำของช่อง
ฟรีทีวี 3 สถำนี ได้แก่ IVM 
SCTV และ O Channel มี
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ประมำณร้อยละ 36 มีกำร
ผลิตรำยกำรโทรทศัน์ที่
หลำกหลำย ละคร สำรคดี 
และเคยซื้อรำยกำรโทรทศัน์
จำกไทย ได้แก่ ไมค์ปลดหน้ี 
และ ชิงร้อยชิงลำ้น 

เป็นอย่ำงสูง เช่น Vietnam 
Idol และ Vietnam Next 
Top Model โดยเป็นผู้ผลิต
หลักในตลำดกำรผลิตเน้ือหำ
รำยกำรโทรทัศน์ จำกควำม
ได้เปรียบในประสบกำรณ์
ระดับนำนำชำติ รวมถึงกำร
ส่งเน้ือหำใหแ้ก่สถำนี 
โทรทัศน์ดังๆ ในประเทศ ซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลในตลำด  

กับละครจีน เช่น เรื่อง Ode 
to Joy (จำก Sex in the 
City, USA) 2) Captain 
Culture เป็นบริษัทผลิต
รำยกำรที่มุ่งเน้นวำไรต้ีและ
เกมโชว์ที่ใหญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศจีน ผลิตรำยกำร
ยอดนิยม เช่น Give Me 
Five และ Back To Field 
และเคยร่วมผลิตรำยกำรกบั
บริษัทระดับนำนำชำติ เช่น 
Fuji TV 

มุ่งเน้นกำรผลิตละคร และ
เน้ือหำดิจิทัล เรื่องอำหำร
รวมถึงควำมงำม  
2) EBS - Educational 
Broadcasting System 
เป็นสถำนีโทรทศัน์และวิทยุ
เพื่อกำรศึกษำรำยใหญ่ที่เป็น
กำรผลิตภำยในประเทศ 
และเคยมีประสบกำรณ์
ร่วมกันผลิตรำยกำรกับ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำร
ผลิตรำยกำรเด็กและสำรคดี 

วัฒนธรรมและ
ความนิยมใน
การบริโภคสื่อ 

• เน้ือหำรำยกำรที่มีเรทต้ิง 
สูง ได้แก่ ละครชุดและ
รำยกำรประกวดร้องเพลง 

• ควำมยำวของละคร 
ประมำณ 12 ตอนต่อ
เรื่อง 

• เน้ือหำรำยกำรที่มีเรทต้ิง 
สูง ได้แก่ ละครดรำมำ่/
คอมเมด้ี รำยกำรเพลง 
และเรียลลิต้ีโชว ์

• ควำมสนใจในเน้ือหำ
ต่ำงประเทศ เช่น ละคร
ชุดจำกตุรกี และอินเดีย 

• ควำมยำวของละคร 

• เน้ือหำรำยกำรที่มีเรทต้ิง 
สูง ได้แก่ ละคร  
และเกมโชว ์

• ควำมสนใจในเน้ือหำ
ต่ำงประเทศ เช่น ละคร
ชุดต่ำงชำติเกำหลีใต้ ไทย 
อินเดีย และจีน 

• เน้ือหำรำยกำรที่มีเรทต้ิง 
สูง ได้แก่ ละครรักเชิง
ประวัติศำสตรแ์ละ
วัฒนธรรมของจีน 

• ควำมสนใจในเน้ือหำ
ต่ำงประเทศ เช่น ละคร
ชุดจำกเกำหลีใต้ ฮ่องกง 
ไต้หวัน ไทย 

• เน้ือหำรำยกำรที่มีเรทต้ิง 
สูง ได้แก่ รำยกำรทอลค์
โชว์ เรียลลิต้ีโชว์  
ละครดรำม่ำ และโรแมน
ติกคอมเมด้ี  

• ควำมสนใจในเน้ือหำ
ต่ำงประเทศ เช่น เน้ือหำ
รำยกำรจำกสหรัฐอเมริกำ 
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หัวข้อ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
ประมำณ 50 ตอน       
ต่อเรื่อง 

• ไม่นิยมเน้ือหำ: สิ่งเร้นลับ 
ไสยศำสตร ์ควำมรุนแรง 

กฏหมายและ
มาตรการอื่นๆ 

• มำตรกำรส่งเสริมหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรในกำร
ร่วมผลิต: 1) มำตรกำร
ลดหย่อนภำษี  
2) มำตรกำรส่งเสริม
กำรค้ำและกระชับ
สัมพันธ์ทำงกำรคำ้กับ
ผู้ผลิตต่ำงชำติ 
3) มำตรกำรส่งเสริมด้ำน
กำรเงิน จำกกองทุน
ส่งเสริมภำพยนตรแ์ละ
วิดีทัศน์ 

• กำรท ำสนธสิัญญำ: ยังไม่
มีกำรท ำข้อตกลงกำรร่วม
ลงทุนผลิต ภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ระหว่ำง
ประเทศ (Agreement 
หรือ Treaty) อย่ำงเป็น

• มำตรกำรส่งเสริมหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรในกำร
ร่วมผลิต: ยังไม่มี 
เน่ืองจำกตลำดพึ่งเริ่มมี
กำรท ำ Co-Production 

• กำรจ ำกัดสัดสว่นเน้ือหำ
ต่ำงประเทศ: เน้ือหำ
ต่ำงประเทศหำ้มเกิน  
ร้อยละ 30 แต่ยังมีบำง
ช่องรำยกำรที่เผยแพร่
รำยกำรโทรทัศน์
ต่ำงประเทศมำกกวำ่  
ร้อยละ 30 ที่ภำครัฐ
ก ำหนดไว้ (กฎไม่ได้ถูก
บังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด) 

• ห้ำมบริษัทผูแ้ทนต่ำงชำติ
เข้ำมำจดทะเบียนจัดต้ัง 
แต่สำมำรถเพิ่มหุ้นของ

• มำตรกำรส่งเสริมหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรในกำร
ร่วมผลิต: ยังไม่มี 

• กำรจ ำกัดเน้ือหำ: ถูก
จ ำกัดโดยภำครัฐ และ
Content Censorship 
และสัดส่วนช่องรำยกำร
ต่ำงประเทศจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของช่อง
รำยกำรแบบ Pay TV 
ทั้งหมด 

• ชำวต่ำงชำติ สำมำรถถือ 
license ในกำร
ครอบครองช่องใน
เวียดนำมได้ 

• ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 มี
ช่องจำกต่ำงประเทศ
มำกกวำ่ 40 ช่องในตลำด

• มำตรกำรส่งเสริมหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรในกำร
ร่วมผลิต: 
มำตรกำรแยกตำมพื้นที:่ 
1) มำตรกำรลดหย่อน
ภำษีธุรกิจ (Business 
Tax) ร้อยละ 10 
2) มำตรกำรส่งเสริม
กำรค้ำและกระชับ
สัมพันธ์ทำงกำรคำ้กับ
ผู้ผลิตต่ำงชำติ (Business 
Matching) 
3) มำตรกำรส่งเสริมด้ำน
กำรเงิน Cash Rebate 
สูงสุด ร้อยละ 40 

• กำรจ ำกัดเน้ือหำ: ถูก
จ ำกัดโดยภำครัฐ และ
Content Censorship มี

• มำตรกำรส่งเสริมหรือจูง
ใจผู้ประกอบกำรในกำร
ร่วมผลิต: 1) มำตรกำร
ส่งเสริมด้ำนกำรเงิน ร้อย
ละ 25 (Cash Rebate) 
2) มำตรกำรอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนสถำนทีถ่ำ่ย
ท ำ 3) มำตรกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนวีซำ่ 

• คุณลักษณะเน้ือหำ
รำยกำรของประเทศ
เกำหลใีต้ (1) เน้ือหำ
รำยกำรที่มีกำรลงเงินทุน
ของทำงประเทศเกำหลีใต้ 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
(2) บริษัทที่จดทะเบียน
ตำมกฎหมำยของประเทศ
เกำหลใีต้  
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หัวข้อ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
ทำงกำร มีเพียง MOU  
กับ ประเทศเกำหลใีต้ 
ญี่ปุ่น 

ชำวต่ำงประเทศได้ภำยใน
เงื่อนไขที่ก ำหนด 

เวียดนำม ระยะเวลำพจิำรณำสื่อ 3 
เดือน ถึง 1 ปี 

(3) มีหุ้นร้อยละ 50 ที่ถือ
ครองโดยชำวประเทศ
เกำหลใีต้ 

ขีดความ 
สามารถ 
โอกาสของ
ธุรกิจบริการ
โทรทัศน์ และ
ความพร้อมใน
การร่วมผลิต
รายการ
ระหว่าง
ประเทศ 

• จุดแข็ง: 1) เน้ือหำ
รำยกำรโทรทัศน์มี
คุณภำพสูง 2) เป็น
ประเทศที่เสพสื่อมำกทีสุ่ด
อันดับ 10 ของโลก 3) มี
กำรพฒันำและเติบโตของ
โครงสรำ้งพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศสูง 
4) กำรเข้ำถึงรำยกำรผ่ำน
ระบบโทรทศัน์ดิจิทัล 5) 
จ ำนวนผูช้มทีส่นใจและ
ติดตำมรำยกำรไทย 6) 
ควำมต้องกำรในเน้ือหำ
จำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 

• โอกำส: 1) เป็นสมำชิก
ของกลุ่มกำรค้ำเสรีในเขต
ภูมิภำคอำเซียน 2) กำร

• จุดแข็ง: 1) อัตรำกำร
เติบโตเศรษฐกิจสูง โดย
เฉลี่ยมำกกวำ่ร้อยละ 10 
2) กำรเติบโตของผู้
ให้บริกำร OTT ทั้ง
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ
และบริษัท Startup  
3) รำยได้จำกกำรผลิต
เน้ือหำรำยกำรและ
ค่ำลิขสิทธิ์ทีสู่งที่สุดใน
อำเซียน 

• โอกำส: 1) เป็นตลำด
เน้ือหำที่มขีนำดใหญ่
ระดับโลก 2) กำรมีฐำน
ผู้ชมขนำดใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของโลก 3) กำร
ด ำเนินกำรเปลี่ยนผ่ำน

• จุดแข็ง: 1) ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตเน้ือหำ 2) 
ต้นทุนในกำรผลิตเน้ือหำ
ต่ ำ 3) ประสบกำรณ์ใน
กำรผลิตเน้ือหำรว่ม 4) 
กำรสนับสนุนของรัฐบำล 

• โอกำส: 1) ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตเน้ือหำ 2) 
ต้นทุนในกำรผลิตเน้ือหำ
ต่ ำกว่ำประเทศอื่นๆใน
ภูมิภำคอำเซียน 3) 
ประสบกำรณ์ในกำรผลิต
เน้ือหำร่วม 4) กำร
สนับสนุนของรัฐบำลต่อ
นโยบำยกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กฎหมำยละเมิดลขิสิทธิ ์

• จุดแข็ง: 1) อัตรำกำร
เติบโตของมูลคำ่ธุรกิจ
โทรทัศน์ 2) พฤติกรรม
กำรเปลี่ยนแปลงจำก
รับชมสื่อผำ่นโทรทัศน์
เป็นผ่ำนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล 3) ศักยภำพของ
ผู้ผลิตเน้ือหำรำยกำร 
4) แนวทำงในกำรรว่ม
ผลิตเน้ือหำรำยกำรกับ
ต่ำงประเทศ 

• โอกำส: 1) เป็นตลำด
เน้ือหำที่มขีนำดใหญ่
ระดับโลก 2) มีฐำนผู้ชม
ขนำดใหญ่ 3) เน้ือหำเป็น
ที่นิยมเป็นแนวรัก 
โรแมนติกเชิง

• จุดแข็ง: 1) กำรเข้ำถึง
โทรทัศน์ของครวัเรือน
และกำรเขำ้ถึง
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ในอัตรำที่สูง 2) คุณภำพ
ของเน้ือหำรำยกำร  
3) ประสบกำรณ์ในกำร
ร่วมผลิตเน้ือหำกบั
ต่ำงประเทศ 4) ควำม
ต้องกำรรับชมเน้ือหำ
รำยกำร โดยเฉพำะเกม
โชว์ ละครชุด 

• โอกำส: 1) เน้ือหำ
รำยกำรเป็นที่นิยมของ
ประเทศต่ำงๆ 2) รัฐบำล
มีกำรสนับสนุนผูผ้ลิต
รำยกำรขนำดเล็กในกำร
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หัวข้อ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
พัฒนำเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 3) ควำม
ต้องกำรต่อเน้ือหำรำยกำร
ไทยในต่ำงชำติ 

กำรรับชมเน้ือหำจำก
วิธีกำรแพร่ภำพกระจำย
เสียงระบบอนำลอกสู่
ระบบดิจิทลั 

ประวัติศำสตร ์
และวฒันธรรมของจีน  
4) เน้ือหำรำยกำรของ
บำงประเทศที่เริ่มเป็นที่
นิยม 

ผลิตเน้ือหำรำยกำร  
3) กำรเติบโตของธุรกิจ
กำรขำยสินค้ำผ่ำนทำง
ทีวี (Home shopping) 
ในประเทศต่ำงๆ 

 
โดยสรุป ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพที่สำมำรถร่วมธุรกิจได้กับทุกประเทศที่ได้ท ำกำรศึกษำ เพรำะมีกำรเติบโตในอุตสำหกรรม และได้รับควำมสนใจในเนื้อหำ

จำกประเทศต่ำงชำติ แม้ว่ำประเทศไทยอำจมีจุดอ่อนในเรื่องเงินลงทุน ก็จะสำมำรถเติมเต็มได้โดยร่วมผลิตรำยกำร (Co-Production) กับประเทศจีน หรือประเทศเกำหลี
ได้ รวมถึงยังสำมำรถน ำเทคโนโลยีที่ล้ ำสมัยและนวัตกรรมในกิจกำรกระจำยเสียงโทรทัศน์ต่ำงๆ ของประเทศร่วมผลิตมำใช้ เช่น Virtual Reality (VR) หรือ Hologram 
จำกประเทศเกำหลีใต้ และประเทศจีนก็ยังมีประสบกำรณ์ในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศนำนำชำติมำเติมเต็ม 
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5 ความเป็นไปได้ และแนวทางการร่วมผลติ 
รายการโทรทศัน์ระหว่างประเทศในต่างประเทศ 

ในบทนี้จะกล่ำวถึง แนวทำงในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ ควำมเป็นไปได้ 
ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยกับอำเซียนและประเทศที่เลือกศึกษำ 
และผลได้ ผลเสียของกำรใช้มำตรกำรส ำคัญ 
5.1 แนวทางในการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ 

แนวทำงในกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศมีหลำยรูปแบบ จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
รูปแบบของสนธิสัญญำ (Treaty) ว่ำด้วยกำรผลิตและกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศเป็นที่
นิยมส ำหรับหลำยประเทศ จ ำนวนประเทศที่ใช้แนวทำงดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 60 ประเทศ อำทิเช่น 
ประเทศแคนำดำมีกำรท ำสนธิสัญญำส ำหรับกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศมำกถึง 50 
ฉบับ ประเทศออสเตรเลีย 10 ฉบับ ประเทศนิวซีแลนด์ 7 ฉบับ และประเทศอังกฤษ 5 ฉบับ นอกจำกนี้ยังมี
รูปแบบกำรลงนำมในสัญญำควำมเข้ำใจ (MOU) อีก 5 ประเทศ อำทิ กำรลงนำมในสัญญำควำมเข้ำใจระหว่ำง
ประเทศออสเตรเลียกับประเทศฝรั่งเศส และประเทศนิวซีแลนด์ และกำรลงนำมในสัญญำควำมเข้ำใจระหว่ำง
ฮ่องกงกับประเทศแคนำดำ  

 
รูปที่ 5-1: สนธิสญัญำและบันทึกควำมเข้ำใจส ำหรับ TV Co-Production ในตลำดโลก 
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 ประเทศอังกฤษถือเป็นตัวอย่ำงหนึ่งของรูปแบบกำรท ำกำรร่วมผลิตเนื้อหำแบบสนธิสัญญำ โดยควำม
ร่วมมือที่เกิดข้ึนมีสิทธิได้รับกำรร่วมสนับสนุนทำงกำรเงิน (Co-financing) ทั้งนี้ องค์กรภำยในประเทศ 
ประเทศอังกฤษที่ต้องกำรร่วมผลิตจะต้องยื่นควำมประสงค์ไปยังสถำบันภำพยนตร์แห่งประเทศอังกฤษ (BFI) 
เพื่อขอใบรับรองในกำรผลิตเนื้อหำร่วม จำกนั้นรัฐบำลของประเทศอังกฤษ และรัฐบำลของประเทศพันธมิตร
จะท ำกำรประเมิน และร่วมกันตัดสินใจอนุมัติโครงกำรดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรอนุมัติจะมีกำรให้รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรหักภำษี และมีกำรให้สิทธิประโยชน์ท้องถ่ิน (ส่วนลดภำษี) ให้แก่องค์กรภำยในประเทศอังกฤษ
ที่ตอ้งกำรผลิตร่วม ในขณะเดียวกันองค์กรของประเทศพันธมิตรที่ต้องกำรร่วมผลิตน้ันจะมีกระบวนกำรในกำร
ขออนุมัติที่คล้ำยคลึงกันกับประเทศอังกฤษ และจะต้องส่งเนื้อหำรำยกำรที่ร่วมผลิตไปยังประเทศพันธมิตร  
โดยผลประโยชน์ที่ได้รับอำจแตกต่ำงกันเล็กน้อย และเนื้อหำที่ผลิตข้ึนภำยใต้กำรร่วมผลิตอย่ำงเป็นทำงกำรนั้น 
จะถือว่ำเป็น "เนื้อหำท้องถ่ิน" จึงจะมีสิทธิได้รับมำตรกำรจูงใจจำกภำครัฐของประเทศน้ันๆ 

 
รูปที่ 5-2: ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐบำลภำยใต้สนธิสัญญำเก่ียวกับ Co-Production ของประเทศอังกฤษ  

ส ำหรับตัวอย่ำงของกำรท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำเกิดข้ึนในหลำย
ประเทศ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกำหลีใต้และประเทศแคนำดำ โดยควำมร่วมมือ 
ที่เกิดข้ึนท ำให้ผู้ผลิตเนื้อหำทั้งสองประเทศได้รับสิทธิประโยชน์มำกมำย อำทิเช่น สิทธิในกำรได้รับประโยชนต์อ่
กำรท ำงำนภำพและเสียงของแต่ละประเทศเช่น เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ได้รับกำรยกเว้นกำร
เสียค่ำภำษีอำกรและภำษีกำรน ำเข้ำเครื่องมือต่ำงๆ มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
และมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนสถำนที่ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะมีข้อตกลงร่วมกันคือ จะต้องมีส่วนร่วม
ด้ำนกำรเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดของอีกฝ่ำย นักเขียนจะต้องเป็นคนภำยใน 2 ประเทศนี้
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เท่ำนั้น ภำพรวมในกำรผลิตโทรทัศน์ร่วมกันจะต้องเป็นกำรถ่ำยท ำแบบพิเศษ หรือสร้ำงข้ึนเพื่องำนโทรทัศน์
เหล่ำน้ันอย่ำงน้อยร้อยละ 90 และมีกำรระบุกิตติกรรมประกำศ และกำรให้เครดิตในรูปแบบที่ระบุชัดเจนว่ำ
เป็น "Korean - Australian Co-Production" หรือ "Australian - Korean Co-Production" เท่ำนั้น 

 
รูปที่ 5-3: ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมเข้ำใจระหว่ำงประเทศเกำหลีใต้และประเทศแคนำดำ 

หำกพิจำรณำเกี่ยวกับมำตรกำรสนับสนุนกำรยกเว้นภำษี จะพบว่ำมำตรกำรสนับสนุนกำรยกเว้นภำษี
ของประเทศอังกฤษมีหลำกหลำยรูปแบบที่สร้ำงแรงจูงใจในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ ซึ่งได้แก่  กำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระดับไฮเอนด์ กำร์ตูนแอนิเมช่ัน และรำยกำรส ำหรับเด็กนั้น จะได้รับกำรยกเว้นภำษีร้อยละ 20 ถึง
ร้อยละ 25 กับค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตหลักของประเทศอังกฤษที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำใช้จ่ำยหลักทั้งหมดหรือ
ค่ำใช้จ่ำยหลักที่เกิดข้ึนจริงในประเทศอังกฤษ และไม่จ ำกัดจ ำนวนเงินที่สำมำรถเรียกร้องไ ด้ นอกจำกนี้
นับตั้งแต่เดือนเมษำยน ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ ประเทศอังกฤษได้มีกำรยกเว้นภำษีของ HETV ค่ำใช้จ่ำยรวม
ทั้งหมดส ำหรับโปรแกรม คือ HETV 3,500 ล้ำนปอนด์ โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักในประเทศอังกฤษ 2,700 ล้ำน
ปอนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 77 โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องเป็นบริษัท
ตัวแทนในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกบริษัทภำยในประเทศอังกฤษ จะต้องเป็นบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นชำวอังกฤษ โดยผ่ำนกำรทดสอบด้ำนวัฒนธรรมโทรทัศน์ระดับไฮเอนด์ หรือกำรร่วมผลิต
อย่ำงเป็นทำงกำร ได้รับกำรรับรองข้ันสุดท้ำยจำกสถำบันภำพยนตร์อังกฤษ (BFI) ผู้ผลิตต้องมีควำมใส่ใจในกำร
แพร่ภำพเนื้อหำ รวมถึงกำรผลิตและพัฒนำ รำยกำรโทรทัศน์แบบไฮเอนด์ รำยกำรโทรทัศน์เกี่ยวกับเด็ก และ
กำร์ตูนแอนิเมช่ัน และต้องมีต้นทุนกำรผลิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภำยในประเทศอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10  
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รูปที่ 5-4: ตัวอย่ำงมำตรกำรสนับสนุนกำรช่วยเหลือทำงภำษีของประเทศอังกฤษ 

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีมำตรกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น กำรร่วมผลิต
กำร์ตูนแอนิเมช่ัน รูปแบบรำยกำรทำงโทรทัศน์ และซีรีส์ ผู้ผลิตจะได้รับเงินสดเป็นจ ำนวนเท่ำกับร้อยละ 40 
ของรำยจ่ำยในกำรผลิตทั้งหมดได้มำกถึง 15 ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ และจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 6 
ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ต่อหนึ่งรำยกำรผลิต นอกจำกนี้ ผู้ผลิตเนื้อหำยังมีโอกำสที่จะได้รับเงินทุนในกำรผลิต
เพิ่มข้ึนอีกด้วย โดยผู้ผลิตต้องมีเกณฑ์ในกำรปฏิบัติคือ เนื้อหำจะต้องมีควำมส ำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ตำม
ข้อก ำหนด หรือต้องเป็นกำรร่วมผลิตอย่ำงเป็นทำงกำร มีเจตนำที่จะฉำยในโรงภำพยนตร์ ต้องมีส่วนได้ส่วนเสยี
ในกำรผลิตซึ่งโดยทั่วไปจะเทียบเท่ำกับจ ำนวนทุนที่ได้รับ กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศรวมถึงค่ำแรงงำนในหนึ่ง
ช่ัวโมงจะต้องไม่น้อยกว่ำ 2.5 แสนเหรียญนิวซีแลนด์ และจะต้องได้รับกำรรับรองข้ันสุดท้ำยจำก NZFC  

นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำในรูปแบบที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินหรือด้ำนภำษี 
อำทิเช่น มำตรกำรสนับสนุนทำงด้ำนวีซ่ำของประเทศแคนำดำ ซึ่งผู้ร่วมผลิตเนื้อหำไม่ต้องด ำเนินกำรขอ 
Labour Market Impact Assessment (LMIA) ในกำรขออนุญำตท ำงำน และอำจมีสิทธิได้รับกำรยกเว้น
ใบอนุญำตท ำงำน โดยผู้ร่วมผลิตเนื้อหำต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นชำวต่ำงชำติที่ได้รับจ้ำงในกำรท ำงำน
ภำยใต้เงื่อนไขของสนธิสัญญำในกำรร่วมผลิตภำพและเสียง จะต้องเป็นพนักงำนเกี่ยวกับกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์และภำพยนตร์ โดยสัญญำระหว่ำงผู้ผลิตจะต้องได้รับกำรอนุมัติโดย Telefilm Canada และต้องมี
กำรถ่ำยท ำบำงส่วน หรือทั้งหมดในประเทศแคนนำดำ  
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รูปที่ 5-5: ตัวอย่ำงมำตรกำรสนับสนุนเงินทุนของประเทศนิวซีแลนด์ 

 
รูปที่ 5-6: ตัวอย่ำงมำตรกำรสนับสนุนทำงด้ำนวีซ่ำของประเทศแคนำดำ 
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จำกกำรศึกษำมำตรกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำของประเทศต่ำงๆ พบว่ำ ประเด็นส ำคัญที่
ปรำกฏอยู่ในสนธิสัญญำร่วมผลิตระหว่ำงประเทศมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 องค์กรผู้รับผิดชอบ มีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรร่วมผลิตภำพและเสียง
ทั้งหมด 

 การแสดงถึงสิทธิในการได้รับประโยชน์ เป็นกำรระบุกำรได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ตำม
เงื่อนไขของโทรทัศน์ของแต่ละประเทศ 

 การมีส่วนร่วมทางการเงิน กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเงินในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรที่
ออกอำกำศทั้งหมด ผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำรร่วมควรมีส่วนร่วมทำงกำรเงินระหว่ำงร้อยละ 20 
ถึงร้อยละ 30 ของเงินทุนในกำรผลิตทั้งหมด 

 ผู้ร่วมผลิตในประเทศท่ีสาม กล่ำวถึงในกรณีมีผู้ร่วมผลิตเนื้อหำเป็นผู้ผลิตประเทศที่สำม 
ผู้ผลิตดังกล่ำวจะต้องมีส่วนร่วมทำงกำรเงินและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของ
ต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด 

 สิทธิการเข้าประเทศชั่วคราว กล่ำวถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำและอยู่พักใน
ประเทศที่ร่วมผลิตเนื้อหำช่ัวครำว 

 สิทธิการน าเข้าวัสดุและอุปกรณ์ชั่วคราว กล่ำวถึงกำรอนุญำตให้มีกำรตรวจสอบเพื่อให้
สำมำรถน ำวัสดุทำงเทคนิค และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรผลิตภำพและเสียงเข้ำได้ช่ัวครำว 

 เครดิต กล่ำวถึงกำรใส่ช่ือเพื่อให้เกียรติและแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมของประเทศน้ันๆ 

 
รูปที่ 5-7: ประเด็นส ำคัญที่ปรำกฏอยู่ในสนธิสัญญำ Co-Production ระหว่ำงประเทศ 
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จำกข้อมูลข้ำงต้น ทำงที่ปรึกษำน ำเสนอแนวทำงกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่มีควำมเป็นไปได้ส ำหรับผู้ผลิต
เนื้อหำของไทยและผู้ผลิตเนื้อหำต่ำงประเทศ ในรูปแบบ 2 รูปแบบดังนี้ คือ กำรร่วมผลิตอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
และกำรร่วมผลิตอย่ำงเป็นทำงกำร  

 
รูปที่ 5-8: ข้อดีข้อเสียของ Unofficial Co-Production และ Official Co-Production 

การร่วมผลิตอย่างไม่เป็นทางการ 

กำรร่วมผลิตอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเป็นกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่เกิดข้ึนภำยใต้สัญญำธุรกิจระหว่ำงบุคคล 
หรือบริษัท โดยไม่มีข้อตกลงระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีข้อดีต่อผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ คือ ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำมีควำม
ยืดหยุ่นในกำรท ำงำน มีควำมเป็นเจ้ำของเนื้อหำและสำมำรถรักษำภำพรวมส ำคัญของเนื้อหำไว้ได้ อีกทั้งผู้ร่วม
ผลิตเนื้อหำมีโอกำสเรียนรู้จำกคู่ค้ำและสำมำรถเข้ำถึงตลำดของคู่ค้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบควำมร่วมมือ
ดังกล่ำวมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร อำทิ กำรขำดกลไลในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งที่เกิดข้ึนในระหว่ำงกำรร่วม
ผลิตที่ชัดเจน กำรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆเช่นเงินอุดหนุนและบรรเทำภำษี หรืออำจได้รับเงินอุดหนุนใน
ประเทศเพียงบำงส่วนแม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในประเทศก็ตำม รวมทั้งอำจมีพฤติกรรมที่ฉวยโอกำสจำกคู่ค้ำ 
(กำรโกง) เป็นต้น 

การร่วมผลิตอย่างเป็นทางการ  

กำรร่วมผลิตอย่ำงเป็นทำงกำร เป็นโครงกำรร่วมผลิตเกิดข้ึนภำยใต้สนธิสัญญำระหว่ำงรัฐบำล ซึ่งมี
ข้อดีต่อผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ คือ มีกลไกในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งที่เกิดข้ึนในกำรผลิตเนื้อหำร่วมอย่ำงชัดเจน
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยโอกำสในกำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกรัฐบำลเช่น เงินอุดหนุนและกำรอ ำนวย
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ควำมสะดวกด้ำนวีซ่ำ กำรได้รับสิ่งจูงใจและเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลของคู่ค้ำ รวมทั้งโอกำสในกำรเข้ำถึงตลำด
ของคู่ค้ำและตลำดที่สำม อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบควำมร่วมมือดังกล่ำวมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร อำทิ มีควำม
ยืดหยุ่นในกำรด ำเนินงำนต่ ำ เนื่องจำกกำรด ำเนินภำยใต้ข้อตกลงที่ก ำหนดข้ึน ต้นทุนทำงด้ำนเวลำ กำร
ประสำนงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องและรัฐบำล เป็นต้น  

ดังนั้น ทำงที่ปรึกษำเห็นว่ำเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเป้ำหมำยและแนวปฏิบัติสำกล ประเทศไทย
ควรผลักดันกำรร่วมผลิตเนื้อหำในรูปแบบที่เป็นทำงกำร โดยมีประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงกำรร่วมผลิต
เนื้อหำระหว่ำงประเทศ ดังนี ้

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: มอบหมำยให้ กสทช. เป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกับกำร
ร่วมผลิตในกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ (และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบด้ำน
ภำพยนตร์และโทรทัศน์) 

 ความหมายเน้ือหา: ก ำหนดค ำนิยำมของโสตทัศน์ และประเภทเนื้อหำที่ครอบคลุมภำยใต้
ข้อตกลง 

 การร่วมลงทุนด้านการเงิน: ควรมีเงินร่วมลงทุนอย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของเงินทุนในกำรผลิต
ทั้งหมด ในกรณีที่มีผู้ร่วมผลิตตั้งแต่ประเทศที่สำมเป็นต้นไป ควรมีกำรร่วมลงทุนอย่ำงน้อย
ร้อยละ 10 ในด้ำนกำรเงินและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของทั้งหมด 

 สิทธิในการได้รับประโยชน์: โครงกำรที่ผ่ำนคุณสมบัติจำกข้อตกลงนี้ จะได้รับสิทธิเทียบเท่ำ
โครงกำรของผู้ประกอบกำรไทย และมีสิทธิในกำรได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดเช่นเดียวกับ
โครงกำรของประเทศไทย 

 การให้เครดิต: ในข้อตกลงจะต้องให้เครดิต โดยแสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของประเทศนั้นๆ เช่น  
ในข้อตกลงจะระบุช่ือของประเทศที่มีส่วนร่วมในข้อตกลง ตัวอย่ำงเช่น "Official Thailand - 
XXX Country Co-Production" หรือ "Official XXX Country Thailand Co-
Production" 

 การเผยแพร่: ควรจะกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรกระจำยเสียงและกำรแพร่ภำพออกอำกำศ 
โดยจะไม่ระบุแพลตฟอร์มในกำรออกอำกำศ 

 การอ านวยความสะดวกด้านการขอวีซ่าและน าเข้า อุปกรณ์การถ่ายท า: อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำออกและพักช่ัวครำวในประเทศไทยส ำหรับทีมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผลิต และอนุญำตให้น ำเข้ำอุปกรณ์กำรถ่ำยท ำที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นได้ช่ัวครำว 
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รูปที่ 5-9: ประเด็นส ำคัญที่ควรระบุในสนธิสัญญำเรื่อง Co-Production  

 

 
รูปที่ 5-10: ประเด็นส ำคัญที่ควรระบุในสนธิสัญญำเรื่อง Co-Production 
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5.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยกับอาเซียนและประเทศท่ีเลือกศึกษา 

  ทำงที่ปรึกษำได้น ำรูปแบบกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ที่เป็นทำงกำร มำวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศในภูมิภำคอำเซียนและภูมิภำคอืน่ๆทีร่ว่มศึกษำ 
โดยแบบจ ำลองทำงธุรกิจที่มีควำมเป็นไปได้จำกกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงประเทศมี 4 แบบ ได้แก่ ควำม
ร่วมมือแบบพื้นฐำน (Basic Model) ควำมร่วมมือแบบมุ่งสู่อำเซียนในเขตภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (CLMVT Model) 
ควำมร่วมมือแบบมุ่งสู่ประเทศที่สำม (Third Country Model) และควำมร่วมมือแบบมุ่งสู่ตลำดโลก (Global 
Market Model) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
ความร่วมมือแบบพ้ืนฐาน (Basic Model) 

เป็นกำรเลือกประเทศที่มีศักยภำพทำงด้ำนควำมต้องกำรรับชมเนื้อหำของประเทศไทยหรือประเทศ 
ที่ต้องกำรร่วมมืออยู่แล้ว และด ำเนินกำรจัดท ำข้อเสนอหรือข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ 
ทั้งนี้ กลยุทธ์ควำมร่วมมือแบบพื้นฐำนที่มีควำมเป็นไปได้ อย่ำงน้อยมี 3 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีประเทศไทยร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์กับประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้ 
มุ่งเน้นตลำดภำยในประเทศไทย โดยกำรน ำเข้ำเนื้อหำจำกประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้
เข้ำมำออกอำกำศในประเทศไทย ซึ่งข้อดีคือ ได้รับเนื้อหำใหม่และหลำกหลำย สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรจัดหำเนื้อหำในช่องทำงดิจิทัล และได้รับควำมรู้ทำงเทคนิค 

2) กรณีประเทศไทยร่วมผลิตกับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนำม และประเทศจีน โดย
มุ่งเน้นไปที่ตลำดของประเทศคู่ค้ำทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งมีฐำนผู้ชมที่รู้จักและควำมนิยมในเนื้อหำ
รำยกำรของไทย ดังนั้น จะส่งผลให้เนื้อหำที่ผลิตเข้ำสู่ตลำดได้เร็ว เป็นที่ยอมรับได้ง่ำย สร้ำง
โอกำสให้กับผู้ผลิตเนื้อหำและถือเป็นโอกำสอันดีในกำรสร้ำงรอยเท้ำในเวทีต่ำงประเทศ 
(footprint) ทำงธุรกิจกำรผลิตเนื้อหำในตลำดต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน กรณีดังกล่ำว
อำจจะเป็นไปได้กับประเทศเกำหลีใต้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ควำมนิยมต่อเนื้อหำของไทยในประเทศ
เกำหลีใต้ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศคู่ค้ำทั้ง 3 ประเทศข้ำงต้น  

3) กรณีประเทศไทยร่วมผลิตกับประเทศจีน มุ่งเน้นกำรร่วมผลิตเนื้อหำเพื่อออกอำกำศในตลำด
ของทั้ง 2 ประเทศ ควำมชอบของผู้ชมในตลำดทั้ง 2 ประเทศน้ีแตกต่ำงกัน ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ
อำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนบำงสิ่งบำงอย่ำงให้สอดคล้องกันมำกขึ้น ซึ่งอำจจะเป็นไปได้ยำก
ที่ส ำหรับผู้ผลิตเนื้อหำบำงรำย แต่รูปแบบดังกล่ำวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด และ
ผลตอบแทนทำงกำรเงินสูงที่สุด เนื่องด้วยฐำนของผู้รับชมเนื้อหำและควำมคุ้นเคยของผู้
รับชมเนื้อหำที่มีต่อเนื้อหำของประเทศคู่ค้ำ 
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รูปที่ 5-11: รูปแบบกำรร่วมผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ Basic Model  

 
รูปที่ 5-12: ตัวอย่ำง Basic Model ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

 
 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 135 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

ตัวอย่ำงรูปแบบควำมร่วมมือ Basic Model ที่เคยเกิดข้ึนในอดีต ได้แก่ กำรร่วมผลิตระหว่ำง 
Tsuburaya Productions ของประเทศญี่ปุ่น และ Chaiyo Productions ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2517 
ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรร่วมผลิต ยักษ์วัดแจ้ง พบ จัมโบ้เอ และหนุมำนพบ 5 ไอ้มดแดง โดยภำพยนตร์
เหล่ำน้ันช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมของในแต่ละประเทศ นอกจำกนี้ยังเป็นโอกำสที่ดีในกำรพัฒนำธุรกิจ
กำรบันเทิงอีกด้วย  
ความร่วมมือแบบมุ่งสู่อาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (CLMVT Model) 

เป็นรูปแบบกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ มุ่งเน้นตลำดภำยในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำนที่ผู้ผลิตเนื้อหำของประเทศไทยรู้จักเป็นอย่ำงดี ฐำนของผู้ชมมีควำมชอบและต้องกำร 
ที่คล้ำยกัน และมีต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่สูงมำกนัก 

 
รูปที่ 5-13: รูปแบบกำรร่วมผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ CLMVT Model 

หำกพิจำรณำเกี่ยวกับควำมครอบคลุมตลำด จะพบว่ำควำมคล้ำยคลึงกันทำงวัฒนธร รมระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ท ำให้เนื้อหำของไทยมีควำมได้เปรียบในตลำด CLMVT โดยกำรร่วมผลิต
กับประเทศไทยนั้นจะท ำให้พันธมิตรผู้ร่วมผลิตสำมำรถเข้ำสู่ตลำดภำยในประเทศไทย และตลำด CLMVT ได้
ง่ำยข้ึนในเวลำเดียวกัน นอกจำกนี้จะท ำให้เกิดกำรขยำยตัวของตลำดกำรรับชมเนื้อหำจำกประเทศไทยเพิ่ม
มำกขึ้น ดังนั้น ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำสำมำรถเลือกก ำหนดกลยุทธ์กำรร่วมผลิตเนื้อหำที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับ
ศักยภำพของตนเองและพันธมิตร คือ ร่วมผลิตและจ ำหน่ำยเนื้อหำ หรือเลือกเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร
กำรร่วมผลิตเนื้อหำ  
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 ส ำหรับประเทศไทย โอกำสกำรร่วมผลิตกับประเทศเกำหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศเวียดนำม และ
ประเทศอินโดนีเซียเป็นรูปแบบควำมร่วมมือทำงธุรกิจที่มีควำมเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นกำรน ำเสนอเนื้อหำที่ร่วม
ผลิตไปยังตลำดของภำยในประเทศไทย ประเทศกัมพูชำ ประเทศจีน ประเทศลำว และประเทศพม่ำ โดย
โอกำสกำรร่วมผลิตกับประเทศที่เป็นไปได้มำกที่สุดคือประเทศเกำหลีใต้ และประเทศจีน เนื่องจำก CLMVT 
คุ้นเคยกับเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้ และประเทศจีนอยู่แล้ว ส ำหรับประเทศอินโดนีเซียน้ัน เนื้อหำรำยกำร
ที่ร่วมผลิตอำจจะเริ่มต้นด้วยวำไรตี้โชว์ หรือเกมโชว์ อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบควำมร่วมมือแบบ CLMVT Model 
นั้น มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำรูปแบบควำมร่วมมือแบบ Basic Model โดยเฉพำะปัญหำเกี่ยวกับช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยเนื้อหำที่ร่วมผลิตข้ึนเพื่อเข้ำสู่ตลำดในกลุ่มประเทศ CLMVT   
ความร่วมมือแบบมุ่งสู่ประเทศท่ีสาม (Third Country Model)  

เป็นกำรร่วมผลิตเนื้อหำระหว่ำงผู้ผลิตเนื้อหำของไทยกับต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่เนื้อหำในประเทศ
ใหม่ๆ ที่มีศักยภำพ โดยประเทศดังกล่ำวเป็นตลำดที่ผู้รับชมมีควำมต้องกำรเนื้อหำของประเทศไทยอยู่บ้ำง
บำงส่วน ทั้งนี้ กลยุทธ์ควำมร่วมมือแบบ Third Country Model มีควำมเป็นไปได้ อย่ำงน้อยมี 2 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีประเทศไทยร่วมผลิตกับประเทศเกำหลีใต้ มุ่งเน้นที่ตลำดภำยในประเทศจีน โดยเนื้อหำ
หลักจะต้องเป็นของไทยร้อยละ 80 และของประเทศเกำหลีใต้ร้อยละ 20 เนื่องจำกเนื้อหำ
ของประเทศเกำหลีใต้เคยถูกสั่งระงับเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2559 แตจุ่ดเด่นของเนื้อหำไทยและ
เกำหลีใต้ท ำให้ผู้รับชมได้รับชมเนื้อหำรูปแบบใหม่ มีควำมหลำกหลำย เป็นจุดขำยทำง
กำรตลำดที่เด่นชัดในขณะเดียวกันผู้ร่วมผลิตเนื้อหำมีโอกำสเรียนรู้ทำงเทคนิคและมีโอกำสใน
กำรขยำยกำรตลำดเพิ่มข้ึนด้วย 

2) กรณีประเทศไทยร่วมผลิตกับประเทศเกำหลีใต้  และประเทศจีน มุ่ ง เน้นที่ตลำ ด
ภำยในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้สินทรัพย์ส ำคัญของทั้งประเทศไทยกับประเทศเกำหลีใต้ 
และประเทศจีน ส่งผลให้ผู้รับชมได้รับชมเนื้อหำรูปแบบใหม่ มีควำมหลำกหลำย เป็นจุดขำย
ทำงกำรตลำดที่เด่นชัด ในขณะเดียวกันผู้ร่วมผลิตเนื้อหำมีโอกำสเรียนรู้ทำงเทคนิค มีโอกำส
ในกำรสร้ำงรำยได้ และขยำยกำรตลำดเพิ่มข้ึนด้วยฐำนของประชำกรหรือผู้รับชมที่มีขนำด
ใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย 
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รูปที่ 5-14: แนวทำงกำรร่วมผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ Third Country Market Model  

 
รูปที่ 5-15: ตัวอย่ำงดำรำไทยและต่ำงชำติที่ได้รับควำมนิยมในประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย  

ประกอบกับควำมนิยมในดำรำไทยภำยในประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย เช่น มำริโอ้ เมำเร่อ 
ป้อง ณวัฒน์ และติ๊ก เจษฎำภรณ์ ซึ่งได้รับควำมนิยมมำจำกกำรเล่นละคร และบำงคนก็มีกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ 
นอกจำกนี้ Song Joong-ki ที่เป็นดำรำจำกประเทศเกำหลีใต้ ก็ได้รับควำมนิยำมจำกคนภำยในประเทศ



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 138 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2516 โดย The Korea Tourism Organization (KTO) ในกรุงจำกำร์ตำ จึงถือได้ว่ำ
ตลำดทั้งสองประเทศน้ีเป็นตลำดที่มีศักยภำพอย่ำงมำก 
ความร่วมมือแบบมุ่งสู่ตลาดโลก (Global Market Model)  

เป็นรูปแบบกำรร่วมผลิตเนื้อหำโดยเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีควำมช ำนำญในด้ำนกำรกระจำย
เนื้อหำไปทั่วโลก มุ่งเน้นกำรสร้ำงเนื้อหำที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่ำงจำกผู้ผลิตรำยอื่นหรือเนื้อหำที่มีอยู่เดิม และ
เนื้อหำที่ร่วมผลิตสำมำรถเผยแพร่ทั่วโลก ลักษณะของเนื้อหำรำยกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือรูปแบบนี้ ได้แก่ 
รำยกำรที่มีเนื้อหำเป็นรูปแบบชัดเจน (TV formats) เหมำะแก่กำรซื้อขำยลิขสิทธ์ิ (เช่น Top model และ 
The Voice) หรือ เนื้อหำทำงวัฒนธรรมและสำรคดี (เช่น ไทยสตรีทฟูด มวยไทย หรือ รำยกำรดิสคัฟเวอรี่) 
ทั้งนี้ กลยุทธ์ควำมร่วมมือแบบ Third Country Model มีควำมเป็นไปได้ อย่ำงน้อยมี 2 กรณี ได้แก่ 

1) กรณีประเทศไทยท ำกำรร่วมผลิตกับประเทศเกำหลีใต้ และประเทศจีน เนื่องจำกทั้งสอง
ประเทศน้ีมีประสบกำรณ์กำรผลิตเนื้อหำในตลำดต่ำงประเทศ และมีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค 
อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบของกำรกระจำยเนื้อหำไปยังประเทศต่ำงๆทั่วโลกนั้น มีควำมเป็นไปได้
สูงที่จะเกิดข้ึนโดยกำรร่วมมือกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

2) กรณีประเทศไทยท ำกำรร่วมผลิตกับประเทศจีน ประเทศเกำหลีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศเวียดนำม โดยกำรจ้ำงบุคลลที่สำม (นอกเหนือจำกประเทศที่เรำเลือก) เพื่อท ำธุรกิจ
จัดจ ำหน่ำยระหว่ำงประเทศ 

รูปแบบควำมร่วมมือแบบ Basic model และ CLMVT Model นั้น แม้จะมีขนำดของตลำดในกำร
เผยแพร่เนื้อหำที่ร่วมผลิตไม่ใหญ่มำกนัก แต่ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำจะมีควำมได้เปรียบในเรื่องควำมคุ้นเคยกับตลำด
หรือฐำนผู้รับชมค่อนข้ำงสูง อีกทั้งควำมต้องกำรด้ำนเนื้อหำของตลำดในประเทศและตลำด CLMV มีควำม
ใกล้เคียงกันและไม่จ ำเป็นต้องปรับเนื้อหำมำกนัก ดังนั้น CLMVT Model จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส ำหรับผู้ผลิต
เนื้อหำที่ต้องกำรสร้ำงควำมมือในกำรร่วมผลิตกับผู้ผลิตต่ำงประเทศ ในส่วนของ Third Country Market 
Model และ Global Market modelนั้น แม้จะมีขนำดของตลำดผู้รับชมจะมีขนำดใหญ่ แต่ควำมคุ้นเคยของ
ตลำดที่มีต่อเนื้อหำที่ร่วมผลิตอำจไม่มำกนัก ประกอบกำรฐำนของผู้ชมเนื้อหำส่วนใหญ่อำจเป็นฐำนของผู้ผลิต
รำยอื่นๆ ดังนั้นรูปแบบควำมมือดังกล่ำวจึงมีควำมท้ำทำยมำก  
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รูปที่ 5-16: รูปแบบกำรร่วมผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ Global Model 

 
รูปที่ 5-17: สรุปรูปแบบกำรร่วมผลิตเน้ือหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ 
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5.3 การสังเคราะห์ความเห็นของผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อแนวทางการร่วมผลิต
รายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศในต่างประเทศ 
จำกกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทำงส่งเสริมโอกำสใน

กำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศจ ำนวน 4 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับ
นำนำชำติเพื่อสนับสนุนกำรผลิตร่วมกันในอุตสำหกรรมกำรผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศอีก
จ ำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมเป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กสทช. ผู้ประกอบกิจกำร
ด้ำนวิทยุโทรทัศน์ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตรำยกำร ผู้จ ำหน่ำย ที่เกี่ยวข้องในกิจกำรกระจำยเสียง
โทรทัศน์ สมำคมและสมำพันธ์ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตรำยกำร ผู้จ ำหน่ำย ในกิจกำร
กระจำยเสียงโทรทัศน์ของต่ำงประเทศ ที่ปรึกษำพบว่ำผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีมุมมองที่ดีต่อกำรส่งเสริมทำงกำร
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) แต่ผู้ประกอบกำรยังต้องกำรยังต้องกำรกำร
ส่งเสริมที่ต่อเนื่องมำกขึ้น  
5.3.1 ความเห็นสะท้อนกลับของผู้ประกอบการต่อรูปแบบการก าหนดแนวทางส่งเสริมโอกาสในการท า

การค้าบริการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน 
มุมมองของผู้ประกอบกำรที่มีต่อกำรส่งเสริมทำงกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-

Production) สำมำรถแบ่งได้ 3 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 1) จุดเด่นของธุรกิจ Co-production 2) ข้อจ ำกัดของ
ธุรกิจ Co-Production และ 3) ข้อกังวลต่อบทหน้ำที่ของภำครัฐ รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1) จุดเด่นของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจ Co-Production  
ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมสนใจต่อธุรกิจ Co-Production เนื่องจำกผู้ประกอบกำรไทยมีควำมพร้อม

ในธุรกิจ Co- Production ในด้ำนต่ำงๆเช่น 

(1) ด้ำนศักยภำพในกำรผลิตรำยกำรของผู้ประกอบกำร สำมำรถสังเกตได้จำกกำรที่
ผู้ประกอบกำรไทยมีกำรพัฒนำในเรื่องบท กำรเทคโนโลยีในกำรถ่ำยท ำ  ท ำให้เนื้อหำของ
ผู้ประกอบกำรไทยมีคุณภำพดีข้ึน  

(2) ด้ำนกำรเปิดรับเนื้อหำของประเทศไทยในต่ำงประเทศ จำกกำรผลิตเนื้อหำที่มีคุณภำพดีข้ึน
ส่งผลให้เนื้อหำไทยสำมำรถเข้ำถึงตลำดเนื้อหำในต่ำงประเทศมำกข้ึน  

(3) ประเทศไทยเปิดเสรีในกำรรับเนื้อหำต่ำงประเทศ ท ำให้เนื้อหำต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำถึง
ผู้ชมในประเทศได้สะดวกมำกข้ึน 

2) ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจ Co-Production  
ข้อจ ำกัดของผู้ประกอบกำรไทยในธุรกิจ Co-Production แบ่งได้หลักๆ ดังนี้  

(1) ด้ำนภำษำ เนื่องจำกบุคลำกรในธุรกิจ Co-Production ยังขำดกำรพัฒนำในด้ำนภำษำท ำให้
กำรด ำเนินกำรร่วมกับต่ำงประเทศไม่รำบรื่นอย่ำงที่ควรจะเป็น  
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(2) ด้ำนเงินทุน เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนมำกเป็นผู้ประกอบกำรกำรขนำดเล็กท ำให้เงินทุนใน
กำรประกอบกิจกำรมีจ ำนวนจ ำกัด ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรเสียเปรียบในเรื่องกำรผลิต
เนื้อหำและอ ำนำจกำรต่อรองต่ ำ ดังนั้นผู้ประกอบกำรไทยจึงต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำน
เงินทุนจำกภำครัฐ  

(3) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมเห็นว่ำปัจจุบันยังไม่มีนโยบำยสนับสนุน 
Co-Production จำกภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ควำมรู้
ในด้ำนกฎหมำยในกำรท ำธุรกิจ Co-Production 

3) ข้อกังวลต่อบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ 
แม้ภำครัฐมีกำรสนับสนุนกำรผลิตเนื้อหำให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย แต่ผู้ประกอบกำรไทยยังมีข้อกังวล

เกี่ยวกับกำรสนับสนุนบำงประกำร เช่น  

(1) ควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิในเนื้อหำที่ได้รับกำรสนับสนุน เนื่องจำกลิขสิทธิของเนื้อหำที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจะตกเป็นของภำครัฐ กล่ำวคือผู้ประกอบกำรไม่มีสิทธิในเนื้อหำซึ่งอำจส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรเองไม่สำมำรถต่อยอดผลงำนจำกเนื้อหำดังกล่ำว  

(2) จ ำนวนเงินที่สนับสนันกำรผลิตเนื้อหำ ธุรกิจ Co-Production เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุน
ค่อนข้ำงสูง ดังนั้นจึงควรมีกำรขยำยจ ำนวนเงินสนับสนุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ  

(3) กำรจัดต้ังหน่วยงำนกลำง ผู้ประกอบกำรมองว่ำกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำธุรกจนี้อย่ำงยัง่ยนื
ควรจัดต้ังหน่วยงำนกลำง เพื่อรับผิดชอบหรือประสำนงำนด้ำน Co-Production โดยตรง ซึ่ง
หน่วยงำนดังกล่ำวอำจท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรจับคู่ค้ำระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและ
ผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ และประชำสัมพันธ์โครงกำร Co-Production    
 

5.4 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลได้ – ผลเสียของการใช้มาตรการส าคัญ 
หน่วยงำนของรัฐและองค์กรต่ำงๆ มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำ

ภำยในประเทศไทยหรือระหว่ำงผู้ผลิตของประเทศไทยกับต่ำงประเทศเกิดข้ึนได้และประสบควำมส ำเร็จ  
ในกำรร่วมผลิตเนื้อหำ ทั้งนี้ บทบำทของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีทั้งข้อดีและข้อจ ำกัดในกำร
ร่วมผลิตเนื้อหำที่แตกต่ำงกัน ทำงที่ปรึกษำท ำกำรวิเครำะห์ประโยชน์หรือผลได้และผลเสียหรือข้อจ ำกัดที่เกิด
จำกบทบำทของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนใน
กำรใช้มำตรกำรในรูปแบบต่ำงๆ 
รูปแบบท่ี 1 การให้อ านาจและมอบหมายหน้าท่ีแก่ส านักงาน กสทช.  

ในทำงเลือกนี้ ส ำนักงำน กสทช. ควรมีอ ำนำจในกำรจัดกำรกำรร่วมผลิตรำยกำรทีวีและสำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงทุกฝ่ำยได้ และท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนหลักระหว่ำงผู้ร่วมผลิตเนื้อหำและ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำยและสำมำรถไว้วำงใจในกำรผลิต
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รำยกำรโทรทัศน์ในประเทศไทย บทบำทและอ ำนำจของ ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถเริ่มต้นจำกกำรให้ผู้ผลิต
เนื้อหำภำยในประเทศไทยยื่นควำมประสงค์พร้อมแบบฟอร์มที่ก ำหนดข้ึนให้กับ ส ำนักงำน กสทช . จำกนั้น 
กสทช. จะพิจำรณำอนุมัติและออกหนังสือรับรองกำรร่วมผลิต ผู้ผลิตเนื้อหำที่ได้รับกำรรับรองจำก ส ำนักงำน 
กสทช.สำมำรถน ำเอกสำรดังกล่ำวไปยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆจำกหน่วยงำนของรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงวัฒนธรรมมีโครงกำรสนับสนุนภำพยนตร์และโสตทัศน์แห่งชำติ (จ ำนวน 15 ล้ำนบำท) กรมกำร
ท่องเที่ยวมีนโยบำยกำรเงินคืนร้อยละ 15 และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศสนับสนุนกำรน ำเนื้อหำที่
ผลิตของไทยไปเผยแพร่ในงำนเทศกำลนำนำชำติต่ำงๆ  

รูปแบบดังกล่ำวมีข้อดีหลำยประกำร ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์ร่วมผลิตเนื้อหำได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรกได้ทันท่วงที ส ำนักงำน กสทช. ได้รับข้อมูลและสำมำรถสร้ำง
ฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรสนับสนุนเนื้อหำและสำมำรถควบคุมได้ด้วยตนเอง และเพิ่มประสทิธิภำพ
ในกำรพิจำรณำของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกมีข้อมูลและหลักฐำนเพียงพอที่ะสถำบันสำมำรถ
เห็นชอบหรือปฏิเสธสิทธิประโยชน์ได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม ทำงเลือกนี้อำจมีข้อเสียที่ต้องค ำนึงเช่นกัน 
ได้แก่ ระยะเวลำของกระบวนกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐอำจใช้เวลำนำน ควำมไม่แน่นอนของกระบวนกำร
กำรรับรองและอนุมัติ และข้อบังคับและระเบียบข้อบังคับระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆนั้นยำกที่จะรวมกันได้ 
เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงองค์กรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 5-18: ข้อเสนอต่อรูปแบบกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐส ำหรับ Co-Production 1 
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รูปแบบท่ี 2 การจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการร่วมผลิตโสตทัศน์แห่งชาติ 
กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตโสตทัศน์แห่งชำติ เป็นกำรท ำงำนร่วมกันของตัวแทน

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของภำครัฐ ในรูปแบบของคณะกรรมกำรแห่งชำติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำก
ส ำนักงำน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม กรมกำรท่องเที่ยว กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กองทุนพัฒนำ
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ และหน่วยงำนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำให้มี
ประสิทธิภำพ  

รูปแบบนี้มีข้อดีหลำยประกำร ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำในเชิงนโยบำยที่มีกำรบูรณำ
กำรร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และง่ำยต่อกำรกระตุ้นและ
สนับสนุนให้เกิดบริกำรกำรร่วมผลิตเนื้อหำที่ครบวงจรมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำม ทำงเลือกนี้อำจมีข้อเสียที่ต้อง
ค ำนึงเช่นกัน ได้แก่ กำรรองรับด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรร่วม
ผลิตเนื้อหำแห่งชำติ ควำมสนใจในเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจส่งผลให้กำร
เกิดข้ึนของคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีควำมเป็นไปได้น้อย  

 
รูปที่ 5-19: ข้อเสนอต่อรูปแบบกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐส ำหรับ Co-Production 2 

รูปแบบท่ี 3 การสนับสนุนการลงทุนการร่วมผลิตเน้ือหาในรูปตัวเงินจากส านักงาน กสทช.  
รูปแบบที่ 3 ถือเป็นกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำโดยตรงจำก ส ำนักงำน กสทช. ซึ่งส ำนักงำน 

กสทช. อำจจะต้องก ำหนดงบประมำณที่จะใช้สนับสนุนในแต่ละปี แหล่งที่มำของเงินสนับสนุนที่เป็นไปได้ อำจ
มำจำกงบประมำณภำยในของ กสทช. และ/หรือ เงินจำกกองทุน กทปส. เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรลงทุนกำร
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ร่วมผลิตเนื้อหำในรูปตัวเงินมีควำมชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม ผู้ที่ประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน ควรจะต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก ำหนดดังนี้ 

 ต้องเป็นโครงกำรร่วมผลิตระหว่ำงผู้ผลิตไทยกับคู่ค้ำระหว่ำงประเทศ 

 ต้องส่งเสริมกำรใช้แรงงำนในท้องถ่ิน 

 ต้องใช้จ่ำยภำยในประเทศอย่ำงน้อย XX ล้ำนบำทภำยในประเทศไทย  

 ต้องมีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบำงส่วน 

 ต้องมีสิทธิได้รับส่วนของผู้ถือหุ้นในกำรผลิตซึ่งโดยทั่วไปจะเท่ำกับมูลค่ำของเงินที่ ได้รับ 
จำกกำรค้ ำประกันของธนำคำร 

 เนื้อหำที่ร่วมผลิต ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะเนื้อหำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึงเนื้อหำ  เชิง
พำณิชย์เช่น ละคร รำยกำรวำไรตี้ และเกมโชว์ 

ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ กำรส่งเสริมให้เกิดมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ กำรจ้ำงแรงงำนในท้องถ่ิน กำรใช้จ่ำยในท้องถ่ินที่เพิ่มข้ึนและกำรประชำสัมพันธ์เนื้อหำ
ท้องถ่ิน  

 
รูปที่ 5-20: ข้อเสนอต่อส ำนักงำน กสทช. ส ำหรับมำตรกำรสนับสนุนด้ำนเงินลงทุน 

รูปแบบท่ี 4 มาตรการสนับสนุนด้านเงินลงทุนของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบที่เป็นตัวเงินและเชิงนโยบำย 
คือ มีกำรจัดสรรงบประมำณเงินสนับสนุนในโครงกำรเงินสนับสนุนโครงกำรภำพยนตร์และโสตทัศน์จ ำนวน 15 
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ล้ำนบำทต่อปีและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวิดีทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และเพื่อให้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวิดีทัศน์บรรลุตำมเป้ำหมำย กระทรวง
วัฒนธรรมควรเป็นตัวแทนรัฐบำลในกำรท ำข้อตกลงร่วมผลิตโสตทัศน์กับประเทศอื่นๆ โดยพิจรำณำตำมตลำด
ที่ได้เลือกไว้ จัดสรรทุนกำรผลิตเนื้อหำเพิ่มเติมและรวมกำรร่วมผลิตเนื้อหำไว้ในขอบเขตของกำรจัดสรรทุน
ดังกล่ำว มีกำรมอบรำงวัลและให้สร้ำงกำรยอมรับผู้ผลิต และ/หรือเนื้อหำจำกกำรร่วมผลิตที่ดีที่สุดให้เกิดข้ึนใน
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้กระทรวงวัฒนธรรมควรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในแผนปฎิบัติงำน อำทิเช่น กำรอนุญำตให้ส ำนักงำน กสทช. มีส่วน
ร่วมในกำรผลักดันแผนกลยุทธ์ดังกล่ำว เป็นต้น 

ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ คือกำรร่วมมือและประสำนงำนของ
หนว่ยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำยเพื่อผลักดันกำรร่วมผลิตเนื้อหำ สนับสนุนกำรร่วมผลิต
เนื้อหำในภำพรวมของอุตสำหกรรม และช่วยสร้ำงช่ือเสียงและน่ำเช่ือถือให้กับบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ  

 
รูปที่ 5-21: ข้อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมส ำหรับมำตรกำรสนับสนุนด้ำนเงินลงทุน 

รูปแบบท่ี 5 มาตรการสนับสนุนด้านเงินลงทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ในปัจจุบันกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ได้ให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบเงิน
สนับสนุน คือ กำรให้เงินสนับสนุนโครงกำรที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์จ ำนวน 100 ล้ำนบำทต่อปี อย่ำงไรก็ตำม 
เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำเกิดข้ึนและส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตสื่อ กองทุนพัฒนำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ควรพิจำรณำกำรให้ทุนกำรผลิตสื่อ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรร่วมผลิตเนื้อหำด้วย พิจำรณำ
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กำรยกเว้นหรือให้กำรพิจำรณำเป็นพิเศษส ำหรับกำรให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประสงค์ขอทุนสนับสนุนที่มีกำรร่วม
ผลิตเนื้อหำ และเปิดโอกำสให้ทุนสนับสนุนแก่กำรร่วมผลิตเนื้อหำเชิงพำณิชย์ที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ เช่น  
ซีรี่ส์ทีวีที่สร้ำงสรรค์ และรำยกำรวำไรตี้โชว์ เป็นต้น ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุน
ข้ำงต้น คือ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเนื้อหำของไทยเข้ำสู่กำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกข้ึน กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรรจัดสรรทุนสนับสนุน และส่งเสริมควำมหลำกหลำยของ "เนื้อหำที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์" ซึ่ง
สำมำรถรับทุนได้จำกกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์  

 
รูปที่ 5-22: ข้อเสนอต่อกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ส ำหรับมำตรกำรสนับสนุนด้ำนเงินลงทุน 

รูปแบบท่ี 6 มาตรการสนับสนุนเงินคืน (Cash Rebate) ของกรมการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบันกรมกำรท่องเที่ยวให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบเงินลงทุน คือ กำรให้สิทธิแก่ผู้
ร่วมผลิตเนื้อหำได้รับคืนเงินลงทุนร้อยละ 15 ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมดที่เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยผู้ผลิต
จะต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ คือ ต้องมีกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศไทยและกำรจ้ำงแรงงำนไทยมำกกว่ำ 50 
ล้ำนบำท และจะได้รับสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 75 ล้ำนบำทต่อโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรสนับสนุนกำร
ร่วมผลิตเนื้อหำเกิดข้ึนและส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตสื่อ กรมกำรท่องเที่ยวควรพิจำรณำเพิม่อตัรำกำรคืน
เงินตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสำกล พิจำรณำกำรคืนเงินอัตรำก้ำวหน้ำเพื่อกระตุ้นให้เกิดขนำดกำร
ผลิตที่สูงข้ึนในประเทศไทย รวมทั้งให้กำรเพิ่มรอบพิจำรณำหรือเปิดรอบพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษส ำหรับกำร
ร่วมผลิตเนื้อหำ ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ  กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ผลิต
เนื้อหำของไทยเข้ำสู่กำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกข้ึน เพิ่มอัตรำกำรแข่งขันกำรร่วมผลิตเนื้อหำในระดับนำนำชำติ 
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กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนร่วมผลิตเนื้อหำในโครงกำรขนำดใหญ่ และเพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวก
ในข้ันตอนกำรของเงินคืนแก่ผู้ร่วมผลิตเนื้อหำ 

 
รูปที่ 5-23: ข้อเสนอต่อกรมกำรท่องเที่ยวส ำหรับมำตรกำรสนับสนุน Cash Rebate 

รูปแบบท่ี 7 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตสื่อรูปแบบที่มิใช่ 
ตัวเงิน โดยกำรแบ่งปันข้อมูล อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนให้บริษัทภำยในประเทศ
ไทยเข้ำร่วมกิจกรรม นิทรรศกำรหรืองำนแสดงระหว่ำงประเทศ หรือเทศกำลที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้
กำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำเกิดข้ึนและส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตสื่อ ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศควรพิจำรณำในสร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยในต่ำงประเทศส ำหรับธุรกิจโสตทัศน์ เป็นผู้ประสำนงำนใน
เรื่องกำรจัดจ ำหน่ำยในประเทศเป้ำหมำย ส่งเสริมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรร่วมผลิตเนื้อหำมำกข้ึน 
ด ำเนินกำรจัดต้ังสมำคมผู้ผลิตภำยในประเทศไทย เช่นเดียวกับหน่วยงำนของรัฐในประเทศจีนที่มีกำรจัดตั้ง 
China Film Co-Production Corporation ข้ึน เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตเนื้อหำที่ต้องกำรร่วมผลิตเนื้อหำ รวมทั้ง
สร้ำงควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศไทย  

 ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนับสนุนข้ำงต้น คือ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และสร้ำง
เครือข่ำยที่เข้มแข็งกับคู่ค้ำในต่ำงประเทศ สร้ำงควำมมั่นคงในอุตสำหกรรมกำรร่วมผลิตเนื้อหำภำยในประเทศ 
รวมทั้งเป็นกำรเตรียมพร้อมให้กับผู้ผลิตเพื่อเปิดรับกับโอกำสและกำรแข่งขันในอนำคต 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 148 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

 
รูปที่ 5-24: ข้อเสนอต่อกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศส ำหรับมำตรกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทย 
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6 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัว 
และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 

ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรเตรียมปรับตัวและกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคธุรกิจ เพื่อตอบรับควำม 
ท้ำทำยในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์เกิดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) กำรผลิตร่วมแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) กล่ำวคือเป็นกำรท ำสนธิสัญำหรือ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศผลิตเพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บริษัทของประเทศ
ผู้ด ำเนินกำรผลิตโสตทัศน์ร่วมกันตำมข้อตกลง โดยเนื้อหำผลิตข้ึนมำจำกกำรร่วมผลิตจะถือ
ว่ำเป็นกำรผลิตภำยในประเทศรูปแบบหนึ่ง ท ำให้สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนที่เท่ำเทียมกัน
จำกทุกภำคส่วนเสมือนเป็นกำรผลิตภำยในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจำกประเทศไทยอยู่ในช่วง
กระบวนกำรเริ่มต้นจึงไม่มีกำรปรับตัวทำงธุรกิจ และควรพิจำรณำประเด็นส ำคัญของ
ข้อตกลงในสนธิสัญญำก่อน เช่น นิยำมควำมหมำยของกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ 
สิทธิประโยชน์ และเงินลงทุนข้ันต่ ำ นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำยังเห็นว่ำ กำรร่วมมือกันแบบ 
Official Co-Production จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรรำยกลำงและรำยเล็กสำมำรถท ำ  
Co-Production ได้สะดวกมำกข้ึน  

2) กำรผลิตร่วมแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) เป็นกำรร่วมกันผลิตรำยกำร
ระหว่ำงบริษัทผู้ผลิตเนื้อหำ (Content Provider) เอง จำก 2 ประเทศหรือมำกกว่ำ  
โดยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตำมสัญญำทำงธุรกิจที่ตกลงกันเอง ซึ่งอำจท ำให้
ผู้ประกอบกำรพบอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น วิธีกำรเข้ำสู่ตลำดของประเทศคู่ค้ำ รวม
ไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และเงินทุนในกำรร่วมผลิตของประเทศคู่สัญญำ 
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รูปที่ 6-1: ควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินธุรกิจกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) 

6.1 ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจกับต่างชาติ 
ในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบของ Official Co-Production หรือ 

Unofficial Co-Production ผู้ประกอบกำรล้วนต้องเจอควำมท้ำทำยใหญ่ๆ 3 ด้ำนไดแ้ก่  
1) ด้ำนกฎหมำย  
2) ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม  
3) ด้ำนกำรเงิน  
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รูปที่ 6-2: ควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินธุรกิจกับต่ำงชำติ  

1) ด้ำนกฎหมำย เนื่องจำกแต่ละประเทศมีกำรใช้กฎหมำยและระบบกฎหมำยที่ไม่
เหมือนกัน ท ำให้เกิดควำมท้ำทำยแก่ผู้ประกอบกำรในกำรใช้กฎหมำย ซึ่งรวมไปถึง
ด้ำนควำมเช่ือมั่นทำงระบบกฎหมำยด้วย จำก The World Justice Project (WJP) 
ได้จัดอันดับประเทศที่กฎหมำยมีระบบนิติธรรมมำกที่สุด โดยประเทศเกำหลีใต้มี
อันดับสูงสุดอยู่ที่ 19 ส่วนอันดับที่รองลงได้มำได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียอันดับที่ 61 
ประเทศไทยอันดับที่ 64 ประเทศเวียดนำมอันดับที่ 67 และประเทศจีนอันดับที่ 80 
ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับควำมท้ำทำยที่จะเกิดข้ึน 
เช่น กำรศึกษำข้อกฎหมำยที่อำจเป็นประเด็นในเบื้องต้น หรือกำรจ้ำงส ำนักกฎหมำย
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในท ำสัญญำ 

2) ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม ในแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงทั้งในด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรม ควำมส ำเร็จในกำรร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงประเท ศจึงข้ึนอยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกำรยอมรับให้เกิดแก่ประเทศคู่ค้ำ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรควร
มีกำรศึกษำวัฒนธรรมเบื้องต้น เพื่อรับรู้พฤติกรรมทำงวัฒนธรรมของคนในประเทศ
นั้นๆ 

3) กำรเงิน เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกในกำรประกอบธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบกำรควรหำ
ผู้สนับสนุนหรือวำงแผนจัดกำรด้ำนกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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6.2 แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ Official Co-Production 
กำรผลิตร่วมแบบเป็นทำงกำร (Official Co-Production) ภำยใต้กำรท ำสนธิสัญญำหรือข้อตกลง

ระหว่ำงประเทศ กล่ำวคือ เมื่อรัฐบำลของบริษัทผู้ร่วมผลิตทั้งสองประเทศหรือมำกกว่ำ มีกำรเจรจำและลงนำม
สนธิสัญญำ (Treaty) อย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกันเพื่อส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรของ
ประเทศผู้ด ำเนินกำรผลิตโสตทัศน์ร่วมกันตำมข้อตกลง โดยเมื่อรัฐบำลของทั้งสองประเทศมีกำรลงนำม
สนธิสัญญำร่วมกันแล้ว บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำในแต่ละประเทศจะสำมำรถท ำเรื่องขออนุมัติให้โครงกำร (Project) 
ที่มีกำรร่วมผลิตน้ันกลำยเป็นข้อตกลงกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศแบบเป็นทำงกำร (Official 
Co-Production) ได้ ซึ่งเมื่อโครงกำรดังกล่ำวได้เป็น Official Co-Production แล้ว เนื้อหำที่ถูกผลิตภำยใต้
โครงกำรถือเป็นกำรผลิตภำยในประเทศรูปแบบหนึ่ง ท ำให้สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนที่เท่ำเทียมกันจำก  
ทุกภำคส่วนเสมือนเป็นกำรผลิตภำยในประเทศ โดยประเด็นที่น่ำสนใจมีดังนี้ 

 
รูปที่ 6-3: ประเด็นส ำคัญในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ (1) 

การนิยามความหมาย 

 ในกำรท ำข้อตกลงหรือสัญญำที่ดีจะต้องมีกำรนิยำมควำมหมำยของค ำให้มีควำมชัดเจน เพื่อให้ทุกฝำ่ย
มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน จำกกำรศึกษำจำกสนธิสัญญำหรือข้อตกลงในกำรท ำ Co-Production ของประเทศ
อื่นๆ ที่ปรึกษำพบว่ำกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ โดยมีนิยำมว่ำ กำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ หมำยถึง รำยกำรโทรทัศน์ เช่น ละครดรำม่ำ แอนิเมช่ัน รำยกำรบันเทิง รำยกำรสำร
คดีรวมถึงเนื้อหำออนไลน์ ที่ท ำโดยบริษัทผู้ผลิตของประเทศที่ลงนำมในสนธิสัญญำหรือข้อตกลงร่วมกัน 
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 จำกตัวอย่ำงกำรนิยำมที่ยกตัวอย่ำงมำ ที่ปรึกษำวิเครำะห์ว่ำ เนื้อหำเข้ำเกณฑ์ตำมนิยำมของรำยกำร
โทรทัศน์ที่เกิดกำรร่วมผลิตระหว่ำงประเทศ ที่ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถผลิตได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่  

1) รำยกำรวำไรตี้  
2) รำยกำรเกมโชว์   
3) แอนิเมช่ัน  
4) ละครดรำม่ำ  
5) สำรคดี  
แต่เนื่องจำกกำรนิยำมในข้อตกลงยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของแพลตฟอร์มทำงออนไลน์ ที่ปรึกษำ

จึงมีข้อสังเกตุในประเด็นต่อไปนี้  
1) เว็บซีรีส์ จะอยู่ภำยใต้กำรนิยำมภำยใต้สนธิสัญญำหรือข้อตกลงหรือไม่  
2) ควำมเป็นไปได้ที่ภำพยนตร์ที่จะอยู่ภำยใต้นิยำมของ Television program Co-Production 
อย่ำงไรก็ตำม กำรนิยำมว่ำอะไรคือ Television program Co-Production นั้น ข้ึนอยู่กับกำรตกลง

กันระหว่ำงกำรท ำสนธิสัญญำ 

 
รูปที่ 6-4: ประเด็นส ำคัญในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ (2) 

สิทธิประโยชน์ 
 เรื่องสิทธิประโยชน์ เป็นอีกเรื่องที่บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำควรให้ควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรประกัน
ผลประโยชน์ของบริษัทผู้ผลิตของแต่ละประเทศที่จะร่วมผลิตรำยกำร ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตเนื้อหำในแต่ละ



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 154 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

ประเทศได้รับอนุมัติโครงกำรในกำรร่วมผลิต บริษัทผู้ผลิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยหรือกำรก ำกับ
ดูแลของประเทศคู่สัญญำ โดยสิทธิประโยชน์ของบริษัทผู้ลิตที่จะได้รับภำยใต้สนธิสัญำในกำรท ำ Co-
Production สำมำรถเป็นในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินแบ่งได้หลักๆดังนี้ 

 กำรระบุสัญชำติของเนื้อหำที่ร่วมผลิต 
เนื้อหำที่ผลิตข้ึนภำยใต้กำรท ำ Official Co-Production ไม่ถือว่ำเป็นเนื้อหำต่ำงชำติ 
ผู้ประกอบกำรจึงได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นกำรจ ำกัดเนื้อหำจำกต่ำงประเทศ  

 กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลของประเทศคู่สัญญำ 
รัฐบำลจะต้องส่งเสริมเนื้อหำที่ผลิตข้ึนภำยใต้กำรท ำ Official Co-Production เสมือนเป็น
เนื้อหำที่ผลิตภำยในประเทศทุกประกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำร Co-Production ได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐ 

 กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ ในกรณีที่มีกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-
Production) ผู้ประกอบกำรจะมีภำพลักษณะที่ดีต่อผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ เนื่องจำกมี
ประสบกำรณ์ Co-Production ในระดับนำนำชำติ  

 
รูปที่ 6-5: ประเด็นส ำคัญในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ (3) 

การลงเงินทุน 
 ในกำรร่วมด ำเนินธุรกิจเรื่องเงินลงทุนเป็นเรื่องที่ส ำคัญ จำกตัวอย่ำงข้อตกลงที่ที่ปรึกษำศึกษำพบว่ำมี
กำรระบุเงินลงทุนข้ันต่ ำไว้ชัดเจน อำทิ ผู้ประกอบกำรแต่ละฝ่ำยต้องลงเงินทุนข้ันต่ ำไว้ที่ร้อยละ 10 ของเงิน
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ลงทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงกำรลงทุนด้ำนเทคนิค แต่หำกเป็นในกรณีของแอนิเมช่ันผู้ประกอบกำรแต่ละฝำ่ยตอ้งลง
เงินทุนข้ันต่ ำไว้ที่ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงกำรลงทุนด้ำนเทคนิค 

จำกกำรวิเครำะห์ของที่ปรึกษำพบว่ำ ในหลำยประเทศยังไม่มีกำรแบ่งเงินลงทุนข้ันต่ ำของรำยกำร
โทรทัศน์และแอนิเมช่ัน ประกอบกับกำรจ ำกัดกำรลงทุนข้ันต่ ำทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรเงินและทำงเทคนิคควรมี
กำรจ ำกัดกำรลงทุนให้มีควำมชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ กำรท ำ Official  
Co-Production ไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อตกลงระหว่ำงสองประเทศ อำจมีมำกกว่ำสองประเทศก็ได้ 
6.3 แนวทางการปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ Unofficial Co-Production 

กำรผลิตร่วมแบบไม่เป็นทำงกำร (Unofficial Co-Production) เป็นกำรร่วมกันผลิตรำยกำรระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร (ผู้ผลิตเนื้อหำ) จำกสองประเทศหรือมำกกว่ำ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตำม
สัญญำทำงธุรกิจที่ตกลง จำกกำรศึกษำข้อมูลของประเทศที่มีศักยภำพในกำร Co-Production กับประเทศ
ไทยมีพบว่ำ แต่ละประเทศมีข้อควรค ำนึงในกำรร่วมผลิต และผู้ประกอบกำรไทยควรปรับตัวในกำรด ำเนิน
ธุรกิจร่วมผลิตดังนี้ 
การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 

เนื่องจำกประเทศอินโดนีเซียเป็นตลำดที่มีศักยภำพในแง่ของขนำดตลำดและกำรโฆษณำที่เตบิโตอยำ่ง
รวดเร็วที่สุดในอำเซียน ประกอบกับคอมเมดี้ ดรำม่ำ เกมโชว์ เป็นเนื้อหำที่ได้รับควำมนิยมในเนื้อหำประเภท
รำยกำรโทรทัศน์ และตลำดเนื้อหำต่ำงประเทศ เช่น ละครอินเดียได้รับควำมนิยมในประเทศอินโดนีเซียด้วย
เช่นกัน จึงท ำให้ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภำพในกำรร่วมผลิตรำยกำรกับประเทศไทย 

ส ำหรับข้อควรค ำนึงถึงในกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กำรด ำเนิน
ธุรกิจ เนื่องจำก ธนำคำรโลกได้ระบุ กำรบังคับตำมสัญญำและกำรเริ่มต้นธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียมี
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนมำกและใช้เวลำในกำรท ำ ประกอบกับวัฒนธรรมและควำมเช่ือระหว่ำงประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศไทยมควำมแตกต่ำงกัน82 ดังนั้น เนื้อหำในกำรร่วมผลิตอำจจ ำหน่ำยเฉพำะรูปแบบเฉพำะของ
ตลำดอินโดนีเซียเท่ำนั้น 

หำกผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรร่วมผลิตเนื้อหำกับผู้ประกอบกำรเทศอินโดนีเซีย ผู้ประกอบกำรไทย
ควรมีกำรปรับตัวโดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ประกอบกำรอินโดนีเซียก่อนด ำเนินธุรกิจ และประเภทเนือ้หำ
ที่ผู้ประกอบกำรไทยควรผลิตเนื้อหำประเภทวำไรตี้และเกมโชว์ เพรำะมีควำมเป็นไปได้ที่จะได้รับกำรผลิต
ร่วมกับตลำดอินโดนีเซียมำกกว่ำละคร อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำบำงอย่ำง
เพื่อให้เข้ำกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย เช่น ประเด็นเรื่องกำรมีตัวละครเป็นเพศที่สำมในละคร 

                                                             
82 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia#enforcing-contracts#jakarta 
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รูปที่ 6-6: ข้อเสนอแนวทำงกำรปรับตัวของภำคธุรกิจส ำหรับ Unofficial Co-Production (1) 

การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 ปัจจุบันส่วนแบ่งกำรตลำดทำงโทรทัศน์ในประเทศเวียดนำมอยู่ใน 8 สถำนี ประเภทเนื้อหำที่ได้รับ
ควำมนิยมเป็นเนื้อหำประเภทเกมโชว์และละคร ซึ่งหำกเป็นรำยกำรต่ำงประเทศที่ได้รับควำมนิยมสว่นใหญเ่ปน็
เนื้อหำที่น ำเข้ำจำกประเทศไทยและประเทศอินเดีย นอกจำกนี้ ประเทศเวียดนำมมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ร่วมกับต่ำงประเทศจำกกำรน ำเข้ำรูปแบบและกำรผลิตร่วม ประเทศเวียดนำมจึงมีควำมเช่ียวชำญในกำรร่วม
ผลิตรำยกำรระหว่ำงประเทศ  

ผู้ประกอบกำรไทยควรมีข้อจ ำกัดส ำหรับ Co-Production ในประเทศเวียดนำม โดยผู้ประกอบกำร
ไทยควรผลิตประเภทเนื้อหำที่คนเวียดนำมนิยมรับชมในกำรเข้ำสู่ตลำดเนื้อหำในเวียดนำม ดังนั้น 
ผู้ประกอบกำรไทยควรผลิตเนื้อหำประเภทที่กล่ำวมำเพื่อให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้รับชมในประเทศ
เวียดนำม นอกจำกนี้ เนื่องจำกประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่ใช้ระบบปกครองแบบสังคมนิยม ดังนั้นกำรเริ่ม
ธุรกิจในเวียดนำมจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำก ผู้ประกอบกำรไทยที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ด ำเนินธุรกิจกับคน
เวียดนำมจึงควรระมัดระวังในส่วนนี้ เพรำะคนเวียดนำมจะใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวก่อนเริ่มต้นควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจ83 

จำกข้อจ ำกัดที่กล่ำวมำ ที่ปรึกษำมีข้อเสนอแนะในกำรปรับตัวทำงธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรไทย  
Co-Production ร่วมกับผู้ประกอบกำรเวียดนำมได้อย่ำงรำบรื่น ได้แก่ 

                                                             
83 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam#resolving-insolvency 
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1) ในกำรเข้ำสู่ตลำดเนื้อหำของประเทศเวียดนำมผู้ประกอบกำรไทยควรผลิตประเภทเนื้อหำให้
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เช่น ผู้ประกอบกำรไทยควรเริ่ม Co-Production เนื้อหำ
ประเภท เกมโชว์ วำไรตี้โชว์ และดรำม่ำ เนื่องจำกเป็นเนื้อหำที่คนเวียดนำมนิยมรับชมและ
ท ำให้เนื้อหำที่ผลิตมีโอกำสได้รับควำมนิยมจำกคนเวียดนำม  

2) เนื่องจำกกำรเริ่มต้นธุรกิจในเวียดนำมป็นเรื่องยำก เนื่องจำกคนเวียดนำมให้ควำมส ำคัญ
ทำงด้ำนช่ือเสียงและควำมสัมพันธ์ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรไทยควรสร้ำงควำมประทับใจในกำร
พบปะหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำรเวียดนำมก่อนเริ่มธุรกิจ เช่น กำร
อ่อนน้อมถ่อมตน84 

 
รูปที่ 6-7: ข้อเสนอแนวทำงกำรปรับตัวของภำคธุรกิจส ำหรับ Unofficial Co-Production (2) 

การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 
 ประเทศจีนเป็นอีกประเทศที่มีศักยภำพในกำร Co-Production เนื่องจำกประเทศจีนมีประชำกร
จ ำนวนสูงที่สุดในเอเชีย ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคชำวจีนในกำรรับชมเนื้อหำก ำลังเปลี่ยนกำรรับชมจำก
แพลตฟอร์มแอนะล็อกไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงประเภทเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์แนวโรแมน
ติกและประวัติศำสตร์ ท ำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่น่ำสนใจในกำร Co-Production  

ประเทศจีนมีข้อจ ำกัดที่อำจเป็นอุปสรรคในกำร Co-Production กับประเทศไทยหลักๆ ดังนี้  

                                                             
84 https://emerhub.com/vietnam/vietnam-business-culture/ 
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1) กำรก ำหนดประเภทเนื้อหำและกำรก ำกับดูแลเนื้อหำ เนื่องจำกประเทศจีนมีกำรควบคุม
เนื้อหำที่ค่อนข้ำงเข้มงวด เช่น เนื้อหำที่มีกำรย้อนเวลำกลับไปแก้ไขอดีต ซึ่งเป็นประเภท
เนื้อหำที่ผู้ประกอบกำรไทยควรระมัดระวัง  

2) เนื่องจำกรัฐบำลจีนส่งเสริมกำรใช้แพลตฟอร์มของตัวเองส ำหรับกำรเผยแพร่เนื้อหำ  
ทั้งแพลตฟอร์มโทรทัศน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้ชมในประเทศ ท ำให้เนื้อหำที่
ออกอำกำศบนแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ได้รับควำมนิยม  

3) เนื่องจำกประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนำดใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดผูประกอบกำรที่มีควำม
หลำกหลำย ซึ่งในกำร Co-Production อำจต้องมีกำรตรวจสอบว่ำผู้ประกอบรำยนั้น
น่ำเช่ือถือหรือไม่  

 ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับตัวทำงธุรกิจในกำร Co-Production ดังนี้  
1) ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับใช้เนื้อหำที่มีอยู่ในกำรเข้ำสู่ตลำดคู่ค้ำและตลำด CLMV 

รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงประเภทเนื้อหำที่มีลักษณะต้องห้ำม เช่น ควำมเช่ือโชคลำง กำรช้ีน ำทำง
เพศ ควำมรุนแรงหรือฆำตกรรม  

2) ผู้ประกอบกำรไทยควรพิจำรณำแพลตฟอร์มในกำรกระจำยเนื้อหำของประเทศจีน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงเนื้อหำและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

3) ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรตรวจสอบคู่ค้ำว่ำมีกำรจดทะเบียนธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โดย
ตรวจสอบข้อมูลจำกเว็บไซต์ของคู่ค้ำเพื่อท ำควำมรู้จักกับคู่ค้ำก่อนด ำเนินธุรกิจ รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบข้อมูลคู่ค้ำโดยใช้กลไกจำกภำครัฐ 

 
รูปที่ 6-8: ข้อเสนอแนวทำงกำรปรับตัวของภำคธุรกิจส ำหรับ Unofficial Co-Production (3) 
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การผลิตร่วมแบบไม่เป็นทางการระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศเกำหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภำพมำกที่สุดในแง่ของกำรเข้ำถึงตลำดโทรทัศน์และ

ควำมพร้อมด้ำนดิจิทัล ประกอบกับมูลค่ำกำรส่งออกเนื้อหำมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรน ำเนื้อหำเข้ำมำในประเทศถึง  
3 เท่ำ เนื่องจำกตลำดเอเชียมีควำมต้องกำรเนื้อหำของประเทศเกำหลีใต้สูง รวมถึงนโยบำยในกำรสนับสนุน
กำรผลิตร่วมกับเนื้อหำทำงโทรทัศน์อย่ำงชัดเจน ท ำให้ประเทศเกำหลีใต้เป็นประเทศที่น่ำสนใจหำก
ผู้ประกอบกำรไทยต้องกำร Co-Production 

ในกรณีกำร Co-Production ร่วมกันกับประเทศเกำหลีใต้ ประเด็นที่ผู้ประกอบกำรควรระมัดระวังมี
อยู่ 3 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่  

1) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพรำะประเทศเกำหลีใต้มีควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตเนื้อหำ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆมำใช้ในกำรผลิตด้วย เช่น VR โฮโลแกรม และกำรผลิต
ภำพคุณภำพ 4K  

2) คุณภำพและขนำดของเนื้อหำเพรำะเนื้อหำที่ผลิตโดยประเทศเกำหลีใต้มีคุณภำพสูง เช่น 
คุณภำพของภำพเคลื่อนไหวในละคร ดังนั้น ต้นทุนในกำร Co-Production จึงมีแนวโน้ม
ค่อนข้ำงสูง จึงอำจเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยกลำงและรำยเล็กที่มีต้นทุนในกำร
ประกอบกิจกำรไม่สูง  

3) กำรท ำธุรกิจกับคนเกำหลีใต้ ทุกอย่ำงข้ึนอยู่กับควำมสัมพันธ์ส่วนตัว ดังนั้น ล ำดับช้ันทำง
ต ำแหน่งทำงกำรงำนจึงเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในประเทศเกำหลีใต้85 

จำกข้อจ ำกัดที่ผู้ประกอบกำรควรระมัดระวังที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรปรับตวั
ทำงธุรกิจ เช่น  

1) ผู้ประกอบกำรไทยควรพัฒนำเทคโนโลยีและปรับปรุงก ำลังกำรผลิต เพื่อให้ได้คุณภำพเทียบเท่ำ
กับกำรผลิตเนื้อหำของเกำหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันประเทศเกำหลีใต้มีแนวโน้มกำรผลิตเนื้อหำเพื่อ
ตอบสนองแพลตฟอร์มออนไลน์มำกข้ึน  

2) ผู้ประกอบกำรไทยควรใช้ทรัพยำกรในอุตสำหกรรมให้เกิดประโยชน์ เช่น กำรหำผู้สนับสนุน กำร
ขอรับทุนที่รัฐบำลมีกำรสนับสนุนอยู่แล้ว  

3) ผู้ประกอบกำรไทยอำจขอรับเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐบำล เพื่อเป็นเงินทุนส ำหรับกำรเข้ำ
ตลำด Co-Production  

4) ผู้ประกอบกำรไทยควรมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับในกำรท ำงำนที่ดีและสร้ำงควำมไว้วำงใจใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรเกำหลีใต้ เพรำะหำกผู้ประกอบกำรไทยได้รับกำรแนะน ำให้รู้จักกับผู้ประกอบกำร
เกำหลีใต้ด้วยกัน ผู้ประกอบกำรไทยจะได้รับควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน 

                                                             
85 http://www.southkorea.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/south-korean-culture/ 
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รูปที่ 6-9: ข้อเสนอแนวทำงกำรปรับตัวของภำคธุรกิจส ำหรับ Unofficial Co-Production (4) 
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7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบัภาครัฐ 

หลังจำกกำรศึกษำภำพรวมโครงสร้ำงและทิศทำงกำรท ำธุรกิจ รวมไปถึงกฎระเบียบและนโยบำย
ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมร่วมมือประเทศต่ำงๆ และเปรียบเทียบกับประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
บริกำรโสตทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ในส่วนนี้ ที่ปรึกษำได้จัดท ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยและแนวทำงส่งเสริมกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษำจะจัดท ำข้อเสนอแนะในรูปแบบมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม
หรือสนับสนุนกำรร่วมผลิตเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย กสทช. และ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเครำะห์ผลกระทบที่จะตำมมำและผู้ได้รับผลกระทบ นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำ
จะจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปรับตัวของภำค
ธุรกิจ โดยข้อเสนอแนะจะมีทั้งหมด 7 ข้อ ส ำหรับ 5 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม 
กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ กรมกำรท่องเที่ยว และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
7.1 แนวทางการส่งเสริม และมาตรการป้องกันในการเปิดตลาดธุรกิจบริการโสตทัศน์ 

กำรเปิดตลำดคือกำรเปิดโอกำสทำงธุรกิจให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนและมีส่วนร่วมกับธุรกิจภำยในประเทศ 
โดยทั่วไปแล้วตลำดกำรค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศมักถูกจ ำกัดด้วยภำษี ค่ำธรรมเนียมในกำรน ำเข้ำและ
ส่งออกสินค้ำ/เครื่องจักร และกฎเกณฑ์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับภำษีอำกร อำทิ กำรตั้งกฎเกณฑ์ในกำรขอใบอนุญำต
ท ำงำน (Work Permit) กำรก ำหนดอัตรำกำรถือหุ้นของต่ำงชำติ กำรห้ำมให้ต่ำงชำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในบำง
สำขำธุรกิจ และกำรจ ำกัดปริมำณกำรส่งออกเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น กำรเจรจำกำรค้ำภำคอุตสำหกรรม
บริกำรอุตสำหกรรมบันเทิงของประเทศไทยที่ผ่ำนมำเป็นกำรเจรจำภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีแบบทวิภำคี ท ำใหก้ำร
เปิดเสรีหรือกำรผลักดันให้อุตสำหกรรมดังกล่ำวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยำวยังมีข้อจ ำกัด ด้วยเหตุนี้จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรเปิดตลำดเพื่อลดหรือขจัดข้อกีดกันทำงกำรค้ำดังกล่ำว อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแรงดึงดูดกำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย  

ส ำหรับตลำดธุรกิจบริกำรโสตทัศน์น้ันมีรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกำรเปิดตลำดอยู่หลักๆ 
3 รูปแบบ  โดยเรียงจำกรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่ต้องกำรควำมร่วมมือระหว่ำง 2 ฝ่ำยจำกน้อยไปมำก ดังนี้  

1) กำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำ (Content Exchange) ระหว่ำงประเทศ เช่น กำรส่งออก/
น ำเข้ำเนื้อหำที่ผลิต (Content Import and Export) และกำรซื้อขำยลิขสิทธ์ิเนื้อหำ 
(Content Licensing) ซึ่งกำรแลกเปลี่ยนเนื้อหำถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้ควำม
ร่วมมือระหว่ำง 2 ฝ่ำยน้อยที่สุดเพรำะว่ำเป็นเพียงกำรซื้อมำขำยไป ไม่ต้องอำศัย
ควำมร่วมมือในกำรร่วมผลิตหรือควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรจำกฝ่ำยประเทศคู่ค้ำ  

2) กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ (Co-Production) เป็นรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่อำศัย
ควำมร่วมมือจำก 2 ประเทศในหลำกหลำยด้ำน อำทิ ควำมร่วมมือด้ำนกำรเขียนบท 
เงินทุน (Cost Sharing) และนักแสดง เป็นต้น  



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 162 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

3) กำรร่วมทุน (Joint Venture) เป็นรูปแบบธุรกิจที่ต้องกำรควำมร่วมมือระหว่ำง 2 
ฝ่ำยมำกที่สุด เพรำะในกำรร่วมทุนกันน้ันทั้ง 2 ฝ่ำยต้องมีกำรแบ่งปันทรัพยำกรต่ำงๆ  
ไม่ว่ำจะเป็นในรูปของเงินทุน ควำมรู้ควำมช ำนำญ เทคโนโลยี หรือบุคคลำกร  

จำกรูปแบบธุรกิจ 3 รูปแบบที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำทั้ง 3 รูปแบบล้วนแต่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
กับฝ่ำยประเทศคู่ค้ำทั้งสิ้นไม่มำกก็น้อย ดังนั้นกำรเปิดตลำดโดยกำรจัดท ำนโยบำยที่เอื้อต่อกำรเข้ำมำลงทุน
หรือร่วมทุนของชำวต่ำงชำติจึงก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในด้ำนของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในประเทศ
ที่มำกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค กำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำคุณภำพแรงงำน กำรแพร่กระจำย
องค์ควำมรู้/ทักษะ (Knowledge Spillover) กำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ของบริษัทผู้เป็นประเทศคู่ค้ำ 
(Technical Know-how Spillover) และกำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงผลผลิต อย่ำงไรก็ตำมกำรเปิดตลำด
อำจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในด้ำนของกำรแย่งงำน กำรโดนเอำเปรียบจำกคู่ค้ำรำยใหญ่ในเรื่องของอ ำนำจ
ในกำรต่อรอง และกำรเสียรำยได้ทำงภำษีของรัฐบำล เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมผลกระทบด้ำนบวก
และป้องกันผลกระทบด้ำนลบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรเปิดตลำด จึงก่อให้เกิดแนวทำงกำรส่งเสริมและมำตรกำร
ป้องกันกำรเปิดตลำดดังที่ที่ปรึกษำได้สรุปไว้ตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

มาตรการส่งเสรมิการเปิดตลาด แนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกัน 

1. ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
(Intellectual 
Property) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทำงกำร
ส่งเสริมเรื่องทรพัย์สินทำงปญัญำ
(Intellectual Property) ตำม
พระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
255786 และพระรำชบญัญัตลิิขสิทธ์ิ
ฉบับที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 
255887 โดยพระรำชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
จะครอบคลมุถึงหลักกำรในกำร
คุ้มครองงำนอันมลีิขสิทธ์ิคือ ผู้
สร้ำงสรรค์ผลงำนเป็นผู้มสีิทธิแต่ผู้
เดียวที่จะท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำน 
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ให้เช่ำ ให้
ประโยชน์อันเกิดจำกงำนลิขสิทธ์ิแก่

ปัญหำละเมิดลิขสิทธ์ิใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตสือ่เป็นปัญหำ
ส ำคัญ แม้ว่ำในป ี2560 รำยงำนผล
กำรทบทวนรำยช่ือตลำดที่มีกำร
ละเมิดทรพัย์สินทำงปญัญำสูงใน
ประเทศคู่ค้ำของประเทศ
สหรัฐอเมรกิำ (Out-of-Cycle 
Review of Notorious Markets) 
ของส ำนักงำนผู้แทนกำรค้ำ
สหรัฐอเมรกิำ90 ไม่ปรำกฎช่ือย่ำน
กำรค้ำหรือศูนย์กำรค้ำในประเทศ
ไทยเป็นตลำดที่มีกำรละเมิดลิขสทิธ์ิ
ทำงปญัญำสูง แสดงให้เห็นว่ำ 

                                                             
86 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
87 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 
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มาตรการส่งเสรมิการเปิดตลาด แนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกัน 

ผู้อื่น อนุญำตใหผู้้อื่นใช้สทิธิดังที่กล่ำว
มำข้ำงต้น88 ทั้งนี้ กำรแก้ไขเพิม่เตมิใน
ฉบับที่ 2 มีสำระส ำคัญเกี่ยวกบักำร
เพิ่มมำตรำทีเ่กี่ยวข้องกบักำรบรหิำร
ลิขสิทธ์ิของผู้ถือครองและกำรก ำหนด
โทษกำรละเมิดมำตรกำรทำง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ แม้ภำครัฐมีกำรจัดท ำ
และใช้พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิดังกล่ำว
แต่จุดอ่อนยังอยูท่ี่กำรบังคับใช้ จำกผล
ส ำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกำจัด
อันดับคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้
ประเทศไทยอยู่อันดับ 40 จำก 45 
ประเทศ89 กำรละเมิดลิขสิทธ์ิยังมีให้
เห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย  

ประเทศไทยตระหนักถึงกำร
คุ้มครองและกำรบังคับกฎหมำย
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ ซึ่งเป็นกำร
ปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ เพื่อให้ส ำนักงำนผู้แทน
กำรค้ำสหรัฐอเมริกำเปลี่ยนสถำนะ
ของประเทศไทยจำกบัญชีประเทศ
ที่จับตำมองเป็นพเิศษ เป็นบญัชี
ประเทศทีจ่ับตำมอง และเป็นกำร
ส่งเสริมภำพลกัษณ์ของประเทศไทย
ให้มีควำมน่ำเช่ือถือในเวทรีะหว่ำง
ประเทศ  
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
ปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพยส์ินทำง
ปัญญำเกิดผลอย่ำงเป็นรปูธรรม
และยั่งยืน หน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง อำทิ กำรปฎิบัติงำนของ
กรมศลุกำกร ในฐำนะอนุกรรมกำร
ปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพยส์ินทำง
ปัญญำ 
กำรปฏิบัตงิำนของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ตำมแผนปฎิบัติกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรละเมิด
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ และส ำนักงำน 
กสทช. ควรร่วมมือในกำรบังคับใช้
กฏหมำยอย่ำงเครง่ครัด ทั้งตลำดที่
มีกำรขำยสินค้ำละเมิด (Physical 
Markets)  ตลำดออนไลน์ (Online 

                                                                                                                                                                                             
90 https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2017%20Notorious%20Markets%20List%201.11.18.pdf 
88 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635274 
89 https://prachatai.com/journal/2017/06/72186 
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มาตรการส่งเสรมิการเปิดตลาด แนวทางการส่งเสริม มาตรการป้องกัน 

Markets) รวมทัง้กำรละเมิด
ทรัพยส์ินทำงปัญญำในรูปแบบอื่น 
เช่น กำรละเมิดลิขสิทธ์ิรำยกำร
โทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก  
เป็นต้น 

2. วีซ่ำและใบอนญุำตท ำงำน 
(Visa and Work Permit) 

ในปัจจบุันกรมกำรท่องเที่ยวมีหน้ำที่ใน
กำรอนุมัติให้ชำวต่ำงชำติติดต่อขอ
อนุญำตเข้ำมำถ่ำยท ำภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์ต่ำงๆในประเทศไทย ประสำน
ควำมร่วมมือกบัหน่วยรำชกำร เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขอใช้
สถำนที่ หรอืทรพัย์สินของทำงรำชกำร 
รวมทั้งมีบริษัทผูป้ระสำนงำนด้ำน
ภำพยนตร์หรอืผูผ้ลิตสื่อต่ำงประเทศ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก นอกจำกนั้น 
BOI มีกำรช่วยเหลือในด้ำนกำร
อนุญำตให้น ำผูเ้ช่ียวชำญเข้ำมำท ำงำน
ในกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม อนุญำต
ให้ส่งออกเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น 
อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรศึกษำ พบว่ำ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำ
และใบอนญุำตในกำรท ำงำนยังคงใช้
ระยะเวลำที่นำน สง่ผลให้ต้นทุนในกำร
ผลิตของผูผ้ลิตเพิ่มข้ึนและมีโอกำสใน
กำรสญูเสียรำยได้ให้แก่ประเทศเพื่อน
บ้ำนที่มีทรัพยำกรกำรผลิตที่คล้ำยคลึง
กับไทย แต่มีข้ันตอนในกำรด ำเนนิ
ธุรกิจทีร่วดเร็วกว่ำ ดังนั้น  

ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่
มีควำมเป็นเสรีมำกขึ้น สง่ผลให้คน
ต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศ
ไทยมำกข้ึน ซึ่งประเทศไทยอำจ
ได้รับผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และกำรเมือง
ระหว่ำงประเทศได้  ดังนั้นเพื่อให้
กำรบริกำรจัดกำรแรงงำนต่ำงชำติ
เป็นไปอย่ำงมรีะบบภำครัฐ เช่น 
กระทรวงต่ำงประเทศอำจมีกำร
ทบทวนเงื่อนไขกำรใช้บัตรผ่ำนแดน 
(Border Pass) 
นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมลูคนเข้ำเมืองให้
ทันสมัยเพื่อให้สำมำรถเช่ือมโยง
ประสำนระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำร
ท่องเที่ยว กระทรวงแรงงำน91 เพื่อ
เป็นกำรก ำหนดสัดส่วนคนต่ำงชำติ
ไม่ให้เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย
มำกจนเกินไป 
 
 

                                                             
91 วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลยัอีสเทริ์นเอเชียปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือน มกรำคม-เมษำยน 2559 ฉบับสังคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร ์
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กำรประสำนงำนระหว่ำงกรมกำร
ท่องเที่ยวกับกระทรวงแรงงำนในเรื่อง
เอกสำร กระบวนกำรขออนุมัติ หรือ
กำรจัดต้ังศูนย์ให้ค ำปรึกษำและบรกิำร
ด้ำนเอกสำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
จะช่วยลดข้ันตอนระยะเวลำในขอวีซ่ำ
และใบอนญุำตในกำรท ำงำน และ
ส่งเสริมส่งเสริมกำรเปิดตลำดบริกำร
โสตทัศน์ได้อย่ำงด ี

3. นโยบำยสง่เสรมิกำรลงทุน 
(Investment Incentives) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) ปัจจบุันมีกำรส่งเสริมกำร
เปิดตลำดบรกิำรโสตทัศน์ในด้ำน
นโยบำยสง่เสรมิกำรลงทุน โดย BOI 
ช่วยสนับสนุนกำรพฒันำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทย ซึ่งธุรกิจภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์ อำทิ ภำพยนตร์แอนิเมช่ัน 
เข้ำข่ำยได้รับสทิธิประโยชน์ตำม
หลักเกณฑห์มวดกจิกำรที่ใช้เทคโนโลยี
ข้ันสูงซึง่มีควำมส ำคัญตอ่กำรพัฒนำ
ประเทศ โดยมสีิทธิประโยชน์ที่ได้รบั
คือ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี + 
merit หรือกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิม่เติมสูงสุด 3 ปี วงเงินยกเว้น
ภำษีเพิ่มเติมสูงสุด 300 เปอรเ์ซ็นต์
ยกเว้นอำกรน ำเข้ำเครือ่งจกัร ยกเว้น
อำกรวัตถุดิบผลิตเพื่อสง่ออก และ
อนุญำตใหส้่งออกเงินตรำ
ต่ำงประเทศ92 

เนื่องจำกประเทศไทยมีกำรสง่เสรมิ
กำรเปิดตลำดบริกำรโสตทัศน์ โดย
มีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของ 
BOI ซึ่งอำจสง่ผลใหม้ีผูม้ำขอรบั
สิทธิประโยชน์เป็นจ ำนวนมำก 
อย่ำงไรก็ตำม ทำง BOI ได้มี
หลักเกณฑก์ำรขอรับสิทธิประโยชน์
ในกำรสง่เสรมิกำรลงทุนอยู่แล้ว 
เช่น ในกำรขอรับสิทธิประโยชนเ์พื่อ
ถ่ำยท ำสำรคดีในด้ำนกำรลดหยอ่น
ภำษีอำกรขำเข้ำส ำหรัวัตถุดิบหรือ
วัสดุที่จ ำเป็น ผู้ขอสิทธิประโยชน์
จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่มสีัญชำติไทยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน93 

                                                             
92 คู่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ พ .ศ . 2560  
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4. สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน  
(Monetary Incentives) 

ประเทศไทยควรส่งเสริมกำรเปิดตลำด
บริกำรโสตทัศน์ผ่ำนโครงกำรกำรให้
สิ่งจูงใจทำงด้ำนกำรเงิน เช่น 
มำตรกำรเงินคืน และกำรให้ทุน โดยที่
ปรึกษำได้ศึกษำประโยชน์ของสิ่งจูงใจ
ดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศ มี
รำยละเอียดดังนี ้

 มำตรกำรเงินคืน: ใน
ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
เกำหลีใต้ ประเทศมำเลเซีย 
และ ประเทศองักฤษ เป็นต้น 
มีกำรใช้มำตรกำรเงินคืน/คืน
ภำษี ส ำหรับกองถ่ำยท ำ
ต่ำงชำติที่มำถ่ำยท ำใน
ประเทศของตน ภำยใต้
เงื่อนไขต่ำงๆ ทัง้นี้ 
องค์ประกอบหนึง่ที่ส ำคัญที่มี
กำรประเมินก่อนกำรอนมุัติ
เงินคืนน้ันคือโครงกำรที่ขอรบั
สิทธ์ิสำมำรถมสี่วนช่วยหรือ
สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ของ
ประเทศมำกนอ้ยเพียงใด โดย
จุดประสงค์คือกำร
ประชำสมัพันธ์กำรท่องเที่ยว 
กำรสร้ำงงำน และประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจอื่นๆ94 

 กำรให้ทุน: ประเทศแคนำดำมี

กำรใหส้ิ่งจูงใจทำงกำรด้ำนเงิน อำจ
ส่งผลให้ทำงภำครัฐใช้จ่ำย
งบประมำณ ซึง่กำรใช้จ่ำย
งบประมำณควรค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกร
ภำยในประเทศ ไม่ว่ำเป็นทำง
กำยภำพและทำงมนุษย์เทียบกบั
ผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึง่กำรให้
สิ่งจูงใจหรอืทุนของภำครัฐจะมี
เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรอยู่แล้ว ซึ่งท ำให้มั่นใจ
ในระดับได้ว่ำงบประมำณในกำร
ส่งเสริมบริกำรโสตทัศน์จะถูกท ำไป
ใช้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 
 

                                                                                                                                                                                             
93 คู่มือกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ พ.ศ. 2560 
94 2017 KOFIC Location Incentive Guidelines  
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กำรให้ทุนสนบัสนุนแบบให้
เปล่ำส ำหรบั  
Co-Production โดยจะ
สนับสนุนเฉพำะประเภท
รำยกำรโทรทัศน์ที่ก ำหนดคือ 
ละคร สำรคดี รำรยกำร
ส ำหรับเด็กและเยำวชน  
วำไรตี้ และศิลปะกำรแสดง 
ผ่ำนกลไกกำรมีสนธิสญัญำ
ระหว่ำงประเทศ หรือกำรผ่ำน
เกณฑ์คะแนนที่ก ำหนด 
(Point System) เช่น มีกำร
ใช้บุคลำกรหลกัที่เป็นชำว
แคนำดำกี่คน95 ดังนั้น หำก
ประเทศไทยจะเปิด 
ตลำดโสตทัศน์โดยกำรให้ทุน
นั้นควรระบหุลกัเกณฑก์ำรให้
ทุนและประเภทรำยกำรที่
ครอบคลมุอย่ำงชัดเจน 

5. งำนพบปะทำงธุรกิจ 
(Networking Event) 

กำรจัดงำนพบปะทำงธุรกจิของ
อุตสำหกรรมบริกำรโสตทัศน์แบบ
นิทรรศกำร กำรจับคู่ทำงธุรกจิ และ
กำรประกวด เป็นต้น โดยกจิกรรม
เหล่ำน้ีสำมำรถช่วยเปิดตลำดให้
อุตสำหกรรมดังกล่ำวและมีประโยชน์
ส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในเรื่องกำร
สร้ำงโอกำสให้กบัผูป้ระกอบกำร กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ (Connection) 
และกำรไดร้ับค ำแนะน ำจำกผูเ้ข้ำร่วม

เนื่องจำกในกำรจัดงำนพบปะทำง
ธุรกิจ ผูเ้ข้ำร่วมอำจมจี ำนวนมำก 
ดังนั้น จึงควรมกีำรลงทะเบียน
ผู้เข้ำร่วมงำน เพื่อกำรตรวจสอบ
กำรมีตัวตนของผู้เข้ำร่วม และลด
ปัญหำของกำรให้ข้อมลูเท็จของ
บริษัททีเ่ข้ำร่วม 

                                                             
95 Canada Media Fund: Development Program Guidelines 2017 - 2018 
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งำนท่ำนอื่นๆจำกทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดงำน Asia TV 
Forum & Market (ATF) ในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งมี Info-communications 
Media Development Authority 
หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลกจิกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมของประเทศ 
สิงโปรเ์ป็นหน่วยงำนสนบัสนุนหลักใน
กำรจัดงำนดังกล่ำว โดยงำน ATF เป็น
กำรรวมผูผ้ลิตรำยกำรโทรทัศน์จำก
ต่ำงประเทศทัง้หมด 54 ประเทศ 
ทั่วโลก และมีผูเ้ข้ำร่วมเป็นผู้ขำยกว่ำ 
700 รำยและผู้ซือ้กว่ำ 1,000 รำย96 
ทั้งนี้ ในงำนจะมีกำรจัดกจิกรรมพบปะ
ทำงธุรกจิด้วย ทั้งนี้ งำนดังกล่ำวได้
สร้ำงโอกำสให้กบัผูป้ระกอบกำรชำว
สิงค์โปร์และควำมสัมพันธ์ที่น ำไปต่อ
ยอดทำงธุรกจิต่อไปได ้

 

                                                             
96 http://www.asiatvforum.com/home/ 
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7.2 มาตรการสนับสนุน Co-Production 

 
รูปที่ 7-1: ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ  

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมแรกที่หน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยสำมำรถท ำเพื่อสนับสนุน
กำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดต้ังหน่วยงำนภำครัฐข้ึนมำเพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนหลัก (Competent Authority) ในกำรด ำเนินงำนและอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงจัดท ำ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรสนับสนุน Co-Production อย่ำงเป็นทำงกำร โดยในเรื่องกำรลงนำมสนธิสัญญำ
ระหว่ำงประเทศนั้น ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ระบุ
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช. ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ใน มำตรำ 27(22) ว่ำ “ให้ข้อมูลและร่วม
ด ำเนินกำรในกำรเจรจำหรือท ำควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือ
องค์กรระหว่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่นควำมถ่ี กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำร
โทรคมนำคม หรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง” และมำตรำ 27 (22/1) ว่ำ “ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ 
กสทช. และผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำต  จำก กสทช. ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร้องขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และจัดท ำ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”97  

                                                             
97

 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

Competent Authority 
(Missing)

Establish the Authority and Process

Solution 1

Co-production 
Measures Provider

Thai

Co-producer

NBTC

Submit 
Application

Approve 
Application

Co-production 

Certificate 

Granted

Claim the 
Benefits using 

certificate

1

Competent 
Authority 
(Missing)

Solution 3NBTC

Agreement
(Treaty)

Competent 
Authority 
(usually 

government 
agencies)

x
NBTC Act, Article 27 (22)

The NBTC cannot 
be the government 
representative to 
sign any 
international 
agreement

“No clear legal ground to support this operation”

Solution 2

Media Fund
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ดังนั้น หำกประเทศไทยต้องกำรที่จะท ำสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศในเรื่อง Co-Production 
ส ำนักงำน กสทช. ไม่มีอ ำนำจในกำรลงนำม แต่สำมำรถเป็นส่วนช่วยผลักดันในกำรเจรจำและให้ข้อมูลเพื่อให้
เกิดกำรลงนำมระหว่ำงประเทศได้ โดยหน้ำที่นี้จะต้องเป็นของกระทรวงเท่ำนั้น ภำยหลังกำรลงนำมใน
สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศนั้น รัฐบำลควรแต่งตั้งหน่วยงำนรัฐข้ึนมำเพื่อเป็นตัวแทนหลักในกำรด ำเนินงำน
และจัดท ำแนวทำงที่ชัดเจนส ำหรับกำรสนับสนุน Co-Production ทั้งนี้จำกกำรศึกษำแนวทำงปฏิบัติจำก
ต่ำงประเทศ องค์กรดังกล่ำวจะมีลักษณะหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนเป็นกำรอนุมัติและออกหนังสือรับรองกำร
ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) ให้แก่ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรขอรับสิทธิ
ประโยชน์จำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติและน ำ
หนังสือรับรองที่ได้จำกองค์กรที่ถูกแต่งตั้งไปขอรับสิทธิประโยชน์ต่อไปเท่ำนั้น  

ข้อดีของกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐข้ึนมำเพื่อท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนหลัก (Competent Authority) 
คือกำรด ำเนินงำนสนับสนุนส่งเสริม Co-Production จะมีประสิทธิภำพและลื่นไหลมำกข้ึน เนื่องจำกมี
ตัวกลำงเป็นผู้ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกและคัดกรองตรวจสอบโครงกำรที่เข้ำข่ำยกำรรับสิทธ์ิกำร
สนับสนุนต่ำงๆ ให้ก่อน โดยหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนนั้นจะเสียเวลำตรวจสอบน้อยลง จึง
ท ำให้ท ำงำนได้ลื่นไหลและเร็วยิ่งขึ้น  
7.2.1 ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กสทช. 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมที่ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถท ำเพื่อสนบัสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดต้ังกองทุนส ำหรับโครงกำร Co-Production และกำร
จัดท ำฐำนข้อมลูเนื้อหำรำยกำรและสนบัสนุนควำมร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกบัต่ำงประเทศ โดยมรีำยละเอียด
ดังนี ้

ข้อเสนอแนะส ำหรับส ำนักงำน กสทช. ในด้ำนเงินทุนสนับสนุนนั้นจะเป็นกำรให้เงินสนับสนุนส ำหรับ
โครงกำร Co-Production ผ่ำนกำรใช้งบประมำณภำยใน หรืองบกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ใน
กำรส่งเสริมผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์รำยเล็กไปจนถึงรำยกลำง โดยกำรจัดต้ังกองทุนดังกล่ำวสำมำรถก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของของอุตสำหกรรมกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยได้อย่ำงดี เช่น ส่งเสริมคุณภำพของเนื้อหำรำยกำร ช่วยผู้ประกอบกำรยกระดับทักษะด้ำนเทคนิค
ผ่ำนกำรร่วมมือกับบริษัทต่ำงชำติ และขยำยขนำดตลำดและกำรเข้ำถึงเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ออกอำกำศที่
ประสบปัญหำกับช่องโทรทัศน์ดิจิทัลอยู่ 

จำกกำรศึกษำอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กสทช. นั้น ที่ปรึกษำพบว่ำส ำนักงำน กสทช. สำมำรถให้
เงินสนับสนุนทุนดังกล่ำวได้ เนื่องจำก พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
มำตรำ 52 ระบุไว้ว่ำ “ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำรำยกำรใดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มี
กำรผลิตรำยกำร หรือผู้ประกอบกำรรำยใดปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำร
และคนด้อยโอกำสตำมมำตรำ 36 คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยจำกกองทุนได้ตำม
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หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด”98 ดังนั้น กำรให้เงินสนับสนุนเพื่อ Co-Production ถือว่ำเข้ำข่ำย
ในกำรสนับสนุนกำรผลิตรำยกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในที่นี้คืออุตสำหกรรมกิจกำรโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย 

 
รูปที่ 7-2: ข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำน กสทช. (1) 

ในส่วนของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อ  Co-Production นั้นมีทั้งด้ำน
บวกและด้ำนลบ โดยผลกระทบเชิงบวกจะส่งผลต่อ  

1) ตลาดกิจการโทรทัศน์: เงินทุนจำกส ำนักงำน กสทช. จะสำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ที่มีคุณภำพที่จะสำมำรถเผยแพร่และขำยได้ทั้งในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ 

2) เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม: เงินทุนจำกส ำนักงำน กสทช. จะกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน
ใหม่ๆ ในกำรผลิตเนื้อหำรำยกำร และปัจจัยทำงควำมต้องกำรเพื่อให้เกิดก ำลังซื้อของประชำชน 
ซึ่งจะน ำไปสู่กิจกรรมต่อเนื่องทำงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น กำรจ้ำงงำนหรือกำรลงทุนเพื่อเพิม่ก ำลงักำร
ผลิต 

3) โครงการ Co-Production: เงินทุนจำกส ำนักงำน กสทช. จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบกำรสนใจใน
กำรท ำ Co-Production มำกขึ้น ซึ่งจะน ำไปสู่กำรใช้งำนทักษะในอุตสำหกรรมได้มำกขึ้น 

 
 

                                                             
98 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

Initiate NBTC Co-production Grant

Recommendation

NBTC

Give grant to co-

production projects 

through internal 

budget and/or Media 

Fund to support small 
and medium Thai 

producers.

Rationales/Justifications 

Impact Assessment

• Market: stimulate quality content to be made available in both 

domestic and international markets

• Economy: new investment leads to multiplier economic effects

• Co-production: stimulate unofficial co-production and leverage 

production skill set in the industry

• NBTC: Time to set up might be too long and the budget has 

to be allocated.

• Grant Conditions: IP may be an issue for the full grant. 

Others conditions could be imposed but perceived as 

constraints.

• Giving out grant for co-production projects can help support local 
contents to go international as well as boost local workforce and 
expenditure.

Broadcasting Business Act B.E. 2551

NBTC may issue a 

new NBTC 

Notification to 

address this issue

2
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นอกจำกนี้ กำรให้เงินทุนส ำหรับ Co-Production อำจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ 
1) ส านักงาน กสทช.: กำรจัดตั้งกองทุนใหม่ข้ึนมำอำจต้องใช้เวลำนำน รวมไปถึงกำรจัดสรร

งบประมำณใหม่มำให้กองทุนนี้อำจต้องผ่ำนข้ันตอนพิจำรณำตัดสินใจ ซึ่งอำจยำกและใช้เวลำ
เช่นกัน 

2) เง่ือนไขการให้ทุน: หำกเป็นกำรให้ทุนเต็ม เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ และเงื่อนไขอื่นๆ 
ที่จะระบุไว้ในเงื่อนไขกำรให้ทุนอำจถูกมองเป็นปัญหำและข้อจ ำกัดในมุมมองของผู้ประกอบกำร 

 
รูปที่ 7-3: ข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำน กสทช. (2) 

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) อื่นๆ ที่
ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถท ำได้ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจขององค์กรคือจัดท ำฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำร 
(Content Database) และสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกับต่ำงประเทศ  
 จำกกำรศึกษำของที่ปรึกษำพบว่ำประเทศเกำหลีใต้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำรที่ ช่ือว่ำ  
K-Contentbank ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหำรำยกำรของประเทศเกำหลีใต้มำลง โดย
ภำยในฐำนข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย วีดิโอคลิปตัวอย่ำงรำยกำรแบ่งตำมประเภท ข้อมูลเนื้อหำรำยกำร และ
ข้อมูลติดต่อผู้จัดจ ำหน่ำย เป็นต้น เป้ำหมำยหลักของฐำนข้อมูลนี้คือกำรเป็นศูนย์กลำงโปรโมทเนื้อหำรำยกำร
ของประเทศเกำหลีใต้ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทสื่อต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
เนื้อหำไปสู่กำรเปิดตลำดใหม่ๆ99  

                                                             
99 http://www.kcontentbank.com/page/main_lg/index.do 

Create TV Content Database and International Collaboration

Recommendation

Create Thai TV 
Content Database and 
promote international 
collaboration  

Rationales/Justifications 

Impact Assessment

• Market: Content exchange would lead to international 

market expansion.

• Business: Thai contents database could lead to 

increase in content sale.

• Country: By encouraging content exchange through 
Thai contents database, there is an opportunity in 

presenting Thailand’s culture and tourism. 

• NBTC: It adds more work to NBTC’s responsibility.

• To support Thai production houses/broadcasters for 

promoting new market opening on content exchange, 

Thai contents database could be a linkage and platform for 

content exchange.

• Thai contents database could reduce overseas buyers’ 

hassle of having to contact multiple production 

houses/broadcasters to sort out their purchasing process. 

3

NBTC
• To better regulate the content according to NBTC’s roles 

and responsibilities.. 
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 ดังนั้น ส ำนักงำน กสทช. ควรสนับสนุนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำรในรูปแบบเดียวกันเพื่อเป็น
ฐำนกำรเช่ือมต่อและแพลทฟอร์มส ำหรับกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำร
ไทยในกำรเปิดตลำดใหม่ผ่ำนกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำร รวมไปถึงฐำนข้อมูลนี้สำมำรถส่งเสริมให้
เกิดกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำรมำกข้ึน เนื่องจำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะช่วยลดปัญหำและข้ันต้อน
กำรด ำเนินกำรของผู้ซื้อต่ำงชำติได้ นอกจำกนั้นฐำนข้อมูลนี้ยังสำมำรถเป็นกลไกที่จะช่วยให้ส ำนักงำน กสทช. 
ควบคุมดูแลเนื้อหำรำยกำรของกิจกำรโทรทัศน์ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น 
 ในส่วนของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแนวทำงกำรส่งเสริมจัดท ำฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำร 
และสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกับต่ำงประเทศนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อตลำดเนื้อหำ
รำยกำรของประเทศไทย ธุรกิจเนื้อหำรำยกำรของประเทศไทย และประเทศไทยในภำพรวม อย่ำงไรก็ตำม
อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อส ำนักงำน กสทช. โดยผลกระทบเชิงบวกมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ตลาดเน้ือหารายการ: กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำรสำมำรถน ำมำซึ่งกำรเปิดตลำด
ต่ำงประเทศของเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศไทย  

2) ธุรกิจเน้ือหารายการ: ฐำนข้อมูลเนื้อหำรำยกำรสำมำรถช่วยกระตุ้นกำรขำยของเนื้อหำรำยกำร 
ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรท ำก ำไรได้มำกข้ึน 

3) ประเทศไทย: กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำรผ่ำนฐำนข้อมูลนี้เป็นโอกำสของประเทศไทย
ในกำรน ำเสนอวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวไปสู่สำยตำชำวโลก 

โดยผลกระทบเชิงลบต่อส ำนักงำน กสทช. ที่จะเกิดข้ึนจำกกำรสนับสนุนจัดท ำฐำนข้อมูลและควำม
ร่วมมือในกำรท ำธุรกิจกับต่ำงประเทศ คืออำจสร้ำงงำนเพิ่มให้แก่ตัวส ำนักงำน 

7.2.2 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

 
รูปที่ 7-4: ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

Support Award Program Establishment and NBTC’s Involvement

Recommendation

• Support establishment of 

award/recognition program for 

co-production 

• Support NBTC’s involvement 

in supporting Thailand’s film and 
audiovisual industry

Rationales/Justification 

Impact Assessment

• Industry: Project great image for Thai content regarding 

quality of work
• MoC: Add value to the award-winning projects

• Gov’t Agencies: More efficient ways of work and objectives

achievement

• The award and recognition will help better the perception on Thai 

contents/companies quality from international perspective.

• Supporting award and recognition is in line with MoC’s strategy 5 

which is about relationship strengthening and good 

reputation/image support.

• Working closely with NBTC can bring about more integrated 

content policy/regulation and international 

collaboration/agreement. 

• It is in line with MoC’s objective 4 which is being a tool to support, 

coordinate and integrate operations regarding religion, arts and 

culture of gov’t and private institutions.

Ministry of 
Culture (MoC)

4

• MoC: More work is added to MoC’s roles and responsibilities.  
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ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปในเรื่องของกำรสนับสนุนให้เกิดสำขำรำงวัลและกำรเชิดชูเกียรติส ำหรับเนื้อหำ
รำยกำรโครงกำร Co-Production และกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกับส ำนักงำน กสทช. ใน
อุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย  
 จำกกำรศึกษำโครงสร้ำงและภำรกิจของกระทรวงวัฒนธรรมมำ พบว่ำยุทธศำสตร์ที่ 5 ในโครงสร้ำง
และภำรกิจของกระทรวงวัฒนธรรมระบุไว้ว่ำ “พัฒนำศักยภำพกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เกียรติภูมิและ
ภำพลักษณ์ที่ดีเพื่อน ำควำมเป็นไทยสู่สำกล”100 ดังนั้น ตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำวแล้วกระทรวงวัฒนธรรม
สำมำรถสนับสนุนให้เกิดสำขำรำงวัลและกำรเชิดชูเกียรติส ำหรับเนื้อหำรำยกำรโครงกำร Co-Production ได้ 
เนื่องจำกกำรให้รำงวัลจะช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและน ำพำประเทศไทยไปสู่ตลำดสำกล รวมไปถึง
ต่ำงประเทศจะมีควำมคิดที่ดีข้ึนต่อคุณภำพของผู้ประกอบกำรไทยและตัวเนื้อหำรำยกำรที่ผลิตด้วย 
 ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกับส ำนักงำน กสทช. ในอุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทัศน์ไทยนั้น กระทรวงวัฒนธรรมสำมำรถเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรด ำเนินงำนนี้ เพรำะในวัตถุประสงค์
ข้อ 4 ของกระทรวงวัฒนธรรมระบุไว้ว่ำ “เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม ประสำนและบูรณำกำรกำร
ด ำเนินงำน ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชุมชน และประชำชน”101 โดยกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกระทรวงวัฒนธรรมและส ำนักงำน กสทช. จะ
น ำมำซึ่งกำรบูรณำกำรแนวทำงสนับสนุนและมำตรกำรควบคุมเนื้อหำรำยกำรได้ดียิ่งข้ึนเพรำะแนวทำงและ
มำตรกำรต่ำงๆจะได้รับควำมยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกข้ึน นอกจำกนั้น กระทรวงวัฒนกรรมกับ
ส ำนักงำน กสทช. ยังสำมำรถร่วมสนับสนุนควำมร่วมมือและกำรลงนำมในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศของ
กระทรวงวัฒนธรรมได้ แม้ว่ำส ำนักงำน กสทช. จะไม่มีอ ำนำจในกำรลงนำมสนธิสัญญำก็ตำม 
 จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกแนวทำงกำรสนับสนุนให้เกิดสำขำรำงวัลและ
กำรเชิดชูเกียรติส ำหรับเนื้อหำรำยกำรโครงกำร Co-Production และกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนกับส ำนักงำน กสทช. ในอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยนั้น ที่ปรึกษำพบว่ำแนวทำง
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบเชิงบวกกับอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ ดังนี้  

1) อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย: กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติจะช่วยแสดงถึงภำพลักษณ์ที่ดี
ของอุตสำหกรรมในกำรมีเนื้อหำรำยกำรที่มีคุณภำพอยู่ในตลำด ซึ่งจะท ำให้ต่ำงชำติเช่ือมั่นในคุณภำพ
ของเนื้อหำรำยกำรจำกประเทศไทยมำกข้ึน 

2) ผู้ประกอบการ: กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับโครงกำรที่
ชนะรำงวัลของผู้ประกอบที่มีควำมสำมำรถ โดยรำงวัลดังกล่ำวอำจสำมำรถน ำไปต่อยอดทำงธุรกิจ
ต่อไปได ้

                                                             
100 https://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=1545&filename=index 
101 https://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=1545&filename=index 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 175 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

3) องค์การรัฐวิสาหกิจ: กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงองค์กำรรัฐวิสำหกิจนั้นจะก่อให้เกิดกำร
ท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และจะท ำให้องค์กำรรัฐวิสำหกิจต่ำงๆสำมำรถบรรลุยุทธศำสตร์และ
จุดประสงค์ของทำงองค์กำรได้ดียิ่งขึ้น 
ในส่วนของผลกระทบเชิงลบจำกข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสนับสนุนส ำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนั้ น

อำจเกิดข้ึนกับทำงกระทรวงวัฒนธรรมเอง เนื่องจำกกระทรวงวัฒนธรรมจะมีงำนที่เพิ่มข้ึนภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกระทรวงเอง 
7.2.3 ข้อเสนอแนะต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
รูปที่ 7-5: ข้อเสนอแนะต่อกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับ
กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ (กองทุนฯ) คือ ให้ทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง
ประเทศ (Co-Production) สนับสนุนสื่อที่ใช้นวัตกรรมในกำรผลิต เช่น กำรใช้กระบวนกำรสร้ำงภำพฮอโลแก
รม (Holography) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality และ virtual Reality) เป็นต้น รวมไป
ถึงทบทวนประเด็นเรื่องกำรบริหำรลิขสิทธ์ิที่ผู้ประกอบกำรมีควำมกังวลอยู่ 

ส ำหรับกำรสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ของกองทุนฯน้ัน กองทุนฯได้ตีควำมสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ไว้ว่ำ “สื่อที่มีเนื้อหำส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและควำมมั่นคง ส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรเรียน ทักษะกำรใช้ชีวิตของประชำชนโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน และส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัวและสังคมรวมถึงกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมสำมัคคี และสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมที่มีควำม

Enlarge Granting Scheme and Review Ownership Condition

Recommendation

• Welcome co-production to a 

granting framework 

• Support innovative content 

projects e.g. Web Drama, 

VR/AR, Hologram through 
collaboration with relevant 

government agencies

• Review rights/ownership 

conditions attached to the 

granted projects

Rationales/Justifications 

Impact Assessment

• Industry: Receiving grant can spark Thai producers 
interest in doing co-production. 

• Thai Citizens: By supporting safe and creative contents, 
more mentioned types of content will be available in the 
market.

• Producers: They will be more willing to apply for grants 
if the ownership belongs to them since it would allow 
better business flexibility and feasibility. 

• Government: No direct benefit back to the gov’t
• Media Fund: Lose of control over the granted projects 

after the project completion

• Giving out grant for co-production projects can help support 
local contents to go international.

• To encourage safe and creative content production, 
innovative projects support could bring about better ways of 
learning for Thai people.

• When receiving grant, the content ownership belongs to 
Media Fund which makes Thai producers concerned about 
commercial usage.

Media Fund

5
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หลำกหลำยได้อย่ำงเป็นสุข”102 รวมไปถึงกำรมีภำรกิจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรสนับสนุนและ
กระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงนวัตกรรมสื่อแบบต่ำงๆ เพื่อทลำยกรอบ
กำรผลิตเนื้อหำแบบเดิมๆ เพิ่มเนื้อหำที่เป็นทำงเลือกในกำรรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มำกข้ึน และน ำเสนอ
ข้อมูลที่จ ำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องกำรเพื่อกำรเล่ำเรื่องที่รอบด้ำน หลำกหลำยแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่
เป็นประโยชน์สู่กำรมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้ำงฐำนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกำรสร้ำง
สื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์103 ที่ปรึกษำจึงเห็นว่ำทำงกองทุนฯพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์สำมำรถให้
ทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศและสนับสนุนสื่อที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกำรผลิตได้ 
โดยเนื้อหำรำยกำรหรือสื่อเหล่ำน้ีที่อำจจะเกิดมำจำกกำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศควรได้รับกำรสนับสนุนจำก
ทำงกองทุนฯด้วย เพื่อส่งเสริมเนื้อหำรำยกำรที่ผลิตโดยคนไทยที่อำจมีเงินทุนไม่มำกออกไปสู่เวทีโลก 
นอกจำกนั้น กำรนวัตกรรมสื่อต่ำงๆในกำรผลิตน้ันจะสำมำรถก่อให้เกิดเนื้อหำทำงเลือกที่ผู้ชมสำมำรถเรยีนรูส้ิง่
ใหม่ๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับภำรกิจของกองทุนฯ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นครั้งที่ 2 กำรสัมภำษณ์กับคุณ
วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดกำรกองทุน และกำรจัดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นครั้งที่  4 ที่ปรึกษำพบว่ำกองทุน
พัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์นั้นให้ทุนเต็มแก่โครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ โดยลิขสิทธ์ิของ
โครงกำรจะตกเป็นของกองทุนฯแต่เพียงผู้เดียว กำรจะน ำไปใช้เผยแพร่เชิงพำณิชย์นั้นต้องเจรจำกับกองทุนฯ
เป็นกรณีไป ซึ่งประเด็นเรื่องลิขสิทธ์ินี้เป็นข้อที่น่ำกังวลส ำหรับผู้ผลิต เนื้อหำรำยกำรและสื่อต่ำงๆอย่ำงมำก 
ผู้ผลิตบำงรำยถอนตัวจำกกำรรับทุนเพรำะกังวลถึงควำมยุ่งยำกเรื่องลิขสิทธ์ิที่อำจตำมมำภำยหลัง ดังนั้น 
กองทุนฯควรทบทวนประเด็นเรื่องลิขสิทธ์ิที่ติดมำกับกำรให้ทุนอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วนอีกที เพื่อคลำยควำมกังวล
ของผู้ผลิตสื่อไทย  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกแนวทำงกำรให้ทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) กำรสนับสนุนสื่อที่ใช้นวัตกรรมในกำรผลิต และกำรทบทวน
ประเด็นเรื่องลิขสิทธ์ิ ที่ปรึกษำพบว่ำแนวทำงดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจำกหลำยภำคส่วน โดยผลกระทบเชิงบวกอำจส่งผลต่ออุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ใน
ภำพรวม ประชำชนไทย และผู้ผลิตเนื้อหำรำยกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์: กำรให้ทุนส ำหรับกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำง
ประเทศ (Co-Production) และสนับสนุนสื่อที่ใช้นวัตกรรมในกำรผลิตนั้นอำจจุดประกำยให้
ผู้ผลิตสนใจในกำรท ำ Co-Production ที่มีคุณภำพป้อนเข้ำสู่ตลำดไทยและต่ำงประเทศได้เยอะ
ข้ึน 

                                                             
102 http://thaimediafund.or.th/web/default.html?P=about 
103 http://thaimediafund.or.th/web/default.html?P=about 
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2) ประชาชนไทย: จำกกำรสนับสนุนส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ของกองทุนจะช่วยใหผู้ผ้ลติ
สนใจในกำรผลิตสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์เพื่อเผยแพร่ในตลำดมำกขึ้น ดังนั้นประชำชนไทยจะ
ได้รับชมสื่อที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์เยอะข้ึน 

3) ผู้ผลิตเน้ือหารายการ: หำกมีกำรทบทวนเรื่องลิขสิทธ์ิของโครงกำรให้เป็นไปในทิศทำงที่ดีข้ึนแก่
ผู้ผลิตน้ันจะท ำให้ผู้ผลิตขอรับสิทธิประโยชน์น้ีมำกขึ้น เพรำะกำรท ำธุรกิจจะเป็นไปได้และมีควำม
ยืดหยุ่นมำกขึ้น เช่น ผู้ผลิตไม่ต้องไปเจรจำต่อรองกับกองทุนฯทุกครั้งที่ต้องกำรน ำเนื้อหำรำยกำร
ที่ผลิตไปใช้ต่อยอดทำงธุรกิจต่อไป 

ในส่วนของผลกระทบเชิงลบของแนวทำงข้ำงต้นอำจเกิดกับรัฐบำลไทยและกองทุนฯ เนื่องจำกกำรให้
ทุนที่ได้รับเงินสนับสนุนมำจำกรัฐบำลนั้น ขณะนี้นอกจำกกำรได้ถือครองลิขสิทธ์ิแล้วรัฐบำลไม่ได้รับประโยชน์
ทำงตรงใดๆ กลับมำจำกกำรให้ทุนเลย และหำกมีกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรบริหำรลิขสิทธ์ิของโครงกำรไม่
อยู่ในมือกองทุนฯแต่เพียงผู้เดียวก็ยิ่งจะท ำให้เสียกำรควบคุมขึ้นไปอีก 
7.2.4 ข้อเสนอแนะต่อกรมการท่องเท่ียว 

 
รูปที่ 7-6: ข้อเสนอแนะต่อกรมกำรท่องเที่ยว 

แนวทำงกำรสนับสนุนกำรร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศส ำหรับกรมกำรท่องเที่ยวคือกำร
ปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนสูงสุดของมำตรกำรเงินคืนจำกเดิมร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20104 เป็น ร้อยละ15 ถึง ร้อย

                                                             
104 ประกำศกรมกำรท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข ส ำหรับกำรขอรับสิทธิประโยชน์ตำมมำตรำกำรส่งเสริมกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 
2560 

Revise Benefits to Better the Scheme

Recommendation

Department of 

Tourism

Rationales/Justifications 

Impact Assessment

• Country: It will directly attract larger production 
expenditure occurred in Thailand which would help 
boost Thailand’s economy. 

• Country: It can indirectly attract new foreign 
production projects to Thailand. 

• Dept of Tourism: Cash rebate cost is increased. 

• Increasing cash rebate cap would make Thailand’s position 
on being a shooting destination more competitive 
compared to other countries in ASEAN. 

• Having a higher progressive cash rebate rate could 
encourage larger size of investment spent in Thailand which 
would result in the country’s revenue inflow. 

Increase cash rebate cap to 15% -

30% to attract foreign production 

projects to spend more in Thailand
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• It could indirectly draw more co-production projects to 
Thailand. 



 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  หน้ำ 178 
โครงกำรก ำหนดแนวทำงส่งเสริมโอกำสในกำรท ำกำรค้ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกำรโทรทัศน์ในภูมิภำคอำเซียน 
 

ละ 30 ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เป็นงินลงทุนที่มำจำกต่ำงประเทศที่ใช้จ่ำยในรำชอำณำจักรไทย เพื่อท ำให้โครงกำรมี
ควำมโดดเด่นมำกขึ้น 
 จำกกำรศึกษำเรื่องอัตรำคืนเงินและคืนภำษีในต่ำงประเทศ ที่ปรึกษำพบว่ำประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
เช่น ประเทศเกำหลีใต้น้ันมีกำรก ำหนดอัตรำเงินคืนอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 25105 และประเทศมำเลเซียมี
กำรก ำหนดอัตรำเงินคืนอยู่ที่ร้อยละ 30106 ส่วนประเทศนอกภูมิภำคเอเชีย เช่น ประเทศอังกฤษมีกำรก ำหนด
อัตรำคืนภำษีอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 25107 และประเทศนิวซีแลนด์ก ำหนดอัตรำคืนภำษีอยู่ที่ร้อยละ 20 
ถึง ร้อยละ 40108 ตำมล ำดับ โดยจุดประสงค์ของมำตรกำรเงินคืนเหล่ำนี้คือเพื่อให้เกิดกำรโปรโมทกำร
ท่องเที่ยว อัตรำกำรจ้ำงงำน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนก้ำวหน้ำเป็น
ร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 30 จะช่วยดึงดูดควำมสนใจให้กองถ่ำยท ำมีกำรใช้จ่ำยในประเทศไทยมำกข้ึน ซึ่งจะท ำ
ให้ประเทศไทยมีเงินไหลเข้ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจมำกขึ้น อีกทั้ง กำรมีอัตรำเงินคืนเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำประเทศ
ใกล้เคียง เช่น ประเทศมำเลเซีย จะท ำให้ประเทศไทยกลำยมำเป็นจุดหมำยกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ รำยกำร
โทรทัศน์ และอื่นๆได้ นอกจำกนั้น กำรเพิ่มอัตรำเงินคืนยังสำมำรถดึงดูดกองถ่ำยท ำที่ไม่เคยถ่ำยท ำในประเทศ
ที่ก ำลังเลือกหำสถำนที่กำรถ่ำยท ำอยู่ให้มำใช้สถำนที่ในเมืองไทยทำงอ้อมก็เป็นได้ 
 ที่ปรึกษำท ำกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนน้ี จงึพบว่ำอำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับประเทศไทยในเรื่องของกระตุ้นให้เกิดกำรใช้จ่ำยที่สูงข้ึนจำกกำรถ่ำยท ำใน
รำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะส่งผลไปถึงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภำพรวม และอำจสำมำรถดึงดูดกอง
ถ่ำยท ำใหม่ๆจำกต่ำงประเทศได้ทำงอ้อมอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนจะส่งลผกระทบที่ไม่
ค่อยดีนักต่อกรมกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกหำกมีกำรปรับเพิ่มอัตรำเงินคืนจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยของกรมกำร
ท่องเที่ยวในกำรให้สิทธิประโยชน์น้ีเพิ่มข้ึน ดังนั้นกรมกำรท่องเที่ยวจะต้องจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสม 

7.2.5 ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมที่กรมสง่เสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศสำมำรถท ำเพื่อสนบัสนุนกำร

ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ระหว่ำงประเทศ (Co-Production) คือกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผูป้ระกอบกำรธุรกจิทัง้
ในและนอกประเทศ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรจบัคู่ทำงธุรกิจส ำหรับธุรกจิบริกำรโสตทัศน์ เพือ่ช่วยในกำรขยำย
ช่องทำงตลำดแก่ธุรกจิภำพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 

จำกกำรศึกษำของที่ปรึกษำพบว่ำปัจจุบันทำงกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลบุคคล/ผู้ประกอบกำร กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมจับคู่เจรจำกำรค้ำ และกำรจัดงำนแสดงสินค้ำอยู่บ้ำงแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีระบบหรือกำร
ส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรโสตทัศน์โดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ยำกต่อผู้ประกอบกิจกำรธุรกิจบริกำร
โสตทัศน์ในกำรเช่ือมต่อ ซื้อขำยแลกเปลี่ยนเนื้อหำรำยกำรกับคู่ค้ำทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้นที่ปรึกษำจึง
                                                             
105 http://www.koreanfilm.or.kr/jsp/coProduction/locIncentive.jsp 
106 http://www.filminmalaysia.com/ 
107 http://www.bfi.org.uk/film-industry/british-certification-tax-relief/about-tax-relief 
108 http://www.kftv.com/country/new-zealand/guide/incentives 
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เห็นสมควรว่ำทำงกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจบริกำรโสตทัศน์โดยเฉพำะ ซึ่งภำยในฐำนข้อมูลนั้นอำจประกอบด้วย ช่ือบริษัท รูปแบบเนื้อหำที่ผลิต 
และข้อมูลติดต่อ เป็นต้น นอกจำกนี้กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรสร้ำงโอกำสกำรค้ำส ำหรับธุรกิจ
บริกำรโสตทัศน์โดยกำรจัดกิจกรรมจับคู่ทำงธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงตลำดและช่วย
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศ 

 
รูปที่ 7-7: ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

 ในส่วนของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรธุรกิจและกำร
ส่งเสริมกำรจับคู่ทำงธุรกิจส ำหรับธุรกิจบริกำรโสตทัศน์นี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อภำคส่วนต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการโสตทัศน์ต่างประเทศ: กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่
ครอบคลุมและเช่ือถือได้น้ันท ำให้เอื้อต่อกำรติดต่อและกำรหำคู่ค้ำทำงธุรกิจ 

2) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการโสตทัศน์ไทย: กำรจัดกิจกรรมจับคู่ทำงธุรกิจสำมำรถน ำมำซึ่งโอกำส
ในกำรร่วมธุรกิจทั้งภำยในและนอกประเทศ  

3) ประเทศไทย: กำรจัดให้มีงำนแสดงผลงำนทำงธุรกิจถือเป็นโอกำสของประเทศไทยในกำรดึงดูด
นักลงทุนต่ำงชำติให้เข้ำมำร่วมลงทุนในไทย 

อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกิจกรรมจับคู่ทำงธุรกจิ อำจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ในเรือ่งของค่ำใช้จ่ำยทีอ่ำจเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรจัดกจิกรรมดงักล่ำว 

 


