
สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ
การศกึษาผลกระทบของ OTT ต่อกจิการกระจายเสยีง

และกจิการโทรทศัน์ และแนวทางการสง่เสรมิและก ากบัดแูล



สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

และแนวทางการส่งเสริมและก ากับดูแล 
 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางการ
ส่งเสริมและก ากับดูแล เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของบริการ OTT ประเภทสื่อโสตทัศน์ในบริบทประเทศไทย  
ใน 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจที่เป็นการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงโครงสร้าง พฤติกรรม และ 
ผลประกอบการ (Structure-Conduct-Performance: SCP Approach) และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมที่
เป็นการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์
ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษากฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการก ากับดูแลบริการ OTT และอุตสาหกรรม
กระจายเสียงและโทรทัศน์และภาพยนตร์ในบริบทประเทศไทย 

วรรณกรรมปริทัศน์ที่ได้จากการศึกษาในบริบทประเทศไทยจะถูกน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับ
การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการผลิตและน าเสนอเนื้อหารายการผ่านบริการ OTT ในประเทศกรณีศึกษา
จ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และการศึกษาแนวทางการก ากับ
ดูแลและแนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ OTT จากกรณีศึกษาต่างประเทศจ านวน 5 แห่ง ที่มีบริบท
และแนวทางในการก ากับดูแลทีแ่ตกต่างกัน ได้แก่  

1. สหภาพยุโรปที่มีความชัดเจนในมิติด้านการก ากับดูแลบริการ OTT เพราะมีการก าหนดนิยาม
ทางกฎหมายและออกแบบกฎหมายเฉพาะส าหรับบริการ OTT ไว้ชัดเจน โดยมีประเทศเดนมาร์กเป็น
กรณีศึกษาที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงและมีดัชนีเศรษฐกิจและสังคมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป 
รวมถึงรับเอาแนวทางการก ากับดูแลจากสหภาพยุโรปไปเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายในการก ากับดูแล 

2. สหราชอาณาจักรที่เป็นตลาดบริการ OTT ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป 
3. ประเทศสิงคโปร์ เป็นกรณีศึกษาของแนวทางการก ากับดูแลที่เข้มงวด โดยมีแนวทางการก ากับ

ดูแลที่อาศัยกฎหมายและพระราชบัญญัติที่มีอยู่เดิมมาใช้กับ OTT ด้วยการมอง OTT เป็น Internet Content 
Providerภายใต้ Broadcasting Act ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนทุกกรณี 

4. เกาหลีใต้ เป็นกรณีศึกษาที่มีแนวทางการด าเนินการที่ผสมระหว่างการมีหน่วยงานก ากับดูแล
บริการ OTT กับการใช้กฎที่มีอยู่เดิม 

5. ประเทศญี่ปุ่นที่มีรากฐานในการใช้แนวทางการก ากับดูแลกันเองกับผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ที่เข้มแข็งได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาชน และ
ยังไม่มีการออกแบบการก ากับดูแลเฉพาะส าหรับบริการ OTT 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการศึกษามาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ก ากับดูแลบริการ OTT และการส่งเสริมและก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้ 
ภูมิทัศน์สื่อใหม่ เพ่ือสามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาวางกรอบแนวทางการก ากับดูแลบริการ 
OTT และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
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ผลกระทบของบริการ OTT ในประเทศไทย 

การศึกษาผลกระทบของบริการ OTT ในบริบทประเทศไทยครอบคลุมผลกระทบในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ในบริบทประเทศไทย อัตราการขยายตัวและเติบโตของบริการ OTT โดยเฉพาะจากต่างประเทศ
ส่งผลกระทบต่อกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ ส าหรับมิติเชิง
เศรษฐกิจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้  

1. ผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  
จากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (structure) พบว่าสัดส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ลดลงเป็นผลให้เกิดปัญหาอัตราการเติบโตที่ติดลบของอุตสาหกรรมโทรทัศน์แบบดั้งเดิม  ในภาพรวม
อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีรายได้ลดลง กลุ่มฟรีทีวีมีรายได้จากการโฆษณาลดลงเนื่องจากผู้โฆษณาหันไปลงทุนกับ
แพลตฟอร์มบริการ OTT กันมากข้ึนตามกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อวิดีโอออนดีมานด์ การตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ นอกจาก
พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคแล้ว ปัจจัยหลักที่ร่วมส่งผลให้บริการ OTT มีอัตราการเติบโต
ที่เข้มแข็ง ได้แก่ พฤติกรรมการตั้งราคา (pricing behaviors) เช่น ในกลุ่มท่ีมีรูปแบบการหารายได้จากการเก็บ
ค่าสมาชิก (Subscription-based Video on Demand: SVoD)  มีการใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาแบบต่ า 
เพ่ือดึงดูดผู้บริโภครายใหม่และ/หรือรักษาไว้ซึ่งผู้บริโภครายเดิม อาทิ การทดลองใช้งานฟรี (free trial)  
การลดราคาค่าสมาชิกขั้นต่ า การตั้งราคาแบบลดหลั่นตามรูปแบบการใช้ (tiered pricing) และการให้บริการ
แบบฟรีเมียม (freemium) ซึ่งหากเทียบกับราคาของผู้เล่นเดิมในตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีต้นทุน
สูงกว่าโดยเฉพาะจากการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท าให้ผู้ใช้เลือกบริการ OTT ที่ราคาต่ ากว่า และ 
ในตลาดฟรีทีวี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องสัดส่วนรายได้  
ที่ลดลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างชัดเจน โดยบริการ OTT เป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก เนื่องจากระยะเวลา 
ในการรับชมและจ านวนผู้ชมในอุตสาหกรรมเดิมถูกแบ่งสรรปันส่วนไปยังแพลตฟอร์ม OTT ซึ่งย่อมท าให้
โฆษณาถูกแบ่งตามไปด้วย ก าไรจากหน้าจอโทรทัศน์จึงลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อัตราการเติบโตของกิจการ
โทรทัศน์แบบฟรีทีวีติดลบ ท าก าไรได้น้อยลง แม้จะเป็นผู้เล่นรายเดิมที่เคยได้รับความนิยมสูงอย่างมากในอดีต 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหายังคงสูงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสถิติจากวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่แสดงสัดส่วนรายได้ของผู้ให้บริการรายส าคัญในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และอัตราการ
เติบโตของโฆษณาในแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงอัตราการเติบโตของตลาดบริการ OTT แบบ SVoD ในไทยที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โดยอัตราการเติบโตของตลาดที่ถดถอยและภาวะการลดลง

ของรายได้ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนิน
กิจการและโครงสร้างองค์กรเพ่ือความอยู่รอด ในยุคหลังกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (post-
broadcasting) โดยกลยุทธ์การปรับตัวหลักทั้งในระยะสั้นและยาว เช่น 

2.1 การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือลดต้นทุนและปรับทิศทางการด าเนินกิจการหรือการ
ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (positioning) ใหม่ เช่น ช่อง 3 มีการทาบทามผู้บริหารจาก LINE มาร่วมงาน 
และมีการลดต้นทุน/บริการลงเหลือเพียงช่องรายการ CH3 HD (คืนใบอนุญาตประกอบกิจการบางส่วน ได้แก่ 
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CH3 SD, CH3 Family) และยุบรวมแพลตฟอร์ม Mello.me กับช่องทางออนไลน์ที่มีให้เหลือแพลตฟอร์ม
เดียว คือ CH3+ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์เพียงช่องทางเดียวและตอบสนองต่อพฤติกรรม
การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีการปรับนโยบายหลักขององค์กรจากการเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตเนื้อหา
เพ่ือออกอากาศเองไปเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาที่ป้อนเนื้อหาให้กับแพลตฟอร์มบริการ OTT ต่างๆ และมุ่งสร้าง
รายได้จากการบริหารศิลปินและการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับฐานผู้ชมที่เพ่ิมขึ้นจากแพลตฟอร์มเหล่านี้  
เพ่ือทดแทนรายได้จากโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ลดลง 

2.2 การใช้เนื้อหาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และ
แพลตฟอร์มบริการ OTT เช่น การใช้กลยุทธ์ “single content, multiple platforms” ของช่อง 3 ที่เผยแพร่
เนื้อหาของโทรทัศน์ในแพลตฟอร์มที่ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีการสร้างแพลตฟอร์ม CH3+ 
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาของช่องเพ่ือตอบสนองต่อวิถีการบริโภคในยุคนี้  และการสร้างแพลตฟอร์ม 
Bugaboo.tv ของช่อง 7 เพ่ือช่วยรักษาสมดุลทางธุรกิจและเพ่ิมจ านวนผู้ชม 

2.3 การขายสิทธิ์เนื้อหาเพ่ือออกอากาศในโทรทัศน์ต่างประเทศ (simulcast) เพ่ือเพ่ิมรายได้
จากเนื้อหาที่มีอยู่ด้วย เช่น ช่อง 3 หรือ True ที่ขายสิทธิ์เนื้อหาให้ต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน เกาหลีใต้ 
และกลุ่มอาเซียน เพ่ือสร้างรายได้จากเนื้อหาที่มีอยู่ให้มากขึ้นเพ่ือชดเชยสัดส่วนรายได้ที่ลดลงจากกิจการ
โทรทัศน์ 

2.4 การซื้อสิทธิ์เนื้อหา (intellectual property rights: IP) จากต่างประเทศเพ่ือน ามาปรับ
และพัฒนาให้มีความใกล้ทางวัฒนธรรม (cultural proximity) เช่น ช่อง 3 ซื้อ IP จากจีนและเกาหลีใต้มาผลิต
และใช้นักแสดงไทยเพ่ือเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม CH3+ 

2.5 การปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณภาพเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทการแข่งขันในตลาด
บริการ OTT ที่ไร้พรมแดน เช่น ช่อง One มีนโยบายเน้นการผลิตเนื้อหาคุณภาพทั้งเนื้อหาส าเร็จรูปของช่องที่
เป็นการขายสิทธิ์และการร่วมผลิตเนื้อหาต้นฉบับ/ออริจินัลให้กับแพลตฟอร์มบริการ OTT หรือ True ที่ปรับ
ฐานวิธีคิดและวิถีการด าเนินการด้านเนื้อหาให้มุ่งลดส่วนลดทางวัฒนธรรม (cultural discount1) หรือให้มี
ความน่าดึงดูด สอดคล้อง และเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายระดับนานาชาติของแพลตฟอร์มบริการ OTT  
จากต่างชาติโดยเฉพาะมากกว่าจะมุ่งผลิตเนื้อหาเพ่ือโทรทัศน์ในประเทศ อาทิ การสร้างเนื้อหาใหม่ที่ออกแบบ
ส าหรับตลาดตะวันตกผ่าน Netflix โดยเฉพาะ 

2.6 แนวทางการปรับตัวระยะกลางและระยะยาว: การมีตัวตนในทุกแพลตฟอร์ม โดยแนวทางท่ี
ผู้ประกอบการระบุในระยะกลางคือ กลยุทธ์ในการมีตัวตนในทุกๆ แพลตฟอร์มเพ่ือให้สามารถน าเสนอเนื้อหา
ได้ในทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น ไอโอเอส (iOS) แอนดรอยด์ (Android) และใน HUAWEI 
AppGallery เป็นต้น โดยปรับให้รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาเหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น ตัดทอน
เนื้อหาให้มีระยะเวลาการน าเสนอที่สั้นลงให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึง มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook เป็นช่องทางในการโปรโมตให้ผู้ชมกลับเข้ามาชมที่แพลตฟอร์มของช่องเอง การแข่งขันในเชิง
ธุรกิจจึงเป็นการแข่งขันในทุกๆ พ้ืนที่เพ่ือดึงกลุ่มผู้ชมกลับเข้ามาที่แพลตฟอร์มของตนเอง และเน้นการพัฒนา
แพลตฟอร์มของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึนเพ่ือรักษาผู้ชมไว้ให้ได้ 

 
 

                                           
1 ส่วนลดทางวัฒนธรรม (Cultural Discount) หมายถึง การที่สื่อบันเทิงที่ยึดโยงอยู่กับบริบทแวดล้อมและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งมาก 

ท าให้ประสบการณ์ ความเข้าใจ และความรู้สึกน่าดึงดูดของสื่อชิ้นนั้นลดลงในกรณีที่เป็นการบริโภคในกลุ่มผู้ชมจากต่างวัฒนธรรมและบริบท
แวดล้อม (Mirrlees, 2013) 
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3. สภาพการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมระหว่างอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริการ OTT 
สภาพการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมเป็นผลมาจากการที่อุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน ์

มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบริการ OTT จากต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งส าคัญในตลาด
เดียวกัน สาเหตุหลักมาจากการที่กฎหมายและการก ากับดูแลยังคงขาดความชัดเจนต่อบริการ OTT จาก
ต่างประเทศจึงมีความไม่สมดุลหรือความได้เปรียบเสียเปรียบของสภาพการแข่งขันอยู่ เช่น การก ากับดูแลเรื่อง
การผูกขาดตลาด ความแตกต่างของการจัดเก็บภาษี การขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการ และความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้บริโภคอย่างการก ากับดูแลเนื้อหาของรายการต่างๆ   

4. ประสิทธิภาพตลาด: ภาพสะท้อนของประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
หากพิจารณาภาพรวมในมิติเศรษฐกิจจะสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพตลาดบริการ OTT 

สามารถ 1) ก่อให้เกิดรายได้กว่า 36.8 พันล้านบาท และสร้างงานส าหรับกิจการการผลิตเนื้อหาในอุตสาหกรรม 
OTT กว่า 29,456 ต าแหน่ง ในปี ค.ศ. 2018 2) ลดต้นทุนการผลิตเนื้อหาพร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ส าหรับเนื้อหาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มบริการ OTT เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เนื่องจากทั้ง
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและผลการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อเนื้อหาในแพลตฟอร์มบริการ OTT ในการวิจัย
ครั้งนี้ต่างสะท้อนให้เห็นตรงกันว่าเนื้อหาในแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งที่ตรงกับความสนใจของตนเพราะสามารถเลือก
เองได้ (ร้อยละ 36) และหาไม่ได้ในสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 25.2) ตามล าดับ 3) การเปลี่ยนขั้วอ านาจในการ
ต่อรองจากเดิมที่กิจการโทรทัศน์มีอ านาจผูกขาดในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาเพ่ือน าเสนอผู้บริโภคไปเป็นการ
เลือกรับชมโดยผู้บริโภค สภาวะเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาสูงขึ้น และ  
4) แพลตฟอร์มบริการ OTT เอ้ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการบริโภคได้โดยตรง กล่าวคือ  
ตลาดบริการ OTT มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตและอุตาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์
สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบริการ OTT ในการต่อยอดและเสริมแรงบริการที่มีอยู่เดิมได้ 

5. ผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนอกเหนือจากผลประกอบการของ 
ผู้ให้บริการในตลาด 

การเติบโตของบริการ OTT จากต่างประเทศในประเทศไทยนอกจากจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ยังมีผลกระทบอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลประกอบการของผู้ให้บริการในตลาด 
ได้แก่  

 แนวโน้นการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ลดลง : อันสืบเนื่องมาจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมได้ถูกแบ่งไปยังผู้ให้บริการ OTT 
ซึ่งยังไม่มีระบบการจัดเก็บภาษีผู้ให้บริการ OTT ที่ให้บริการในประเทศไทย   

 การปรับตัวเพ่ือลดต้นทุนการผลิต : ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์มีต้นทุนที่น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีการลงทุนขนาดใหญ่และ
ข้อจ ากัดในการผลิตในทุกกระบวนการในห่วงโซ่มูลค่า  

 คุณภาพของอินเทอร์เน็ต: บริการ OTT เป็นบริการที่ต้องพ่ึงพาการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็วจากผู้ให้บริการโครงข่ายเพ่ือให้สามารถใช้บริการได้ การแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นอาจน ามาสู่ปัญหา
ทางด้านโครงข่ายข้ึน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายยังเป็นผู้แบกรับภาระในการควบคุมคุณภาพของโครงข่าย
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งฐานผู้ใช้บริการ ส่งผลให้ต้นทุนในส่วนนี้ตกเป็นภาระของผู้ให้บริการโครงข่ายเองทั้งหมด (free riding) 

 
 การเข้าถึงบริการ OTT มีแนวโน้มสูงขึ้น: สภาพการแข่งขันที่รุนแรงท าให้ผู้ให้บริการ

รายเดิมมีความจ าเป็นต้องปรับลดราคาค่าบริการลงเพ่ือรักษาไว้ซึ่งฐานผู้ใช้บริการเดิมและขยายฐานผู้ใช้บริการ
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ไปยังกลุ่มใหม่ๆ มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนราคาให้มีความหลากหลาย แนวโน้มต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ที่ลดลงและสามารถเข้าถึงได้ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการ OTT เพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  

 การเพ่ิมขึ้นของรูปแบบรายการและเนื้อหา: แพลตฟอร์ม OTT ประกอบด้วยเนื้อหาที่
หลากหลาย น่าสนใจ และตรงกับความสนใจของผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้จดจ าและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งความบันเทิงและโฆษณา
ที่ตรงกับความต้องการของตนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเนื้อหาที่ไม่เคยปรากฏบนช่องทางแบบดั้งเดิมมาก่อน  

 ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองเพ่ิมมากขึ้น: การเข้ามาของแพลตฟอร์ม OTT ผู้บริโภคเป็น 
ผู้ตัดสินใจเลือกเนื้อหาด้วยตนเองได้มากขึ้นจากหลายๆ ช่องทาง ความสามารถในการเลือกรับบริการของ
ผู้บริโภคนี้เองที่ท าให้การพัฒนาคุณภาพของเนื้อหามีความส าคัญมากยิ่งขึ้น อ านาจในการต่อรอง (bargaining 
power) ได้เปลี่ยนขั้วไปยังผู้บริโภคมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันมากข้ึนในกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหา และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการพัฒนา
เนื้อหาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 การเพ่ิมขึ้นของการละเมิดลิขสิทธิ์: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่การอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ
สร้างเนื้อหาได้เอง (user-generated content) มีส่วนท าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ เกิดได้ง่ายขึ้น  

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการขยายตัวของบริการ OTT ในระดับโลกที่สร้าง
ความแปรปรวนดังที่กล่าวไปข้างต้น การขยายตัวของบริการ OTT เข้ามาในประเทศไทยยังเป็นการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ และภาพยนตร์ในประเทศไทยด้วย เช่น ช่อง 3 
ที่ผันตัว เองเป็นผู้ ให้บริการเนื้ อหา  (content provider) และสร้ างแพลตฟอร์ม CH3+ ของตนเอง 
เพ่ือรองรับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป นอกจากนี ยังมีการส่งเนื้อหาเข้าบรรจุในแพลตฟอร์มจาก
ต่างชาติ หรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างชาติเพ่ือขยายฐานผู้ชมในต่างประเทศพร้อมกับสร้างการมีส่วน
ร่วมกับฐานผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Netflix, LINE TV และอ่ืนๆ นอกจากนี้ การเข้ามาของ
แพลตฟอร์มบริการ OTT ต่างชาติยังเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศเพ่ือใช้เป็นช่องทางเผยแพร่
ผลงานแทนหรือเสริมจากช่องทางหลักที่เป็นโรงภาพยนตร์ได้ ซึ่งนับเป็น โอกาสในการส่งออกสินค้าเชิง
วัฒนธรรมที่เป็นผลพวงมากับกระแสโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมจากการขยายตัวของแพลตฟอร์มบริการ OTT 
ในระดับโลก 

ผลกระทบโดยรวมทางเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มบริการ OTT ได้แก่ อัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องลดลง การปรับตัวในหลายด้านของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือความอยู่รอดในยุคหลัง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สภาพการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมระหว่างอุตสาหกรรมกระจายเสียง
และโทรทัศน์และบริการ OTT และผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน  
ก็ก่อให้เกิดโอกาสในการขยายฐานผู้ชมกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศด้วย  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานระหว่างอุตสาหกรรมบริการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและ
บริการ VoD OTT ในประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์แบบดั้งเดิมทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้คลื่น
ความถี่จะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นระดับชาติหรือท้องถิ่นเหมือนกันและไม่มีผู้ให้บริการรายใดมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่สูงจนมีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ และแม้ว่าในตลาดหลักของฟรีทีวีจะมี
สถานีโทรทัศน์หรือช่องรายการที่สวมบทบาทเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้วยเป็นส่วนใหญ่ เช่น BEC World และ ช่อง 3 
ที่นับเป็นองค์กรในเครือเดียวกัน แต่ในส่วนอ่ืนๆ ของห่วงโซ่แยกกันอยู่อย่างชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาห่วงโซ่
มูลค่าของบริการ OTT จะสังเกตได้ถึงความแปรปรวนและการควบรวมหลายองค์ประกอบในห่วงโซ่ โดยเฉพาะ
การขยายบทบาทของแพลตฟอร์มบริการ OTT จากการเป็นแหล่งรวมเนื้อหา (content aggregator) ไปลงทุนด้าน
การผลิตเนื้อหามากขึ้น และบางรายมีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล เช่น Netflix  
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มีบริการ CDNs และกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าง TrueID เองก็มีแพลตฟอร์มบริการ OTT และ
มีการลงทุนด้านการผลิตเนื้อหา เหล่านี้ท าให้องค์ประกอบในห่วงโซ่มูลค่าของบริการ OTT มีความซับซ้อน
เนื่องจากหลายองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงและมีบทบาททับซ้อนกันดังปรากฏในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงห่วงโซ่มูลค่าของกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและบริการ OTT 

 
 
1.2 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากประเด็นต่างๆ ในมิติเศรษฐกิจที่กล่าวไปข้างต้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวโน้มใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกจะสังเกตได้ว่าบริการ OTT มีอัตราการขยายตัวและเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยส าหรับผู้เล่นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก นอกจากจะมีจ านวนแพลตฟอร์มบริการ OTT หน้าใหม่ที่เพ่ิมข้ึน อาทิ Disney+ (2019), 
Apple TV+ (2019), และ HBO Max2 (2019) แล้ว ยังมีการกระจุกตัวของตลาดอยู่ที่แพลตฟอร์มบริการ OTT 
จากต่างประเทศเพียงไม่กี่ราย โดยเฉพาะ Netflix ที่ครองตลาดบริการ OTT แบบ SVoD และ YouTube ที่
ครองตลาด AVoD ทั้งในระดับโลกและในไทยอยู่ แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีรูปแบบกล
ยุทธ์ทางธุรกิจที่หันมาให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านเนื้อหาและการผลิตเนื้อหาเองมากขึ้น Netflix เป็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่มีการสร้างเนื้อหาต้นฉบับ/ออริจินัลร่วมกับผู้ผลิตในไทย โดยผู้ผลิตท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ตามแนวทางของแพลตฟอร์มเป็นหลัก ดังนั้น วัฒนธรรมการผลิตเนื้อหาจึงแปรเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์
ระหว่างขององค์กรเจ้าของแพลตฟอร์มและผู้ผลิต/ผู้ให้บริการเนื้อหาจากที่เคยเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยกันไปเป็น
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่แพลตฟอร์มมีอ านาจต่อรองเหนือฝ่ายอ่ืนๆ นอกจากนี้ แต่ละแพลตฟอร์มยังมีการปรับ
กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เช่น การเพ่ิมภาษาท้องถิ่นในระบบแพลตฟอร์ม การเพ่ิมค าบรรยายและ/
หรื อการพากย์ เ สี ย งภาษาท้ อ งถิ่ น  และการสร้ า งควา มร่ วมมื อกั บผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เทอร์ เน็ ต 
เพ่ือเสนอโปรโมชันด้านราคาและช่องทางการช าระค่าบริการที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ท้องถิ่นเพ่ือเจาะตลาดเป้าหมาย  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ร่วมประกอบสร้างให้เกิดความแตกต่างหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการในด้านเนื้อหา 
                                           
2 ยังไม่สามารถใช้บริการในประเทศไทยได้ 
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การตลาด และประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ฉีกออกไปจากอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์และ
แพลตฟอร์มบริการ OTT ในประเทศ อันจะน ามาซึ่งก าแพงกีดกันการเข้าสู่ตลาดที่ผู้เล่นรายใหม่และโครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีภาวะการแข่งขันที่สมบูรณ์ ดังนั้น ทั้งผู้เล่นรายใหม่และท้องถิ่นจึงไม่สามารถใช้การ
ตั้งราคามาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันได้เพราะจ าเป็นต้องใช้ทุนจ านวนมากเพ่ือรวบรวมเนื้อหา พัฒนา
เทคโนโลยีให้ทัดเทียม และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาด ด้วยเหตุนี้  จึงเกิด
กระแสความกังวลในประเด็นเรื่องการครอบง าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงจากยักษ์ใหญ่ในตลาดโลกไปยัง
ประเทศต่างๆ ซึ่งกระบวนการครอบง ากระท าผ่านกระบวนการสื่อความหมายของเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยสื่อ
ข้ามชาติ อันจะน าไปสู่การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารข้ามพรมแดนแบบไม่สมดุลตามกรอบแนวคิด/ทฤษฎี
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism3) อย่างไรก็ตาม ส าหรับการศึกษาปรากฏการณ์ที่มี
ความซับซ้อนอย่างการขยายตัวของแพลตฟอร์มสื่อบันเทิงระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดยองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ท า
ธุรกิจข้ามชาตินั้น การจ ากัดมุมมองไว้ภายใต้กระบวนทัศน์หนึ่งด้านเดียวอาจท าให้ความเข้าใจที่ได้จ ากัดตามไป
ด้วย การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมในครั้งนี้จึงน ากรอบแนวคิดโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม 
(Cultural Globalization4) เข้ามาร่วมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยวิเคราะห์ทั้งในระดับมหภาคหรือ
สังคมในภาพรวม และจุลภาคท่ีเป็นการศึกษาผลกระทบในกลุ่มผู้ใช้สื่อ 

ในมุมมองระดับมหภาค การขยายตัวของแพลตฟอร์มบริการ OTT จากต่างประเทศส่งผล
ทางอ้อมให้เกิดตลาดแบบหลายฝ่าย (Multisided Markets) และอิทธิพลเชิงเครือข่าย (Network Effects) 
ต่อฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ รูปแบบธุรกิจของแพลตฟอร์มนอกจากจะเอ้ือให้แพลตฟอร์มอยู่ในต าแหน่ง
ที่มีอ านาจเหนือฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อตัวกระท าการ/ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเหล่านั้นเป็น
ทอดๆ ด้วย เช่น  

1) ผลกระทบต่อผู้ผลิตเนื้อหาในกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน/เนื้อหา: กรณีความร่วมมือ
สร้างเนื้อหาต้นฉบับ/ออริจินัลส าหรับ Netflix แพลตฟอร์มมีอิทธิพลทางตรงต่อฝ่ายที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหาเพ่ือ
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะจ าเป็นต้องปรับให้เข้ากับแนวทางธุรกิจของแพลตฟอร์มหรือปรับตาม
ความต้องการหรือข้อมูลที่แพลตฟอร์มเรียนรู้จากกลุ่มผู้ใช้ เช่น การสร้างซีรีส์เรื่อง เคว้ง ที่ต้องพัฒนาเนื้อหา
ตามโครงเรื่องที่แพลตฟอร์มก าหนด หรือในกรณีที่เป็นการเสนอขายเนื้อหาส าเร็จรูปหรือการที่แพลตฟอร์ม
เลือกซื้อเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหาในประเทศ แพลตฟอร์มมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับแนวทางธุรกิจของตน อาทิ LINE TV มีจุดเน้นเป็นแหล่งรวมซีรีส์วาย5 กล่าวคือ แพลตฟอร์มมีอิทธิพลต่อ
ความหลากหลายของสื่อบันเทิง เสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแนวทางการด าเนินงานของผู้ผลิตสื่อ
ทางอ้อม เพราะการผลิตเนื้อหาเพ่ือเสนอกับแพลตฟอร์มจ าเป็นต้องพิจารณาจุดยืนทางการตลาดและรูปแบบ
การท างานของแพลตฟอร์มประกอบด้วย ในภาพรวม แพลตฟอร์มมีอ านาจโดยตรงในการเลือกเนื้อหาเข้า
แค็ตตาล็อกเนื้อหา (editorial control) ส่งผลต่อความหลากหลายของเนื้อหา และมีการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้

                                           
3 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสื่อในประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของ การวางโครงสร้างองค์กร การเผยแพร่สาร และการผลิตเนื้อหา 

ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นโดยเป็นอิทธิพลทางเดียว (เป็นการไหลของข้อมูลข่าวสารและสื่อแบบทิศทางเดียว ( Unidirectional) จาก
ศูนย์กลาง (Center) หรือประเทศที่มีอ านาจมากกว่าไปยังประเทศที่มีอ านาจน้อยกว่า (Periphery)) (White, 2001) 

4 กระบวนทัศน์โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Globalization) เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมีความซับซ้อนในรายละเอียดเชิงลึก
ระดับจุลภาค เนื่องจากในบริบทสังคมโลกมีโอกาสที่จะเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและการสร้างความหมายท าให้วัฒนธรรมมีความเป็น
พลวัต ดังนั้น แม้ว่าในภาพกว้าง สื่อของประเทศมหาอ านาจจะมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นๆ แต่ความสัมพันธ์นี้ก็มีความซับซ้อนเกินกว่าจะเรียกว่า
เป็นอิทธิพลทางเดียวหรือจะตัดสินว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมโลกเป็นไปในทางเดียวกัน ( Homogeneity) 
ทั้งหมดเพราะหากพิจารณาลึกลงไปในระดับจุลภาคหรือระดับปัจเจกบุคคลจะเห็นได้ว่ากระแสดังกล่าวไม่ได้ทรงพลังขนาดที่จะท าให้ทั้งโลกมีเพียง
วัฒนธรรมเดียว วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Culture) ยังคงมีอิทธิพลฝังลึกกับมนุษย์อยู่ (Mirrlees, 2013) 

5 ซีรีส์วาย (Y มาจาก “Yaoi”) เป็นลักษณะของเนื้อหาที่แสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชายกับชาย และกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการว่าอาจ
เป็นคู่รักกันได ้
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ในด้านการใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม (audience 
commodity) และในทางอ้อม แพลตฟอร์มมักจะมีการเปิดให้ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของ
แพลตฟอร์มได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อทิศทางการออกแบบเนื้อหาเพ่ือให้สอดรับกับกลุ่มผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม 
(อ้างอิงตามข้อมูลที่ได้จากระบบอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม) กล่าวคือ กระบวนการด้านเนื้อหาแบบดั้งเดิ มถูก
แทรกแซงด้วยตรรกะของระบบอัลกอริทึมในแพลตฟอร์ม (algorithmic logic) 

2) ความเปลี่ยนแปลงต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลในประเทศ: เนื่องจากแพลตฟอร์มบริการ 
OTT ให้บริการสื่อบันเทิงที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีปริมาณการจราจรข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตที่มาก ซึ่งข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องต่างระบุตรงกันว่าปริมาณการจราจรข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนมากมาจากการสตรีมข้อมูลวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตที่เล่นบนแพลตฟอร์มบริการ OTT กล่าวคือ ทั้งความ
ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาพรวมมีมากขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
นิยมรับชมเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ออนไลน์ส่งผลให้ผู้ให้บริการโครงข่ายพัฒนาระบบและปรับลดราคาเพ่ือ
รักษาประสบการณ์ของผู้บริโภคในเครือข่ายของตนและดึงดูดฐานลูกค้าที่ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แพลตฟอร์ม
บริการ OTT ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่สอดรับและสนับสนุน
พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น นโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอินเทอร์เน็ตและ
โทรคมนาคมอย่างการร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล องค์ประกอบเหล่านี้สอดรับกับการรับชมวิดีโอออนดีมานด์
ที่เพ่ิมข้ึนของผู้บริโภค 

ส าหรับประเด็นเรื่องการครอบง าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 
องค์ประกอบของแพลตฟอร์ม และลักษณะการให้บริการของแพลตฟอร์มที่ประกอบกิจการในประเทศไทยของ
กรณีศึกษา จ านวน 9 แพลตฟอร์ม ได้แก่ แพลตฟอร์มกลุ่มที่มีรูปแบบการหารายได้จากการบอกรับสมาชิก 
(SVoD) ทั้งจากต่างประเทศ (Netflix) และจากประเทศไทย (MONOMAX) และแพลตฟอร์มกลุ่มที่มีรูปแบบ
การหารายได้จากการโฆษณาและการเก็บค่าบริการเสริม (AVoD และ Freemium) ทั้งจากต่างประเทศ  
(YouTube, LINE TV, Viu, We TV) และจากประเทศไทย: (Bugaboo.tv, CH3+, TrueID) โดยจากข้อค้นพบ
จากการวิเคราะห์ทั้งเนื้อหาในภาพรวมของแพลตฟอร์มและเนื้อหาที่ระบบแนะน าหรือเป็นที่นิยมของ
กรณีศึกษาทั้ง 9 แพลตฟอร์ม สามารถสังเกตได้ว่าส าหรับเนื้อหาในภาพรวมของแต่ละแพลตฟอร์ม แหล่ง
ประเทศที่มาของเนื้อหาในสองอันดับแรกจะมีความสอดคล้องระหว่างสัญชาติของแพลตฟอร์ม เช่น Netflix  
มีจ านวนเนื้อหาจากสหรัฐฯ มากที่สุด และ WeTV มีจ านวนเนื้อหาจากจีนมากที่สุด กล่าวคือ แพลตฟอร์ม
เหล่านี้จะมีการจัดหาเนื้อหาที่มีแหล่งประเทศที่มาจากประเทศของตนเข้าแค็ตตาล็อกมากที่สุด ซึ่งกลุ่มผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มจากประเทศไทยเองก็มีแนวทางเดียวกัน คือ ทุกรายมีการจัดหาเนื้อหาจากไทยเข้า
แค็ตตาล็อกมากที่สุด ทั้งนี้ แนวทางการคัดเลือกเนื้อหาจะสะท้อนจุดยืนทางการตลาดของแพลตฟอร์มที่นิยาม
ตนเองในลักษณะต่างๆ เช่น Netflix ที่วางตัวเป็น “Global TV Network” จะเน้นความหลากหลายของ
แหล่งที่มาของเนื้อหาเพ่ือตอบสนองรสนิยมของฐานผู้ใช้จากทั่วโลกที่แตกต่างกัน, Viu เน้นเนื้อหาจากเกาหลี
และไทยมากกว่าสหรัฐฯ เนื่องจากวางตัวเป็น “ศูนย์รวมของความบันเทิงในเอเชีย”, LINE TV เน้นเนื้อหาไทย
ประเภทละครมากที่สุดเพราะวางตัวเป็นแพลตฟอร์มทีวีรีรัน “Thailand’s No. 1 TV rerun platform”  
เป็นต้น และผลการวิเคราะห์แหล่งประเทศที่มาของเนื้อหาในภาพรวมของแต่ละแพลตฟอร์มก็สะท้อนให้เห็น
ถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ (ยกเว้น Netflix และ WeTV) ที่เน้นการใช้แนวคิดเรื่องการสร้าง
ความใกล้ชิดเชิงวัฒนธรรม (Cultural Proximity) ในการเลือกบรรจุเนื้อหาไทยอยู่ในสองอันดับแรกด้วย ทั้งนี้ 
หากพิจารณาปริมาณเนื้อหาที่พบใน 5 อันดับแรกของแต่ละแพลตฟอร์มจะพบว่าเนื้อหาจากสหรัฐฯ ปรากฏอยู่
ใน 6 ใน 8 ของแพลตฟอร์มที่ท าการส ารวจเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งจุดนี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของตลาดสื่อบันเทิง
ในระดับโลกที่สหรัฐฯ/ฮอลลีวูดครองตลาดอยู่ จึงมีเนื้อหาประเภทภาพยนตร์จากสหรัฐฯ ปรากฏอยู่ มาก  
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แต่หากพิจารณาลึกลงไปในเนื้อหาที่ได้รับความนิยม/แนะน าของแพลตฟอร์มกรณีศึกษาจะสังเกตได้ว่าความ
ใกล้ทางวัฒนธรรมยังคงมีความส าคัญกับผู้ใช้ในประเทศไทยเนื่องจากเนื้อหาที่ได้รับความนิยมหรือแนะน าใน
แพลตฟอร์มกรณีศึกษาเป็นเนื้อหาจากภูมิภาคเอเชียมากที่สุด  

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
มักจะมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการบริหารจัดการระบบและการ
แนะน าเนื้อหาซึ่งจะมีการเรียนรู้แบบแผนการเปิดรับหรือรสนิยมของผู้ใช้และปรับการแนะน าเนื้อหา รวมถึง
สร้างสภาพแวดล้อมการใช้บริการแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล (personalization) ท าให้เนื้อหาในหมวดหมู่
แนะน า/นิยมที่พบในแพลตฟอร์มจากต่างชาติ เช่น Netflix, YouTube, LINE TV, Viu, และ WeTV มีเนื้อหา
จากเกาหลี, ญี่ปุ่น, ไทยปรากฏอยู่ในสองอันดับแรกมาก และประเภทเนื้อหาที่พบในสองอันดับแรกเป็นละคร/ซีรีส์ 
ความโดดเด่นของเนื้อหาประเภทละครนอกจากสะท้อนให้เห็นทิศทางด้านเนื้อหาที่มีความใกล้ทางวัฒนธรรม
กับรสนิยมกลุ่มผู้ใช้ไทยที่นิยมเนื้อหาประเภทละคร สอดคล้องกับผลจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.9 นิยมเปิดรับเนื้อหาประเภทละคร/ซีรีส์มากที่สุดแล้ว และยังสะท้อนให้เห็นกล
ยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ใช้เนื้อหาประเภทละคร/ซีรีส์ที่มักจะมีความยาวหลายตอน 
ส่วนมากมักจะมีก าหนดการปล่อยเนื้อหารายสัปดาห์ (Weekly Episode Release Model) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้
อยู่ในระบบและเปิดรับเนื้อหาเป็นเวลานานต่อเนื่องหรือเข้าใช้บ่อยขึ้น  

ในมุมมองระดับจุลภาค/ปัจเจกบุคคล ผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจาก
กรุงเทพและปริมณฑล และสี่ภูมิภาคของไทยครอบคลุมผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,141 คน แสดงให้เห็นว่า
แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ YouTube, Netflix, และ LINE TV ตามล าดับ  
โดยเนื้อหาที่รับชมมากที่สุด คือ ซีรีส์/ละคร และแหล่งประเทศที่มาของเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  
3 อันดับ ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ, และเกาหลีใต้ ตามล าดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงวัยจะเปิดรับเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์
ทุกวัน เป็นเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 54.8) โดยรับชมเฉลี่ยครั้งละ
ประมาณ 1-3 เรื่อง/ตอน/รายการมากที่สุด (ร้อยละ 43.6) โดยอุปกรณ์ท่ีใช้รับชมมากท่ีสุด คือ โทรศัพท์มือถือ 

ข้อค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและบทสัมภาษณ์กับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกิจการโทรทัศน์ในประเทศที่ระบุว่าละครยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงในสังคมไทย
เพียงแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นการเปิดรับผ่านอุปกรณ์พกพาอ่ืนในเวลาที่สะดวกมากกว่า
โทรทัศน์ และแม้ว่าผลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนื้อหาวีดิทัศน์ตาม  
ค าขอออนไลน์ไทยนิยมเปิดรับสื่อบันเทิงจากแพลตฟอร์มจากต่างประเทศมากกว่าไทย แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่
เปิดรับมีแหล่งที่มาหลากหลาย ดังนั้น หลักฐานเชิงประจักษ์จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่แสดงให้เห็นสัดส่วน
เนื้อหาที่หลากหลายเช่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าข้อถกเถียงและข้อกังวลในประเด็นเรื่องจักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรมไม่ได้มีระดับที่รุนแรงอย่างมีนัยส าคัญ เพราะไม่ได้มีแหล่งที่มาจากศูนย์กลางเดียวและมีเนื้อหา
ท้องถิ่นบรรจุอยู่ในแค็ตตาล็อกของแพลตฟอร์มระดับโลกมากมาย ทิศทางการไหลของสื่อจึงไม่ได้เป็นทิศทาง
เดียวจากประเทศมหาอ านาจไปยังที่ด้อยกว่าเท่านั้น อีกทั้ง ผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามยังสะท้อนให้เห็น
ในระดับจุลภาค/ปัจเจก การถูกครอบง าทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคลในหลากหลายมิติ 
เช่น ทัศนคติเชิงวัฒนธรรมตั้งต้น พฤติกรรมการใช้งานมาก-น้อยของแต่ละบุคคล ฉะนั้น การครอบง าทาง
วัฒนธรรมจึงไม่ได้เป็นการส่งอิทธิพลโดยตรงผ่านการเปิดรับเนื้อหาสื่อโสตทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลายในระดับปัจเจก 
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1.3 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศน์และการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์) ของไทย 

OTT ท าให้เกิดการรวบรวมภาพยนตร์จ านวนมากทั้งเก่าและใหม่ โดยน าเสนอในหน้า
แพลตฟอร์มด้วยลักษณะการแนะน าเนื้อหา (Recommendation) การจัดหมวดหมู่ (Genre) และการเป็น
ห้องสมุดภาพยนตร์ (Library) จนได้เข้ามาแทนที่โฮมวิดีโออย่างเกือบสมบูรณ์ นอกจากนี้ การที่ผู้ประกอบการ 
OTT เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เอง ยังมีส่วนท าให้ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเนื้อหา
สร้างสรรค์ประเภทโสตทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ภาพรวมของการเกิดขึ้นของ OTT ในทัศนะของกลุ่มผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่เรื่องวิกฤตในทาง
ลบ แต่กลับเป็นโอกาสใหม่ในการปรับอุตสาหกรรมการผลิตให้อยู่รอดต่อไปได้ โดยส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการมาถึงของ OTT อยู่แล้ว ซึ่งการเข้ามาดังกล่าวร่วมด้วยสภาพ
ของวิกฤตการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ท าให้การรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มีจ านวน
ลดลงและเพ่ิมขึ้นในช่องทางสตรีมมิ่ง ก็ได้ช่วยเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น  
โดยห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เปรียบเทียบระหว่างแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ปรากฏดังภาพที่ 2 
และสามารถสรุปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2 แสดงห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ไทย (ภาพยนตร์) 
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1.1 ผลกระทบต่อหน่วยผลิต (Production Unit) 
1) การผสานระหว่างความเป็นสากลกับท้องถิ่นในเชิงวิธีคิด  

ด้วยลักษณะของแพลตฟอร์มที่ถูกครองตลาดโดยเจ้าใหญ่ที่มาจากต่างชาติ อาทิ Netflix 
ท าให้เกิดประเด็นเรื่องการพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์ว่าจะมุ่งเน้นไปยังทางใดในแพลตฟอร์มที่มีความเป็น
นานาชาติ ระหว่างความเป็นนานาชาติหรือความเป็นท้องถิ่นตามลักษณะของผู้ผลิตในพ้ืนที่นั้นๆ  เช่นการ
ออกแบบเนื้อหาที่มีแก่นของเรื่อง (theme) และโครงเรื่อง (storyline) ที่มีความเป็นสากล แต่ยังคงเอกลักษณ์
ความเป็นท้องถิ่น (local) เพ่ือให้เกิดมูลค่าในตัวเนื้อหาซึ่งแปลกใหม่และหาจากที่อ่ืนไม่ได้ 

2) ทวิลักษณ์6จากระบบผู้ชมเป็นศูนย์กลาง: ซ้ าซากและหลากหลาย 
ระบบผู้ชมเป็นศูนย์กลางที่เกิดจากการผลิตเนื้อหาสตรีมมิ่ง ท าให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล

จากกลุ่มผู้บริโภคผ่านระบบข้อมูล (data) เช่น การนับยอดรับชม (video view) ที่ค านวณได้อย่างแน่ชัด ส่งผล
ต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เท่าทันต่อกระแสโดยมีผู้ชมเป็นตัวชี้วัด ในทางหนึ่ง ถือเป็นการสร้างสรรค์ที่สุ่มเสี่ยง
ต่อพล็อตเรื่องซ้ าซาก (cliché plot) ที่อาจจะได้รับความนิยมแม้มีการผลิตออกมาจ านวนมาก ซ้ ายังตอกย้ า
ภาพจ าเดิมๆ ทางวัฒนธรรมด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม กลับสามารถท าให้เห็นช่องว่างใหม่ๆ ทางการตลาด
และสร้างเนื้อหาที่แปลกใหม่ทางวัฒนธรรมเพ่ือแพร่กระจาย เช่น เนื้อหาแนววาย (Y – Yaoi) นอกจากนี้ ยัง
เกิดการผสมผสานกับแนวคิดเรื่องระบบดารา (Star System) ในการสร้างคู่ขวัญนักแสดง เพ่ือน าไปต่อยอด
สร้างรายได้นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการฉายต่อไป 

3) การขยายตัวจากภาพยนตร์ไปสู่ซีรีส์ (Series) 

สืบเนื่องจากตัวชี้วัดในระบบรับชม OTT ที่เป็นยอดการรับชม และจ านวนเวลาที่เปิด
รับชม ท าให้ความส าเร็จของผลงานสร้างสรรค์ คือ จ านวนและเวลาซึ่งดึงให้ผู้ชม/ผู้บริโภคอยู่ในระบบการ
รับชมนานที่สุด การปรับผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นซีรีส์ที่มีจ านวนหลายตอน จะท าให้ได้เวลาในการรับชมมาก
ขึ้นกว่าภาพยนตร์หลายเท่าตัว และการทยอยออกอากาศทีละ 1-2 ตอน (ในบางซีรีส์) ท าให้ผู้ชมติดตาม
แพลตฟอร์มดังกล่าวและใช้เวลาในระบบนานขึ้น  

4) วิธีคิดสร้างสรรค์โดยใช้ประมาณการยอดผู้ชมมาค านวณต้นทุนการผลิต 

การค านวณยอดของผู้ชมล่วงหน้าจากระบบการเรียนรู้ของ OTT  จะส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะของผลงานและงบประมาณ เพราะจะท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้ทราบว่า โดยลักษณะของเนื้อเรื่องและ
นักแสดงของภาพยนตร์และซีรีส์ที่ตนเองได้เตรียมสร้าง น าไปสู่การค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส าหรับผลงานหนึ่ง
เรื่อง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือน าไปสู่การเลือกโครงเรื่องและสถานที่ถ่ายท าซึ่งสัมพันธ์กับต้นทุนที่ได้รับ  

5) การเรียนรู้ระบบการท างานแบบสากล 

เมื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสตรีมม่ิงที่มีระบบการท างานแบบต่างชาติ ท าให้ห่วง
โซ่อุปทานในกระบวนการเตรียมงาน ช่วงผลิต และหลังการผลิต ต้องเรียนรู้การท างานในแบบสากลไปด้วย จึง
เกิดการพัฒนาและยกระดับการท างานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น การคิดเนื้อหาอย่างเป็นสากล 
การสร้างตารางการท างานที่มีระบบ การตรวจสอบการท างานและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน และการ
แนะน ากฎระเบียบด้านแรงงานที่มีความเป็นสากล เป็นต้น 

 
                                           
6 ทวิลักษณ์ (duality) คือ ลักษณะสุดขั้ว 2 อย่างที่ด ารงอยู่ในส่ิงเดียว กรณีของ OTT กับห่วงโซ่อุปทาน เป็นการก่อให้เกิดทั้งความซ้ าซากและความ

หลากหลายไปพร้อมๆ กัน 
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6) การขาดแคลนบุคลากรและปัญหาเรื่องราคา 

แต่เดิมนั้น ในการสร้างภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์มีปริมาณของแรงงานไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการขององค์กรผู้สร้างและผู้จัดจ าหน่ายอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อมี OTT ที่ต้องการเนื้อหาดั้งเดิม 
(original content) เข้ามาป้อนช่องทางของตนเอง ยิ่งท าให้ภาวะขาดแคลนบุคลากรนั้นมีมากยิ่งขึ้น แต่ด้วย
จ านวนช่องทางของ OTT ที่ท าให้ผลงานมีเผยแพร่มากขึ้น ท าให้สัดส่วนของรายได้จะต้องเกิดการถัวเฉลี่ย
ออกไป และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตที่จะถูกตั้งงบประมาณให้ถูกลง 

1.2 ผลกระทบต่อการจัดฉายในโรงภาพยนตร์ (Cinema Exhibition Unit) และ โฮมวิดีโอ 
(Home Video) 

1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเปลี่ยนแปลง 

OTT ท าให้เกิดช่องทางใหม่ในการหารายได้ของการผลิตเนื้อหาผ่านการขายสิทธิ์ในระบบ
สตรีมมิ่ง ทั้งในแบบการฉายภายหลังจากเข้าโรงภาพยนตร์ หรือการผลิตเพ่ือเข้าสู่ระบบสตรีมมิ่งโดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าทางธุรกิจในห่วงโซ่มูลค่านี้จะต้องน าไปค านวณกับการหายไปของรายได้จากตลาดโฮม  
วิดีโอ เช่น DVD ซึ่งก าลังจะสูญหายไป  

2) ปัญหาของโรงภาพยนตร์จากระยะเวลาเข้าฉายของสตรีมม่ิงท่ีกระชั้นชิด 

OTT ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ เนื่องจากภาพยนตร์ที่ถูกสร้างเพ่ือฉายในโรง
ภาพยนตร์นั้นจะมีช่องว่างของเวลา (window) หลังจากถูกถอดจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์เพ่ือเข้าสู่
ช่องทางสตรีมม่ิงสั้นลง ท าให้เกิดความเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคจ านวนหนึ่งจะตัดสินใจรอชมในระบบสตรีมมิ่ง สิ่งที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคือโรงภาพยนตร์จะเหลือเพียงภาพยนตร์ทุนสร้างสูงซึ่งมีภ าพลักษณ์ที่ดึงดูดผู้ชม หรือ
ภาพยนตร์ที่มีความเฉพาะกลุ่มมากๆ ส่วนภาพยนตร์ระดับกลางๆ จะเข้าไปเติบโตในระบบสตรีมมิ่งแทน 

ภาพที่ 3 แสดงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเนื้อหาประเภทโสตทัศน์ 
 

 
 

ผลกระทบต่อหน่วยผลิต 
(Production Unit)

ผลกระทบต่อการจัดฉายใน
โรงภาพยนตร์ (Cinema 

Exhibition Unit) และ โฮมวิดีโอ 
(Home Video)

• การผสานระหว่างความเป็นสากลกับท้องถิ่น
• ระบบผู้ชมเป็นศูนย์กลาง: ความซ้ าซากและ

หลากหลายของเน้ือหา
• การขยายตัวจากภาพยนตรไ์ปสู่ซีรีส์
• วิธีคิดสร้างสรรค์โดยใช้ประมาณการยอดผู้ชม

มาค านวณต้นทุนการผลิต
• การเรียนรู้ระบบการท างานแบบสากล
• การขาดแคลนบุคลากรและปญัหาเรื่องราคา

• ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เปลี่ยนแปลง

• ปัญหาของโรงภาพยนตร์จาก
ระยะเวลาเข้าฉายของสตรีมมิงที่
กระชั้นชิด
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2. ผลกระทบต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมกับความหลากหลายของเนื้อหาประเภทโสตทัศน์ 

2.1 แนวโน้มต่อความเสรีและความเป็นธรรมกับผู้ผลิตเนื้อหามากขึ้น 

แนวโน้มการผลิตเนื้อหาไทยส าหรับรูปแบบ OTT จะท าให้เกิดการแข่งขันที่มีความเสรีและ
เป็นธรรมส าหรับผู้สร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุผลอันได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของช่องทางการเผยแพร่  
ท าให้เกิดการต่อรองทางธุรกิจหลายภาคีได้ดีขึ้น ระบบการค้าสากล (เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ) จะใช้
ระบบค านวณราคาและการซื้อสิทธิ์ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น รวมถึงแง่มุมทางกฎหมายที่ต้องมีความชัดเจน 
อันรวมถึงเรื่องของการปกป้องทางลิขสิทธิ์ทางปัญญา การแบ่งผลประโยชน์ หรือการบังคับใช้ให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงการท าให้ลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการผูกขาดแต่เดิมเกิดขึ้นได้น้อยลง และยังน า ไปสู่การ
สร้างสรรค์เนื้อหาที่หลากหลายกว่าเดิม ไม่ถูกจ ากัดโดยรสนิยมของผู้คัดเลือกภาพยนตร์เพ่ือฉายโรงภาพยนตร์
อีกด้วย  

2.2 ความได้เปรียบของผู้ให้บริการ OTT ที่มีต่อผู้ประกอบการช่องทางเดิม 

ผู้ผลิตเนื้อหาส าหรับช่องทาง OTT จะมีความได้เปรียบกับช่องทางอ่ืน เนื่องจากไม่ต้องเผชิญ
กับการก ากับดูแลผ่านระบบผังรายการของโทรทัศน์ หรือการขออนุญาตและระบบเรตต้ิง นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การได้เปรียบผู้ประกอบการช่องทางอ่ืนๆ ในแง่ของค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบอนุญาต
แบบโทรทัศน์ดั้งเดิม และยังไม่ต้องเสียค่าโครงข่าย เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาระของ
ผู้บริโภคในการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเอง  

2.3 วิกฤตและโอกาสด้านลิขสิทธิ์ 

เมื่อเนื้อหาสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ ถูกน าเสนอในช่องทางออนไลน์ ย่อมมี
โอกาสท าให้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์ผลงานไปเผยแพร่ต่อได้ โดยประเด็นเรื่องลิ ขสิทธิ์กับความเป็น
ธรรมในการแข่งขันนั้นมีเสียงสะท้อน 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เนื่องจาก 
ค่าสมัครสมาชิก OTT ไม่แพง และ 2) การช่วยเหลือจัดการปัญหาลิขสิทธิ์จากหน่วยงานก ากับดูแล 

3. ผลกระทบด้านการก ากับดูแลจากการหลอมรวมกันของตลาดโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง 

3.1 กรณีการก ากับดูแลเนื้อหาจากภาครัฐ 

ผู้ผลิตเนื้อหามีแนวโน้มจะคัดค้านการก ากับดูแลเนื้อหาโดยภาครัฐ โดยให้ความคิดเห็นว่าจะ
เป็นการปิดกั้นความเป็นเสรีในการแข่งขัน และยังอาจเกิดความขัดแย้งกับผู้ให้บริการ OTT ซึ่งเป็นเครือข่าย
จากต่างประเทศ โดยหากการก ากับดูแลที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวมีลักษณะที่สอดคล้องกับกรณีตัวอย่างจาก
ต่างประเทศ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะถือว่าเป็นความเท่าเทียมในระดับสากล 

3.2 กรณีก ากับดูแลตนเองหรือก ากับดูแลร่วม 

ผู้ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์มองถึงประโยชน์ในตลาดการแข่งขันท่ีมีความเสรีภายใต้ระบบการค้า
โลก รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการก้าวข้ามมิติของความเป็นวัฒนธรรมไทยไปสู่สากล ซึ่ง
ผู้ผลิตเนื้อหาหลายรายได้เห็นพ้องว่าควรปล่อยให้เกิดการสร้างนิยามเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยกันเองใน
หมู่ผู้ผลิต และสร้างสรรค์ความเป็นไทยตามแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละเจ้า  
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3.3 ความท้าทายด้านการก ากับดูแลในบริบทของห่วงโซ่อุปทานใหม่ 

การบรรจบหลอมรวมกันของตลาดโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง จะท าให้เกิด
ฉากทัศน์ใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายส าหรับผู้เกี่ยวข้องด้านการก ากับดูแล ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

กฎหมาย นโยบาย แนวทางในการก ากับดูแลสื่อของไทย 

การศึกษาผลกระทบของ OTT ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการมีมาตรการที่ชัดเจนในการก ากับดูแลบริการ OTT โดยแม้ว่าบริการ OTT จะเริ่มเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ในปัจจุบันในภาพรวม การก ากับดูแลบริการ OTT ในประเทศไทย เป็นการน ากฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับใช้ในบางกรณีเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมที่เป็นคู่แข่งใน
ตลาดอย่างโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ บริการ OTT จึงอยู่
ในลักษณะสุญญากาศทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมาย ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาถึงขอบเขตอ านาจการบังคับ
ใช้กฎหมายในปัจจุบันและช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. กฎหมายและนโยบายในปัจจุบันที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17)  
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

แนวทางก ากับดูแลดังกล่าวถือเป็นการก ากับดูแลโดยรัฐ โดยมีประเด็นการก ากับดูแลหลัก
เกี่ยวข้องกับเวลาการออกอากาศ เนื้อหารายการ สัดส่วนเนื้อหารายการ การแข่งขัน มาตรฐานทางเทคนิค 
คุณภาพบริการ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตลอดจนการโฆษณาและผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเนื้ อหารายการ 
โดยมีบทลงโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา ทั้งนี้มีความเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลักต่างๆ ในเชิงอ านาจการ
ก ากับดูแล อันได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการอาหาร
และยา 

2. กฎหมายและนโยบายในปัจจุบันที่บังคับใช้กับกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ได้แก่  
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์แห่งชาติ สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นผู้พิจารณาตรวจเพ่ืออนุญาตฉายและให้เรตติ้งภาพยนตร์ ตลอดจนถึงการประกอบ
กิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ ทั้งนี้ภาระหน้าที่ ในการก ากับดูแลกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
ยังรวมถึงการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์จากต่างประเทศในราชอาณาจักรไทยอีกด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก ากับดูแลได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรี และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยถือเป็นการก ากับดูแลโดยรัฐ 
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3. ข้อปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายที่มีอยู่ จากการก ากับดูแลในส่วนของกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการด้านภาพยนตร์ มีดังต่อไปนี้ 

3.1 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พบปัญหาและอุปสรรคในประเด็นหลักได้แก่  
 ด้านก ากับดูแลเนื้อหารายการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ รองลงมาคือระเบียบมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการตีความและส่งผลต่อการบังคับใช้ และ
สุดท้ายคือการมีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและรับใบอนุญาตเข้ามาประกอบกิจการ  

 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าอ านาจของเจ้าหน้าที่จ ากัดเฉพาะส่วนของการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ไม่ครอบคลุมด้านอ่ืนๆ และการต้องบูรณาการหลายหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาเดียวที่
เกิดข้ึน 

 ด้านการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่องว่างและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย
และนโยบายปัจจุบันที่จะต้องบูรณาการหน่วยงานอ่ืนและกฎหมายประกอบอ่ืนเพ่ือด าเนินการ เช่นกรณีการ
กระท าความผิดออนไลน์ 

3.2 ส่วนกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พบปัญหาด้านเนื้อหาเป็นหลัก โดยพบว่าการจัดแบ่ง
ประเภทเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน การไม่สามารถบังคับใช้เรื่องเรตติ้งกับผู้ชมอย่างจริ งจังได้ การตีความ
ตัวบทกฎหมาย และข้อท้าทายเชิงกฎหมายส าหรับกรณี OTT ส าหรับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ซึ่งได้ระบุภาพยนตร์ในลักษณะเป็น “วัสดุ” ซึ่งอาจเกิดการตีความจะครอบคลุมไฟล์ดิจิทัลส าหรับบริการ
ประเภท OTT TV หรือไม่ 

ในภาพรวม สรุปได้ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้องอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยตรงในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการให้บริการ ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ และด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และกิจการภาพยนตร์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการก ากับ
ดูแลโดยตรง เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ก ากับดูแลหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ การจัดประเภทและเรตติ้งเนื้อหา รวมถึงมีการก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนด้วย 
อย่างไรก็ดี ส าหรับบริการ OTT ยังไม่มีกฎหมายและการก ากับดูแลโดยตรงที่ออกแบบเฉพาะจึงยังไม่มีการ
ก ากับดูแลในมิติหลักที่อุตสาหกรรมคู่แข่งเดิมมี เช่น การก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ อาทิ ด้าน
การคุ้มครองเยาวชนโดยเฉพาะการก าหนดลักษณะต้องห้ามและการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการ ด้านการโฆษณา ด้านการคุ้มครองสิทธิในการรับสารของผู้พิการ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 
 

การส่งเสริมการประกอบกิจการ OTT และปัจจัยความส าเร็จของการผลิตและน าเสนอเนื้อหารายการ 
ผ่านบริการ OTT ในบริบทต่างประเทศ 

เนื่องจากตลาดบริการ OTT ในประเทศไทยยังนับว่าอยู่ ในช่วงเริ่มต้น การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศเพ่ือท าความเข้าใจปัจจัยความส าเร็จของบริการ OTT ในต่างบริบทจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ โดยการส่งเสริมและการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของบริการ OTT ในแต่ละตลาดจะมีสภาพตลาด 
ความพร้อมของผู้ประกอบการ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน แต่จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประเทศต้นแบบทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น พบว่าในความแตกต่าง
ดังกล่าว แต่ละประเทศกลับเผชิญความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน คือ  1) ช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
แพร่ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิมกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการ OTT และ 2) ช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้ประกอบ
กิจการ OTT ในประเทศและกลุ่มผู้ประกอบกิจการ OTT ต่างประเทศ ซึ่งช่องว่างดังกล่าวน าไปสู่โจทย์ของการ
ก ากับดูแล และการส่งเสริมเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนกฎเกณฑ์หรือการด าเนินนโยบายการก ากับ
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ด้วยแนวทาง “Light touch approach” การส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเนื้อหาในประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
การสร้างแพลตฟอร์มในกลุ่มผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิม ให้สามารถก้าวทันกับการ
เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมกิจการ OTT นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายชาติที่
ต้องการเกาะเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล โดยแต่ละประเทศต่างมีจุดเน้นในเชิงนโยบายที่
แตกต่างกัน ซ่ึงจากการวิเคราะห์สามารถสรุปออกมาได้เป็น 4 โมเดล ได้แก่ 

1. Liberalised with Export Oriented Model: เปิดเสรีการแข่งขันและส่งออกเนื้อหา
คุณภาพสู่ตลาดโลก 

ตลาด OTT TV ของสหราชอาณาจักรนั้นแม้บรรดากิจการโทรทัศน์แบบดั้ งเดิมใน 
สหราชอาณาจักรจะยังคงเข้มแข็งครองส่วนแบ่งตลาดผู้ชมเป็นหลักและประสบความส าเร็จในการปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว (Broadcaster – catch up) ให้เข้ากับเทคโนโลยี OTT TV ในลักษณะที่เรียกว่า ‘BVoD’ ก็ตาม  
แต่การรุกคืบเข้ามาแย่งผู้ชมและสัดส่วนรายได้จากบรรดา OTT TV จากต่างประเทศก็เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัด
ขึ้น กล่าวคือ แม้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมในสหราชอาณาจักรจะปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 - 2008 แต่เมื่อมีการรุกจากแพลตฟอร์มสหรัฐอเมริกา อย่าง Netflix ในปี ค.ศ. 
2012 และ Amazon ในปี ค.ศ. 2014 ส่งผลให้ผู้ชมย้ายฐานการรับชมไปอยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าวในปริมาณ
มากอย่างมีนัยยะส าคัญ ทั้งนี้ Ofcom ในฐานะองค์กรก ากับดูแลได้วางมาตรการการส่งเสริม OTT ด้วย
นโยบาย Light-touch approach และการไม่เก็บค่าอนุญาตประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมก็ได้มีการรวมตัวกันในนาม ‘Britbox’ เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มที่รวมเอาเนื้อหาสื่อ
สาธารณะอย่างบีบีซีและสื่อพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือส่งเสริมการรับชมแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังเน้นการ
ส่งเสริมผู้ผลิตเนื้อหาที่เป็น ‘High-end production’ ด้วยมาตรการด้านภาษีเพ่ือส่งวัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อ
เป็นสินค้าส่งออก โดยปัจจัยความส าเร็จของสหราชอาณาจักรคือ เนื้อหาคุณภาพที่เป็นต้นแบบจากทั่วโลก 
รวมถึงภาษาอังกฤษที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาที่เข้าถึงผู้ชมระดับโลก
ได้อย่างง่ายดาย 

2. Liberalised & Regional Hub Model: ศูนย์กลางการลงทุนของ OTT ข้ามชาติในแบบ
สิงคโปร์  

สิงคโปร์มีลักษณะเฉพาะในแง่ของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางที่ตั้งของ  
บริษัทแพลตฟอร์มระดับโลกเพ่ือประกอบกิจการในภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็สร้างแพลตฟอร์ม OTT 
ระดับชาติของตัวเองเพ่ือส่งออกไปท าตลาดกับผู้ชมในภูมิภาคอีกด้วย ซึ่ง Infocomm Media Development 
Authority (IMDA) ในฐานะองค์กรก ากับดูแลต้องมีมาตรการในการส่งเสริมและสร้างการเปลี่ยนผ่านให้  
ผู้ประกอบกิจการในตลาดสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันและคงสถานะความเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน
ภูมิภาคของแพลตฟอร์มระดับโลกได้ อีกท้ังยังต้องขับเคลื่อนผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ให้มีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อ
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามนโยบายสังคมดิจิทัลที่มั่นคงของรัฐบาลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ผลของการ
ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มระดับชาติในนาม “HOOQ” จะไม่ประสบความส าเร็จ แต่สิงคโปร์ก็ยังคงมีมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้าน OTT ทัง้ในแง่ของการเป็นพื้นที่การลงทุนของแพลตฟอร์มต่างชาติ
ด้วยการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน 5G การผ่อนปรนกฎระเบียบ การส่งเสริมผู้ประกอบการเนื้อหาด้วยเงินทุน
และการฝึกอบรมทักษะการเล่าเรื่อง รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการขอใบประกอบกิจการในรูปแบบ
ออนไลน์ในลักษณะ One-stop service ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จที่สนับสนุนให้สิงคโปร์สามารถเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนของบริษัท OTT ในภูมิภาคได้ 
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3. Protectionism & Export Oriented Model: ปกป้องอุตสาหกรรมภายในเพื่อส่งออก
วัฒนธรรมในแบบเกาหลีใต้ 

เกาหลีใต้มีลักษณะเฉพาะในแง่ของการเป็นทั้งประเทศที่ส่งออกอุปกรณ์เครื่องมือรับสาร
ปลายทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ (Smart TV) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่ส าคัญระดับโลก เป็น
ประเทศแรกในโลกที่พ้ืนที่บรอดแบนด์ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วทุกพ้ืนที่และยังเปิดตัวเทคโนโลยี 5G แห่ง
แรกของโลกอีกด้วย นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังด าเนินนโยบายการส่งออกเนื้อหาสื่อ (Media content) ในฐานะ
สินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural product) ไปทั่วโลกอย่างเข้มข้นตามนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
เกาหลีอีกด้วย ซึ่งมาตรการการส่งเสริมของเกาหลีใต้ต่อ OTT ได้รับแรงกดดันจากผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพ
กระจายเสียงแบบดั้งเดิม จนน าไปสู่การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มร่วมที่ชื่อว่า 
“Wavve” พร้อมกับผ่อนปรนกฎระเบียบในฝั่งผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมด้วยนโยบาย Light-
touch approach ในขณะเดียวกับที่ผู้ให้บริการ OTT ก ากับดูแลตัวเองด้วยระบบเรตติ้งตามอายุ นอกจากนี้
ยังมีการปรับแก้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ประกอบกิจการ OTT สามารถน าข้อมูลและพฤติกรรมการรับชม
มาใช้วิเคราะห์ทางการตลาดและการท าเนื้อหาได้ อีกทั้งยังออกนโยบายส่งเสริมอย่างมหาศาลกับกลุ่มผู้ผลิต
เนื้อหาด้วยมาตรการส่งเสริมเงินทุน การลดหย่อนภาษี รวมถึงการเข้มงวดด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งปัจจัยความส าเร็จ
ของเกาหลีใต้ในอุตสาหกรรม OTT ได้แก่ การส่งออกวัฒนธรรมที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับอุปกรณ์รับสาร
ปลายทางที่เป็นหน้าจอได้แก่ โทรทัศน์และสมาร์ทโฟนในการใส่แอปพิลเคชันและเนื้อหาเข้าไปบนหน้าจอ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ชมในการรับเนื้อหาเกาหลีในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมด้วย 

4. Domestic Competitive Market Model: การแข่งขันตลาดภายในประเทศที่เข้มข้น
แบบญ่ีปุ่น 

ตลาดกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงของญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการดั้งเดิม
ที่เป็นบริการ Free-to-Air แบบภาคพ้ืนเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการในระบบเคเบิลและดาวเทียม
มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 20 ของตลาดรวม ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรม “Free viewing” (Tsuchiya, 2020)  
ทั้งนี้ด้วยภาษาและวัฒนธรรมที่เฉพาะของญี่ปุ่น กอปรกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์และโทรคมนาคมในประเทศที่
เข้มแข็งของญี่ปุ่น ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับการรับชมเนื้อหาสื่อภายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็
ตามด้วยญี่ปุ่นเน้นตลาดของการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท าให้ญี่ปุ่นมีผู้เล่นที่เข้ามาในตลาด OTT  
ที่หลากหลายเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือ มีทั้งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มาท าช่องทีวีออนไลน์
ของตัวเอง รวมถึงกลุ่มผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาที่มาท าช่องโทรทัศน์ออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เช่ น กลุ่มมังงะ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดญี่ปุ่นถูกรุกจาก YouTube ในฐานะแพลตฟอร์มต่างชาติที่ได้ส่วนแบ่งตลาดส่วน
ใหญ่ไป ท าให้บรรดาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเริ่มรวมตัวกันสร้างแพลตฟอร์มร่วมกันคือ TVer  
แต่ยังคงนโยบาย Light touch approach กับแพลตฟอร์ม OTT โดยรวม โดยเน้นการส่งเสริมไปที่ตลาดเสรี
เพ่ือสร้างทางเลือกของผู้ชมให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้ผลิตเนื้อหาสื่อผ่านนโยบาย Cool Japan 
เพ่ือใช้สื่อน าเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นสู่สายตาชาวโลก โดยปัจจัยความส าเร็จของญี่ปุ่น คือการรวมตัว
ของอุตสาหกรรมในการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นกลาง รวมถึงการบริหารจัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดังกล่าว
ในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ยังคงการแข่งขันตามกลไกตลาดที่ช่วยสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสื่อและเนื้อหา ให้ผลิตสิ่งใหม่ๆ ตอบสนองเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคด้วย 

จากบทเรียนของประเทศต้นแบบท าให้เข้าใจถึงการปรับตัวของผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพ
กระจายเสียงแบบดั้งเดิม รวมถึงผู้ผลิตเนื้อหาที่สามารถใช้เทคโนโลยี OTT ให้เป็นประโยชน์และสร้างช่องทาง
ในการเผยแพร่เนื้อหาของตนเองเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมล้วนมี
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จุดแข็งในแง่ของการเป็นเจ้าของเนื้อหา ทั้งที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงาน (Content owner) รวมถึงเป็น
ผู้ผลิตผลงาน (Content creator) ซึ่งท าให้ทิศทางของกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบดั้งเดิมสามารถสร้าง
โอกาสจากการ เข้ ามาของแพลตฟอร์ม  OTT ได้ด้ วยการปรับบทบาทของตนเอง ให้ เป็น ได้ทั้ ง  
1) ผู้ผลิตเนื้อหา (Content creator) เพ่ือป้อนเนื้อหาในแพลตฟอร์มจากต่างประเทศและแพลตฟอร์มใน
ประเทศ และ 2) ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content provider) ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้นๆ แก่
แพลตฟอร์มจากต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเอง นอกจากนี้  ในส่วนของผู้ผลิต
เนื้อหาอิสระก็ยังสามารถเห็นถึงลู่ทางการท ารายได้จากแพลตฟอร์ม OTT ที่จะเข้ามาลงทุนท า local content 
ในประเทศ อันเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหามีช่องทางการหารายได้และการเผยแพร่ผลง านที่
กว้างขวางขึ้นมากกว่าการพ่ึงพิงแต่เพียงตลาดในประเทศ 

 

กรณีศึกษาต่างประเทศ:  
กฎหมาย นโยบาย แนวทางในการก ากับดูแล และการปรับใช้กับบริบทของไทย 

จากการศึกษากฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการก ากับดูแลบริการ OTT ในสหภาพยุโรป 
สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการก ากับดูแล
บริการ OTT ในประเทศไทย ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในสหภาพยุโรป ประเทศเดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร บริการ OTT ถูกแบ่งออกเป็น OTT 
แบบออนดีมานด์ กับ วิดีโอแชริ่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดย OTT เป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงอย่างหนึ่งและอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายการแพร่ภาพกระจายเสียง แต่ในขณะเดียวกันในประเทศเกาหลีใต้ตีความ
ว่า OTT เป็นบริการโทรคมนาคมแบบเพ่ิมมูลค่าอย่างหนึ่ง และก ากับดูแลภายใต้กฎหมายโทรคมนาคม 
ในขณะที่ OTT บางประเภทเข้าข่ายกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่อผสมบนอินเทอร์เน็ต ส่วนประเทศ
ญี่ปุ่นตีความว่า OTT ไม่ใช่การแพร่ภาพกระจายเสียง ซึ่งในประเด็นนี้การก ากับดูแลในประเทศไทยสามารถ
พิจารณาให้บริการ OTT เป็นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 

2. วิธีการก ากับดูแล 

การก ากับดูแลผู้ให้บริการนั้นสามารถท าได้ 2 รูปแบบหลักๆ คือ  

1. การใช้ระบบใบอนุญาต (License) เป็นรูปแบบที่ใช้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่
ประเทศเกาหลีใต้หากเป็นผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและสื่อผสมบนอินเทอร์เน็ตก็จะต้องขอรับ
ใบอนุญาตเช่นกัน ทั้งนี้การพิจารณาใช้ระบบใบอนุญาตนั้น จะต้องค านึงถึงสภาพการบังคับใช้จริงด้วย  

2. การใช้ระบบแจ้งประกอบกิจการ (Notification/Report) เป็นรูปแบบที่ใช้อยู่ในสหราช
อาณาจักรโดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งประกอบกิจการต่อหน่วยงานก ากับดูแลก่อนจะเริ่มให้บริการใน  
สหราชอาณาจักร รวมถึงต้องแจ้งเมื่อเลิกให้บริการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญของกิจการ และประเทศ
เกาหลีใต้ในกรณีผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบเพิ่มมูลค่า 
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ส าหรับประเทศไทย อาจพิจารณารูปแบบการก ากับดูแลแบบระบบแจ้งประกอบกิจการ โดยเริ่ม
จากกลุ่มผู้ ให้บริการสื่อภาพและเสียงแบบออนดีมานด์ที่มีรูปแบบการหารายได้จากค่าสมาชิก ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในประเทศอย่างมีนัยส าคัญและมีจุดเกาะเกี่ยว และพิจารณาการก ากับดูแลใน
ลักษณะที่เป็นคุณ เพ่ือดึงดูดให้ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบการก ากับดูแล 
 
3. เขตอ านาจการก ากับดูแล 

บริการ OTT นั้นสามารถให้บริการผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย ผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจึงสามารถให้บริการจากที่ใดก็ได้ในโลก ดังนั้น ในการก าหนดแนวทางก ากับดูแลจึง
ต้องพิจารณาถึงผู้ให้บริการที่จะอยู่ในข่ายของการก ากับดูแล โดยมีหลักการก ากับดูแล 2 หลักการคือ 1) การใช้
หลักแหล่งก าเนิด (Country of Origin) คือ ผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีสถานประกอบการส าคัญอันเป็นศูนย์กลาง
ของการตัดสินใจ (head office)7 และมีอ านาจตัดสินใจด้านบรรณาธิการ (editorial decision) อยู่ในประเทศ 
และ 2) การใช้หลักแหล่งปลายทาง (Country of Destination) ที่พิจารณากลุ่มลูกค้าในประเทศปลายทาง  

ส าหรับประเทศไทย ในสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการระดับโลกมีอ านาจต่อรองสูง การก ากับดูแลโดย
ใช้หลักแหล่งปลายทางอาจไม่สัมฤทธิ์ผลนัก การพิจารณาใช้หลักแหล่งก าเนิดประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ  
เพ่ือจูงใจให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นเข้ามาให้บริการทางกายภาพในประเทศ จะท าให้ความเป็นไปได้ในการก ากับ
ดูแลนั้นมีมากกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ 

 

4. การก ากับดูแลเนื้อหารายการและการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการออกอากาศและรายการ 

มีบริบทเช่นเดียวกันกับการก ากับดูแลเนื้อหาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยมีทั้งการออก
ประมวลหลักปฏิบัติเฉพาะส าหรับเนื้อหา OTT เช่น ในสหภาพยุโรป ประเทศเดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และ
ในประเทศสิงคโปร์ หรือการใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมที่ใช้ก ากับเนื้อหาที่เผยแพร่แก่สาธารณะเป็นการทั่วไป โดย
อาจมีกฎเกณฑ์เฉพาะส าหรับเนื้อหา OTT ในรูปของการจ ากัดการเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้น ไม่ให้เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ เช่น ก าหนดมาตรการยืนยันอายุ หรือ parental control 

ส าหรับประเทศไทยสามารถน าเอาหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสื่อโทรทัศน์ในแง่ของเนื้อหามาใช้กับ
การก ากับดูแลเนื้อหาสื่อภาพและเสียง OTT ได้ แต่อาจมีประเด็นที่ต้องก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับบริการ 
OTT อันได้แก่ มาตรการการจ ากัดการเข้าถึงเนื้อหาบางประเภทเพ่ือใช้แทนมาตรการการจัดผังรายการที่เป็น
การควบคุมด้านเวลาออกอากาศ และ กสทช. อาจจัดให้มีช่องทางเพ่ือช่วยเหลือด้านการจัดการกับเนื้อหาที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ OTT ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลในระบบ ท าให้ผู้ให้บริการที่เข้ามาอยู่ในระบบ
การก ากับดูแลจะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติมไปกว่าการให้บริการโดยไม่เข้ามาอยู่ในระบบการก ากับดูแล อัน
เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลก ที่ปัจจุบันมีการให้บริการ
ในประเทศไทยอยู่แล้ว เข้ามาในระบบการก ากับดูแลของ กสทช.  

ส่วนประเด็นทางด้านผู้ ให้บริการ OTT ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์   
ซึ่งปัจจุบันในไทยยังต้องอาศัยค าสั่งศาลที่จะสั่งระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กระทรวง
พาณิชย์ได้ด าเนินการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก าหนดมาตรการใหม่ให้ใช้มาตรการ 
Notice and Takedown ซึ่งหากมีผลบังคับใช้แล้วก็จะท าให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของไทยสะดวกยิ่งขึ้น  

                                           
7 Head office ไม่จ าเป็นต้องเป็นส านักงานที่จดทะเบียนก็ได้ 
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โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวและ
ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

 

5. การคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

1. ปัจจัยความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (net neutrality)  

หลักความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต มีสาระส าคัญคือการคุ้มครองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเสรี ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยที่ผู้ให้บริการสามารถใช้มาตรการบริหารการจราจร
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ในประเด็น free riding ประเทศญี่ปุ่นโดย Ministry of 
Internal Affairs and Communications (MIC) มีแนวนโยบายว่าการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกับผู้ให้บริการ
เนื้อหาที่ใช้ปริมาณข้อมูลมากนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย  แต่ไม่ควรถือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน  
ควรเป็นเรื่องการพูดคุยกันเองระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การใช้อ านาจสั่งการก ากับดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในฐานะที่  กสทช.  เป็นหน่วยงานก ากับดูแลโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม  
การประสานงานไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือจัดการกับเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมาย เป็นช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่าการด าเนินการด้วยตนเองของเอกชน ข้อนี้จึงเป็นจุดที่อาจพิจารณาใช้เป็น
ประโยชน์ในการก ากับดูแลผู้ให้บริการ OTT โดยที่ กสทช. เองจะจัดให้มีช่องทางเพ่ือช่วยเหลือด้านการจัดการ
กับเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ OTT ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลในระบบ ท าให้ผู้ให้บริการที่เข้ามา
อยู่ในระบบการก ากับดูแลจะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติมไปกว่าการให้บริการโดยไม่เข้ามาอยู่ในระบบการ
ก ากับดูแล สร้างแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้ามาในระบบการก ากับดูแลของ กสทช. 

3. การใช้อ านาจเข้าถึงข้อมูล (access to data) 
ในการใช้อ านาจของรัฐเพ่ือเข้าถึงข้อมูล จ าเป็นจะต้องมีกรอบทางกฎหมายและกระบวนการ

ทางกฎหมายที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลโดยรัฐ  (legality) การ
เข้าถึงข้อมูลต้องได้สัดส่วน (proportionately) ไม่เกินไปกว่าที่จ าเป็นต่อการสืบสวนสอบสวนหรือชอบด้วย
หลักความได้สัดส่วนไม่เกินไปกว่าที่จ าเป็น และรัฐจะต้องมีความรับผิดชอบ (accountability) มีกระบวนการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ (oversight) ที่มีประสิทธิภาพ และภาครัฐต้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการ
ได้โดยอ าเภอใจ โดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายรองรับ 

ปัจจุบันประเทศไทย มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ใช้ในการควบคุม
การเก็บรวบรวมตลอดจนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หรือมีฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ รองรับ และวางแนวทางให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จ าเป็นอยู่ 
แต่อย่างไรก็ดี ควรมีการน าแนวทางการก ากับดูแลเรื่องความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต (net neutrality) มา
ใช้ด้วยเพื่อให้เกิดสภาพการแข่งขันท่ีเท่าเทียม 

 

6. ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร 

แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในต่างประเทศนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ  
1) การไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม อย่างเช่นในประเทศเดนมาร์ก ประเทศสิงคโปร์ และประเทศเกาหลีใต้ ไม่ได้
ก าหนดหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้หน่วยงานก ากับ
ดูแลสามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การก ากับดูแลเนื้อหา หรือการก ากับดูแลการโฆษณา เป็นต้น 
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และ 2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากฐานรายได้จากการให้บริการภายในประเทศ โดยประเทศที่ใช้แนวทางนี้ 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร โดยจัดเก็บจากฐานรายได้ โดยมีเพดานจ ากัดและเก็บในอัตราต่ าในลักษณะที่จัดเก็บ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับดูแลเท่านั้น 

ในด้านภาษีอากรนั้น ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลประเทศต่างๆ มีความพยายามในการสร้าง
หลักการมีตัวตนทางดิจิทัล (Digital presence) หรือหลักการมีตัวตนทางเศรษฐกิจ (Economic presence) 
เพ่ือเป็นฐานอ านาจของรัฐในการจัดเก็บภาษี กรณีบริษัทผู้มีเงินได้นั้นไม่มีตัวตนทางกายภาพ (Physical 
presence) และในด้านภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้นกรณีเป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะก าหนดให้ผู้ให้บริการจาก
ต่างประเทศนั้นจะต้องเข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศและเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
น าส่งแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 

ส าหรับประเทศไทยเองในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลยังไม่มีมาตรการเฉพาะเพ่ือจัดเก็บภาษี  
แต่ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้มีการแก้ไขประมวลรัษฎากรโดยก าหนดนิยามของบริการอิเล็กทรอนิกส์และ
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ซึ่งครอบคลุมถึงบริการ OTT และก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว โดยปัจจุบันยังคงอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาวาระท่ีสองในวุฒิสภา 

 

7. การส่งเสริมการใช้บริการ OTT เป็นช่องทางในการส่งออกเนื้อหารายการ 

ในประเทศกรณีศึกษา การส่งเสริมการส่งออกเนื้อหานั้นมีแนวทางในการส่งเสริมสรุปได้ดังนี้ 
 สร้างแพลตฟอร์ม OTT Homegrown เพ่ือส่งออกไปท าตลาดกับผู้ชมในภูมิภาคอ่ืน เช่น  

ในสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ โดยถึงแม้จะไม่สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการราย
ใหญ่ได้มากนัก แต่ก็เป็นพื้นที่ให้เนื้อหาท้องถิ่นได้เผยแพร่ออกไปในต่างประเทศ 

 ด าเนินนโยบายการก ากับดูแลแบบ Light-touch approach  เพ่ือให้ผู้ ให้บริการ OTT 
ประกอบกิจการภายใต้ต้นทุนที่ต่ า เช่น ในประเทศสิงคโปร์ที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและยกเลิกการวาง
หลักประกัน รวมถึงในประเทศเดนมาร์กและประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเช่นกัน 

 สนับสนุนเนื้อหาท้องถิ่น โดยการให้เงินทุนสนับสนุน การก าหนดสัดส่วนเนื้อหาท้องถิ่น 
ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออกเนื้อหาท้องถิ่นไปต่างประเทศ 

 สนับสนุนเครือข่ายทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้เกิดการร่วมผลิตระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่นกับ
ผู้ผลิตรายใหญ่จากต่างชาติ การร่วมทุนระหว่างเอกชนด้วยกันหรือการร่วมทุนกับภาครัฐ การจัดฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
 

ข้อเสนอทางเลือกการก ากับดูแลบริการ OTT 

ผู้ประกอบการ OTT ต่างประเทศท่ีเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการ
แข่งขันเพราะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและการก ากับดูแล เช่น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ประกอบการ แต่สามารถหารายได้ได้จ านวนมหาศาล ขณะที่ผู้ประกอบการภายในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายไทยต้องด าเนินกิจการตามกฎหมายและการก ากับดูแลของไทย  ท าให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ
ยังคงประสบปัญหาในการด าเนินงาน ดังนั้น การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและอยู่รอดได้จึงมีความจ าเป็น 
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โดยจากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของบริการ OTT ประเภทสื่อโสตทัศน์ในบริบทประเทศ
ไทย รวมถึงการศึกษากฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการก ากับดูแลบริการ OTT และอุตสาหกรรมกระจาย
เสียงและโทรทัศน์และภาพยนตร์ในบริบทประเทศไทย เปรียบเทียบกับปัจจัยความส าเร็จของการผลิตและ
น าเสนอเนื้อหารายการผ่านบริการ OTT ในประเทศกรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลและ
แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ OTT จากกรณีศึกษาต่างประเทศจ านวน 5 แห่ง น ามาสู่ทางเลือกใน
การก ากับดูแลที่สามารถพิจารณาไดเ้ป็น 3 แนวทาง ดังปรากฏในภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 แสดงทางเลือกในการก ากับดูแลบริการสื่อภาพและเสียง OTT ของประเทศไทย 

 
 

1. การไม่ก ากับดูแลบริการสื่อภาพและเสียง OTT  
แนวทางนี้จะท าให้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงดั้งเดิม  

ผู้ให้บริการ OTT ในประเทศ และผู้ให้บริการ OTT จากต่างประเทศ ยังคงมีอยู่ต่อไป และท าให้ผู้ให้บริการแพร่
ภาพกระจายเสียงแบบดั้งเดิมมีศักยภาพในการแข่งขันด้อยกว่าผู้ให้บริการ OTT จากการที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ก ากับดูแลอย่างเข้มข้น และต้นทุนการประกอบการที่สูงกว่า ในขณะที่ผู้ให้บริการ OTT นั้นมีต้นทุน
ที่ต่ ากว่าและมีกฎหมายที่ก ากับดูแลน้อยกว่าโดยไม่มีกฎหมายที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะหรือไม่ถูกก ากับดูแล
เลย ส่งผลให้ กสทช. และหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ไม่สามารถก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มท่ี 
แนวทางการด าเนินงานจะต้องพ่ึงพาการขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีอ านาจต่อรองสูง 

 
 

ทางเลือกการก ากับดูแลบริการสื่อภาพและเสียง OTT

ไม่ก ากับ

ไม่เกิดความเท่าเทียมใน
การก ากับดูแล

ผู้ใช้บริการไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง

ก ากับ

Reward Base

หลักแหล่งก าเนิด

จูงใจให้เข้ามาในระบบการก ากับดูแล 

One-stop Service
ประสานการคุ้มครองลิขสิทธิ์

การติดต่อประสานงาน
การส่งเสริมเนื้อหาและการประกอบกิจการ

ผู้ให้บริการเข้ามามีตัวตนในทาง
กายภาพในประเทศ

มีการรายงานข้อมูล น าไปสู่การ
จัดเก็บรายได้ และการก ากับดูแล

ก ากับ 
Punishment Base

ปัญหาการบังคับใช้ได้
จริง

ผู้ให้บริการไม่ให้
ความร่วมมือ

ไม่เกิดการก ากับดูแล
อย่างแท้จริง
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2. การก ากับดูแลแบบเสนอประโยชน์ตอบแทน (Reward Base) 

เป็นไปเพ่ือจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้ามาอยู่ในระบบการก ากับดูแล และให้ผู้ให้บริการเลือกที่จะ
เข้ามามีตัวตนทางกายภาพ โดยอาจพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในระบบการก ากับดูแลได้รับสิทธิและความคุ้มครอง
เหนือกว่าผู้ให้บริการที่ไม่เข้าสู่ระบบการก ากับดูแล และปรับบทบาท กสทช. ให้เป็นหน่วยงานกลางในการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในลักษณะรวมศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service)  
ซ่ึงหากสามารถจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้ามามีตัวตนทางกายภาพในประเทศไทยได้ ความเป็นไปได้ในการบังคับใช้
กฎหมาย และการก ากับดูแลก็จะมีมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก ากับดูแลผู้ให้บริการ OTT ตลอดจน
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการก ากับดูแลต่อไปในอนาคต  โดยพิจารณาใช้ระบบแจ้งประกอบกิจการ 
(Notification/Report) 

3. การก ากับดูแลแบบลงโทษหากมีการฝ่าฝืน (Punishment Base) 

การก ากับดูแลแบบนี้เป็นการก ากับดูแลที่เข้มข้น และมีประสิทธิภาพ หาก กสทช. มีอ านาจ
ในทางข้อเท็จจริงที่จะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการ OTT ได้ แต่ข้อเท็จจริงนั้น ผู้ให้บริการรายส าคัญใน
ปัจจุบันนั้นเป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการดังกล่าว รวมถึงการเอาโทษ
หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงเป็นไปได้ยาก หรือหากลงโทษโดยการปิดกั้นการให้บริการในประเทศ ก็จะเป็น
การกระทบต่อผู้ใช้บริการในประเทศท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ก าหนด
ขึ้นอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง 

หากพิจารณาจากแนวทางทั้ง 3 ข้างต้น ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พบว่า เส้นทางสายกลาง คือ การก ากับดูแลแบบเสนอประโยชน์ตอบแทน (Reward Base)  
มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด เนื่องจากจะเกิดแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้ามาอยู่ในระบบการก ากับดูแล ซึ่งถือว่าเป็น
แนวทางส าคัญที่จะท าให้เกิดการก ากับดูแลได้ มิเช่นนั้น การก ากับดูแลอาจจะไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างหนึ่งของการ
ก ากับดูแลแบบเสนอประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ การปรับบทบาท กสทช. ให้เป็นหน่วยงานกลางในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในลักษณะรวมศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service)  เพ่ือเป็น
ตัวกลางประสานงานการก ากับดูแลและการบังคับใช้ตามกฎหมายทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ การก ากับดูแลเนื้อหา และการประกอบกิจการ โดยการท าให้ผู้ให้บริการ OTT เข้ามาอยู่ในระบบเป็น
สิ่งส าคัญที่สุดประการแรก ซึ่งจะท าให้ กสทช. สามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็น ดังนั้น ผู้ให้บริการที่
เข้าสู่ระบบการก ากับดูแลจะต้องได้รับสิทธิและความคุ้มครองเหนือกว่าผู้ให้บริการที่ไม่เข้าสู่ระบบฯ จึงจะ
สามารถจูงใจให้ผู้ให้บริการเข้ามาอยู่ในระบบการก ากับดูแลได้  

ในสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการระดับโลกมีอ านาจต่อรองสูง การก ากับดูแลโดยใช้หลักแหล่ง
ปลายทาง (Country of Destination) ที่เป็นการก าหนดให้ผู้ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศปลายทางอยู่
ในการก ากับดูแลของหน่วยงานในประเทศด้วยอาจไม่สัมฤทธิ์ผลนัก ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้หลักแหล่งก าเนิด
ประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นเข้ามาให้บริการทางกายภาพในประเทศ จะท าให้
ความเป็นไปได้ในการก ากับดูแลนั้นมีมากกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าการออกกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดแต่ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ ซึ่งในประเด็นนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือจะท าอย่างไรให้ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ในระดับโลกเข้า
มาให้บริการในลักษณะที่จะตกอยู่ในเขตอ านาจการก ากับดูแลของประเทศไทย ทั้งนี้อาจพิจารณาการให้ความ
สะดวกและการคุ้มครองสิทธิ์ในด้านลิขสิทธิ์เป็นปัจจัยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับหากเข้ามาประกอบ
กิจการตามระบบที่ได้ก าหนดขึ้น โดยอาจพิจารณาเริ่มจากกลุ่มการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการใน
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญและมีจุดเกาะเกี่ยว อันได้แก่กลุ่มผู้ให้บริการสื่อภาพและเสียงแบบออนดีมานด์ที่มี
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รูปแบบการหารายได้จากค่าสมาชิก (Subscription-based Video on Demand: SVoD) เนื่องจากเป็นกลุ่ม 
ผู้ให้บริการกลุ่มใหญ่และมีรูปแบบการก ากับดูแลในต่างประเทศชัดเจนที่สุด มีลักษณะการประกอบกิจการที่
แข่งขันกับผู้ให้บริการสื่อดั้งเดิมโดยตรง รายได้มีแหล่งที่มาชัดเจนจากผู้ใช้บริการภายในประเทศ มีการจ่ายเงิน
เกิดข้ึนในประเทศ 
  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ 
ส่งเสริมการส่งออกเนื้อหารายการไปต่างประเทศ 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าด้านหนึ่งการขยายตัวเข้ามาในประเทศไทยของบริการ 
OTT จากต่างประเทศจะก่อให้เกิดความแปรปรวนต่ออุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์และภาพยนตร์ใน
ประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็สามารถสร้างโอกาสในการเผยแพร่เนื้อหาท้องถิ่นของไทยไปยังตลาดผู้ชมที่ใหญ่
ขึ้นได้ โดยในมุมมองของผู้บริโภค บริการ OTT เป็นบริการที่ตอบสนองรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคสื่อใน
ยุคดิจิทัล ซึ่งจากการสัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปข้อเสนอแนะส าหรับ 
แนวทางการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มบริการ OTT เป็นช่องทางในการส่งออกเนื้อหาไทยไปต่างประเทศ  
อันจะช่วยสร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยได้ดังนี้ 

1. ข้อสรุปจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

1. การส่งเสริมรากฐานการผลิตบุคลากรด้านเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศน์ของไทย 
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพและความเป็นสากลโดยยังคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย กล่าวคือ ควรมีการส่งเสริมให้กระบวนการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมเนื้อหาไทย
มีความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ประชาคมนักผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ของโลก ด้วยวิธีคิดและระบบการผลิตที่มี
ลักษณะเป็นสากล โดยแนวทางอาจเป็นการวางรากฐานระยะยาวเพ่ือฟูมฟักและบ่มเพาะความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจ าเป็นไว้ในหลักสูตรการศึกษา โดยเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างประเทศที่มีการวางรากฐานในด้านนี้ไว้
อย่างเข้มแข็ง 

2. การส่งเสริมความรู้ใหม่ในเชิงรูปแบบการผลิตและการจัดจ าหน่ายที่สอดรับกับแพลตฟอร์ม 
OTT เช่น การเน้นความส าคัญของการผลิตซีรีส์ ระบบคิดค านวณงบประมาณอันเกี่ยวเนื่องกับลักษณะเนื้อหา
และชื่อเสียงของนักแสดงที่สัมพันธ์กับยอดผู้ชมที่คาดหวัง 

3. การสร้างบุคลากรรายใหม่ ทั้งที่อยู่ในตลาดแรงงานและในสถาบันทางการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตส าหรับ OTT  ที่จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมในอนาคต ตั้งแต่
ส่วนของการพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา 

4. การพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมในอุตสาหกรรมโสตทัศน์ ได้แก่ วิทยุและโทรทัศน์แบบดั้งเดิม
และโรงภาพยนตร์ ให้สามารถปรับตัวกับการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่อย่าง OTT โดยคงความเสรีและความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

5. การผสานความต้องการของภาคีที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล ทั้งผู้ก ากับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักของการประนีประนอม เช่น หากภาครัฐเข้ามาก ากับดูแลก็ควรจะคุ้มครอ ง
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการและส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ ตลอดจนควรส่งเสริม/สนับสนุนการ
แข่งขันที่เป็นธรรม การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เนื้อหาในตลาดประเทศไทย
สามารถเทียบต่างประเทศ และให้เนื้อหาไทยมีคุณภาพมากพอในการส่งออกไปสู่ตลาดระดับนานาชาติได้ 
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2. ข้อสรุปจากกรณีศึกษาต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการส่งออกเนื้อหาที่เรียนรู้จากบทเรียนของ
กรณีศึกษาต่างประเทศสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. สนับสนุนเนื้ อหาท้องถิ่น  เช่น ทุน เ พ่ือผลิต เนื้ อหา ทุนเ พ่ือการจัดท าค าบรรยาย
ภาษาต่างประเทศ/พากย์เสียงต่างประเทศส าหรับตลาดนานาชาติ สนับสนุนการส่งออกเนื้อหาท้องถิ่นไป
ต่างประเทศ และการก าหนดสัดส่วนขั้นต่ าเนื้อหาท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถเพ่ิมศักยภาพให้เนื้อหาท้องถิ่นใน
ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบริการ OTT ระดับโลกที่เข้ามาให้บริการในไทยเพ่ือขยายฐาน
ผู้ชมไปสู่ต่างประเทศได ้

2. สนับสนุนเครือข่ายทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้เกิดการร่วมผลิตระหว่างผู้ผลิตในท้องถิ่นกับ
ผู้ผลิตรายใหญ่จากต่างชาติ การร่วมทุนระหว่างเอกชนด้วยกันหรือการร่วมทุนกับภาครัฐ การจัดฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 

3. การมีแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมเนื้อหาท้องถิ่นเพ่ือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในระดับ
นานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากประสบการณ์ของกรณีศึกษาต่างประเทศอย่าง HOOQ ของสิงคโปร์
และเสียงจากผู้ให้สัมภาษณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะ
น ามาใช้ในบริบทประเทศไทยในปัจจุบันเนื่องจากความเข้มแข็งของแนวทางการสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติ
จ าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งด้านเนื้อหาเป็นฐานก่อน 

4. ลดความเข้มงวดในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และด าเนิน
นโยบายการก ากับดูแลบริการ OTT แบบ Light-touch approach 

3. OTT ในตลาดอาเซียน 

หากพิจารณาถึงองค์ประกอบของประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะสังเกตได้ว่าตลาดอาเซียนมีความใกล้ทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศไทยสูง และเป็นตลาดของบริการ OTT ระดับนานาชาติหลายราย เช่น Netflix, Viu และ iflix  
ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ไทยก็ได้ท าตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านแพลตฟอร์ม
บริการ OTT และประเทศในลุ่มน้ าโขงรับสื่อสารมวลชนที่เป็นภาษาไทยได้อยู่แล้วผ่านรายการละคร ดังนั้น  
จึงมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม สื่อบันเทิง และนักแสดงไทยอยู่ระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ หากจะมีการส่งเสริมด้าน
การส่งออกเนื้อหาไทยไปยังตลาดนอกประเทศ ตลาดอาเซียนน่าจะเป็นจุดที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้
ตลาดเนื้อหาไทยได ้และน่าจะมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง ซึ่งต้องอาศัยการวางแนวทางระดับนโยบายให้แต่
ละประเทศสมาชิกลดอ านาจอธิปไตยลงและยอมรับอ านาจปกครองของส่วนกลางได้ รวมไปถึงการติดตามและ
มุ่งพัฒนาให้มีความคืบหน้าในการสร้างตลาดเดียวดิจิทัลอาเซียนที่เข้มแข็งอันจะน าไปสู่กรอบการก ากับดูแลใน
ระดับอาเซียนที่เอ้ือต่อการผนึกก าลังส่งออกเนื้อหาในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไปได้ 

 


