


ช่ื่�อหนัังส่ือ : บทสืรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top  

 และข้้อเสืนัอแนัวทางกำากับดููแล

เจ้้าข้อง :  สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง  

 กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคมแห่งชื่าติิ  

 (สืำานัักงานั กสืทชื่.)

จั้ดูทำาโดูย :  ส่ืวนันัโยบายกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ั 

 สืำานัักนัโยบายและวิชื่าการุกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ั  

 สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั  

 และกิจ้การุโทรุคมนัาคมแห่งชื่าติิ (สืำานัักงานั กสืทชื่.)

เลข้มาติรุฐานัสืากลปรุะจ้ำาหนัังส่ือ : 978-616-416-038-5

พิิมพ์ิครัุ�งที� 1 : ตุิลาคม 2564

จ้ำานัวนั :  1,000 เล่ม

ข้้อมููลทางบรรณานุุกรมูข้องหอสมุูดแห่งชาติิ

บทสืรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสืนัอแนัวทาง
กำากับดููแล. -- กรุุงเทพิฯ : สืำานัักงานัคณะกรุรุมการุกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง 
กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคมแห่งชื่าติิ, 2564. 
188 หน้ัา.

ISBN  978-616-416-038-5



คํํานิยิม
ทุกการุเปลี�ยนัแปลงข้องเทคโนัโลยีมีเป้าหมายและมีส่ืวนัที�เอ่�อให้ชีื่วิติความเป็นั

อยู่ข้องปรุะชื่าชื่นัพัิฒนัาไปในัทิศึทางที�สืะดูวกสืบายมากขึ้�นั ซึึ่�งรุวมถึึงเทคโนัโลยีการุ
ส่ื�อสืารุที�นัำาไปสู่ืการุเกิดูบริุการุบนัเครุ่อข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติที�เรีุยกว่า บริุการุ OTT (Over 
the Top) ที�ไดู้ข้ยายตัิวอย่างรุวดูเร็ุว ทำาให้ปรุะชื่าชื่นัในัวงกว้างสืามารุถึเข้้าถึึงและ 
รัุบข้้อมูลข่้าวสืารุและความบันัเทิงจ้ากช่ื่องทางใหม่นีั�ไดู้โดูยง่ายในัทุกที�ทุกเวลา ในัข้ณะที�
การุเปลี�ยนัแปลงที�เกิดูขึ้�นันีั�ไดู้สืรุ้างความท้าท้ายให้กับ กสืทชื่. ในัฐานัะองค์กรุกำากับดููแล
กิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม ข้องปรุะเทศึ ดู้วยบริุการุ 
ในัลักษณะดัูงกล่าวนีั�ไปไกลเกินักว่าหลักเกณฑ์์การุกำากับดููแลข้อง กสืทชื่. ที�มีอยู่ในัปัจ้จุ้บันั

การุข้ยายตัิวอย่างกว้างข้วางและรุวดูเร็ุวข้องบริุการุ OTT ในัปัจ้จุ้บันัสืามารุถึ
สืรุ้างผลกรุะทบต่ิอผู้ให้บริุการุรุายเดิูม ข้ณะเดีูยวกันัในับางมิติิก็อาจ้สืรุ้างผลกรุะทบ 
ให้แก่ปรุะชื่าชื่นัผู้รัุบบริุการุ โดูยเฉพิาะกลุ่มอ่อนัไหว อย่างเช่ื่นัเด็ูกและเยาวชื่นั จึ้งนัำาไป
สู่ืคำาถึามในัเชิื่งการุกำากับดููแลว่าควรุจ้ะมีการุกำากับดููแลบริุการุดัูงกล่าวอย่างไรุ เพ่ิ�อลดู
ช่ื่องว่างในัการุกำากับดููแลรุะหว่างผู้ให้บริุการุสืองกลุ่มค่อ กลุ่มเดิูมที�ปัจ้จุ้บันัอยู่ภายใต้ิ 
การุกำากับดููแลข้อง กสืทชื่. อยู่แล้วกับกลุ่มผู้ให้บรุิการุ OTT ซึ่ึ�งยังไม่ถึูกกำากับดููแล
หนัังส่ือ“บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล”  
ซึึ่�งไดู้เรีุยบเรีุยงสืรุุปสืารุะสืำาคัญมาจ้ากผลการุศึึกษาฉบับเต็ิมข้องศูึนัย์บริุการุวิชื่าการุ
แห่งจุ้ฬาลงกรุณ์มหาวิทยาลัย โดูยสืำานัักนัโยบายและวิชื่าการุกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ั 
สืำานัักงานั กสืทชื่. เล่มนีั� ไดู้แสืดูงให้เห็นัถึึงนัโยบายการุกำากับดููแลบริุการุ OTT ข้องหลาย
ปรุะเทศึที�น่ัาสืนัใจ้ รุวมถึึงข้้อเสืนัอแนัะในัการุสืรุ้างความเข้้มแข็้งให้แก่ผู้ให้บริุการุรุายเดิูม 
ซึึ่�งผู้เกี�ยวข้้องสืามารุถึนัำามาปรุะยุกต์ิใช้ื่ให้เหมาะสืมกับบริุบทข้องปรุะเทศึไทย 

ผมมั�นัใจ้ว่า บทสืรุุปผลการุศึึกษาฉบับนีั�จ้ะเป็นัปรุะโยชื่น์ัต่ิอผู้ที�เกี�ยวข้้อง 
ในัอุติสืาหกรุรุมกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั รุวมถึึงสืำานัักงานั กสืทชื่.  
ที�จ้ะนัำามาศึึกษา ต่ิอยอดู เพ่ิ�อหาข้้อสืรุุปแนัวทางการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลที�เหมาะสืม
กับอุติสืาหกรุรุมกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ัในัปรุะเทศึไทยต่ิอไป 

(พัันุเอก ดร. นุที ศุุกลรัติน์ุ)
รองประธานุกรรมูการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศุน์ุ

และกิจการโทรคมูนุาคมูแห่งชาติิ (กสทช.)
  (ตุิลาคมู 2564)



คํํานำาํ
การเปล่ี่�ยนแปลี่งด้้านเทคโนโลี่ย่ท่�พััฒนาข้ึ้�นอย่างต่่อเน่�อง โด้ยเฉพัาะ 

การเติ่บโต่ในแง่ความเร็วในการให้้บริการอินเทอร์เน็ต่แลี่ะประสิิทธิิภาพัในการ

ใช้้งาน เป็นส่ิวนสิำาคัญท่�เปล่ี่�ยนแปลี่งวิถ่ีช่้วิต่ผู้้้คนในสัิงคมโด้ยเฉพัาะช้่องทาง 

การรับร้้ข่ึ้าวสิารแลี่ะเน่�อห้าความบันเทิง เกิด้ร้ปแบบขึ้องการให้้บริการเส่ิยง 

แลี่ะภาพัผู้า่นอินเทอรเ์น็ต่ (Over the Top ห้ร่อ OTT) ท่�สิามารถีต่อบสินองความ

ต้่องการขึ้องผู้้้ฟัังผู้้้ช้มให้้สิามารถีรับฟัังรับช้มได้้ทุกท่�ทุกเวลี่า ผู่้านห้ลี่ากห้ลี่าย 

อุปกรณ์์ ไม่ว่าจะเป็นสิมาร์ต่โฟัน แท็บเล็ี่ต่ แล็ี่ปท็อป จากการให้้บริการทั�งใน 

ร้ปแบบรับช้มฟัร่แบบม่โฆษณ์า แลี่ะการจ่ายเงินค่าสิมาชิ้ก ซ้ึ่�งเป็นบริการท่�ม่ 

การเติ่บโต่อย่างรวด้เร็ว โด้ยม่ผู้้้ให้้บริการทั�งจากในประเทศแลี่ะต่่างประเทศ  

ซ้ึ่�งผู้้้ให้้บริการรายให้ญ่ท่�ได้้รับความนิยมส้ิงมาจากต่่างประเทศ

สิถีานการณ์์การขึ้ยายตั่วแลี่ะการได้้รับความนิยมท่�เพิั�มข้ึ้�นขึ้องบริการ 

OTT ในประเทศไทยเริ�มม่ผู้ลี่กระทบต่่อผู้้้ให้้บริการกระจายเส่ิยงแลี่ะโทรทัศน์ 

ในร้ปแบบดั้�งเดิ้ม เน่�องจาก OTT เป็นบริการท่�ยังไม่อย้่ในการกำากับด้้แลี่  

ส่ิงผู้ลี่ให้้เกิด้ความไม่เป็นธิรรมในการประกอบกิจการแลี่ะการแข่ึ้งขัึ้น  

ห้ลี่ายประเทศทั�วโลี่ก ได้้ม่ความพัยายามท่�จะกำาห้นด้นโยบายแลี่ะแนวทาง

กำากับด้้แลี่การให้้บริการ OTT เป็นการเฉพัาะ ทั�งตั่วอย่างจากกลุ่ี่มประเทศใน

สิห้ภาพัยุโรป เช่้น ราช้อาณ์าจักรเด้นมาร์ก สิห้ราช้อาณ์าจักร แลี่ะร้ปแบบท่�เป็น 

แบบเฉพัาะตั่วในภ้มิภาคเอเช่้ย เช่้น สิาธิารณ์รัฐสิิงคโปร์ แลี่ะ สิาธิารณ์รัฐเกาห้ล่ี่

สิำานักงานคณ์ะกรรมการกิจการกระจายเส่ิยง กิจการโทรทัศน์ แลี่ะกิจการ

โทรคมนาคมแห่้งช้าติ่ (สิำานักงาน กสิทช้.) โด้ยสิำานักนโยบายแลี่ะวิช้าการกระจาย

เส่ิยงแลี่ะโทรทศัน์ ในฐานะห้นว่ยงานท่�กำากับด้้แลี่กิจการกระจายเส่ิยงแลี่ะกิจการ

โทรทัศน์ได้้เล็ี่งเห็้นถ้ีงความสิำาคัญขึ้องการเกิด้ข้ึ้�นขึ้องบริการ OTT จ้งได้้จัด้ทำา

ห้นังส่ิอ “บทสิรุปผู้ลี่การศ้กษาบริการ Over the Top แลี่ะข้ึ้อเสินอแนวทาง 



กำากับดููแล” นีั�ขึ้�นั เพ่ิ�อแสืดูงให้เห็นัถึึงโครุงสืรุ้างติลาดูและการุแข่้งขั้นั กรุณีศึึกษา 

และบทเรีุยนัในัติลาดูต่ิางปรุะเทศึ ติลอดูจ้นัข้้อเสืนัอแนัวทางในัการุกำากับดููแล

กิจ้การุ OTT ในัอนัาคติ และข้้อเสืนัอในัการุสื่งเสืริุมกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและ

โทรุทัศึน์ัไทย โดูยเป็นัการุรุวบรุวมและสืรุุปข้้อมูลจ้ากผลการุศึึกษา “โครุงการุ

ศึึกษาผลกรุะทบข้อง OTT ต่ิอกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั และ

แนัวทางการุส่ืงเสืริุมและกำากับดููแล” โดูยศูึนัย์บริุการุวิชื่าการุแห่งจุ้ฬาลงกรุณ์

มหาวิทยาลัย ที�ไดู้จั้ดูทำาเม่�อเดู่อนัธัินัวาคม 2563 และข้้อมูลปรุะกอบเกี�ยวกับ

สืถึานัการุณ์ล่าสุืดูในัอุติสืาหกรุรุม OTT ไทย 

คณะผู้จั้ดูทำาหวังเป็นัอย่างยิ�งว่าหนัังส่ือ “บทสืรุุปผลการุศึึกษาบรุิการุ 

Over the Top และข้้อเสืนัอแนัวทางกำากับดููแล” ที�จั้ดูทำาขึ้�นัในัรูุปแบบ 

รุวมข้้อมูลดู้วยเน่ั�อหากรุะชัื่บ พิรุ้อมภาพิและการุจั้ดูทำากรุาฟิักปรุะกอบเรุ่�อง 

ฉบับนีั� จ้ะเป็นัปรุะโยชื่น์ัติอ่ผู้มีสืว่นัเกี�ยวข้้องในักิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ั  

ทั�งภาครัุฐ ภาคเอกชื่นั ติลอดูจ้นัผู้ที�มีความสืนัใจ้ทุกท่านั และเป็นัข้้อมูลนัำามา

ปรุะกอบใช้ื่ในัการุกำาหนัดูนัโยบายที�เกี�ยวข้้องต่ิอไป

คณะผูู้้จัดทำา
ตุิลาคมู 2564
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1
การุให้บริุการุเสีืยงและภาพิผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ (Over the Top หรุ่อ OTT) 

กลายเป็นับริุการุที�เติิบโติอย่างรุวดูเร็ุวและมีแนัวโน้ัมจ้ะข้ยายตัิวมากขึ้�นัเรุ่�อยๆ
เน่ั�องจ้ากเป็นัช่ื่องทางที�ติอบสืนัองความต้ิองการุรัุบฟัังและรัุบชื่มรุายการุต่ิางๆ  
ข้องผู้บริุโภคที�สืามารุถึเข้้าถึึงไดู้ทุกที� ทุกเวลา ผ่านัหลากหลายอุปกรุณ์ เช่ื่นั  
Smartphone, Tablet, Laptop เป็นัต้ินั โดูยบทที� 1 นีั� จ้ะไดู้กล่าวถึึงภาพิรุวม
สืถึานัการุณ์บริุการุ OTT ในัปรุะเทศึไทยเพิ่�อให้ทรุาบถึึงบรุิบทอุติสืาหกรุรุม 
ในัปัจ้จุ้บันัที�ส่ืงผลกรุะทบต่ิอกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัที�ออกอากาศึ
ผ่านัช่ื่องทางในัรูุปแบบดัู�งเดิูมที�ผู้บริุโภคสืามารุถึรัุบฟัังรัุบชื่มรุายการุติามผังรุายการุ
เท่านัั�นั

บริุการุ OTT ปรุะกอบดู้วยรูุปแบบธุิรุกิจ้หลักทั�งหมดู 3 รูุปแบบ จ้ำาแนัก
ติามแหล่งรุายไดู้ที�เกิดูจ้ากการุให้บริุการุ ไดู้แก่ การุให้บริุการุแบบหารุายไดู้จ้าก
ค่าโฆษณา (Advertising-based Video-on-Demand: AVoD) การุให้บริุการุ
แบบเก็บค่าบริุการุเป็นัรุายครัุ�ง (Transactional Video-on-Demand: TVoD)  
และการุให้บริุการุแบบเรีุยกเก็บค่าสืมาชิื่ก (Subscription Video-on-Demand: 
SvoD) อย่างไรุก็ดีู ในัทางปฏิิบัติิ หลายๆ แพิลติฟัอร์ุมจ้ะมีการุให้บริุการุแบบผสืม
(Hybrid) กล่าวค่อการุให้บริุการุในัรูุปแบบที�หลากหลาย แทนัที�จ้ะเป็นัเพีิยงรูุปแบบใดู
รูุปแบบหนึั�ง เช่ื่นั การุให้บริุการุทั�งเน่ั�อหาที�มีโฆษณาคั�นั และเปิดูให้ผู้บริุโภคเล่อก
จ่้ายค่าสืมาชิื่กเพ่ิ�อให้สืามารุถึเข้้าถึึงวิดีูโอในัรุะดัูบพิรีุเมียมและไม่มีโฆษณาคั�นั 

สืำาหรัุบบริุการุ OTT TV ในัปรุะเทศึไทยมีรูุปแบบธุิรุกิจ้ที�มีความหลากหลาย
ซึึ่�งมีลักษณะข้องโครุงสืรุ้างองค์กรุ รูุปแบบการุให้บริุการุ และรูุปแบบการุหารุายไดู้ 
ที�แติกต่ิางกันัออกไป ทั�งบริุการุที�มาจ้ากผู้ให้บริุการุในัรุะดูับปรุะเทศึและรุะดูับ
นัานัาชื่าติิ ติลอดูจ้นัผู้ให้บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงในัรูุปแบบดัู�งเดิูม ผู้ให้บริุการุ
เน่ั�อหารุายใหม่ๆ ติลอดูจ้นัผู้ให้บริุการุดู้านัโทรุคมนัาคม ซึ่ึ�งรัุบรูุ้ถึึงโอกาสืในัการุ
ให้บริุการุ OTT และไดู้พิยายามนัำาเสืนัอบริุการุต่ิางๆ เพ่ิ�อการุแข่้งขั้นัมากยิ�งขึ้�นั  
โดูยตัิวอย่างบริุการุ OTT TV ในัไทยจ้ำาแนักติามแหล่งรุายไดู้ที� เกิดูจ้าก 
การุให้บริุการุปรุากฏิดัูงภาพิ 

ระบบนิเิวศและห่ว่งโซ่่มลูค่ํา
ของบรกิาร OTT TV ในิไทย1
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ทั�งนีั� เม่�อพิิจ้ารุณาห่วงโซ่ึ่มูลค่าข้องอุติสืาหกรุรุมบริุการุ OTT TV ในัไทย พิบว่า 
ปรุะกอบไปดู้วย ผู้ผลิติเน่ั�อหา (Media Content) แพิลติฟัอร์ุมวิดีูโอ OTT (OTT 
Video Platform) ผู้ให้บริุการุโครุงข่้าย (Network Providers) อุปกรุณ์สืำาหรัุบ
การุรัุบชื่มบริุการุ OTT (OTT Device) และผู้บริุโภค (End User) รุายละเอียดูดัูงนีั� 

มีทั�งผู้ผลิติเน่ั�อหารุายเดิูม เช่ื่นั บริุษัท กันัตินัา กรุุ�ป จ้ำากัดู (มหาชื่นั) และ 
บริุษัท จี้ดีูเอชื่ ห้าห้าเก้า จ้ำากัดู โดูยการุเกิดูขึ้�นัข้องบริุการุ OTT ยังก่อให้เกิดูผู้ผลิติ
เน่ั�อหารุายใหม่ดู้วย ค่อกลุ่มข้องผู้ผลิติเน่ั�อหาที�เป็นัผู้ใช้ื่บริุการุ (User-Generated 
Content: UGC) โดูยเฉพิาะ YouTuber ที�เผยแพิรุ่เน่ั�อหาที�ผลิติขึ้�นัดู้วยตินัเองหรุ่อ
ผ่านั MCN (Multi-Channel Network) ซึึ่�งดููแลเครุ่อข่้ายให้ผู้ผลิติเน่ั�อหา โดูย 
ในัปรุะเทศึไทย MCN ที�สืำาคัญ ไดูแ้ก่ Thoughtful Thailand, Moindy และ Jeban

ผู้เป็นัตัิวกลางเช่ื่�อมรุะหว่างผู้ผลิติเน่ั�อหากับผู้บริุโภคโดูยการุจั้ดูหารุายการุ
หรุ่อเน่ั�อหาจ้ากผู้ผลิติเน่ั�อหาและส่ืงต่ิอไปยังผู้บริุโภค เช่ื่นั YouTube, Netflix, 
Line TV, iflix 

ค่อผู้ที�ให้บริุการุสืนัับสืนุันัเพ่ิ�อการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาจ้ากแพิลติฟัอร์ุม OTT ข้อง
ผู้บริุโภคผ่านัการุเช่ื่�อมโยงทางอินัเทอร์ุเน็ัติ

ค่ออุปกรุณ์ที�ใช้ื่ในัการุรุับสัืญญาณเสืียงและภาพิจ้ากแพิลติฟัอรุ์ม OTT 
ทั�งอุปกรุณ์ที�เคล่�อนัที�ไดู้ (Mobile Devices) เช่ื่นั Smartphone และ Laptop 
และอุปกรุณ์ที�ไม่สืามารุถึเคล่�อนัที�ไดู้ (Immobile Devices) เช่ื่นั Smart TV และ
คอมพิิวเติอร์ุตัิ�งโติ�ะ ติลอดูจ้นัอุปกรุณ์ที�สืามารุถึสืติรีุมเน่ั�อหาไดู้ เช่ื่นั Apple TV, 
Android box และ Chromecast

ค่อผู้ที�รัุบชื่มเน่ั�อหาผ่านัอุปกรุณ์ที�รุองรัุบบริุการุ OTT ข้องตินั ทั�งในั 
รูุปแบบที�มีค่าบริุการุและไม่มีค่าบริุการุ

ผู้ผลิติเนิ้�อห่า (Media Content)

แพลติฟอรม์วดีิูโอ OTT (OTT Video Platform)

ผู้ให่บ้รกิารโคํรงข่าย (Network Providers)

 อปุกรณ์ส์าํห่รบัรบัชมบรกิาร OTT (OTT Device)

ผู้บรโิภคํ (End User) 
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อายุ

เขาถึงอินเทอรเน็ต

ใชอินเทอรเน็ต
โดยรวม

ใชอินเทอรเน็ต
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ความเร็วเฉล่ีย
เน็ตบาน

ดู Streaming TV

เลนวิดีโอเกม

จํานวนผูใช
Social Media

เทียบกับจํานวนประชากร

เวลาท่ีใช
Social Media

(ช่ัวโมง)

40.3 ป 31 ป

69.5% 59.5%

60.8% 70% 

96.6% 86.9%

 78.7% 53.6%

พฤติกรรมการใชงานในชองทางออนไลน
ของคนไทย

8.44
ตอวันช่ัวโมง

6.54
ช่ัวโมง ตอวัน

5.07
ตอวันช่ัวโมง

3.39
ช่ัวโมง ตอวัน

ใชอินเทอรเน็ต
บนคอมพิวเตอร

3.38
ตอวันช่ัวโมง

3.16
ช่ัวโมง ตอวัน

2.48
ช่ัวโมง ตอวัน

2.25
ช่ัวโมง ตอวัน

308.35
Mbps

96.43
Mbps

คาเฉลี่ย
ของ

คนไทย
คาเฉลี่ย
ของโลก

การเติิบโติของบรกิาร OTT ในิไทย

การุเข้้าถึึงอินัเทอร์ุเน็ัติข้องปรุะชื่ากรุไทยและพิฤติิกรุรุม 

การุใช้ื่งานัเป็นัปัจ้จั้ยสืำาคัญที�ทำาให้บริุการุ OTT ในัไทยเติิบโติอย่าง

รุวดูเร็ุว โดูยข้้อมูลจ้าก Global Digital Report 2021 ข้อง We Are 

Social และ Hootsuite แพิลติฟัอรุ์มบริุหารุจ้ัดูการุสื่�อสัืงคมออนัไลนั์ 

(Nattapon Muangtum, 2021) พิบว่าพิฤติิกรุรุมการุใช้ื่งานัออนัไลน์ัข้อง

คนัไทยติิดูอันัดัูบโลก โดูยเฉพิาะการุท่องโลกอินัเทอร์ุเน็ัติผ่านัโทรุศัึพิท์

เคล่�อนัที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นัอันัดัูบ 3 ข้องโลก 

นัอกจ้ากนีั� รุายละเอียดูการุวิจั้ยยงัรุะบุว่า การุใช้ื่อินัเทอรุเ์น็ัติบ้านั 

ข้องปรุะเทศึไทยมีความเร็ุวเฉลี�ยสูืงที�สุืดูในัโลกถึึง 308.35 Mbps  

ซึึ่�งสูืงกว่าค่าเฉลี�ยโลกที� 96.43 Mbps ซึึ่�งตัิวเลข้นีั�มีส่ืวนัสืนัับสืนุันั 

ให้การุบริุการุ OTT เติิบโติขึ้�นัดู้วย โดูยสืถิึติิการุรัุบชื่ม TV Streaming  

ข้องปรุะเทศึไทยอยู่ที�รุ้อยละ 60.8 ข้องกลุ่มปรุะชื่ากรุอายุ 16-64 ปี

และหากพิิจ้ารุณาตัิวเลข้คนัไทยที�เข้้าถึึงอินัเทอร์ุเน็ัติอยู่ที�รุ้อยละ 69.5  

ข้องจ้ำานัวนัปรุะชื่ากรุสืงูกว่าค่าเฉลี�ยโลกที�อยูที่�รุ้อยละ 59.5 ข้องปรุะชื่ากรุ

ทั�วโลก โดูยเปน็ัการุเข้้าถึึงผา่นัโทรุศึพัิท์เคล่�อนัที�เฉลี�ยวันัละ 5.07 ชัื่�วโมง 

ติิดูอันัดัูบ 3 ข้องโลก จ้ากค่าเฉลี�ยรุะดัูบโลกที� 3.39 ชัื่�วโมงต่ิอวันั และ 

เป็นัการุเข้้าถึึงผ่านัคอมพิิวเติอร์ุเฉลี�ยวันัละ 3.38 ชัื่�วโมง

การเข้าถึงอินิเทอรเ์นิต็ิ
และพฤติิกรรมการใชง้านิ

2
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อายุ

เขาถึงอินเทอรเน็ต

ใชอินเทอรเน็ต
โดยรวม

ใชอินเทอรเน็ต
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ความเร็วเฉล่ีย
เน็ตบาน

ด ูStreaming TV

เลนวิดีโอเกม

จํานวนผูใช
Social Media

เทียบกับจํานวนประชากร

เวลาท่ีใช
Social Media

(ช่ัวโมง)

40.3 ป 31 ป

69.5% 59.5%

60.8% 70% 

96.6% 86.9%

 78.7% 53.6%

พฤติกรรมการใชงานในชองทางออนไลน
ของคนไทย

8.44
ตอวันช่ัวโมง

6.54
ช่ัวโมง ตอวัน

5.07
ตอวันช่ัวโมง

3.39
ช่ัวโมง ตอวัน

ใชอินเทอรเน็ต
บนคอมพิวเตอร

3.38
ตอวันช่ัวโมง

3.16
ช่ัวโมง ตอวัน

2.48
ช่ัวโมง ตอวัน

2.25
ช่ัวโมง ตอวัน

308.35
Mbps

96.43
Mbps

คาเฉลี่ย
ของ

คนไทย
คาเฉลี่ย
ของโลก
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รุายงานัข้องสืมาคมโฆษณาดูิจิ้ทัล (ปรุะเทศึไทย) และ บรุิษัท คันัทารุ์  
(ปรุะเทศึไทย) จ้ำากัดู (TopTen, 2021) ไดู้แสืดูงถึึงรุายไดู้ค่าโฆษณาที�เกิดูขึ้�นั 
บนัแพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัลที�เติิบโติอย่างรุวดูเร็ุวและต่ิอเน่ั�อง โดูยในัช่ื่วงปี พิ.ศึ. 
2562 ถึึง 2563 เจ้้าข้องสืินัค้าและบรุิการุไดู้ใช้ื่งบปรุะมาณเพิ่�อการุโฆษณาบนั
แพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัลเพิิ�มถึึงปรุะมาณรุ้อยละ 8 หรุ่อเพิิ�มจ้าก 19,555 ล้านับาท 
เป็นั 21,058 ล้านับาท และคาดูว่าจ้ะเพิิ�มอีกรุ้อยละ 8 ในัช่ื่วงปี พิ.ศึ. 2563 ถึึง 
2564 หรุ่อเท่ากับ 22,800 ล้านับาท โดูยรุายไดู้โฆษณาในัปี 2563 นีั� Facebook 
และ YouTube ยังคงเป็นั 2 แพิลติฟัอร์ุมหลักโดูยมีสัืดูส่ืวนัรุวมกันักว่ารุ้อยละ 50 
สืะท้อนัให้เห็นัถึึงการุเติิบโติและบทบาทข้อง OTT ในัฐานัะเป็นัช่ื่องทางโฆษณา 
ที�สืำาคัญในัการุเข้้าถึึงผู้บริุโภค

ยอดค่่าใช้้จ่่ายสื่่�อโฆษณาดิจ่ิทััลในประเทัศไทัย
ปี 2563 เติิบโติขึ้้�น  ร้อยละ 8  โดยมีีมีูลค่่ารวมี
มีากกว่า 2 หมี่�นล้านบาทั ทั่ามีกลางสื่ถานการณ์
การระบาดขึ้องไวรัสื่โค่วิด-19 

มีีการค่าดการณ์ว่าอัติราการเติิบภายในปี 2564 
จ่ะอยู่ทัี�ร้อยละ 8 เช้่นเดียวกัน

ทัี�มีา : สื่มีาค่มีโฆษณาดิจ่ิทััล (ประเทัศไทัย) 
และ บริษัทั ค่ันทัาร์ (ประเทัศไทัย) จ่ำกัด (2021) 

หมีายเหติุ: ขึ้้อมีูลปี 2564 เป็นขึ้้อมีูลจ่ากการพยากรณ์  (Forecast Data)

(หน่วย: ล้านบาทั)

ค่ําใชจ้า่ยโฆษณ์า
บนิแพลติฟอรม์ดิูจทัิล

ค่ําใชจ้า่ยรวม

ตาราง ค่่าใช้้จ่่ายโฆษณาบนแพลตฟอร์์มดิิจ่ิทััลในปร์ะเทัศไทัย 
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ทัี�มีา : สื่มีาค่มีโฆษณาดิจ่ิทััล (ประเทัศไทัย)
และ บริษัทั ค่ันทัาร์ (ประเทัศไทัย) จ่ำกัด (2021) 

ค่่าใช้้จ่่ายในการ์โฆษณา จ่ำแนกตามปร์ะเภทัของแพลตฟอร์์มดิิจิ่ทััล ปี 2563 
(หน่วย: ล้านบาทั) 

รายไดู้ และยอดูสมาชกิ OTT  TV
เติิบโติต่ิอเน้ิ�อง 

แม้ว่าติลาดูการุให้บริุการุ OTT TV แบบเรีุยกเก็บค่าสืมาชิื่ก (SVoD) ยังมี
ข้นัาดูเล็กกว่าบริุการุปรุะเภทดููฟัรีุ (AVoD) แต่ิดู้วยพิฤติิกรุรุมข้องคนัรุุ่นัใหม่และ
การุที�มีผู้ให้บริุการุรุะดัูบโลกเข้้ามาทำาติลาดูในัปรุะเทศึไทย โดูยเฉพิาะอย่างยิ�ง 
ในัช่ื่วงข้องการุแพิรุ่รุะบาดูข้องโรุคติิดูเช่ื่�อไวรัุสืโคโรุนัา 2019 (โควิดู-19) ซึึ่�งเป็นั
ปัจ้จั้ยสืำาคัญที�ทำาใหเ้กิดูการุเปลี�ยนัแปลงไปทั�วโลกทำาใหผู้้บริุโภคไมส่ืามารุถึออกมา
ใช้ื่ชีื่วิติภายนัอกที�อยูอ่าศัึยไดู้สืะดูวก ทำาให้บริุการุ OTT TV ไดู้รัุบความนิัยมมากขึ้�นั
อย่างรุวดูเร็ุว มีผลกรุะทบต่ิอห่วงโซ่ึ่การุผลิติและผลต่ิอความต้ิองการุข้องผู้บริุโภค  

ตาราง
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และคาดูการุณ์ว่าโลกหลังยคุโควิดู-19 จ้ะกลายเป็นัสืภาพิปกติิใหม่ (New Normal) 
โดูยที�กิจ้การุ OTT TV จ้ะกลายเป็นัส่ื�อที�ทรุงอิทธิิพิลมากยิ�งขึ้�นั และผู้บริุโภคจ้ะ 
หันัมาให้ความสืนัใจ้กับบริุการุ SVoD มากขึ้�นั ปรุะกอบกับนัโยบายภาครัุฐที�มุ่งเน้ันั
ในัการุพัิฒนัาโครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานัทางอินัเทอร์ุเน็ัติให้มีความรุวดูเร็ุวเพิิ�มขึ้�นั สืามารุถึ
ทำาให้รัุบฟัังรัุบชื่มส่ื�อที�มีความคมชัื่ดูสูืงอันัเป็นัปัจ้จั้ยเสืริุมสืำาคัญข้องการุข้ยายตัิว
ข้องธุิรุกิจ้ SVoD จึ้งส่ืงผลให้บริุการุแบบ SVoD เป็นัติลาดูที�มีศัึกยภาพิเติิบโติสูืง

หมีายเหติุ :
1.  ขึ้้อมีูล ณ สื่ิงหาค่มี  2564
2. นำเสื่นอขึ้อ้มีลูตัิ�งแติป่ ี2558-2567 โดยแบง่เปน็ ขึ้อ้มีลูทัี�เกบ็ไดจ้่รงิ 

(Actual Data) ติั�งแติ่ปี 2558-2563 และขึ้้อมีูลจ่ากการพยากรณ์  
(Forecast Data) ติั�งแติ่ปี 2564-2567

อัติราแลกเปลี�ยนธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย ณ วันทัี� 10 สื่ิงหาค่มี 2564
1 ดอลลาร์สื่หรัฐ = 33.6532 บาทั 

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

 1.96 

 7.02 

 17.65 

 35.64 

 75.93 

 117.68 

 161.12 

 224.53 

 294.85 

 351.64 

 1,288.02 

 65.98 

 236.30 

593.91 

 1,199.46 

2,555.40 

 3,960.28 

5,422.10 

7,556.10 

9,922.54 

11,833.94

 43,346.00

 

 +258.15 

 +151.34 

 +101.96 

 +113.05 

 +54.98 

+36.91 

 +39.36 

 +31.32 

 +19.26 

ปีี  (ล้้านดอล้ล้าร์ส์หร์ฐั)

ร์ายได้
(ล้้านบาท) %

ยอดร์วม

ตาราง ร์ายไดิ้ของผู้้้ปร์ะกอบกิจ่การ์ SVoD ในปร์ะเทัศไทัย 

ทัี�มีา : Omdia (2021)
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ภาพท่ี่� 6
ที่ำา Infographic ยอดสมาชิกิ + รายได้ ของบรกิาร SVoD

หมีายเหติุ :
1. ขึ้้อมีูล ณ สื่ิงหาค่มี  2564
2. นำเสื่นอขึ้อ้มีลูตัิ�งแติป่ ี2558-2567 โดยแบง่เปน็ ขึ้อ้มีลูทัี�เกบ็ไดจ้่รงิ 

(Actual Data) ติั�งแติ่ปี 2558-2563 และขึ้้อมีูลจ่ากการพยากรณ์  
(Forecast Data) ติั�งแติ่ปี 2564-2567

อัติราแลกเปลี�ยนธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย ณ วันทัี� 10 สื่ิงหาค่มี 2564
1 ดอลลาร์สื่หรัฐ = 33.6532 บาทั 

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

3.93

9.74

21.22

40.53

82.28

124.75

169.16

235.61

308.99

368.38

1,364.60

132.21

327.93

714.19 

1,364.13 

2,768.83 

4,198.24

 5,692.63

 7,929.18 

10,398.67 

12,397.06

45,923.06

+148.05

+117.78

+91.00

+102.97

+51.63

+35.60

+39.29

+31.14

+19.22

ปีี  (ล้้านดอล้ล้าร์ส์หร์ฐั) (ล้้านบาท) %

ร์ายได้

จ้ากข้้อมูลข้อง Omdia (2021) พิบว่า รุายไดู้ข้องผู้ปรุะกอบการุ SVoD  
ในัปรุะเทศึไทย ช่ื่วงตัิ�งแต่ิปี 2558 - 2559 มีการุเติิบโติสูืงมากถึึงรุ้อยละ 258.15 
และมีอัติรุาเติิบโติเกินักว่ารุ้อยละ 100 อย่างต่ิอเน่ั�องจ้นัถึึงปี 2562 โดูยรุายไดู้รุวม
ข้องผู้ปรุะกอบการุ SVoD ในัปี 2563 มีมูลค่ารุวมถึึง 3,960.28 ล้านับาท และมี 
การุคาดูการุณ์ว่าจ้ะเติิบโติไปถึึง 11,833.94 ล้านับาทในัปี 2567

ตาราง ร์ายไดิ้ของผู้้้ปร์ะกอบการ์ OTT ในปร์ะเทัศไทัย 

ทัี�มีา : Omdia (2021)

ยอดร์วม
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หมีายเหติุ : 
1. ขึ้้อมีูล ณ สื่ิงหาค่มี  2564
2. นำเสื่นอขึ้้อมีูลติั�งแติ่ปี 2558 – 2567 โดยแบ่งเป็น ขึ้้อมีูล 

ทัี�เกบ็ไดจ้่รงิ (Actual Data) ตัิ�งแต่ิป ี2558-2563 และขึ้อ้มีลู 
จ่ากการพยากรณ์ (Forecast Data) ติั�งแติ่ปี 2564-2567

(อาจจะที่ำารวม 2 ตาราง หรอืที่ำาแยกตารางก็ได้ ลอง design ดกู่อน อาจจะที่ำา
เป็น็กราฟแท่ี่ง หรอืเส้น ) (เอาตัวเลขรายได้เป็น็เงนิไที่ย เท่ี่านั�น) 

หน่วย : พันค่นตาราง จ่ำนวนผู้้้ใช้้บร์ิการ์ OTT ในปร์ะเทัศไทัย

ทัี�มีา : Omdia (2021)

%

%

%

%
%

%

%

%

%

ในัข้ณะที�ภาพิรุวมข้องผู้ใช้ื่บริุการุ OTT ในัปรุะเทศึไทย พิบว่ามีจ้ำานัวนั 
เพิิ�มสูืงขึ้�นัต่ิอเน่ั�องทุกๆ ปี จ้ากที�มียอดูผู้ใช้ื่บริุการุ กว่า 5 แสืนัรุายในัปี 2558  
มาอยู่ที�กว่า 11 ล้านัรุายในัปี 2563 ส่ืวนัรุายไดู้รุวมข้องผู้ปรุะกอบการุ OTT  
โดูยรุวมเติิบโติอย่างก้าวกรุะโดูดูตัิ�งแต่ิปี 2558 เป็นัต้ินัมาจ้ากรุายไดู้รุวม 132.21 
ล้านับาท โดูยที�ปี 2563 มีรุายไดู้รุวมอยู่ที� 4,198.24 ล้านับาท และมีแนัวโน้ัม 
เพิิ�มสูืงขึ้�นัไปถึึง 12,397.06 ล้านับาทในัปี 2567 
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การุเติิบโติข้องธุิรุกิจ้บริุการุ OTT ทำาให้เกิดูการุแข่้งขั้นัที�มากขึ้�นั ทั�งการุ

แข่้งขั้นัรุะหว่างผู้ให้บริุการุ OTT ดู้วยกันัเองที�มีจ้ำานัวนัผู้เล่นัในัติลาดูเพิิ�มขึ้�นัเรุ่�อยๆ 

และการุแข่้งขั้นักับผู้ให้บริุการุวิทยุโทรุทัศึน์ัในัรูุปแบบดัู�งเดิูม เพ่ิ�อแย่งชิื่งส่ืวนัแบ่ง

การุติลาดู ปรุะกอบกับการุเติิบโติข้องเทคโนัโลยี 5G ที�ทำาให้โครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ 

ที�ใช้ื่รัุบส่ืงข้้อมูลมีศัึกยภาพิสูืงขึ้�นัทั�งในัแง่ข้องความเร็ุวและการุรุองรัุบปริุมาณ 

ในัการุรัุบส่ืงข้้อมูล ทำาให้เกิดูบริุการุต่ิอเน่ั�องใหม่ๆ เพิิ�มมากขึ้�นั นัอกจ้ากนีั�จ้ะเห็นั

การุเช่ื่�อมโยงกับธุิรุกิจ้ E-commerce โดูยอาศัึยความไดู้เปรีุยบในัการุเข้้าถึึงข้้อมูล

พิฤติิกรุรุมการุเล่อกชื่มเน่ั�อหาข้องผู้บริุโภค เช่ื่นั กรุณีข้อง LINE TV ที�จ้ะมีฟีัเจ้อร์ุ 

As Seen On ให้ผู้ชื่มสืามารุถึเล่อกซ่ึ่�อสิืนัค้าที�อยูใ่นัเน่ั�อหาบนั LINE TV ไดู้ทันัที

โดูยปัจ้จุ้บันัผู้ปรุะกอบการุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม ต่ิางเปิดูตัิวแพิลติฟัอร์ุม 

OTT ข้องตินัเองและให้ความสืำาคัญกับช่ื่องทางดัูงกล่าว ทั�งในัแง่การุใช้ื่เป็นั 

ช่ื่องทางในัการุรุับชื่มรุายการุย้อนัหลังและการุสืรุ้างเน่ั�อหาต้ินัฉบับหรุ่อ Original 

content ที�สืามารุถึรัุบชื่มไดู้เฉพิาะบนัแพิลติฟัอร์ุมข้องตัิวเอง เพ่ิ�อให้สือดูรัุบกับ

พิฤติิกรุรุมผู้บริุโภคที�เปลี�ยนัไปและดึูงดููดูเม็ดูเงินัโฆษณาซึึ่�งเป็นัรุายไดู้หลักข้อง 

ผู้ปรุะกอบการุที�ปัจ้จุ้บันัมีมูลค่าเติิบโติสูืงบนัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ั รุวมถึึงอัติรุา 

การุเติิบโติข้องติลาดูบริุการุ OTT แบบ SVoD ในัไทยที�สูืงขึ้�นัอย่างต่ิอเน่ั�อง 

นัอกจ้ากนีั� ถึึงแม้จ้ะมีผู้ปรุะกอบการุข้องต่ิางปรุะเทศึที�ล้มเหลวและออกจ้าก

ติลาดูไป เช่ื่นักรุณีข้อง HOOQ ที�แม้จ้ะเป็นัผู้ให้บริุการุสืติรีุมมิ�งที�เกิดูจ้ากการุรุว่มทุนั

ข้องยกัษ์ใหญ่อยา่ง Singtel, Sony Pictures และ Warner Bros Entertainment 

แต่ิไดู้ปรุะกาศึเลกิกิจ้การุในัปรุะเทศึไทยเม่�อเดู่อนั 13 เมษายนั พิ.ศึ. 2563 เนั่�องจ้าก

ข้าดูทุนัต่ิอเน่ั�อง แต่ิในัข้ณะเดีูยวกันัมีผู้ให้บริุการุ OTT รุายใหญ่จ้ากต่ิางปรุะเทศึ

เข้้ามาทำาติลาดูในัปรุะเทศึอย่างต่ิอเน่ั�อง เช่ื่นั Netflix, HBO GO และรุายล่าสุืดู  

สถานิการณ์ก์ารแข่งขนัิ
บรกิาร OTT ในิไทย 3
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Disney+ hotstar เข้้ามาเปิดูตัิวอย่างเป็นัทางการุในัปรุะเทศึไทย นัอกจ้ากนีั�  

ยังมีกรุณี iflix ผู้ให้บริุการุสืติรีุมมิ�งจ้ากสืหพัินัธิรัุฐมาเลเซีึ่ยที�ปรุะสืบปัญหาทาง 

การุเงินัอย่างหนััก จ้นัต้ิองข้ายกิจ้การุให้กับ Tencent บริุษัทเทคโนัโลยีรุาย

ใหญ่ในัสืาธิารุณรุัฐปรุะชื่าชื่นัจ้ีนั เจ้้าข้องแพิลติฟัอรุ์ม WeTV เม่�อเดู่อนัมิถุึนัายนั  

พิ.ศึ. 2563 โดูยการุซ่ึ่�อกิจ้การุ iflix ก็เป็นัไปเพ่ิ�อใช้ื่เป็นัฐานัข้ยายติลาดูบริุการุ 

สืติรีุมมิ�ง WeTV นัอกสืาธิารุณรัุฐปรุะชื่าชื่นัจี้นั (Goodfellow, 2020)

การุเติิบโติข้องธิุรุกิจ้บรุิการุ OTT และจ้ำานัวนัผู้เล่นัในัติลาดูที�เพิิ�มขึ้�นั 

สืะท้อนัให้เห็นัถึึงการุแข่้งขั้นัที�เพิิ�มมากขึ้�นั ไม่ว่าจ้ะเป็นัการุแข่้งขั้นัรุะหว่าง 

ผู้ให้บริุการุ OTT ดู้วยกันัเอง หรุ่อรุะหว่างผู้ให้บริุการุ OTT กับผู้ให้บริุการุ 

ในัรูุปแบบดัู�งเดิูม ซึึ่�งต่ิางฝ่่ายต่ิางมีพิฤติิกรุรุมในัการุปรุะกอบธุิรุกิจ้เพ่ิ�อเพิิ�ม 

ส่ืวนัแบ่งติลาดูในัอุติสืาหกรุรุม โดูยพิฤติิกรุรุมที�ผู้ให้บริุการุนัำามาใช้ื่แบ่งเป็นั 2 ดู้านั 

ค่อ พิฤติิกรุรุมการุตัิ�งรุาคา และพิฤติิกรุรุมที�ไม่เกี�ยวกับการุตัิ�งรุาคา 
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กลยทุธ์การแข่งขันิ

1.    พฤติิกรรมการตัิ�งราคํา
ผู้ให้บริุการุ OTT ส่ืวนัใหญ่จ้ะใช้ื่การุตัิ�งรุาคาลดูหลั�นั

ติามรูุปแบบการุใช้ื่งานั (tiered pricing) เพิ่�อเพิิ�มทางเล่อก

ให้ผู้บริุโภคที�เต็ิมใจ้สืมัครุสืมาชื่ิกติามงบปรุะมาณและบรุิการุ 

ที�สือดูคล้องกับการุใช้ื่งานัในัมุมมองข้องตินัเอง เช่ื่นั รุะดัูบ

ความคมชัื่ดูข้องภาพิ จ้ำานัวนัจ้อที�สืามารุถึรัุบชื่มไดู้พิรุ้อมกันั

เน่ั�อหารุายการุที�เข้้าถึึงไดู้ เป็นัต้ินั รุวมถึึงการุเปิดูโอกาสื 

ให้แชื่ร์ุเน่ั�อหากับบุคคลใกล้ชิื่ดูไดู้  

“การุทดูลองใช้ื่งานัฟัรีุ” เป็นัอีกรูุปแบบหนึั�งเพ่ิ�อ

ดึูงดููดูผู้บริุโภครุายใหม่และ/หรุ่อรัุกษาไว้ซึึ่�งผู้บริุโภครุายเดิูมไว้  

โดูยรุายงานัข้อง Parks Associates พิบว่ามากกว่ารุ้อยละ 

30 ข้องผู้ใช้ื่บริุการุทดูลองใช้ื่ฟัรีุ หันัมาใช้ื่บริุการุแพิลติฟัอร์ุม 

แบบจ่้ายเงินั (Ariens, 2017, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)  

ในัข้ณะที�รุายงานัอ่�นัๆ เช่ื่นั รุายงานัข้อง Uscreen แสืดูงให้ 

เห็นัถึึงผลจ้ากการุให้ทดูลองใช้ื่ฟัรีุในัลักษณะที�สือดูคล้องกันั  

ค่อ การุให้ทดูลองใช้ื่ฟัรีุนัั�นัส่ืงผลให้รุายไดู้ข้องบริุการุ SVoD 

เพิิ�มขึ้�นัเป็นัสืองเท่า (Elmokadem, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 

กสืทชื่, 2563)

กลยุทธ์ิฟัรีุเมียม (freemium) ไดู้ถูึกใช้ื่เพ่ิ�อข้ยาย 

ฐานัผู้ใช้ื่บริุการุเช่ื่นักันั โดูยใหผู้้ใช้ื่บริุการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางสืว่นั 

ไดู้ฟัรีุ แต่ิถ้ึาจ่้ายค่าบริุการุเพิิ�มจ้ะเข้้าถึึงเน่ั�อหาในัรูุปแบบ 

ที�ดีูกว่า อาทิ YouTube ที�สืามารุถึเล่อกจ่้ายค่าบริุการุเพ่ิ�อชื่ม

อย่างไม่มีโฆษณาคั�นั หรุ่อ Viu ที�สืามารุถึดูาวนั์โหลดูเน่ั�อหา

ไดู้หากเสีืยค่าบริุการุเพิิ�ม เป็นัต้ินั กลยุทธ์ินีั�ถูึกนัำามาใช้ื่เพ่ิ�อ 
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ทำาให้ผู้บริุโภคตัิดูสิืนัใจ้เข้้ามาทดูลองใช้ื่บริุการุมากขึ้�นัและ 

นัำาไปสู่ืการุติรุะหนัักถึึงคุณค่าข้องแพิลติฟัอร์ุม และการุตัิดูสิืนัใจ้

เปลี�ยนัมาใช้ื่บริุการุโดูยการุชื่ำารุะเงินัมากยิ�งขึ้�นัไดู้ 

กลยุทธ์ิสืำาคัญอีกกลยุทธ์ิหนึั�งค่อการุจั้บม่อรุ่วมกับ 

ผู้ให้บริุการุโครุงข่้ายโทรุคมนัาคมเพ่ิ�อให้ข้้อเสืนัอทางเล่อก

พิิเศึษหรุ่อข้ายบริุการุควบ (bundle) อาทิ ให้ลูกค้าข้อง AIS 

รุายเดู่อนัและเติิมเงินัสืามารุถึรัุบชื่ม Viu ไดู้ฟัรีุ 12 เดู่อนั  

หรุ่อ การุเปิดูให้รัุบชื่ม Netflix ฟัรีุ 3 เดู่อนั หรุ่อ การุเปิดูตัิว

ข้อง Disney+ hotstar ที�ให้สิืทธิิสืมัครุสืมาชิื่กในัรุาคาพิิเศึษ

สืำาหรัุบลูกค้า AIS    

2.    พฤติิกรรมที�ไมเ่กี�ยวกับการตัิ�งราคํา 
กลยุทธ์ิสืำาคัญที�ผู้ให้บริุการุ OTT นัำามาใช้ื่ค่อ การุสืรุ้าง

ความแติกต่ิางข้องเน่ั�อหาและบริุการุ เพ่ิ�อให้ไดู้มาซึึ่�งความ

นิัยมและความภักดีูจ้ากผู้บริุโภค เช่ื่นั การุสืรุ้างเน่ั�อหาแบบ 

Original ที�สืามารุถึรัุบชื่มไดู้เฉพิาะบนัแพิลติฟัอร์ุมข้องตัิวเอง 

ที�ผู้เล่นัรุายใหญ่ทั�ง Netflix จ้ากฝั่�งสืหรัุฐอเมริุกา WeTV  

จ้ากสืาธิารุณรัุฐปรุะชื่าชื่นัจี้นั และ LINE TV ต่ิางใช้ื่กลยุทธ์ินีั� 

รุวมถึึงการุจั้บม่อผู้ผลิติเน่ั�อหาในัแต่ิละปรุะเทศึ (Co-creating) 

ในัการุสืรุ้างเน่ั�อหาที�เข้้าถึึงผู้บริุโภคในัแต่ิละปรุะเทศึไดู้ง่ายขึ้�นั 

และนัำาเน่ั�อหาที�ไดู้รัุบความนิัยมจ้ากปรุะเทศึไทยไปต่ิอยอดูเพ่ิ�อ

เผยแพิรุ่บนัแพิลติฟัอร์ุมตินัเอง 

การุสืรุ้างจุ้ดูเดู่นัที�แติกต่ิางออกไปข้องเน่ั�อหาเป็นั

อีกกลยุทธ์ิหนึั�ง เช่ื่นั LINE TV ให้ความสืำาคัญกับการุ

พัิฒนัาซึ่ีรีุส์ืวาย (Y Series ละครุชืุ่ดูทางโทรุทัศึน์ัที�มีเน่ั�อหา

ชื่ายรัุกชื่ายเป็นัหลัก) ซึึ่�งทำาให้มีผู้ชื่มเพิิ�มขึ้�นั 3 เท่าตัิว  

เม่�อเทียบกับปี พิ.ศึ. 2562 ส่ืวนั Viu ใช้ื่จุ้ดูเดู่นัที�มีซีึ่รีุส์ืและ
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รุายการุบันัเทิงเกาหลีจ้ำานัวนัมากและเป็นัรุายการุ

ใหม่ที�บางเรุ่�องจ้ะเผยแพิรุ่ให้ชื่มแบบออกอากาศึสืดู

พิรุ้อมกับทางสืาธิารุณรัุฐเกาหลี หรุ่อบางเรุ่�องเปิดู

ให้รัุบชื่มไดู้ในัเวลาไม่กี�ชัื่�วโมงหลังจ้ากนัั�นั

ผู้ให้บริุการุ OTT ยังมีการุสืรุ้างพัินัธิมิติรุ 

กับผู้ปรุะกอบการุในัอุติสืาหกรุรุมที� เ กี�ยวข้้อง  

เพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัทางต้ินัทุนัและปรุะสิืทธิิภาพิในัการุ

ข้ยายฐานัลกูค้าดู้วยอาทิ Netflix ไดูท้ำาความรุว่มม่อ 

กับผู้ให้บริุการุโครุงข่้าย True เพ่ิ�อให้กล่องรัุบ

สัืญญาณ TrueID TV สืามารุถึดูาวน์ัโหลดูและ 

ติิดูตัิ�งแอปพิลิเคชัื่นั Netflix เพ่ิ�อใช้ื่สืมัครุรัุบชื่ม

เน่ั�อหาไดู้ หรุ่อ Doonee สืรุ้างพัินัธิมิติรุกับผู้ผลิติ

สืมาร์ุททีวี และกล่องรัุบสัืญญาณ (Set Top Box) 

เพ่ิ�อให้แอปพิลิเคชัื่นัข้อง Doonee ติิดูตัิ�งมากับ

อุปกรุณ์ในัการุรัุบชื่มที�วางจ้ำาหน่ัาย 

โดยภาพัรวมูแล้ว การเข้้าถึึงอินุเทอร์เน็ุติที� เติิบโติขึ้�นุมีูผู้ลทำาให้

แพัลติฟอร์มู OTT ซึึ่�งมีูเนุ้�อหาที�หลากหลาย แปลกใหมู่ ติรงกับความูสนุใจ

ข้องผูู้้บริโภคและสามูารถึเข้้าถึึงได้ทุกที�ทุกเวลาติามูความูต้ิองการ ไมู่ถูึกบังคับ

ด้วยเวลาติามูผัู้งรายการ ได้รับความูนิุยมูเพิั�มูสูงขึ้�นุ ส่งผู้ลให้ผูู้้ประกอบกิจการ

โทรทัศุน์ุแบบดั�งเดิมูต้ิองปรับตัิวรับกับการแข่้งขั้นุจากทั�งผูู้้ประกอบการโทรทัศุน์ุ

ดั�งเดิมูที�ข้ยายช่องทางเผู้ยแพัร่เนุ้�อหาผู่้านุแพัลติฟอร์มูออนุไลน์ุข้องตัิวเอง และ

จากเจ้าข้องแพัลติฟอร์มู OTT ระดับโลก ซึึ่�งมีูความูได้เปรียบทั�งในุแง่ต้ินุทุนุการ

ให้บริการและมีูเงินุทุนุจำานุวนุมูากที�รุกเข้้ามูาข้ยายติลาดในุประเทศุไทย

Set Top Box

Application
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2
ผลกระทบ
จากการเติิบโติ
ของบรกิาร OTT 
ในิประเทศไทย

บทท่�
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เน่ั�องจ้ากบริุการุ OTT TV ทำาให้ผู้ชื่มสืามารุถึรัุบชื่มเน่ั�อหารุายการุต่ิางๆ 

ไดู้สืะดูวกมากขึ้�นัในัทุกที�ทุกเวลา ทดูแทนัการุรัุบชื่มโทรุทัศึน์ัแบบเดิูม จ้นัมีผล 

ต่ิอรุายไดู้โฆษณาข้องอุติสืาหกรุรุมโทรุทัศึน์ั โดูยเฉพิาะผู้ปรุะกอบการุโทรุทัศึน์ั 

ภาคพ่ิ�นัดิูนัในัรุะบบดิูจิ้ทัล (ดิูจิ้ทัลทีวี) จ้นัต้ิองมีการุปรัุบตัิวเปิดูรัุบ ปรัุบโครุงสืรุ้าง

ธุิรุกิจ้ เดิูนัหน้ัาเข้้าสู่ืแพิลติฟัอร์ุม OTT เพ่ิ�อสือดูรัุบกับพิฤติิกรุรุมที�เปลี�ยนัแปลงไป

ข้องผู้ชื่ม อาทิ ช่ื่อง 7 ซึึ่�งเป็นักลุ่มแรุกๆ ที�ลงทุนัสืรุ้างเว็บไซึ่ต์ิ Bugaboo.tv ในัปี  

พิ.ศึ. 2554 เพ่ิ�อเป็นัแพิลติฟัอร์ุม OTT ข้องตัิวเอง  ในัข้ณะที�ช่ื่อง 3 พัิฒนัา

แพิลติฟัอร์ุม Mello สืำาหรัุบออกอากาศึรุายการุย้อนัหลัง ซึึ่�งภายหลังเปลี�ยนัเป็นั 

CH3+ ส่ืวนั Thai PBS ปรุะกาศึเผยแพิรุ่เน่ั�อหาผ่านัช่ื่องทาง OTT บนัแพิลติฟัอร์ุม

ช่ื่�อว่า VIPA แม้กรุะทั�งทรูุวิชัื่�นัส์ืซึึ่�งเป็นัผู้ให้บริุการุ Pay TV ก็เพิิ�มบริุการุ OTT  

ผ่านัแพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัล “ทรูุไอดีู” ทั�งแอปพิลิเคชัื่นัและเว็บไซึ่ต์ิ 

การุเกิดูขึ้�นัและเติิบโติข้องบริุการุ OTT TV สืรุ้างความเปลี�ยนัแปลง 

ให้เกิดูขึ้�นัทั�วโลก โดูยในับทที� 2 นีั�จึ้งจ้ะไดู้กล่าวถึึงผลกรุะทบจ้ากการุเกิดูขึ้�นัข้อง

บริุการุ OTT TV ที�ครุอบคลุมมิติิติา่งๆ ทั�งผลกรุะทบต่ิอรุะบบนิัเวศึข้องอุติสืาหกรุรุม  

ผลกรุะทบติอ่เศึรุษฐกจิ้ ผลกรุะทบติอ่สัืงคมและวฒันัธิรุรุม ติลอดูจ้นัผลกรุะทบติอ่

อุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาไทย

ผลกระทบต่ิอระบบนิเิวศ
ของอตุิสาห่กรรม 1

ผลกระทบต่ิอผู้ให่บ้รกิารโทรทัศน์ิ
ภาคํพ้�นิดิูนิในิระบบดิูจทัิล 2
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จ้ากข้้อมูลแสืดูงรุายไดู้รุวมข้องช่ื่องดิูจิ้ทัลทีวีตัิ�งแต่ิเริุ�มออกอากาศึในัปี 2557 

ที�แจ้้งไว้กับสืำานัักงานั กสืทชื่. พิบว่ารุายไดู้รุวมข้องผู้ปรุะกอบการุดิูจิ้ทัลทีวีจ้ากปีแรุก

เพิิ�มขึ้�นัทุกๆ ปี และเพิิ�มสูืงสุืดูในัปี 2561 โดูยมีรุายไดูรุ้วมทกุช่ื่อง 20,388.21 ล้านับาท  

หลังจ้ากนัั�นัมีทิศึทางข้าลงในัปีถัึดูๆ มาทุกปี โดูยปี 2563 มีรุายไดู้รุวมทุกช่ื่อง 

อยู่ที� 18,097.73 ล้านับาทเท่านัั�นั 

ทั�งนีั�รุายไดู้รุวมข้องธุิรุกิจ้ดิูจิ้ทัลทีวีเป็นัรุายไดู้รุวมข้องผู้ปรุะกอบการุ

จ้ำานัวนั 22 ช่ื่องตัิ�งแต่ิปี 2557-2562 และลดูลงมาเหล่อเพีิยง 15 ช่ื่องในัปี 2563 

เน่ั�องจ้ากไดู้มีคำาสัื�งหัวหน้ัาคณะรัุกษาความสืงบแห่งชื่าติิที� 4/2562 ลงวันัที�  

11 เมษายนั 2562 ให้ผู้ปรุะกอบการุดิูจิ้ทัลทีวีสืามารุถึค่นัใบอนุัญาติไดู้ โดูยมี

จ้ำานัวนัช่ื่องที�ข้อค่นัใบอนุัญาติทั�งหมดู 7 ช่ื่อง ไดู้แก่ ช่ื่อง 3 Family ช่ื่อง MCOT 

ทัี�มีา : สื่ำนักงาน กสื่ทัช้.

3,639.30 

11,364.93 

13,846.18 

17,407.23

20,388.21

19,065.85

18,097.73

(22  ช่อ่ง)

(22  ช่อ่ง)

(22  ช่อ่ง)

(22  ช่อ่ง)

(22  ช่อ่ง)

(22  ช่อ่ง)

(15  ช่อ่ง)

+212.28% 

+21.83%

+25.72% 

+17.12%

-6.49%

-5.08%

ตาราง ร์ายไดิ้ของผู้้้ปร์ะกอบการ์ดิิจ่ิทััลทัีวี ปร์ะเภทัธุุร์กิจ่ 
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Family ช่ื่องสืปริุงนิัวส์ื ช่ื่อง Bright TV ช่ื่อง Voice TV ช่ื่อง SPRING 26 และ 

ช่ื่อง 3SD

ปัจ้จั้ยจ้ากสืภาพิเศึรุษฐกิจ้ สัืงคม การุเม่อง และสืภาวะการุแข่้งขั้นั 

ในัธุิรุกิจ้ดิูจิ้ทัลทีวีที�แข่้งขั้นักันัอย่างรุุนัแรุง กอปรุกับการุเปลี�ยนัแปลงอย่างรุวดูเร็ุว

ทางเทคโนัโลยียุคดิูจิ้ทัล (Digital Disruption) ส่ื�อออนัไลนั์ข้ยายตัิว เกิดูบรุิการุ

โทรุทัศึน์ัออนัไลน์ัในัรูุปแบบ OTT ที�เป็นัการุให้บริุการุเน่ั�อหารุายการุผ่านัโครุงข่้าย 

อินัเทอร์ุเน็ัติบนัแพิลติฟัอร์ุมทั�งในัและต่ิางปรุะเทศึไดู้รัุบความนิัยมสูืงขึ้�นั ส่ืงผล 

กรุะทบโดูยติรุงต่ิอพิฤติิกรุรุมการุรัุบชื่มรุายการุโทรุทัศึน์ัข้องปรุะชื่าชื่นั จ้นัเป็นัที�มา 

ข้องการุออกคำาสัื�งข้องคณะรัุกษาความสืงบแห่งชื่าติิหลายฉบับรุวมถึึงฉบับที� 

4/2562 ดัูงกล่าวที�เปิดูทางให้มีการุค่นัใบอนุัญาติไดู้ 

บริษิัทั บีอีีซี-ีมัลัติิมัเีดีีย จำำ�กััดี  

บริษิัทั อีสมัท จำำ�กััดี (มัห�ชน)  

บริษิัทั สปริงินวิส ์เทเลวิชั�น จำำ�กััดี  

บริษิัทั ไบริท์ ทีวี จำำ�กััดี  

บริษิัทั วอียซี ์ทีวี จำำ�กััดี 

บริษิัทั สปริงิ 26 จำำ�กััดี  

บริษิัทั บีอีีซี-ีมัลัติิมัเีดีีย จำำ�กััดี 

146.29 

48.21

223.72

247.30

35.98

213.64

625.41

1,540.55 944.46

87.29 

26.98

114.10

132.09

25.02

178.81

380.18

3 Family

MCOT Family

สปริงินิวส์

Bright TV

Voice TV 

SPRING 26

3 SD

ริ�ยได้ี (ล้�นบ�ท)
 บริษิัทั ชอ่ีง              ป ี2561      ป ี2562

ทัี�มีา : สื่ำนักงาน กสื่ทัช้.

ตาราง ผู้ลปร์ะกอบการ์ร์วม 7 ช้่องทัี�ค่ืนใบอนุญาตในปี 61 และ 62

ร์วม
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ทั�งนีั�ตัิวเลข้รุายไดู้ 2 ปีสุืดูท้ายก่อนัค่นัใบอนุัญาติดิูจิ้ทัลทีวีข้องทั�ง 7 ช่ื่อง 

พิบว่า ปี 2561 มีรุายไดู้รุวมที� 1,540.55 ล้านับาท และป ี2562 รุวมไดูรุ้วม 944.46 

ล้านับาท ซึึ่�งที�ผ่านัมาส่ืวนัใหญ่มีผลปรุะกอบการุข้าดูทุนั 

 ผลกรุะทบดัูงกล่าวเบ่�องต้ินั มีส่ืวนัทำาให้บรุรุดูาผู้ให้บริุการุดิูจิ้ทัลทีวี 

ไดู้หันัมาจั้บม่อเป็นัพัินัธิมิติรุกับผู้ให้บริุการุ OTT เพ่ิ�อผลักดัูนัให้เน่ั�อหาข้องตินัเอง 

มาอยู่ในัแพิลติฟัอรุ์มออนัไลนั์มากขึ้�นั ซึึ่�งรุวมไปถึึงการุรุ่วมลงทุนัผลิติเน่ั�อหาใหม ่

รุ่วมกันั และสืรุ้างความรุ่วมม่อกับผู้ปรุะกอบการุที�จั้ดูจ้ำาหน่ัายลิข้สิืทธิิ�ไปต่ิางปรุะเทศึ 

เช่ื่นั ช่ื่อง 8 ไดู้รุ่วมม่อกับ iQIYI แพิลติฟัอร์ุมวิดีูโอออนัไลน์ัรุายใหญ่ข้องสืาธิารุณรัุฐ

ปรุะชื่าชื่นัจ้นีัในัการุนัำาภาพิยนัติรุช่์ื่�อดัูงข้องไทยมาดูดัูแปลงเปน็ัซีึ่รีุส์ืเพ่ิ�อนัำามาฉาย 

ผ่านัทางโทรุทัศึน์ัในัปรุะเทศึไทย และบนัแพิลติฟัอร์ุมข้อง iQIYI เช่ื่นัเดีูยวกับ ช่ื่อง 3 

ที�ไดู้รุ่วมม่อกับ JKN ผู้นัำาดู้านัการุจั้ดูจ้ำาหน่ัายลิข้สิืทธิิ�เน่ั�อหารุะดัูบสืากล และผู้ให้บริุการุ 

OTT รุะดัูบภูมิภาคจ้ากกลุ่มบริุษัท PCCW Media อย่าง Viu ดู้วยการุจ้ำาหน่ัาย

ลิข้สิืทธิิ�รุายการุข้องช่ื่อง 3 เพ่ิ�อนัำาไปเผยแพิรุ่บนัแพิลติฟัอร์ุมข้อง Viu ที�ให้บริุการุ

เช่ื่นัในั สืหพัินัธิรัุฐมาเลเซีึ่ย สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ สืาธิารุณรัุฐอินัโดูนีัเซีึ่ย เป็นัต้ินั

การุเติิบโติข้องบริุการุ OTT ที�เข้้ามาแข่้งขั้นัในัอุติสืาหกรุรุมเป็นัตัิว 

ผลักดัูนัให้ผู้เล่นัในัอุติสืาหกรุรุมสืามารุถึมีบทบาทอยู่ในัหลายช่ื่วงห่วงโซ่ึ่อุปทานั  

ไม่ไดู้มีบทบาทแบ่งแยกกันัในัห่วงโซ่ึ่อุปทานัใดูห่วงโซ่ึ่หนึั�งเท่านัั�นั เช่ื่นั ผู้ให้บริุการุ 

โครุงข้่ายอินัเทอรุ์เน็ัติไดู้ปรัุบเพิิ�มบริุการุข้องตินัเพิ่�อเข้้ามาให้บริุการุในัลักษณะ 

ที�คล้ายคลึงกันักับแพิลติฟัอร์ุม OTT หรุ่อในับางกรุณีที�ผู้บริุโภคผันัตัิวมาเป็นั 

ผู้ผลิติเน่ั�อหาไดู้เอง เช่ื่นัการุเป็นั YouTuber นัอกจ้ากนีั� ผู้มีส่ืวนัเกี�ยวข้้องในัห่วงโซ่ึ่ 

อุปทานัยังมีแนัวโน้ัมจ้ะมีความเช่ื่�อมโยงกันัมากขึ้�นัผ่านัการุรุ่วมม่อกันั ตัิวอย่างเช่ื่นั 

ในักรุณีค่ายเพิลงและผู้ผลิติเน่ั�อหาอย่าง GMM Grammy ที�ทดูลองผลิติซีึ่รีุส์ืลง 

Netflix Original

การผันิตัิวเปน็ิผู้เล่นิในิห่ลายบทบาท
ในิห่ว่งโซ่่มลูค่ําของอตุิสาห่กรรม OTT
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ก่อนัการุเข้้ามาข้องบรุกิารุ OTT ผู้ปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสืยีงและกิจ้การุ

โทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุตัิดูสิืนัใจ้เล่อกเน่ั�อหาที�ต้ิองการุนัำาเสืนัอสู่ืผู้บริุโภค ในัข้ณะที� 

หลังการุเข้้ามาข้อง OTT ผู้บริุโภคกลายเป็นัผู้ตัิดูสิืนัใจ้เล่อกเน่ั�อหาดู้วยตินัเองมาก

ขึ้�นั ความสืามารุถึในัการุเล่อกชื่มข้องผู้บริุโภคส่ืงผลให้เกิดูการุพัิฒนัาคุณภาพิข้อง

เน่ั�อหา มีการุใช้ื่เทคโนัโลยีมาช่ื่วยวิเครุาะห์พิฤติิกรุรุมข้องผู้บริุโภค เพิ่�อนัำาไปสู่ื

การุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาและโฆษณาไดูต้ิรุงความติอ้งการุติรุงกบักลุ่มเปา้หมายที�แม่นัยำา

ยิ�งขึ้�นั นัอกจ้ากนีั� ผู้ผลิติเน่ั�อหายังมีอำานัาจ้ต่ิอรุองในัการุนัำาเน่ั�อหาที�สืรุ้างสืรุรุค์ 

ลงแพิลติฟัอร์ุมต่ิางๆ มากขึ้�นั 

การเปลี�ยนิขั�วอํานิาจไปยงัผู้บรโิภคํ 
และคํวามห่ลากห่ลายของเนิ้�อห่า

การุเกิดูขึ้�นัข้องบริุการุ OTT เปิดูโอกาสืให้ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึอัปโหลดู

เน่ั�อหาติา่งๆ ลงบนัแพิลติฟัอรุม์ไดู้อยา่งอิสืรุะและงา่ยดูาย  ทำาใหเ้กิดูการุเพิิ�มขึ้�นัข้อง

ปัญหาการุละเมดิูลิข้สิืทธิิ� ส่ืงผลใหผู้้ให้บริุการุส่ื�อดัู�งเดิูมต้ิองเผชื่ญิปัญหาการุแข่้งขั้นั

จ้ากเว็บไซึ่ต์ิผิดูกฎหมายที�แพิรุ่ภาพิเน่ั�อหาที�ละเมิดูลิข้สิืทธิิ� โดูยที�ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึ

เข้้าถึึงไดู้โดูยไม่มีค่าใช้ื่จ่้ายอีกดู้วย ทั�งนีั� ผลการุศึึกษาข้องศูึนัย์บริุการุวิชื่าการุแห่ง

จุ้ฬาลงกรุณ์มหาวิทยาลัยเกี�ยวกับผลกรุะทบทางเศึรุษฐกิจ้ข้องการุละเมิดูลิข้สิืทธิิ�

ต่ิออุติสืาหกรุรุมส่ื�อออนัไลน์ัในัไทย พิบว่า การุละเมิดูลิข้สิืทธิิ�จ้ากการุอัปโหลดูวิดีูโอ

บนัแพิลติฟัอรุม์ไดู้สืรุ้างความเสืยีหายทางเศึรุษฐกจิ้ในัปี พิ.ศึ. 2560 สูืงถึึงปรุะมาณ 

58,675 ล้านับาท ถึึง 92,519 ล้านับาท รุวมถึึงกรุะทบต่ิออุติสืาหกรุรุมภาพิยนัติร์ุ 

วิทยุ โทรุทัศึน์ั และบริุการุอ่�นัๆ ที�เกี�ยวข้้อง ทั�งในัมิติิการุจ้้างงานัและความเช่ื่�อมั�นั

ในัการุลงทุนัที�ลดูลง (ธินัาคารุกรุุงเทพิ, 2563, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่, 2563)

การเพิ�มขึ�นิของการละเมดิูลิขสทิธิ�
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การุเติิบโติข้องผู้ใช้ื่บริุการุ OTT ที�มีมากขึ้�นัอย่างต่ิอเน่ั�อง ทำาให้มีความ

ต้ิองการุเน่ั�อหาที�มีคุณภาพิคมชื่ดัูมากขึ้�นัดู้วยเช่ื่นักันั ซึึ่�งจ้ำาเปน็ัต้ิองพึิ�งพิาการุรุบัส่ืง

ข้้อมูลปริุมาณมากอย่างรุวดูเร็ุวบนัโครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติที�อาจ้กรุะทบต่ิอข้้อจ้ำากัดู

ดู้านัศัึกยภาพิข้องโครุงข้่ายที�ผู้ให้บริุการุโครุงข้่ายโทรุคมนัาคมเป็นัผู้แบกรุับภารุะ

การุลงทนุัที�สูืงมากขึ้�นัในัการุพิฒันัาคณุภาพิโครุงข้า่ยที�ไดู้มาติรุฐานั จ้นัอาจ้กรุะทบ

ต่ิอความสืามารุถึในัการุลงทุนัพัิฒนัาโครุงข่้ายในัอนัาคติ  ในัข้ณะที�ผู้ให้บริุการุ OTT  

ไม่ต้ิองแบกรัุบต้ินัทุนัส่ืวนันีั� เห็นัไดู้จ้ากข้้อมูลปริุมาณการุจ้รุาจ้รุทางอินัเทอร์ุเน็ัติ 

หรุ่อ Data Traffic ข้องอเมริุกาเหน่ัอในัปี ค.ศึ. 2016 พิบว่า 1 ในั 3 ข้องทั�งหมดู 

เป็นัการุใช้ื่เพ่ิ�อรัุบชื่ม Netflix (Mcdonald & Smith-Rowsey, 2016, อ้างถึึงในั

สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) และข้้อมูลในัปี ค.ศึ. 2018 และ 2019 พิบว่า รุ้อยละ 15  

และรุ้อยละ 12.6 ติามลำาดัูบ ข้องการุใช้ื่อินัเทอรุเ์น็ัติข้องโลกเปน็ัการุรุบัชื่ม Netflix 

เช่ื่นักันั ทำาให้ในัปี ค.ศึ. 2020 Netflix จ้ำาเป็นัต้ิองลดูอัติรุาการุรัุบ-ส่ืงข้้อมูล (Bit Rates) 

ข้องการุสืติรุีม/ข้้อมูลวิดีูโอผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติที�เล่นับนัแพิลติฟัอร์ุมข้องตินัทั�วยุโรุป 

ลงเพ่ิ�อคงให้อินัเทอร์ุเน็ัติทำางานัไดู้อย่างรุาบรุ่�นัในัช่ื่วงวิกฤติไวรัุสืโคโรุนัา หรุ่อไวรัุสื 

โควิดู-19 ซึึ่�งส่ืงผลให้การุจ้รุาจ้รุข้้อมูลในัเครุ่อข่้ายยโุรุปลดูลงถึึงรุ้อยละ 25 (Reuters 

Staff, 2020a, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

รุายงานัจ้าก Asia Pacific Internet Exchange Association (APIX)  

ซึึ่�งเป็นัองค์กรุข้องกลุ่มผู้ปรุะกอบการุศึูนัย์กลางแลกเปลี�ยนัข้้อมูลอินัเทอรุ์เน็ัติ 

ในัเอเชีื่ยแปซิึ่ฟิัค และ Internet Society เปิดูเผยว่าในัสืถึานัการุณ์การุแพิรุ่รุะบาดู

ข้องไวรุัสืโควิดู-19 พิบว่า มีการุใช้ื่อินัเทอรุ์เน็ัติ (internet exchange traffic)

ปรุะมาณรุ้อยละ 7-40 โดูยปรุะเภทบรุิการุที�มีการุใช้ื่งานัมากมีตัิ�งแต่ิการุปรุะชุื่ม

ออนัไลน์ั การุเล่นัเกม การุทำาธุิรุกรุรุมการุเงินัออนัไลน์ั การุซ่ึ่�อสิืนัค้าออนัไลน์ั และ

การุรัุบชื่มเน่ั�อหาออนัไลน์ัจ้ากแพิลติฟัอร์ุมต่ิางๆ เช่ื่นั Netflix, YouTube และ

 Amazon (Haq, 2020)

 

ผลกระทบต่ิอการใชโ้คํรงข่ายโทรคํมนิาคํม
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กรณีีของประเทศไทย เม่ื่�อเปรียบเทียบข้อมูื่ลของ 10 ประเทศพบว่่า

ปริมื่าณีการใช้้เคร่อข่ายอินเทอร์เน็ตดัังกล่าว่เพิ�มื่ข้�นร้อยละ 30 อยู่ในอันดัับ 4  

ดัังนั�น โดัยสรุปจ้ึงกล่าว่ได้ัว่่าแพลตฟอร์มื่บริการ OTT ไม่ื่เพียงจึะส่งผล

ต่อปริมื่าณีการใช้้งานอินเทอร์เน็ต ยังส่งผลต่อการออกแบบนโยบายการพัฒนา

ศักยภาพของเคร่อข่ายอินเทอร์เน็ต ซ้ึ่�งจึะนำาไปสู่การสร้างคว่ามื่เปลี�ยนแปลง 

ให้้เกิดัข้�นกับโครงสร้างพ่�นฐานดิัจิึทัล (Digital Infrastructure) ห้ร่อโครงสร้าง

พ่�นฐานเพ่�อการจึราจึรข้อมูื่ล (Data Infrastructure) ของผู้ให้้บริการอินเทอร์เน็ต

และโทรคมื่นาคมื่ เพ่�อรองรับพฤติกรรมื่ของผู้บริโภคที�นิยมื่รับช้มื่เน่�อห้าประเภท 

ส่�อโสตทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตมื่ากข้�น (Meffert & Mohr, 2017; Nieborg & Poell, 

2018, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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ข้อมูื่ลจึากโครงการศ้กษาผลกระทบของกิจึการกระจึายเสียงและกิจึการ

โทรทัศน์ต่อสังคมื่และเศรษฐกิจึไทยภายห้ลังการเปลี�ยนผ่านไปสู่ระบบดิัจิึทัล  

(สำานักงาน กสทช้., 2564) ได้ัระบุว่่า คว่ามื่ท้าทายด้ัานเทคโนโลยี ทั�งพฤติกรรมื่

การบริโภคส่�อของผู้บริโภค เช่้นการรับช้มื่ส่�อในรูปแบบสตรีมื่มิื่�งและรูปแบบ

เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลง ส่งผลให้้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ่�นดิันในระบบ

ดิัจึิทัล ต้องเผชิ้ญกับคว่ามื่ท้าทาย โดัยผลการจึำาลองสถานการณ์ี คาดัการณ์ีว่่า

• การจึำาลองนี�สะท้อนผลของการ Disruption ในส่ว่นของการรับช้มื่
โทรทัศน์ภาคพ่�นดิันที�ลดัลงเท่านั�น โดัยสมื่มื่ติว่่ามูื่ลค่าโฆษณีาไม่ื่ได้ัมีื่
การเปลี�ยนแปลงลดัลงอย่างมีื่นัยสำาคัญ

ร์อ้ยล้ะ

ร์อ้ยล้ะ

0.005 - 0.009
คิํดูเปน็ิมูลค่ํา

คิํดูเปน็ิมลูค่ํา

801.1 - 1,529.3 
ล้้านบาท

 1,314.8
ล้้านบาท

เฉลี�ยสงูสดุูปลีะ 

306 ล้้านบาท

0.75 - 1.43 

เฉลี�ยปลีะ 

263 ล้านิบาท

ผลกระทบต่ิอเศรษฐกิจ2
ผลกระทบต่ิอเศรษฐกิจจากคํวามท้าทาย
ดู้านิเทคํโนิโลยี (Disruptive Technology)

ลดูลง

=

=

ลดูลง

ในระยะเว่ลาอีก 5 ปีข้างห้น้า ห้ากพฤติกรรมื่ 

การรับช้มื่โทรทัศน์ภาคพ่�นดิันมีื่แนว่โน้มื่ลดัลง 

ร้อยละ 11-21 จึะส่งผลต่อเศรษฐกิจึมื่ห้ภาคห้ลัก 

ที�สำาคัญสรุปได้ัดัังนี�

ผลผลิติในิกิจการ
กระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศนิ์

 ในิระยะเวลา 5 ปี
ขา้งห่นิา้

ผลิติภัณ์ฑ์์มวลรวม
ภายในิประเทศ 
(GDP)
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ผลการุศึึกษาจ้ากโครุงการุสืำารุวจ้พิฤติิกรุรุมและแนัวโน้ัมการุบริุโภคส่ื�อ 

ข้องไทย (สำานักงาน กสทช้., 2562) พิบว่ากลุ่มผู้ชื่มโทรุทัศึน์ัส่ืวนัใหญ่เป็นักลุ่ม 

ที�อยู่ในัช่ื่วงอายุตัิ�งแต่ิ 42 ปีขึ้�นัไป ในัข้ณะที�คนัรุุ่นัใหม่ที�อายุน้ัอยกว่าซึึ่�งมีความ 

คุ้นัเคยกับเทคโนัโลยีใหม่ๆ หันัไปรัุบชื่มเน่ั�อหารุายการุ โดูยเป็นัการุรัุบชื่มแบบ 

ย้อนัหลัง/ติามความติ้องการุเพิิ�มมากขึ้�นั จึ้งเกิดูความแติกติ่างข้องพิฤติิกรุรุม 

รุะหว่างผู้บริุโภคในัแต่ิละกลุ่มช่ื่วงอายุอย่างชัื่ดูเจ้นั ส่ืงผลให้ปรุะเทศึไทยเกิดูความ

เหล่�อมลำ�ารุะหว่างเจ้เนัอเรุชัื่นั (Generation Divide) ในัการุเข้้าถึึงเทคโนัโลยี 

และข้้อมูลข่้าวสืารุ

พิิจ้ารุณาเปรุยีบเทียบแนัวโน้ัมข้องบริุการุ OTT ในัรุะดัูบภูมิภาคและรุะดัูบ

โลกจ้ะสัืงเกติไดู้ว่าบริุการุ OTT มีอัติรุาการุข้ยายตัิวที�สืูงขึ้�นัอย่างต่ิอเน่ั�อง มีการุ

แข่้งขั้นัที�เข้้มข้้นัขึ้�นัทั�งในัรุะดัูบท้องถิึ�นั รุะดัูบภูมิภาค และรุะดัูบโลก สืำาหรัุบผู้เล่นั 

ในัรุะดัูบภูมิภาคและรุะดัูบโลก นัอกจ้ากจ้ะมีจ้ำานัวนัแพิลติฟัอร์ุมบริุการุ OTT  

หน้ัาใหม่ที�เพิิ�มขึ้�นั อาทิ Disney+ hotstar, Apple TV+ และ HBO Max แล้วยังมี 

การุกรุะจุ้กตัิวข้องติลาดูอยู่ที�แพิลติฟัอร์ุมบริุการุ OTT จ้ากต่ิางปรุะเทศึเพีิยง 

ไม่กี�รุาย โดูยเฉพิาะ Netflix ที�ครุองติลาดูบรุกิารุ OTT แบบ SVoD และ YouTube 

ที�ครุองติลาดู AVoD ทั�งในัรุะดูับโลกและในัปรุะเทศึไทย แพิลติฟัอรุ์มยักษ์ใหญ่ 

รุะดัูบโลกเหล่านีั�ส่ืวนัหนึั�งมีรูุปแบบกลยุทธ์ิทางธุิรุกิจ้ที�หันัมาให้ความสืำาคัญกับ 

การุลงทนุัดู้านัเน่ั�อหาและการุผลติิเน่ั�อหาเองมากขึ้�นั Netflix เปน็ัตัิวอย่างที�ชัื่ดูเจ้นั

ที�มีการุสืรุ้างเน่ั�อหาต้ินัฉบับ/ออริุจิ้นััลรุ่วมกับผู้ผลิติในัปรุะเทศึไทย โดูยผู้ผลิติ 

ท้องถิึ�นัต้ิองดูำาเนิันัการุติามแนัวทางข้องเจ้้าข้องแพิลติฟัอร์ุมเป็นัหลัก 

ผลกระทบต่ิอสงัคํมและวฒันิธรรม3
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ดัูงนัั�นั วัฒนัธิรุรุมการุผลติิเน่ั�อหาจึ้งแปรุเปลี�ยนัไปติามความสืมัพัินัธ์ิรุะหว่าง

เจ้้าข้องแพิลติฟัอร์ุมกับผู้ผลิติ/ผู้ให้บริุการุเน่ั�อหาจ้ากที�เคยเป็นัแบบพึิ�งพิาอาศัึย

กันัไปเป็นัความสัืมพัินัธ์ิเชิื่งอำานัาจ้ที�เจ้้าข้องแพิลติฟัอร์ุมมีอำานัาจ้ต่ิอรุองเหน่ัอ 

ฝ่่ายอ่�นัๆ นัอกจ้ากนีั� แต่ิละแพิลติฟัอร์ุมยงัมีการุปรัุบกลยุทธ์ิการุติลาดูให้เหมาะสืม 

กับท้องถิึ�นั เช่ื่นั การุเพิิ�มภาษาท้องถิึ�นัในัรุะบบแพิลติฟัอรุ์ม การุเพิิ�มคำาบรุรุยาย

และ/หรุ่อการุพิากยเ์สีืยงภาษาท้องถิึ�นั รุวมถึึงการุสืรุา้งความรุ่วมม่อกับผู้ให้บริุการุ

อินัเทอร์ุเน็ัติเพ่ิ�อเสืนัอโปรุโมชัื่นัดู้านัรุาคาและช่ื่องทางการุชื่ำารุะค่าบริุการุที�เหมาะ

กับกลุ่มผู้ใช้ื่บริุการุในัท้องถิึ�นัเพ่ิ�อเจ้าะติลาดูเป้าหมาย ซึึ่�งสิื�งเหล่านีั�สืรุ้างให้เกิดู

ความแติกต่ิางหลากหลายข้องผลิติภัณฑ์์และบริุการุทั�งในัดู้านัเน่ั�อหา การุติลาดู 

และปรุะสืบการุณ์ข้องผู้บริุโภคที�ฉีกออกไปจ้ากอุติสืาหกรุรุมกรุะจ้ายเสีืยงและ

โทรุทัศึน์ัและแพิลติฟัอร์ุมบริุการุ OTT ในัปรุะเทศึ ซึึ่�งสิื�งเหล่านีั�กลายเป็นักำาแพิง

กีดูกันัการุเข้้าสู่ืติลาดูข้องผู้เล่นัรุายใหม่ และนัำาไปสู่ืโครุงสืรุ้างข้องอุติสืาหกรุรุม 

ที�ไม่เอ่�อต่ิอภาวะการุแข่้งขั้นัที�สืมบูรุณ์ ผู้เล่นัรุายใหม่และผู้เล่นัรุะดัูบท้องถิึ�นั 

ไม่สืามารุถึใช้ื่การุตัิ�งรุาคามาเป็นักลยุทธ์ิในัการุแข่้งขั้นัไดู้เพิรุาะจ้ำาเป็นัต้ิอง 

ใช้ื่ทุนัจ้ำานัวนัมากเพิ่�อรุวบรุวมเน่ั�อหา พัิฒนัาเทคโนัโลยใีห้ทัดูเทียม และสืรุ้างความ

แติกต่ิางในัการุแข่้งขั้นักับผู้เล่นัรุายเดิูมที�อยู่ในัติลาดู ดู้วยเหตุินีั� จึ้งเกิดูกรุะแสื 

ความกังวลในัเรุ่�องการุครุอบงำาทางวัฒนัธิรุรุมผ่านัส่ื�อบันัเทิงยักษ์ใหญ่ ซึึ่�งกรุะทำา

ผ่านักรุะบวนัการุส่ื�อความหมายข้องเน่ั�อหาปรุะเภทต่ิางๆ โดูยส่ื�อข้้ามชื่าติิ  

อันัจ้ะนัำาไปสู่ืการุไหลเวียนัข้องข้้อมูลข่้าวสืารุข้้ามพิรุมแดูนัแบบไม่สืมดุูล 

จ้ากการุศึึกษาเพ่ิ�อปรุะเมินัผลกรุะทบทางสัืงคมและวัฒนัธิรุรุมข้องบริุการุ

วิดีูโอออนัดูมีานัด์ูบนัแพิลติฟัอรุม์ OTT ในับรุบิทไทยในัมติิิต่ิอไปนีั� 1) การุวเิครุาะห์

เน่ั�อหาบนัแพิลติฟัอร์ุมที�ให้บริุการุในัปรุะเทศึไทย และ 2) การุสืำารุวจ้ผลกรุะทบดู้านั

ทัศึนัคติิและพิฤติิกรุรุมทางสัืงคมและวัฒนัธิรุรุมข้องผู้ใช้ื่บริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู  

ในัปรุะเทศึไทย ซึึ่�งเป็นัการุดูำาเนิันัการุภายใต้ิโครุงการุศึึกษาผลกรุะทบข้อง 

OTT ต่ิอกิจ้การุกรุะจ้ายเสืียงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั และแนัวทางการุสื่งเสืริุมและ

กำากับดููแล โดูยศึนูัยบ์ริุการุวิชื่าการุแห่งจุ้ฬาลงกรุณ์มหาวิทยาลัย สืรุุปไดู้ดัูงต่ิอไปนีั�
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ในัส่ืวนันีั�เป็นัการุวิเครุาะห์เน่ั�อหาบนัแพิลติฟัอร์ุมที�ให้บริุการุในัปรุะเทศึไทย

จ้ากกรุณีศึึกษา จ้ำานัวนั 9 แพิลติฟัอร์ุม ไดู้แก่ แพิลติฟัอร์ุมกลุ่มที�มีรูุปแบบการุหา

รุายไดู้จ้ากการุโฆษณา (AVoD) ทั�งจ้ากต่ิางปรุะเทศึ (LINE TV) และในัปรุะเทศึ

(Bugaboo.tv, CH3+) แพิลติฟัอร์ุมกลุ่มที�มีรูุปแบบการุหารุายไดู้จ้ากการุบอก

รัุบสืมาชิื่ก (SVoD) ทั�งจ้ากต่ิางปรุะเทศึ (Netflix) และในัปรุะเทศึ (MONOMAX)  

รุวมถึึงแพิลติฟัอรุ์มที�มีรูุปแบบการุหารุายไดู้จ้ากการุโฆษณาและการุเก็บค่า 

บริุการุเสืริุม (Freemium) ทั�งจ้ากต่ิางปรุะเทศึ (YouTube, WeTV, Viu,)  

และในัปรุะเทศึ (TrueID) โดูยรุายละเอียดูข้้อมูลข้องบริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู 

บนัแพิลติฟัอร์ุม OTT แต่ิละแพิลติฟัอร์ุมปรุากฏิติามภาพิ

การวเิคํราะห่เ์นิ้�อห่าบนิแพลติฟอรม์ที�ให่บ้รกิาร
ในิประเทศไทย1

CH3+ (Advertising-based Video-on-Demand) LINE TV

 AVoD
Bugaboo.tv 

ผู้ให่บ้รกิารในิประเทศผู้ให่บ้รกิารจากต่ิางประเทศ

OTT ประเภทห่ารายไดู้จากการโฆษณ์า

 SVoD
OTT ประเภทห่ารายไดู้จากการบอกรบัสมาชกิ 

YouTube 
(AVoD + SVoD)

WeTV 
(AVoD + SVoD)

Viu 
(AVoD + SVoD)

TrueID 
(AVoD + SVoD + TVoD)

Netffllix  MONOMAX(Subscription Video-On-Demand)

Freemium
OTT ประเภทห่ารายไดู้จากการโฆษณ์า 

และจากค่ําบรกิารเสรมิ

หมีายเหติุ : 
ขึ้้อมีูล ณ วันทัี�  25 ธันวาค่มี  2563



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล3636

จ้ากการุวิเครุาะห์ทั�งเน่ั�อหาในัภาพิรุวมข้องแพิลติฟัอรุม์และเน่ั�อหาที�รุะบบ
แนัะนัำาหรุ่อเป็นัที�นิัยมข้องกรุณีศึึกษาทั�ง 9 แพิลติฟัอรุ์ม สืามารุถึสัืงเกติไดู้ว่า
สืำาหรัุบเน่ั�อหาในัภาพิรุวมข้องแต่ิละแพิลติฟัอร์ุม แหล่งปรุะเทศึที�มาข้องเน่ั�อหาในั 
สืองอนััดัูบแรุกจ้ะมคีวามสือดูคลอ้งกับสัืญชื่าติิข้องแพิลติฟัอรุม์อยูที่�รุ้อยละ 751 เช่ื่นั  
Netflix มีจ้ำานัวนัเน่ั�อหาจ้ากสืหรัุฐอเมริุกามากที�สุืดู และ WeTV มีจ้ำานัวนัเน่ั�อหา
จ้ากสืาธิารุณรัุฐปรุะชื่าชื่นัจี้นัมากที�สุืดู กล่าวค่อ แพิลติฟัอร์ุมเหล่านีั�จ้ะมีการุจั้ดูหา
เน่ั�อหาที�มีแหล่งปรุะเทศึที�มาจ้ากปรุะเทศึข้องตินัเข้้าแค็ติติาล็อกมากที�สุืดู ซึึ่�งกลุ่ม
ผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมจ้ากปรุะเทศึไทยเองก็มีแนัวทางเดีูยวกันั ค่อ ทุกรุายมีการุ
จั้ดูหาเน่ั�อหาจ้ากปรุะเทศึไทยเข้้าแค็ติติาล็อกมากที�สุืดู ทั�งนีั� แนัวทางการุคัดูเล่อก
เน่ั�อหาจ้ะสืะท้อนัจุ้ดูย่นัทางการุติลาดูข้องแพิลติฟัอรุ์มที�นิัยามตินัเองในัลักษณะ
ต่ิางๆ เช่ื่นั Netflix ที�วางตัิวเป็นั “Global TV Network” จ้ะเนัน้ัความหลากหลาย
ข้องแหล่งที�มาข้องเน่ั�อหาเพ่ิ�อติอบสืนัองรุสืนิัยมข้องฐานัผู้ใช้ื่จ้ากทั�วโลกที�แติกต่ิาง
กันั Viu เน้ันัเน่ั�อหาจ้ากสืาธิารุณรัุฐเกาหลีและปรุะเทศึไทยมากกว่าสืหรัุฐอเมริุกา 
เน่ั�องจ้ากวางตัิวเป็นั “ศูึนัยร์ุวมข้องความบันัเทิงในัเอเชีื่ย” LINE TV เน้ันัเน่ั�อหาไทย
ปรุะเภทซีึ่รีุส์ื/ละครุมากที�สุืดูเพิรุาะวางตัิวเป็นัแพิลติฟัอร์ุมทีวีรีุรัุนั “Thailand’s 
No. 1 TV rerun platform” เป็นัต้ินั 

ผลการุวิเครุาะห์แหล่งปรุะเทศึที�มาข้องเน่ั�อหาในัภาพิรุวมข้องแต่ิละ 
แพิลติฟัอร์ุมก็สืะท้อนัให้เห็นัถึึงกลยุทธ์ิทางธุิรุกิจ้ข้องแพิลติฟัอร์ุมส่ืวนัใหญ่ 
ที�เน้ันัการุใช้ื่แนัวคดิูเรุ่�องการุสืรุา้งความใกลชิ้ื่ดูเชิื่งวัฒนัธิรุรุม (Cultural Proximity)2 

ขอ้ค้ํนิพบจากการวเิคํราะห่เ์นิ้�อห่าในิภาพรวม
ของแพลติฟอรม์และเนิ้�อห่าที�ระบบแนิะนิาํ 
ห่รอ้เปน็ิที�นิิยมของกรณี์ศกึษา

1 ค่ารุ้อยละในัที�นีั� เป็นัการุคำานัวณจ้าก 6 ในั 8 ข้องกรุณีศึึกษาทั�ง 9 แพิลติฟัอร์ุม (ยกเว้นั YouTube) 
เน่ั�องจ้าก YouTube มีปริุมาณเน่ั�อหาในัรุะบบจ้ำานัวนัมหาศึาลและมีการุอัปโหลดูเน่ั�อหาเข้้ารุะบบ 
อยู่ติลอดูเวลา การุวิเครุาะห์เน่ั�อหาข้องแพิลติฟัอร์ุมนีั�จึ้งครุอบคลุมเฉพิาะเน่ั�อหาที�รุะบบแนัะนัำาหรุ่อ 
เป็นัที�นิัยมในัหมวดูหมู่ Trending ข้อง YouTube Thailand เท่านัั�นั
2 “ความใกล ้(ชิื่ดู) เชิื่งวัฒนัธิรุรุม” (Cultural Proximity) หมายถึึง แนัวโนัม้ที�ผู้ชื่มจ้ะช่ื่�นัชื่อบรุายการุและ
ภาพิยนัติร์ุที�ถูึกออกแบบสืำาหรัุบคนัที�มีพ่ิ�นัฐานัทางวัฒนัธิรุรุม วิถีึชีื่วิติ รุสืนิัยม ความช่ื่�นัชื่อบต่ิางๆ รุวมถึึง
ภาษาคล้ายกันักับข้องตินั (Mirrlees, 2013, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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ในัการุเล่อกบรุรุจุ้เน่ั�อหาไทยอยูใ่นั 2 อันัดัูบแรุกดู้วย ทั�งนีั� หากพิิจ้ารุณาปริุมาณ 
เน่ั�อหาที�พิบในั 5 อันัดัูบแรุกข้องแต่ิละแพิลติฟัอร์ุมจ้ะพิบว่าเน่ั�อหาจ้ากสืหรัุฐอเมริุกา 
ปรุากฏิอยู่ในั 6 ในั 8 ข้องแพิลติฟัอร์ุมที�ทำาการุสืำารุวจ้เน่ั�อหาทั�งหมดู ซึึ่�งจุ้ดูนีั�
สืะท้อนัให้เห็นัภาพิรุวมข้องติลาดูส่ื�อบันัเทิงในัรุะดัูบโลกที�สืหรัุฐอเมริุกา/ฮอลลีวูดู 
ครุองติลาดูอยู่ จึ้งมีเน่ั�อหาปรุะเภทภาพิยนัติรุ์จ้ากสืหรุัฐอเมริุกาปรุากฏิอยู่มาก  
แต่ิหากพิิจ้ารุณาลึกลงไปในัเน่ั�อหาที�ไดู้รัุบความนัิยม/แนัะนัำาข้องแพิลติฟัอรุ์ม 
กรุณีศึึกษาจ้ะสัืงเกติไดู้ว่าความใกลท้างวัฒนัธิรุรุมยงัคงมีความสืำาคัญกับผู้ใช้ื่บริุการุ
ในัปรุะเทศึไทยเนั่�องจ้ากเน่ั�อหาที�ไดู้รัุบความนิัยมหรุ่อแนัะนัำาในัแพิลติฟัอรุ์ม 
กรุณีศึึกษาเป็นัเน่ั�อหาจ้ากภูมิภาคเอเชีื่ยมากที�สุืดู 

ผลการุศึึกษายังสืะท้อนัให้เห็นัว่าแพิลติฟัอร์ุมจ้ากต่ิางปรุะเทศึที�เป็นับริุษัท
ข้้ามชื่าติิมักจ้ะมีการุใช้ื่เทคโนัโลยีปัญญาปรุะดิูษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  
ในัการุบรุิหารุจั้ดูการุรุะบบและการุแนัะนัำาเน่ั�อหาซึึ่�งจ้ะมีการุเรีุยนัรูุ้แบบแผนัการุ 
เปิดูรัุบหรุ่อรุสืนิัยมข้องผู้ใช้ื่และปรัุบการุแนัะนัำาเน่ั�อหารุวมถึึงสืรุ้างสืภาพิแวดูล้อม 
การุใช้ื่บริุการุแบบเฉพิาะเจ้าะจ้งแต่ิละบุคคล (personalization) ทำาให้เน่ั�อหาในั
หมวดูหมู่แนัะนัำา/นัิยมที�พิบในัแพิลติฟัอรุ์มจ้ากต่ิางชื่าติิ เช่ื่นั LINE TV, Netflix, 
YouTube, WeTV และ Viu มีเน่ั�อหาจ้ากสืาธิารุณรัุฐเกาหลี ปรุะเทศึญี�ปุ่นั  
และปรุะเทศึไทยปรุากฏิอยู่ในั 2 อันัดัูบแรุกมาก และปรุะเภทเน่ั�อหาที�พิบ 
ในั 2 อันัดัูบแรุกเป็นัซีึ่รีุส์ื/ละครุ ความโดูดูเดู่นัข้องเน่ั�อหาปรุะเภทซึ่ีรีุส์ื/ละครุ 
นัอกจ้ากสืะท้อนัให้เห็นัทิศึทางดู้านัเน่ั�อหาที�มีความใกล้ทางวัฒนัธิรุรุมกับรุสืนิัยม 
กลุ่มผู้ใช้ื่บริุการุไทยที�นิัยมเน่ั�อหาปรุะเภทซีึ่รีุส์ื/ละครุ ยงัสืะท้อนัให้เห็นักลยุทธ์ิทาง
ธุิรุกิจ้ข้องผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมที�ใช้ื่เน่ั�อหาปรุะเภทซีึ่รีุส์ื/ละครุที�มักจ้ะมีความยาว 
หลายติอนั ส่ืวนัมากมักจ้ะมีกำาหนัดูการุปล่อยเน่ั�อหารุายสัืปดูาห์ (Weekly  
Episode Release Model) เพิ่�อกรุะตุ้ินัให้ผู้ใช้ื่อยู่ในัรุะบบและเปิดูรัุบเน่ั�อหา 
เป็นัเวลานัานัต่ิอเน่ั�องหรุ่อเข้้าใช้ื่บ่อยขึ้�นั 

โดูยสืรุุปผลการุวิเครุาะห์เน่ั�อหาข้องแพิลติฟัอร์ุมที�ให้บริุการุในัปรุะเทศึไทย
ข้องกรุณีศึึกษา จ้ำานัวนั 9 แพิลติฟัอร์ุม ปรุากฏิดัูงติารุาง 
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LINE TV

Bugaboo.tv

CH3+

Netflix

MONOMAX

YouTube 

WeTV

Viu

TrueID

AVoD

AVoD

AVoD

SVoD

SVoD

Freemium :   
AVoD + SVoD

Freemium : 
AVoD + SVoD

Freemium : 
AVoD + SVoD

Freemium : 
AVoD + SVoD  

+ TVoD

KOR

THA

THA

USA

THA

USA

CHN 

HKG 

THA

สรุปผลการวเิคํราะห่เ์นิ้�อห่าของแพลติฟอรม์ OTT ที�ให่บ้รกิาร       วดีิูโอออนิดีูมานิด์ูในิประเทศไทย

ช่ือผู้ให้บริการ
รูปแบบหลััก

ของการหารายได้้
ประเทศท่่มา

ของผู้ประกอบการ

ประเทศแหล่ังท่่มา
ของเนืื้�อหาท่่พบสููงสุูด้ 

2 อันื้ดั้บแรกในื้ภาพรวม 
ของแพลัตฟอร์ม

76.95 %
6.81 %

THA

JPN

92.49 %
3.52 %

THA

KOR

94.94 %
2.53 %

THA

CHN

33.66 %
13.36 %

USA

IND

39.69 %
26.87 %

THA

USA

61.47 %
18.83 %

CHN

KOR

64.25 %
19.33 %

KOR

THA

35.35 %
26.16 %

THA

USA

ไมั่ได้ีทำ�กั�ริสำ�ริวจำ 
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1.ซี่รสี/์ละคํร 

2.บนัิเทิง 

1.ซี่รสี/์ละคํร 
2.ภาพยนิติร ์และ  
รายการบนัิเทิง 

1.ซี่รสี/์ละคํร 

2.รายการบนัิเทิง

ไมไ่ดู้ทําการสาํรวจ 

1.ภาพยนิติร ์

2.การต์ินูิ/อนิิเมะ

ไมไ่ดู้ทําการสาํรวจ 

1.ซี่รสี/์ละคํร 

2.วาไรตีิ�

1.ซี่รสี/์ละคํร

2.บนัิเทิง/วาไรตีิ�

1.ภาพยนิติร ์ 

2.ซี่รสี/์ละคํร

30.76 %
27.76 %

61.03 %
10.09  %

78.48 %
13.92 %

 
71.33 %

7.73 %

73.81 %
12.34 %

48.70 %
38.77 %

40.91 %
16.68 %

1.ซี่รสี/์ละคํร

2. LINE Original

1.ซี่รสี/์ละคํร

2.บนัิเทิง/วาไรตีิ�

1.ซี่รสี/์ละคํร

1.ซี่รสี ์

2.ภาพยนิติร ์

1.ซี่รสี/์ละคํร

2.ภาพยนิติร์

1.มวิสกิวดีิูโอ

2.รายการโทรทัศนิ์

1.ซี่รสี/์ละคํร

2.การต์ินูิ/อนิเิมะ

1.ซี่รสี/์ละคํร

2.บนัิเทิง/วาไรตีิ�

1.ภาพยนิติร์

2.บนัิเทิง/วาไรตีิ�

78.57 %
8.43 %

40.38 %
32.69 %

100 %

60.57 %
22.57 %

81.99 %
10.29 %

47.35 %
14.53 %

88.43 %
8.57 %

88.21 %
11.79 %

32.96 %
22.99 %

สรุปผลการวเิคํราะห่เ์นิ้�อห่าของแพลติฟอรม์ OTT ที�ให่บ้รกิาร       วดีิูโอออนิดีูมานิด์ูในิประเทศไทย

ประเทศแหล่ังท่่มาของเนืื้�อหา
ท่่พบสููงสุูด้ 2 อันื้ดั้บแรก
ในื้เนืื้�อหาแนื้ะนื้ำา/ยอด้นิื้ยม

บนื้แพลัตฟอร์ม

ประเภทของเนืื้�อหาท่่พบ
สููงสุูด้ 2 อันื้ดั้บแรก

ในื้ภาพรวมของแพลัตฟอร์ม

ประเภทของเนืื้�อหาท่่พบ
สููงสุูด้ 2 อันื้ดั้บแรก

ในื้เนืื้�อหาแนื้ะนื้ำา/ยอด้นิื้ยม
บนื้แพลัตฟอร์ม

96.29 %
2.43%

THA

JPN

51.25 %
15.51%

THA

JPN

100 %THA

79.32 %
12.82 %

THA

KOR

75.65 %
18.26%

THA

CHN

43.23 %
14.49 %

USA

KOR

38.24 %
25.74%

CHN

USA

75.86 %
11.57 %

CHN

THA

62.05 %
37.95 %

KOR

THA
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 การสำำารวจผลกระทบด้้านทัศนคติิและพฤติิกรรมทาง
สำงัคมและวฒันธรรมของผ้้ใช้บ้รกิารวดีิ้โอออนดี้มานด์้  
ในประเทศไทย

ในการสำำารวจทััศนคติิและพฤติิกรรมผู้้�ใช้�แพลติฟอร์มออนไลน์เพ่�อเปิิดรับ

วิดีโอออนดีมานด์ (Video-on-Demand: VoD) ในปิระเทัศไทัยนั�นได�มีการจัดทัำา 

แบบสำอบถามกบักล่�มปิระช้ากรติวัอย�าง 3 ช้�วงวัย ได�แก� Generation X (ตัิ�งแติ� 40 ปีิ 

ข้ึ้�นไปิ) Y (24-39 ปีิ) และ Z (ตัิ�งแติ� 23 ปีิลงไปิ) จำานวน 1,141 คน จาก 4 ภู้มิภูาค

และจากพ่�นทีั�กร่งเทัพมหานคร แบ�งเป็ิน เพศหญิิง จำานวน 780 คน คิดเป็ินร�อยละ 

68.4 รองลงมาเปิน็เพศช้าย จำานวน 345 คน คิดเป็ินร�อยละ 30.2 และอ่�นๆ จำานวน 

16 คน คิดเป็ินร�อยละ 1.4  โดยมีช้�วงอายตั่ิ�งแติ� 40 ปีิข้ึ้�นไปิ จำานวน 403 คน คิดเป็ิน 

ร�อยละ 35.3 ช้�วงอาย่ 24-39 ปีิ จำานวน 371 คน คิดเป็ินร�อยละ 32.5 และช้�วงอาย่

ตัิ�งแติ� 23 ปีิลงไปิ จำานวน 367 คน คิดเป็ินร�อยละ 32.2 ผู้ลการศ้กษาโดยสำร่ปิเป็ินดังนี�

2.1  พฤติิกรรมและประสำบการณ์ก์ารเปดิ้รบัวดีิ้โอ
ออนดี้มานด์้บนแพลติฟอรม์ออนไลน์

2

97.3%

65.6%

54.8%

43.6%

46.9%

รับัชมผ่า่น

โท
รัศัพัท์มอืถืือ 

ใชเ้วลารับัชม 

1 – 3 ชั�วโมงต่่อวัน

รับัชมจำำานวน 1-3 

เรัื�อง/ต่อน/รัายการั  

รับัชมทกุวัน 

 YouTube

รบัช้มซีีรสีำ/์
ละครช้ดุ้ มากกวา่
คร่�งของเวลาที�ใช้้
กับวดีิ้โอออนดี้มานด์้

อันดั้บอันดั้บ
33

แพลติฟอรม์ที�มีผ้ร้บัช้มมากที�สำุด้

แพลติฟอรม์ที�มีผ้ร้บัช้มมากที�สำุด้Netflix
Line TV

60.8% 57.1%

แพลติฟอรม์แพลติฟอรม์

ในม่มมองระดับจ่ลภูาค/ปัิจเจกบ่คคลจากการ

สำำารวจด�วยแบบสำอบถามกับกล่�มตัิวอย�างเกี�ยวกับ

การเปิิดรับวิดีโอออนดีมานด์บนแพลติฟอร์ม

ออนไลน์ขึ้�างติ�น พบว�าแพลติฟอร์มทีั�มี

ผู้้�รับช้มมากทีั�ส่ำดรวมกัน 3 อันดับ ค่อ 

YouTube ร�อยละ 97.3 รองลงมา

ค่อ Netflix ร�อยละ 60.8 และ 

46.9%
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LINE TV ร�อยละ 57.1 ซ้ึ่�งจากจำานวนผู้้�ติอบแบบสำอบถามทัั�งหมด 

พบว�า ร�อยละ 65.6 รับช้มวิดีโอออนดีมานด์ผู้�านโทัรศัพท์ัม่อถ่อ 

โดยร�อยละ 54.8 ใช้�เวลารับช้ม 1 - 3 ชั้�วโมงติ�อวัน และในแติ�ละ

ครั�ง ร�อยละ 43.6 รับช้มวิดีโอออนดีมานด์ จำานวน 1-3 เร่�อง/ติอน/

รายการ โดยพบว�าร�อยละ 46.9 เปิิดรับช้มวิดีโอออนดีมานด์ท่ักวัน 

ทัั�งนี� หากพิจารณาในแง�เน่�อหาทีั�รับช้ม พบว�า ร�อยละ 46.9  

รับช้มซีึ่รีส์ำ/ละครช่้ด มากกว�าคร้�งขึ้องเวลาทีั�ใช้�กับวิดีโอออนดีมานด์ 

และร�อยละ 22.3 รับช้มภูาพยนติร์ นอกจากนี� ยงัพบว�าร�อยละ 85.3 

รับช้มเน่�อหาจากปิระเทัศไทัย ติามมาด�วยร�อยละ 68.8  รับช้มเน่�อหา

จากสำหรัฐอเมริกา ร�อยละ 68.7 รับช้มเน่�อหาจากสำาธารณรัฐเกาหลี

และร�อยละ 38.8 รับช้มเน่�อหาจากสำาธารณรัฐปิระช้าช้นจีน โดย 

ร�อยละ 75.5 รับช้มเน่�อหาทีั�เคยออกอากาศในสำถานีโทัรทััศน์แล�ว 

(rerun) ในขึ้ณะทีั�ร�อยละ 73.3 รับช้มเน่�อหาทีั�เป็ิน Original content 

และร�อยละ 72.2 รับช้มภูาพยนติร์ทีั�เคยฉายแล�ว 

ในมิติิด�านความโดนเด�นขึ้องปิระสำบการณ์พบว�า ร�อยละ 

36.0 ระบ่ว�าวิดีโอออนดีมานด์มีความโดดเด�นเร่�องความบันเทิังแบบ

ออกแบบได�เฉพาะตัิวในราคาทีั�รับได� รองลงไปิค่อ ร�อยละ 25.2 ค่อ

เน่�อหาค่ณภูาพทีั�หาไม�ได�จากทีัวีธรรมดา และร�อยละ 25.9 ระบ่ว�า

ความช่้�นช้มและร้�ส้ำกผู้สำมกลมกล่นกับวัฒนธรรมติ�างปิระเทัศจาก

เน่�อหาทีั�ได�รับช้ม เป็ินผู้ลกระทับทีั�ชั้ดเจนทีั�ส่ำดจากการเปิิดรับวิดีโอ

ออนดีมานด์ สำ�วนร�อยละ 24.5 ค่อการอย้�ติิดบ�านมากข้ึ้�น

เพราะติิดด้เน่�อหา นอกจากนี� ในมิติิขึ้องอ่ปิกรณ์

การรับช้มพบว�าร�อยละ 61.2 ด้รายการทีัวี

ผู้�านเคร่�องรับโทัรทััศน์เป็ินบางครั�ง  

แติ�อีกร�อยละ 38.8 เลิกด้รายการ

ทีัวีผู้�านเคร่�องรับโทัรทััศน์

ไปิเลย 

เน้�อหาที�รบัช้ม เน้�อหาที�รบัช้ม 

85.3%

ท่�มาเนื�อหา

68.8%
68.7%

38.8%

รบัช้มเน้�อหาที�เคย
ออกอากาศในสำถานี
โทรทัศน์แล้ว (rerun)

75.5%

ภาพยนติรที์�เคยฉายแล้ว

73.3%

72.2%

Original content
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2.2  พฤติิกรรมการเปดิูรบัส้�อบนิแพลติฟอรม์ออนิไลนิ์
จาํแนิกติามชว่งอายุ

พิบว่า กลุ่มตัิวอย่างอายุตัิ�งแต่ิ 23 ปีลงไป 

ส่ืวนัใหญ่ใช้ื่โทรุศัึพิท์ม่อถ่ึอในัการุเข้้ารัุบชื่ม

วิดีูโอออนัดีูมานัด์ูบนัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ั  

ที� รุ้อยละ 78.7 รุองลงมาค่อ แท็บเล็ติ  

รุ้อยละ 10.4 โดูยกลุ่มตัิวอย่างอายุ 24-39 ปี 

และตัิ�งแต่ิ 40 ปีขึ้�นัไป ใช้ื่โทรุศัึพิท์ม่อถ่ึอ 

ในัการุ เข้้ า รัุบชื่ม วิ ดีู โอออนั ดีูมานั ด์ูบนั

แพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ัมากที�สุืดู รุ้อยละ 66.3 

และ 52.9 รุองลงมาค่อ ทีวี/กล่อง (อุปกรุณ์

ต่ิอพ่ิวง) รุ้อยละ 15.1 และ 32.0 ติามลำาดัูบ

ผลการุศึึกษาเกี�ยวกับพิฤติิกรุรุมการุเปิดูรัุบส่ื�อบนัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ั

จ้ำาแนักติามช่ื่วงอายุปรุากฏิดัูงนีั�

<23

<23

289

38

28

12

367

36

169

162

367

246

28

41

56

371

43

212

116

371

213

35

26

129

403

98

244

61    

403

748

101

95

197

1,141

177

625

339

1,141

24-39

24-39

>40

>40

รวม

รวม

รวม

รวม

อปุกรณ์ที์�ใชร้บัชมวดีิูโอออนิดีูมานิด์ูบนิแพลติฟอรม์ออนิไลนิต์ิามชว่งอาย ุ

ระยะเวลาในิการรบัชมวดีิูโอออนิดีูมานิด์ูผ่านิแพลติฟอรม์ออนิไลนิ ์

พิบว่ากลุ่มตัิวอย่างอายุตัิ�งแต่ิ 23 ปีลงไป และ

อายุ 24-39 ปี มีรุะยะเวลาในัการุรัุบชื่มวิดีูโอ

ออนัดีูมานัด์ูผ่านัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ั 1-3 

ชัื่�วโมงต่ิอวันัมากที�สุืดู ที�รุ้อยละ 46.0 และ 

57.1 รุองลงมาค่อ มากกว่า 3 ชัื่�วโมงติ่อวันั  

ที�รุ้อยละ 44.1 และ 31.3 ติามลำาดัูบ ในัข้ณะที�

กลุ่มตัิวอย่างอายุตัิ�งแต่ิ 40 ปีขึ้�นัไป ส่ืวนัใหญ่ 

มีรุะยะเวลาในัการุรัุบชื่มวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู 

ผ่านัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ั 1-3 ชัื่�วโมงต่ิอวันัที� 

รุ้อยละ 60.5 รุองลงมาค่อ น้ัอยกว่า 1 ชัื่�วโมง

ต่ิอวันัที�รุ้อยละ 24.3 

โทรศััพท์มือถืือ

<1

>3

1-3

คอมพิวเตอร์

ทีวี/กล่่อง

แท็บเล็่ต

ชม./ วัน

ชม./ วัน

ชม./ วัน

78.7%

10.4%

7.6%

3.3%

100%

9.8%

46.0%

44.1%

100%

66.3%

7.5%

11.1%

15.1%

100%

11.6%

57.1%

31.3%

100%

52.9%

8.7%

6.5%

32.0%

100%

24.3%

60.5%

15.1%

100%

65.6%

8.9%

8.3%

17.3%

100%

15.5%

54.8%

29.7%

100%
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พิบว่า กลุ่มตัิวอย่างที�มีอายุตัิ�งแต่ิ 23 ปีลงไป

ส่ืวนัใหญ่มีจ้ำานัวนัเน่ั�อหาในัการุรัุบชื่มวิดีูโอ

ออนัดูมีานัด์ูผ่านัแพิลติฟัอรุม์ออนัไลนัแ์ต่ิละครัุ�ง 

1-3 เรุ่�อง/ติอนั/รุายการุที�รุ้อยละ 38.7 รุองลงมา 

ค่อมากกว่า 3 เรุ่�อง/ติอนั/รุายการุ รุ้อยละ 33.5 

สืำาหรัุบกลุ่มตัิวอย่างที�มีอายุ 24-39 ปี และ

ตัิ�งแต่ิ 40 ปีขึ้�นัไป ส่ืวนัใหญ่มีจ้ำานัวนัเน่ั�อหา 

ในัการุรุับชื่มวิดีูโอออนัดูีมานัด์ูผ่านัแพิลติฟัอรุ์ม

ออนัไลน์ัแต่ิละครัุ�ง 1-3 เรุ่�อง/ติอนั/รุายการุ  

รุ้อยละ 42.9 และ 48.9 รุองลงมาค่อ ไม่จ้บเรุ่�อง/ 

ติอนั/รุายการุ (พัิกไว้แล้วกลับมารัุบชื่มต่ิอ 

เม่�อมีเวลา) รุ้อยละ 31.8 และรุ้อยละ 40.9 

ติามลำาดัูบมีเวลา) รุ้อยละ 31.8 และรุ้อยละ 

<23

<23

123

142

102

367

34

52

67

26

188

367

94

159

118

371

34

39

71

29

198

371

41

197

165

403

53

86

74

41

149

403

258

498

385

1,141

121

177

212

96

535

1,141

24-39

24-39

>40

>40

รวม

รวม

รวม

รวม

พิบว่ากลุ่มตัิวอย่างอายุตัิ�งแต่ิ 23 ปีลงไป และ 

อายุ 24-39 ปี ส่ืวนัใหญ่เปิดูรัุบวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู 

ผ่านัแพิลติฟัอรุ์มออนัไลน์ัทุกวันัที�รุ้อยละ 51.2 

และ 53.4 ติามลำาดัูบ รุองลงมาค่อ 3-4 ครัุ�งต่ิอ

สัืปดูาหร้์ุอยละ 18.3 และ รุ้อยละ 19.1 ติามลำาดัูบ  

ในัข้ณะที�กลุ่มตัิวอย่างอายุตัิ�งแต่ิ 40 ปีขึ้�นัไป  

ส่ืวนัใหญ่เปิดูรัุบวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูผ่านัแพิลติฟัอร์ุม

ออนัไลน์ัทุกวันัที�รุ้อยละ 37.0 รุองลงมาค่อ 1-2 

ครัุ�งต่ิอสัืปดูาห์ที�รุ้อยละ 21.3

33.5%

38.7%

27.8%

100%

9.3%

14.2%

18.3%

7.1%

51.2%

100%

25.3%

42.9%

31.8%

100%

9.2%

10.5%

19.1%

7.8%

53.4%

100%

10.2%

48.9%

40.9%

100%

13.2%

21.3%

18.4%

10.2%

37.0%

100%

22.6%

43.6%

33.7%

100%

10.6%

15.5%

18.6%

8.4%

46.9%

100%

>3

1-2

3-4

5-6

1-3

ไม่จบ

เรื�อง/ตอน/รายการ

ไม่ได้้เปิิด้รับ
เป็ินปิระจำา
ทุกสััปิด้าห์์

ทุกวัน

เรื�อง/ตอน/รายการ

เรื�อง/ตอน/รายการ

ครั�ง/สััปิด้าห์์

ครั�ง/สััปิด้าห์์

ครั�ง/สััปิด้าห์์

จาํนิวนิเนิ้�อห่าในิการรบัชมวดีิูโอออนิดีูมานิด์ูผ่านิแพลติฟอรม์ออนิไลนิแ์ต่ิละคํรั�ง 

40.9คํวามถี�ในิการเปดิูรบัวดีิูโอออนิดีูมานิด์ูผ่านิแพลติฟอรม์ออนิไลนิ ์
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2.3  ทัศนิคํติิของผู้ใชเ้กี�ยวกับแพลติฟอรม์
        ออนิไลนิว์ดีิูโอออนิดีูมานิด์ู

กลุ่มตัิวอย่าง Generation Y  
มีทัศึนัคติิที�ดีูต่ิอแพิลติฟัอร์ุม 
ออนัไลน์ัที�ใช้ื่เพ่ิ�อรัุบชื่มวิดีูโอ 
ออนัดีูมานัด์ูและวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู 
มากกว่ากลุ่มตัิวอย่างในัช่ื่วงอายุอ่�นั 
(Generation Z และ X)

กลุ่มตัิวอย่างที�มีการุเปิดูรัุบวิดูีโอออนัดีูมานัด์ู 
ผ่านัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ัในัปริุมาณมากจ้ะมี 
ทัศึนัคติิทางบวกต่ิอแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ัที�ใช้ื่ 
รัุบชื่มวิดีูโอออนัดูีมานัด์ูและวิดีูโอออนัดูีมานัด์ู 
มากกว่ากลุ่มตัิวอย่างที�มีการุเปิดูรัุบน้ัอยกว่า

จ้ากการุศึึกษาทัศึนัคติิข้องผู้ใช้ื่แพิลติฟัอร์ุม 

ออนัไลนั์เพิ่�อรุับชื่มวิดูีโอออนัดูีมานัดู์ (VoD) และ 

ผู้ใช้ื่วิดีูโอออนัดีูมานัด์ู จ้ากกลุ่มตัิวอย่าง 3 ช่ื่วงวัย  

ไดู้แก่ Generation X (ติั�งแติ่ 40 ปีข้ึ�นัไป) 

Y (24-39 ปี) และ Z (ตัิ�งแต่ิ 23 ปีลงไป)  

จ้ำานัวนั 1,141 คนั จ้าก 4 ภูมิภาคและ 

จ้ากพ่ิ�นัที�กรุุงเทพิมหานัครุ พิบข้้อสืรุุป 

ที�สืำาคัญดัูงนีั� 

1

2
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3 เป็นักรุะบวนัการุที�เกี�ยวข้้องกับส่ื�อในัปรุะเทศึหนึั�ง ไม่ว่าจ้ะเป็นัการุเป็นัเจ้้าข้อง การุวางโครุงสืรุ้าง
องค์กรุ และเผยแพิรุ่สืารุและการุผลิติเน่ั�อหา ไดู้รัุบอิทธิิพิลมาจ้ากปรุะเทศึอ่�นัโดูยเป็นัอิทธิิพิล 
ทางเดูยีว (เปน็ัการุไหลข้องข้้อมลูข่้าวสืารุและสื่�อแบบทิศึทางเดูยีว จ้ากศึนูัยก์ลางหรุ่อปรุะเทศึที�มีอำานัาจ้
มากกวา่ไปยงัปรุะเทศึที�มีอำานัาจ้นัอ้ยกวา่ (periphery)) (White, 2001, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563 )

กลุ่มตัิวอยา่ง Generation X จ้ะมกีารุรัุบรูุ้ผลกรุะทบทาง
วัฒนัธิรุรุมดู้านัจั้กรุวรุรุดูินิัยมทางวัฒนัธิรุรุม3 มากกว่า
 Generation Y และ Z

กลุ่มตัิวอย่างที�มีการุรัุบชื่มวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูแต่ิละครัุ�ง
มากกว่า 3 เรุ่�อง/ติอนั/รุายการุ จ้ะมีการุรัุบรูุ้ผลกรุะทบ
ทางวัฒนัธิรุรุมดู้านัจั้กรุวรุรุดิูนิัยมทางวัฒนัธิรุรุม น้ัอย
กว่ากลุ่มที�รัุบชื่มเน่ั�อหาไม่จ้บเรุ่�อง/ติอนั/รุายการุ 

กลุ่มตัิวอย่างที�มีรุะยะเวลาในัการุรุับชื่ม และความถีึ� 
ในัการุรัุบชื่มแติกต่ิางกันั ไม่มีผลต่ิอการุรัุบรูุ้ผลกรุะทบ 
ทางวัฒนัธิรุรุมดู้านัจั้กรุวรุรุดิูนิัยมทางวัฒนัธิรุรุมที�
แติกต่ิางกันั

กลุ่มตัิวอย่างที�มีทัศึนัคติิแบบอนุัรัุกษ์นิัยมมาก จ้ะมอง
ว่าแพิลติฟัอรุม์ออนัไลนัที์�ใช้ื่เพ่ิ�อรัุบชื่มวิดีูโอออนัดูมีานัด์ู  
และวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูมีผลกรุะทบต่ิอการุครุอบงำาทาง
วัฒนัธิรุรุมมากขึ้�นั

3

4

5

6
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การุศึึกษาผลกรุะทบทางสัืงคมและวัฒนัธิรุรุมข้องบริุการุ OTT  
ในัปรุะเทศึไทยติามที�กล่าวมาข้้างต้ินั พิบว่าแหล่งที�มาข้องเน่ั�อหาในัแต่ิละ
แพิลติฟัอร์ุมมีความเกี�ยวข้้องกับสัืญชื่าติิข้องแพิลติฟัอร์ุมดู้วย เช่ื่นั Netflix มีจ้ำานัวนั
เน่ั�อหาจ้ากสืหรัุฐอเมริุกามากที�สุืดู และ WeTV มีจ้ำานัวนัเน่ั�อหาจ้ากสืาธิารุณรุัฐ
ปรุะชื่าชื่นัจี้นัมากที�สุืดู กล่าวค่อ แพิลติฟัอร์ุมเหล่านีั�จ้ะมีการุจั้ดูหาเน่ั�อหาที�มีแหล่ง
กำาเนัดิูจ้ากปรุะเทศึข้องตินัเข้้าแคต็ิติาลอ็กมากที�สุืดู ซึึ่�งกลุ่มผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอรุม์
จ้ากปรุะเทศึไทยเองก็มีแนัวทางเดีูยวกันั อย่างไรุก็ดีู ปรุะเด็ูนัเรุ่�อง “จั้กรุวรุรุดิูนิัยม
ทางวัฒนัธิรุรุม” ที�จ้ะทำาให้เกิดูการุครุอบงำาทางวัฒนัธิรุรุม ไม่ไดู้มีรุะดัูบที�รุุนัแรุง
อยา่งมีนััยสืำาคัญ แม้ว่าผู้บริุโภคเน่ั�อหาวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูนิัยมใช้ื่แพิลติฟัอรุม์จ้ากต่ิาง
ปรุะเทศึมากกว่าข้องปรุะเทศึไทย แต่ิดู้วยเน่ั�อหาที�เปิดูรัุบมีแหล่งที�มาหลากหลาย 
ไม่ไดู้มีแหล่งที�มาจ้ากศูึนัย์กลางเดีูยว ทั�งยังมีเน่ั�อหาท้องถิึ�นับรุรุจุ้อยู่ในัแค็ติติาล็อก
ข้องแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกมากมาย ทิศึทางการุไหลข้องส่ื�อจึ้งไม่ไดู้เป็นัทิศึทาง
เดีูยวจ้ากปรุะเทศึมหาอำานัาจ้ไปยังปรุะเทศึที�ดู้อยกว่าเท่านัั�นั อีกทั�ง ผลการุสืำารุวจ้
ดู้วยแบบสือบถึามยังสืะท้อนัให้เห็นัในัรุะดัูบจุ้ลภาค/ปัจ้เจ้กว่าการุถูึกครุอบงำา 
ทางวัฒนัธิรุรุมขึ้�นัอยู่ กับความแติกต่ิางข้องบุคคลในัหลากหลายมิติิ ฉะนัั�นั  
การุครุอบงำาทางวัฒนัธิรุรุมจึ้งไม่ไดู้เป็นัการุส่ืงอิทธิิพิลโดูยติรุงผ่านัการุเปิดูรัุบเน่ั�อหา
ส่ื�อโสืติทัศึน์ัผ่านัแพิลติฟัอร์ุมออนัไลน์ัเพีิยงอย่างเดีูยวเท่านัั�นั แต่ิเป็นักรุะบวนัการุ 
ที�มีความซัึ่บซ้ึ่อนัขึ้�นัอยู่กับปัจ้จั้ยที�หลากหลายในัรุะดัูบปัจ้เจ้ก 

ผลการุสืำารุวจ้ยังพิบว่าละครุยังคงเป็นัส่ื�อที�ไดู้รัุบความนิัยมสูืงในัสัืงคมไทย 
เพีิยงแต่ิพิฤติิกรุรุมข้องผู้บริุโภคเปลี�ยนัไปเป็นัการุเปิดูรัุบผ่านัอุปกรุณ์พิกพิาอ่�นั
ในัเวลาที�สืะดูวกมากกว่าโทรุทัศึน์ั และแม้ว่าผลจ้ากการุสืำารุวจ้กลุ่มตัิวอย่าง 
ทั�วปรุะเทศึจ้ะแสืดูงให้เห็นัว่าผู้บริุโภคเน่ั�อหาวิดีูโอออนัดูีมานัด์ูผ่านัออนัไลนั์ไทย
นิัยมเปิดูรัุบส่ื�อบันัเทิงจ้ากแพิลติฟัอร์ุมข้องต่ิางปรุะเทศึมากกว่าปรุะเทศึไทย  
แต่ิดู้วยความที�เน่ั�อหาที�เปิดูรัุบมีแหล่งที�มาหลากหลาย ดัูงนัั�นัหลักฐานัเชิื่งปรุะจั้กษ์
จ้ากผลการุวิเครุาะห์เน่ั�อหาที�แสืดูงให้เห็นัสัืดูส่ืวนัเน่ั�อหาที�หลากหลายเช่ื่นันีั�จึ้ง

บทสรุปการศกึษาผลกระทบทางสงัคํมและ
วฒันิธรรมของบรกิาร OTT ในิประเทศไทย
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สืะท้อนัให้เห็นัว่าข้้อถึกเถึียงและข้้อกังวลในัปรุะเดู็นัเรุ่�องจั้กรุวรุรุดูินิัยมทาง
วัฒนัธิรุรุมไม่ไดู้มีรุะดัูบที�รุุนัแรุงอยา่งมีนััยสืำาคัญ และยงัพิบอีกว่าแพิลติฟัอร์ุมต่ิางๆ 
ยังมีความรุ่วมม่อกับผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึ เพิ่�อให้เน่ั�อหาถูึกรุสืนิัยมและความ
ต้ิองการุข้องผู้ชื่มในัปรุะเทศึ มีทั�งการุ Rerun และการุผลิติเน่ั�อหาต้ินัฉบับหรุ่อ 
Original content เพิ่�อเป็นัการุข้ยายฐานัผู้ชื่มและสื่งออกทางวัฒนัธิรุรุมไป 
ต่ิางปรุะเทศึดู้วย

4
ผลกระทบต่ิออุติสาห่กรรมเนิ้�อห่าไทย 4

ปัจ้จุ้บันัผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัข้องไทยเริุ�มมีการุปรัุบตัิวรัุบการุ
เปลี�ยนัแปลงทั�งในัรุะยะสัื�นัและรุะยะยาวไม่ว่าจ้ะเป็นัในัดู้านัข้องการุปรุับกลยุทธ์ิ
การุดูำาเนิันัธุิรุกิจ้ ลดูต้ินัทุนั เดิูนัหน้ัาต่ิอยอดูบริุการุ OTT กับเน่ั�อหาที�ออกอากาศึ
ทางทีวีดิูจิ้ทัล รุวมถึึงการุข้ายลิข้สิืทธิิ�เน่ั�อหารุายการุให้กับแพิลติฟัอร์ุมต่ิางปรุะเทศึ
เพ่ิ�อสืรุ้างแหล่งรุายไดู้ใหม่ การุปรุับปรุุงและพิัฒนัาคุณภาพิการุผลิติเน่ั�อหา 
ให้น่ัาสืนัใจ้ เหมาะสืมกับกลุ่มเป้าหมายที�กว้างขึ้�นัในัติลาดูต่ิางปรุะเทศึ โดูยเฉพิาะ
ซีึ่รีุส์ืวาย ซึึ่�งเป็นัเน่ั�อหาที�ผู้ผลิติปรุะเทศึไทยโดูดูเดู่นัมาก การุซ่ึ่�อลิข้สิืทธิิ�เน่ั�อหาจ้าก
ต่ิางปรุะเทศึมาผลิติและใช้ื่นัักแสืดูงไทย หรุ่อเรีุยกว่าการุรีุเมค ติลอดูจ้นัการุใช้ื่ 
ช่ื่องทางส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ัโปรุโมท ดึูงผู้ชื่มกลับมารัุบชื่มเน่ั�อหาในัแพิลติฟัอร์ุม 
ที�สืรุ้างขึ้�นัข้องแต่ิละรุาย เพ่ิ�อสืรุ้างความแข็้งแกรุ่งข้องแพิลติฟัอร์ุมตินัเอง

อย่างไรุก็ติาม กล่าวไดู้ว่าแพิลติฟัอรุ์มไทยยังต้ิองการุนัโยบายเชิื่ง
สืนัับสืนุันัและส่ืงเสืริุมเพ่ิ�อผลักดัูนัให้มีการุพัิฒนัาอุติสืาหกรุรุมการุผลิติเน่ั�อหา
อย่างมีปรุะสิืทธิิภาพิและสืรุ้างสืรุรุค์ ที�มากกว่านัโยบายการุเข้้าสู่ืเศึรุษฐกิจ้ดิูจิ้ทัล 

ผลกระทบต่ิออตุิสาห่กรรมเนิ้�อห่า
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กล่าวไดู้ว่าแนัวโน้ัมผู้ชื่มไทยจ้ะหันัไปใช้ื่บริุการุ OTT รุายใหญ่จ้าก 

ต่ิางปรุะเทศึมีมากขึ้�นัเรุ่�อยๆ ทั�ง Netflix, YouTube และ Disney+ hotstar  

รุายล่าสุืดูที�เข้้าสู่ืติลาดูปรุะเทศึไทยเม่�อ 30 มิถุึนัายนั 2564 โดูยรุายงานัจ้าก  

Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023 (2562-2566) ข้อง  

PwC คาดูการุณ์ว่าภายในัปี 2566 บริุการุ OTT ปรุะเภทวิดีูโอจ้ะเติิบโติถึึง 2 เท่า 

จ้ากปี 2561 (ปรุะชื่าชื่าติิธุิรุกิจ้, 2563ก, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)  

อย่างไรุก็ติาม คาดูการุณ์ว่า การุเกิดูสืถึานัการุณ์โควิดู-19 จ้ะส่ืงผลกรุะทบโดูยติรุง

ต่ิออุติสืาหกรุรุมโทรุทัศึน์ัทั�งรุะบบ เน่ั�องจ้ากมีส่ืวนัเรุ่งให้ผู้บริุโภคส่ื�อเปลี�ยนั

พิฤติิกรุรุมการุรัุบชื่ม หันัมาสืมัครุสืมาชิื่กบริุการุ OTT มากขึ้�นั 

จ้ากข้้อมูลพิบว่า ปี 2563 ยอดูสืมาชื่กิใหม่ข้อง Netflix ในัรุอบ 3 เดู่อนัแรุก

ข้องปอียูที่�ปรุะมาณ 16 ล้านัคนัหรุ่อเพิิ�มเก่อบ 2 เทา่จ้ากชื่ว่งเดีูยวกันัข้องปีก่อนัหน้ัา 

(Thomas, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ส่ืวนัติลาดูปรุะเทศึไทย 

ซึึ่�ง Netflix ให้ความสืำาคัญมากเพิรุาะเป็นัปรุะเทศึที�มีความพิรุ้อมดู้านัเครุ่อข่้าย

อินัเทอร์ุเน็ัติและมีสืถิึติิการุรัุบชื่มวิดีูโอสูืงสุืดูในัเอเชีื่ยติะวันัออกเฉียงใต้ิ จึ้งไดู้มี

การุผลิติเน่ั�อหา Original ให้มากขึ้�นัดู้วยการุรุ่วมม่อกับผู้ผลิติในัปรุะเทศึ และ

ปรัุบรุาคาการุสืมัครุสืมาชิื่กสืำาหรัุบการุรัุบชื่มผ่านัโทรุศัึพิท์ม่อถ่ึอ และรุายล่าสุืดู 

ในัเดู่อนัมิถุึนัายนั 2564 Disney+ hotstar ไดู้รุ่วมม่อกับ เอไอเอสื ผู้ให้บริุการุ

โทรุศึัพิท์ม่อถ่ึอข้องไทย เปิดูตัิวดู้วยรุาคาโปรุโมชื่ันัให้กับผู้ชื่มไทยอีกดู้วย  

ดู้วยเหตุินีั�การุส่ืงเสืริุมและสืนัับสืนุันัอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาไทยเพ่ิ�อติอบสืนัองต่ิอ

การุข้ยายตัิวข้องบรุิการุ OTT รุะดูับนัานัาชื่าติิ จึ้งน่ัาจ้ะเป็นัโอกาสืในัการุพิัฒนัา

เศึรุษฐกิจ้ดู้วยอุติสืาหกรุรุมสืรุ้างสืรุรุค์ดู้านัเน่ั�อหาในัรุะยะยาว

แนิวโนิม้อุติสาห่กรรมเนิ้�อห่า

เพีิยงอย่างเดีูยว แต่ิควรุเพิิ�มนัโยบายที�เกี�ยวข้้องกับการุสืรุ้างสืรุรุค์มากขึ้�นัดู้วย  
เพ่ิ�อให้อุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาในัปรุะเทศึไทยเติิบโติอย่างมีศัึกยภาพิ สืามารุถึแข่้งขั้นั
ในัเวทีนัานัาชื่าติิไดู้ 
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สืรุุปไดู้ว่าภาพิในัอนัาคติจ้ะเป็นัภูมิทัศึน์ัการุแข่้งขั้นัดู้านัเน่ั�อหาบนั

แพิลติฟัอรุ์ม OTT แบบไรุ้พิรุมแดูนัมากยิ�งขึ้�นั ดัูงนัั�นั อุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาไทย

ต้ิองการุนัโยบายและกลไกสืนัับสืนุันัการุเสืริุมสืรุ้างศัึกยภาพิดู้านัเน่ั�อหาในัรุะยะยาว

เพ่ิ�อให้สืามารุถึรุ่วมแข่้งขั้นัในัติลาดูไดู้โดูยอาศัึยแพิลติฟัอร์ุม OTT เป็นัตัิวขั้บเคล่�อนั 

ซึึ่�งต้ิองอาศัึยการุบูรุณาการุจ้ากหลายภาคส่ืวนัข้องรัุฐที�เกี�ยวข้้องช่ื่วยสืนัับสืนุันั เช่ื่นั  

การุสืนัับสืนุันัที�มีผู้ปรุะสืานังานักับหน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้องอย่างเป็นัรุะบบ ควบคู่

ไปกับการุเสืริุมสืรุ้างศัึกยภาพิดู้านักำาลังคนัในัอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาในัรุะยะยาว 

อันัจ้ะเป็นัการุส่ืงเสืริุมดู้านัคุณภาพิเน่ั�อหาในัภาพิรุวมข้องอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาไทย

ซึึ่�งจ้ะช่ื่วยส่ืงเสืริุมการุแข่้งขั้นักันัในัติลาดูโลกต่ิอไปในัอนัาคติ

กล่าวโดยสรุปพับว่าบริการ OTT มีูการเติิบโติและได้รับความูนิุยมู 

อย่างต่ิอเนุ้�อง โดยมูกีารแข่้งขั้นุการให้บริการจากผูู้้ให้บริการจำานุวนุมูากทั�งผูู้้เล่นุ 

รายเก่าและผูู้้เล่นุรายใหมู่ ที�ต่ิางจัดหากลยุทธ์ในุการแข่้งขั้นุหาจุดเด่นุในุการ

ให้บริการเพ้ั�อดึงดูดผูู้้ชมูมูาใช้บริการ ทั�งในุรูปแบบการให้รับชมูฟรีและจ่ายค่า

สมูาชิกติามูเง้�อนุไข้ในุการให้บริการที�แติกต่ิางกันุ ดังนัุ�นุ การให้บริการ OTT  

จึงส่งผู้ลกระทบต่ิอระบบนิุเวศุอุติสาหกรรมูส้�ออย่างหลีกเลี�ยงไมู่ได้ ไมู่ว่าจะเป็นุ

ผู้ลกระทบต่ิอผูู้้ให้บริการโทรทัศุน์ุภาคพ้ั�นุดินุในุระบบดิจิทัล การผัู้นุตัิวเป็นุผูู้้เล่นุ

ในุหลายบทบาทในุห่วงโซ่ึ่มููลค่าข้องอุติสาหกรรมู OTT การเปลี�ยนุขั้�วอำานุาจ 

ไปยังผูู้้บริโภคและความูหลากหลายข้องเนุ้�อหา การเพิั�มูขึ้�นุข้องการละเมูิด

ลิข้สิทธิ� ผู้ลกระทบต่ิอการใช้โครงข่้ายโทรคมูนุาคมู รวมูไปถึึงผู้ลกระทบด้านุ

เศุรษฐกิจ สังคมู และวัฒนุธรรมู ติลอดจนุผู้ลกระทบต่ิออุติสาหกรรมูเนุ้�อหา

ไทย ซึึ่�งในุบทต่ิอไปได้สรุปภาพัรวมูการเรียนุรู้จากแนุวทางการกำากับดูแล OTT  

ข้องประเทศุกรณีศึุกษาต่ิางๆ เพ้ั�อนุำามูาปรับใช้กับบริบทอุติสาหกรรมูข้องไทย

ให้เกิดการกำากับดูแลที�สอดคล้องกับระบบนิุเวศุที�เปลี�ยนุแปลงไป



3
บทท่�

แนิวทางการกํากับ
ดูแูล OTT: 
กรณี์ศกึษา
ต่ิางประเทศ
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3
ในขณีะที�อุตสาห้กรรมื่ OTT เติบโตข้�นเร่�อยๆ นั�น ประเทศต่างๆ ก็มีื่คว่ามื่

พยายามื่ที�จึะกำากับดูัแลการประกอบกิจึการของผู้ให้้บริการเห้ล่านี� อย่างไรก็ตามื่  

รูปแบบธุุรกิจึของอุตสาห้กรรมื่ OTT นั�นแตกต่างไปจึากอุตสาห้กรรมื่ส่�อภาพ 

และเสียงเดัิมื่ เน่�องจึากไมื่่มีื่คว่ามื่จึำาเป็นที�จึะต้องให้้บริการโดัยอาศัยทรัพยากร 

คล่�นคว่ามื่ถี� แต่เป็นการให้้บริการผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั�งผู้ให้้บริการ

ไม่ื่จึำาเป็นต้องเข้ามื่าเปิดัให้้บริการทางกายภาพในประเทศเป้าห้มื่ายก็สามื่ารถ 

ให้้บริการจึากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตได้ัจ้ึงทำาให้้เกิดัปัญห้าในการกำากับดูัแล 

เน่�องจึากกฎเกณีฑ์์ที�มื่อียูเ่ดิัมื่ซ้ึ่�งใช้้กำากับดูัแลผู้ให้้บริการแบบดัั�งเดิัมื่นั�น ไม่ื่สามื่ารถ

ใช้้ได้ักับผู้ให้้บริการ OTT ดัังนั�น ประเทศต่างๆ จ้ึงมีื่คว่ามื่พยายามื่ในการห้าวิ่ธีุการ

เพ่�อกำากับดูัแลผู้ให้้บริการดัังกล่าว่ โดัยมีื่ทั�งคว่ามื่พยายามื่ในการตีคว่ามื่บทกฎห้มื่าย

เดิัมื่ที�มีื่อยู่ให้้ครอบคลุมื่บริการส่�อภาพและเสียง OTT ไปจึนถ้งการว่างกฎเกณีฑ์์ 

ข้�นมื่าให้ม่ื่ เพ่�อกำากับดูัแลบริการส่�อภาพและเสียง OTT เป็นการเฉพาะ 

สำาห้รับประเทศไทย บริการ OTT เป็นบริการรูปแบบให้ม่ื่ ยังไม่ื่มีื่กฎห้มื่าย 

ที�ถูกบัญญัติข้�นมื่าเป็นการเฉพาะ ซ้ึ่�งต่างจึากกิจึการกระจึายเสียงและกิจึการ

โทรทัศน์แบบดัั�งเดิัมื่ จ้ึงยังไม่ื่ได้ัอยู่ภายใต้การกำากับดูัแล ทำาให้้ผู้ให้้บริการ OTT  

ไม่ื่ต้องปฏิิบัติตามื่กฎห้มื่ายกระจึายเสียงและโทรทัศน์ อันได้ัแก่ พระราช้บัญญัติ

องค์กรจัึดัสรรคล่�นคว่ามื่ถี�และกำากับการประกอบกิจึการวิ่ทยุกระจึายเสียง วิ่ทยุ

โทรทัศน์ และกิจึการโทรคมื่นาคมื่ พ.ศ. 2553 และที�แก้ไขเพิ�มื่เติมื่ และพระราช้บัญญัติ 

การประกอบกิจึการกระจึายเสียงและกิจึการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แม้ื่ที�ผ่านมื่า 

กสทช้. ไดั้มีื่คว่ามื่พยายามื่ในการกำากับดูัแลบริการส่�อภาพและเสียง OTT  

แต่ก็ยังไม่ื่มีื่แนว่ทางที�ชั้ดัเจึนและเป็นระบบ ที�สามื่ารถนำาไปสู่การสร้างให้้เกิดั

คว่ามื่เป็นธุรรมื่ในการแข่งขันระห้ว่่างผู้ให้้บริการส่�อภาพและเสียงแบบดัั�งเดิัมื่กับ 

ผู้ให้้บริการส่�อภาพและเสียง OTT ทั�งจึากในประเทศและนอกประเทศที�เข้ามื่า 

ทำาตลาดัในประเทศไทย ในบทที� 3 นี� กล่าว่ถ้งแนว่ทางในการกำากับดูัแล  

OTT ในต่างประเทศ เพ่�อนำามื่าพิจึารณีาปรับใช้้ในการกำากับดูัแลบริการ OTT  

ในประเทศไทยให้้สอดัคล้องกับระบบนิเว่ศของอุตสาห้กรรมื่ที�เปลี�ยนแปลงไป
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ผลการุศึึกษาแนัวทางในัการุกำากับดููแล OTT ในัหลายปรุะเทศึ เริุ�มจ้าก
ในัสืหภาพิยุโรุปค่อรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกซึึ่�งเป็นัปรุะเทศึที�มีอัติรุาการุเข้้าถึึง
อินัเทอร์ุเน็ัติสูืงและมีดัูชื่นีัเศึรุษฐกิจ้และสัืงคมดิูจิ้ทัล (Digital Economy and  
Society Index: DESI) สูืงเป็นัอันัดัูบต้ินัๆ ข้องยุโรุปและรัุบเอาแนัวทางการุกำากับ
ดููแลมาจ้ากสืหภาพิยุโรุป และสืหรุาชื่อาณาจั้กรุซึึ่�งเป็นัติลาดูบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง 

OTT ที�ใหญ่ที�สุืดูในัยุโรุป (PricewaterhouseCoopers, n.d., อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 
กสืทชื่., 2563) ต่ิอมาเป็นักรุณีศึึกษาข้องปรุะเทศึในัเอเชีื่ย ค่อ สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ 
สืาธิารุณรัุฐเกาหลี และปรุะเทศึญี�ปุ่นั พิบว่า แต่ิละปรุะเทศึมีแนัวทางในัการุกำากับ
ดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสืียง OTT แติกติ่างกันัออกไป โดูยมีปรุะเด็ูนัในัภาพิรุวม 
ที�ควรุพิิจ้ารุณาเพ่ิ�อเป็นัแนัวทางในัการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง OTT  
ในัปรุะเทศึไทย แยกออกไดู้ดัูงนีั�

เม่�อต้ิองการุที�จ้ะกำากับดููแลบริุการุ OTT ปรุะเด็ูนัแรุกที�จ้ำาเป็นัต้ิองพิิจ้ารุณา 
ค่อข้อบเข้ติข้องกิจ้กรุรุมที�จ้ำาเป็นัต้ิองอยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแล หรุ่อนิัยามข้องบริุการุ 
OTT นัั�นัเอง ทั�งนีั� คำาว่า OTT นัั�นั International Telecommunication Union 
(ITU) ไดู้ให้นิัยามไว้ว่า OTT หมายถึึง แอปพิลิเคชัื่นัที�เข้้าถึึงและถูึกส่ืงผ่านัรุะบบ
อินัเทอร์ุเน็ัติซึึ่�งสืามารุถึแทนัที�การุบริุการุส่ื�อสืารุโทรุคมนัาคมรุะหว่างปรุะเทศึ 
ไม่ว่าโดูยติรุงไมว่่าทางเทคนัคิหรุ่อทางการุทำางานั (ITU, 2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 
กสืทชื่., 2563) OTT จึ้งมีความหมายกว้าง ไม่จ้ำากัดูอยู่แต่ิเฉพิาะบรุิการุส่ื�อ
ภาพิและเสีืยงเท่านัั�นั ในัข้ณะที�หากจ้ำากัดูลงมาเฉพิาะบริุการุ OTT เอง ซึึ่�ง
เป็นัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสืียงผ่านัรุะบบอินัเทอรุ์เน็ัติ ก็มิไดู้จ้ำากัดูอยู่แต่ิเฉพิาะ
บริุการุในัรูุปแบบออนัดีูมานัด์ู (on-demand หรุ่อ non-linear) เท่านัั�นั โดูย
อาจ้เป็นัการุให้บริุการุในัรูุปแบบที�ผู้ให้บริุการุอาจ้เป็นัผู้ควบคุมโปรุแกรุมการุ 
ออกอากาศึเองไดู้ดู้วย (linear) อย่างไรุก็ติาม บริุการุ OTT ซึึ่�งเป็นัปรุะเด็ูนั 

   การแบง่ประเภทบรกิาร OTT1.1

ภาพรวมการกํากับดูแูล OTT ภาพรวมการกํากับดูแูล OTT 
จากกรณี์ศกึษาในิต่ิางประเทศจากกรณี์ศกึษาในิต่ิางประเทศ1
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ที�ต้ิองมีการุวางแนัวทางการุกำากับดููแลซึึ่�งอยู่ในัข้อบข่้ายการุศึึกษานีั� ไดู้แก่  
การุให้บริุการุในัรูุปแบบออนัดีูมานัด์ู ซึึ่�งผู้รัุบชื่มสืามารุถึเข้้าถึึงเน่ั�อหารุายการุ 
ที�ต้ิองการุไดู้ทุกที�ทุกเวลา ผ่านัรุะบบอินัเทอร์ุเน็ัติ

สืำาหรัุบปรุะเภทข้องบริุการุ OTT นัั�นั ในัสืหภาพิยุโรุป รุาชื่อาณาจั้กรุ
เดูนัมาร์ุก และสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ ไดู้กำาหนัดูลักษณะข้องบริุการุ OTT แบบ
ออนัดีูมานัด์ูว่า จ้ะต้ิองเป็นับริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงที�ให้บริุการุโดูยผู้ให้บริุการุส่ื�อ
เพ่ิ�อการุรัุบชื่มรุายการุจ้ากบัญชีื่รุายการุที�จั้ดูสืรุรุโดูยผู้ให้บริุการุ ณ ช่ื่วงเวลาที�ผู้ใช้ื่
บริุการุสืามารุถึเล่อกไดู้ติามต้ิองการุ เช่ื่นั บริุการุข้อง Netflix หรุ่อ Amazon Prime 
แต่ิหากเป็นัการุให้บริุการุในัรูุปแบบที�ส่ื�อภาพิและเสีืยงนัั�นัสืรุ้างโดูยผู้ใช้ื่บริุการุ โดูยที�
ผู้ให้บริุการุไม่มีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ แต่ิการุจั้ดูเรีุยงเน่ั�อหานัั�นัถูึกกำาหนัดูโดูย 
ผู้ให้บริุการุซึึ่�งรุวมถึึงการุจั้ดูเรีุยงโดูยอัติโนัมัติิหรุ่อการุใช้ื่อัลกอริุทึมในัการุจั้ดูแสืดูง 
การุแทก็ และการุลำาดัูบ เช่ื่นับรุกิารุข้อง YouTube หรุ่อ Facebook บรุกิารุเหลา่นีั�
จ้ะไมถู่ึกจั้ดูอยูใ่นันัยิามข้องบรุกิารุส่ื�อภาพิและเสืยีงแบบออนัดูมีานัด์ู (on-demand 
audiovisual media service) แติจ่้ะถูึกจั้ดูเป็นัวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอรุเ์น็ัติ (Video 
Sharing Platform: VSP) ซึึ่�งจ้ะมีแนัวทางการุกำากับดููแลที�แติกต่ิางกับบริุการุส่ื�อ
ภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูอยู่บ้างเน่ั�องจ้ากลักษณะข้องเน่ั�อหาที�ผู้ให้บริุการุ
ไม่ใช่ื่ผู้ผลิติหรุ่อนัำาเข้้าเน่ั�อหาดู้วยตินัเอง ติลอดูจ้นัไม่มีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ 
การุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาจึ้งไม่สืามารุถึทำาไดู้ในัลักษณะเดีูยวกันักับบริุการุส่ื�อภาพิ
และเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู แต่ิต้ิองวางกฎเกณฑ์์ที�มีลักษณะเฉพิาะที�จ้ะให้ผู้ให้บริุการุ
วิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติมีหน้ัาที�ต้ิองดููแลเน่ั�อหาบนัแพิลติฟัอร์ุมข้องตินัเองที� 
ถูึกสืรุ้างขึ้�นัโดูยผู้ใช้ื่บริุการุใหอ้ยูภ่ายใต้ิกฎหมาย โดูยมีกลไกติามที�กฎหมายกำาหนัดู

สืหภาพิยุโรุป รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ (The Office of 
Communications, 2015b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) และสืาธิารุณรัุฐ
สิืงคโปร์ุ (Infocomm Media Development Authority, 2019c, อ้างถึึงในั
สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) กำาหนัดูให้บริุการุ OTT เป็นัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง
อย่างหนึั�งและอยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแลข้องกฎหมายการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง 
หากแต่ิสืาธิารุณรัุฐเกาหลีและปรุะเทศึญี�ปุ่นัเห็นัว่า บริุการุ OTT ไม่ใช่ื่การุแพิรุ่ภาพิ
กรุะจ้ายเสีืยง โดูยสืาธิารุณรัุฐเกาหลีตีิความว่า OTT เป็นับริุการุโทรุคมนัาคมแบบ
เพิิ�มมูลค่าอย่างหนึั�งซึึ่�งถูึกกำากับดููแลภายใต้ิกฎหมายโทรุคมนัาคม ส่ืวนัในัปรุะเทศึ
ญี�ปุ่นัยังไม่มีแนัวทางการุกำากับดููแลบริุการุ OTT ที�ชัื่ดูเจ้นัแต่ิอย่างใดู 
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การหารายได
จากคาโฆษณา

(Advertising-based
Video-on-Demand)

AVoD

การหารายไดจาก
คาบอกรับสมาชิก
(Subscription

Video-on-Demand)

SVoD

การหารายไดจาก
การเก็บคาบริการเปนรายครั้ง

(Transactional
Video-on-Demand)

TVoD

ประเภทบริการ OTT

ภาพแสดงการแบงประเภทและรูปแบบการหารายไดของบริการ OTT

การใหบริการในลักษณะผสม

Hybrid

OTT

บริการสื่อภาพและเสียงแบบออนดีีมานด
(on-demand audiovisual media service)

วิดีโอแชริ่งผานอินเทอรเน็ต
(video sharing platform)

รูปแบบการหารายได

กรณี์ของประเทศไทย

สามูารถึพิัจารณาให้บริการ OTT เป็นุกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศุน์ุอย่างหนึุ�ง ติามูพัระราชบัญญัติิ
องค์กรจัดสรรคล้�นุความูถีึ�และกำากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศุน์ุ และกิจการโทรคมูนุาคมู 
พั.ศุ. 2553 ที�กำาหนุดนิุยามูข้องกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศุน์ุไว้ในุส่วนุข้องวิธีการให้บริการในุลักษณะเดียวกันุ ค้อ 
เป็นุบรกิารการสง่ข่้าวสารสาธารณะหร้อรายการไปยงัเคร้�องรับ ไมู่ว่าจะ 
ส่งโดยผู่้านุระบบคล้�นุความูถีึ� ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมู่เหล็ก
ไฟฟ้า หร้อระบบอ้�นุ ระบบใดระบบหนึุ�ง หร้อหลายระบบรวมูกันุ หร้อ
กิจการอ้�นุทำานุองเดียวกันุที� กสทช. กำาหนุดให้เป็นุกิจการกระจายเสียง
หร้อกิจการโทรทัศุน์ุ ในุประเด็นุนีุ�จึงไมู่เป็นุปัญหาสำาหรับประเทศุไทย
ว่าบริการ OTT จะอยู่ภายใต้ิการกำากับดูแลข้องหนุ่วยงานุกำากับดูแล
ได้หร้อไมู่
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การหารายได
จากคาโฆษณา

(Advertising-based
Video-on-Demand)

AVoD

การหารายไดจาก
คาบอกรับสมาชิก
(Subscription

Video-on-Demand)

SVoD

การหารายไดจาก
การเก็บคาบริการเปนรายครั้ง

(Transactional
Video-on-Demand)

TVoD

ประเภทบริการ OTT

ภาพแสดงการแบงประเภทและรูปแบบการหารายไดของบริการ OTT

การใหบริการในลักษณะผสม

Hybrid

OTT

บริการสื่อภาพและเสียงแบบออนดีีมานด
(on-demand audiovisual media service)

วิดีโอแชริ่งผานอินเทอรเน็ต
(video sharing platform)

รูปแบบการหารายได

การุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุนัั�นัสืามารุถึทำาไดู้ 2 รูุปแบบหลักๆ ค่อ การุกำาหนัดู
ให้ผู้ให้บริุการุจ้ะติ้องข้อรุับอนุัญาติ หรุ่อ การุกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุจ้ะติ้องแจ้้ง 
การุปรุะกอบกิจ้การุ โดูยแต่ิละรูุปแบบนัั�นัมีลักษณะสืำาคัญ และข้้อพิิจ้ารุณาดัูงนีั�

 1.2.1 การขออนิญุี่าติ

รูปแบบการกํากับดูแูลแบบการขออนิญุี่าติ 
ใชใ้นิ 2 ประเทศ : สาธารณ์รฐัสงิคํโปร ์และราชอาณ์าจักรเดูนิมารก์

   วธีิการกํากับดูแูลผูใ้ห่บ้รกิาร1.2

รูุปแบบการุกำากับดููแลแบบการุข้ออนุัญาติ ซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ 
จ้ะต้ิองข้ออนุัญาติจ้ากรัุฐหรุ่อหน่ัวยงานักำากับดููแลก่อนันัั�นั เป็นัรูุปแบบที�ใช้ื่อยู ่
ในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ โดูยกำาหนัดูหน้ัาที�ให้ผู้ให้บริุการุ OTT ซึึ่�งให้บริุการุแก่ผู้ใช้ื่
บริุการุในัสืาธิารุณรุัฐสิืงคโปรุ์ไม่ว่าจ้ะไดู้ให้บริุการุจ้ากสืาธิารุณรุัฐสิืงคโปรุ์หรุ่อไม ่
หรุ่อเป็นัผู้ให้บริุการุที�ให้บริุการุจ้ากสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไม่ว่าจ้ะไดู้มีการุให้บริุการุ
แก่ผู้ชื่มในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุดู้วยหรุ่อไม่ มีหน้ัาที�ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติให้บริุการุ

สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์
ผูู้ �ใหบ้รกิาร OTT ซึ่่�งใหบ้รกิารแก่ผูู้ �ใชิบ้รกิารในสาธารณรฐั
สิงคโป็ร ์หรอืผูู้ �ใหบ้รกิารซึ่่�งใหบ้รกิารจากสาธารณรฐั
สิงคโป็ร ์มห่น้าท่ี่�ต้องขอรบัใบอนญุาตใหบ้รกิารโที่รทัี่ศน์
เฉพาะกลุ่ม (Niche Television Service License) 

ราชอาณ์าจักรเดูนิมารก์ราชอาณ์าจักรเดูนิมารก์
ยงัไมม่ก่ารกำาหนดลักษณะของใบอนญุาตอยา่งชิดัเจน  
แต่ผูู้ �ใหบ้รกิารก็จะต้องขอข่�นที่ะเบย่นต่อคณะกรรมการวิที่ยุ
และโที่รทัี่ศน์และต้องได้รบัอนญุาตเส่ยก่อน 
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โทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม (Niche Television Service License) ส่ืวนัรุาชื่อาณาจั้กรุ
เดูนัมารุก์ไม่ไดู้กำาหนัดูในัลกัษณะข้องใบอนัญุาติอยา่งชัื่ดูเจ้นั แติผู้่ให้บริุการุจ้ะติอ้ง
ข้อขึ้�นัทะเบียนัต่ิอคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัและต้ิองไดู้รัุบอนุัญาติเสีืยก่อนั 
การุใช้ื่รุะบบใบอนุัญาติเป็นัรุะบบที�มีความเป็นัทางการุและเข้้มข้้นัที�สุืดู เน่ั�องจ้าก
ผู้ให้บริุการุจ้ะให้บริุการุไดู้ต่ิอเม่�อไดู้รัุบใบอนุัญาติจ้ากรัุฐหรุ่อหน่ัวยงานักำากับดููแล
ก่อนั หากไม่ไดู้รัุบอนุัญาติก็จ้ะไม่สืามารุถึให้บริุการุอย่างถูึกต้ิองติามกฎหมายไดู้

ทั�งนีั� การุพิิจ้ารุณาใช้ื่รุะบบการุอนัุญาติจ้ะต้ิองคำานึังถึึงสืภาพิการุบังคับ
ใช้ื่ดู้วย เน่ั�องจ้ากหากกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุต้ิองข้อรัุบอนุัญาติก่อนัแต่ิไม่มีกลไก 
ที�จ้ะใช้ื่บังคับไดู้เสีืยแล้ว ก็จ้ะไม่เกิดูปรุะโยชื่น์ัในัการุวางรูุปแบบการุกำากับดููแล 
เช่ื่นันัั�นั การุใช้ื่รุะบบการุอนุัญาติจึ้งอาจ้พิิจ้ารุณาใช้ื่ในักรุณีที�การุให้บริุการุมีลักษณะ
ซึึ่�งมีจุ้ดูเกาะเกี�ยวอย่างสืำาคัญภายในัปรุะเทศึ ที�ทำาให้หน่ัวยงานักำากับดููแลเข้้าไป 
ทำาหน้ัาที�ไดู้ เช่ื่นั การุให้บริุการุแบบบอกรัุบสืมาชิื่ก ซึ่ึ�งจ้ะต้ิองมีขั้�นัติอนัการุชื่ำารุะเงินั
ค่าสืมาชิื่ก ซึึ่�งหน่ัวยงานักำากับดููแลอาจ้พิิจ้ารุณาจ้ดุูนีั�เป็นัจุ้ดูเกาะเกี�ยวสืำาคัญเพ่ิ�อให้
ผู้ให้บริุการุต้ิองมาข้อรัุบใบอนุัญาติ

1.2.2 การใชร้ะบบแจง้ประกอบกิจการ (Notification/Report)

รูปแบบการกํากับดูแูลแบบระบบแจ้งประกอบกิจการ
ใชใ้นิ 2 ประเทศ  : สห่ราชอาณ์าจกัรและสาธารณ์รฐัเกาห่ลี

กำาหนดใหผูู้้ �ใหบ้รกิารมห่น้าท่ี่�ต้องแจ้งป็ระกอบกิจการและ
แจ้งยกเลิก หรอืมก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงอยา่งสำาคัญของกิจการ 
ต่อหน่วยงานกำากับดแูล

กำาหนดใหผูู้้ �ใหบ้รกิารโที่รคมนาคมแบบเพิ�มมลูค่าจะต้อง
ยื�นเอกสารเพื�อแจ้งการป็ระกอบกิจการ 

สห่ราชอาณ์าจกัรสห่ราชอาณ์าจกัร

สาธารณ์รฐัเกาห่ลีสาธารณ์รฐัเกาห่ลี
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รูุปแบบการุกำากับดููแลแบบรุะบบแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุ เป็นัรูุปแบบที�ใช้ื่อยู่
ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุและสืาธิารุณรัุฐเกาหลี โดูยในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเองกำาหนัดูให้
ผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ต้ิองแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุต่ิอหน่ัวยงานักำากับดููแลก่อนัจ้ะเริุ�มให้
บริุการุ รุวมถึึงต้ิองแจ้้งเม่�อเลิกให้บริุการุหรุ่อมีการุเปลี�ยนัแปลงอย่างสืำาคัญข้อง
กิจ้การุ เช่ื่นัเดีูยวกับในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลีซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุโทรุคมนัาคม 
แบบเพิิ�มมูลค่าจ้ะต้ิองย่�นัเอกสืารุเพ่ิ�อแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุ รูุปแบบการุแจ้้ง 
ปรุะกอบกิจ้การุเป็นัรูุปแบบการุกำากับดููแลที�มีความเข้้มข้้นัน้ัอยกว่ารุะบบการุอนุัญาติ 
โดูยเป็นัการุผ่อนัปรุนัความเข้้มงวดูลงมา ผู้ให้บริุการุสืามารุถึให้บริุการุไดู้โดูย 
ไม่ต้ิองผ่านัการุอนัญุาติข้องรุฐัหรุ่อหนัว่ยงานักำากับดููแลกอ่นั เพิยีงแต่ิต้ิองแจ้้งข้้อมลู
กลับมาเท่านัั�นั ซึึ่�งทำาให้หน่ัวยงานักำากับดููแลยงัคงไดู้รัุบข้้อมูลที�จ้ำาเป็นัเพ่ิ�อใช้ื่ในัการุ
กำากับดููแลกิจ้การุอยูเ่ช่ื่นัเดิูม

สืำาหรัุบปรุะเทศึไทย อาจ้พิิจ้ารุณารูุปแบบการุกำากับดููแลแบบ

รุะบบแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุ เน่ั�องจ้ากความเป็นัไปไดู้ในัการุบังคับใช้ื่

มากกวา่ โดูยอาจ้พิิจ้ารุณาเริุ�มจ้ากกลุ่มการุใหบ้ริุการุที�มีความสืมัพัินัธ์ิ

กับผู้ให้บริุการุในัปรุะเทศึอย่างมีนััยสืำาคัญและมีจุ้ดูเกาะเกี�ยว อันัไดู้แก่

กลุ่มผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู ซึึ่�งมีรูุปแบบการุหา

รุายไดู้จ้ากค่าสืมาชื่ิก เน่ั�องจ้ากเป็นักลุ่มผู้ให้บริุการุกลุ่มใหญ่และมี 

รูุปแบบการุกำากับดููแลในัต่ิางปรุะเทศึชัื่ดูเจ้นัที�สุืดู มีลักษณะการุ

ปรุะกอบกิจ้การุที�แข่้งขั้นักับผู้ให้บริุการุส่ื�อดัู�งเดิูมโดูยติรุง รุายไดู้ 

มีแหล่งที�มาชัื่ดูเจ้นัจ้ากผู้ใช้ื่บริุการุภายในัปรุะเทศึ มีการุจ่้ายเงินั 

เกิดูขึ้�นัในัปรุะเทศึ ในัข้ณะที�ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืียงแบบ

ออนัดูีมานัด์ูที�มีรูุปแบบการุหารุายไดู้จ้ากค่าโฆษณานัั�นั เป็นักลุ่มที�

กำากับดููแลไดู้ยากกว่า ส่ืวนักลุ่มผู้ให้บริุการุวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ

ยังไม่มีความชัื่ดูเจ้นัในัการุกำากับดููแลมากนััก 
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หลักแหล่งปลายทาง 
(Country of Destination) 

  .          เขติอํานิาจ

บริุการุ OTT มีความแติกต่ิางจ้ากการุให้บริุการุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมที�มีเข้ติ
การุใหบ้ริุการุดูา้นัภูมิศึาสืติรุอ์ยา่งชัื่ดูเจ้นั แติส่ืำาหรุบับริุการุ OTT สืามารุถึใหบ้ริุการุ
ผ่านัโครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ ผู้ให้บริุการุจึ้งสืามารุถึให้บริุการุจ้ากที�ใดูก็ไดู้ในัโลก และ
ไม่จ้ำาเป็นัต้ิองใช้ื่ทรัุพิยากรุคล่�นัความถีึ�ในัการุให้บริุการุแต่ิอย่างใดู ทำาให้ในับางครัุ�ง
ผู้ให้บริุการุอาจ้เล่อกที�จ้ะไม่เข้้ามาทางกายภาพิเพ่ิ�อให้บริุการุในัปรุะเทศึเป้าหมายก็
เป็นัไดู้ ในัการุกำาหนัดูแนัวทางกำากับดููแลจึ้งต้ิองพิิจ้ารุณาถึึงผู้ให้บริุการุที�จ้ะอยู่ในั
ข่้ายข้องการุกำากับดููแล โดูยหลักการุกำากับดููแลนัั�นัแบ่งออกเป็นั 2 หลักการุ ค่อ

หลักแหล่งก�าเนิด 
(Country of Origin)

หลักการ : 

กำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุที�ให้บริุการุแก่กลุ่มลูกค้า

ในัปรุะเทศึปลายทาง จ้ะต้ิองติกอยู่ในัการุ

กำากับดููแลข้องหน่ัวยงานัในัปรุะเทศึนัั�นัดู้วย

แม้ว่าจ้ะไม่ไดู้ให้บริุการุจ้ากภายในัปรุะเทศึ

ดัูงกล่าวก็ติาม 

หลักการ :

ผู้ให้บริุการุนัั�นัจ้ะต้ิองมีสืถึานัปรุะกอบการุ

สืำา คัญอันัเ ป็นัศูึนัย์กลางข้องการุติัดู สิืนั

ใจ้(head office) และมีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้ 

เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ (editorial decision)  

อยูใ่นัปรุะเทศึที�ให้บริุการุนัั�นั

1.3
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 1.3.1 การใชห้่ลักแห่ล่งกําเนิดิู (Country of Origin)

หลักแหล่งกำาเนิัดูนีั� เป็นัหลักการุที�ปรุากฏิในัหลักเกณฑ์์การุให้บริุการุ 
ส่ื�อโสืติทัศึน์ั EU Directive 2010/13/EU (The Audiovisual Media Services  
Directive: AVMSD) และที�แก้ไข้เพิิ�มเติิมต่ิอมา โดูยเป็นัการุกำาหนัดูถึึงปรุะเทศึ
สืมาชิื่กในัสืหภาพิยุโรุปที�มีอำานัาจ้ในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง
ไดู้แก่ปรุะเทศึแหล่งกำาเนัิดู ทั�งนีั�เม่�อผู้ให้บริุการุไดู้ปฏิิบัติิถูึกต้ิองติามปรุะเทศึ 
แหล่งกำาเนิัดูแล้ว จ้ะสืามารุถึให้บริุการุในัปรุะเทศึสืมาชิื่กอ่�นัๆ ไดู้โดูยไม่ต้ิอง 
อยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแลข้องปรุะเทศึสืมาชิื่กอ่�นัอีก ทั�งนีั�รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก
และสืหรุาชื่อาณาจั้กรุไดู้รัุบเอาหลักการุนีั�ไปใช้ื่ในัการุกำาหนัดูเข้ติอำานัาจ้ข้อง 
หน่ัวยงานักำากับดููแลในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู
หลักการุสืำาคัญค่อผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองมีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลาง
ข้องการุติดัูสิืนัใจ้ (head office)  และมอีำานัาจ้ติดัูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ (editorial 
decision) อยู่ในัปรุะเทศึ ส่ืวนัผู้ให้บริุการุที�อยู่ในักำากับดููแลข้องปรุะเทศึสืมาชิื่ก
สืหภาพิยุโรุปอ่�นั หรุ่ออยู่นัอกสืหภาพิยุโรุปและไม่เข้้าเกณฑ์์ที�จ้ะอยู่ในัเข้ติอำานัาจ้  
ก็จ้ะไม่อยู่ในัการุกำากับดููแลข้องหน่ัวยงานักำากับดููแลในัปรุะเทศึ เว้นัแต่ิกรุณี 
มีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุติัดูสิืนัใจ้ หรุ่อแหล่งบริุหารุ 
ที�มีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุเกี�ยวกับการุให้บริุการุอยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุ
เพีิยงอย่างใดูอย่างหนึั�ง โดูยอีกอย่างดูำาเนิันัการุอยู่ในัปรุะเทศึที�สืามนัอกสืหภาพิ
ยุโรุป จ้ะต้ิองปรุากฏิกิจ้กรุรุมส่ืวนัสืำาคัญในัการุดูำาเนิันังานัเพ่ิ�อให้บริุการุอยู่ในั
ปรุะเทศึดู้วย จึ้งจ้ะอยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้

 1.3.2 การใชห้่ลักแห่ล่งปลายทาง (Country of Destination)

หลักแหล่งปลายทางเป็นัการุกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุที�ให้บริุการุแก่กลุ่ม 

ลูกค้าในัปรุะเทศึปลายทาง จ้ะต้ิองติกอยู่ในัการุกำากับดููแลข้องหน่ัวยงานัในัปรุะเทศึ

นัั�นัดู้วย แม้ว่าจ้ะไม่ไดู้ให้บริุการุจ้ากภายในัปรุะเทศึดูังกล่าวก็ติาม ซึึ่�งหลักการุนีั�

ปรุากฏิอยูใ่นัรูุปแบบการุกำากับดููแลข้องสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ ซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ

ซึึ่�งให้บริุการุในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไม่ว่าจ้ะไดู้ให้บริุการุจ้ากสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุหรุ่อไม่ 
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ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติจ้ากหน่ัวยงานักำากับดููแล นัอกจ้ากนีั�สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุเอง

ยังใช้ื่หลักแหล่งกำาเนิัดูปรุะกอบดู้วยเช่ื่นักันั กล่าวค่อผู้ให้บริุการุที�ให้บริุการุจ้าก

สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไม่ว่าจ้ะไดู้มีการุให้บริุการุแก่ผู้ชื่มในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุหรุ่อไม่

ก็จ้ะต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติจ้ากหน่ัวยงานักำากับดููแลดู้วย 

ทั�งนีั� หลักการุกำาหนัดูเข้ติอำานัาจ้ทั�งสืองรูุปแบบนัั�นัมีความแติกต่ิางที�สืำาคัญ

ค่อความสืามารุถึในัการุบังคับใช้ื่จ้ริุง การุใช้ื่หลักแหล่งกำาเนิัดูทำาให้การุบังคับใช้ื่

กฎหมายแก่ผู้ให้บริุการุเป็นัไปไดู้มากกว่ากรุณีการุใช้ื่หลักแหล่งปลายทาง เน่ั�องจ้าก

ติามหลักแหล่งกำาเนัิดูผู้ให้บริุการุมีความเช่ื่�อมโยงทางกายภาพิอยู่ในัปรุะเทศึ 

ที�ให้บริุการุ ไม่ว่าจ้ะเป็นัการุตัิ�งสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุ

ตัิดูสิืนัใจ้หรุ่อตัิ�งสืำานัักงานัที�มีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ หรุ่อมีกิจ้กรุรุมส่ืวนัสืำาคัญ 

ในัการุดูำาเนิันังานัเพ่ิ�อให้บริุการุ ในัข้ณะที�การุใช้ื่หลักแหล่งปลายทางจ้ะมีความเป็นั

ไปไดู้ในัการุบังคับต่ิอตัิวผู้ให้บริุการุไดู้ยากกว่า หากผู้ให้บริุการุไม่มีการุเข้้ามาโดูยทาง

กายภาพิในัปรุะเทศึแติใ่ห้บริุการุผ่านัรุะบบอินัเทอรุเ์น็ัติ การุกำากับดููแลและบงัคับใช้ื่

กฎหมายก็แทบจ้ะเป็นัไปไม่ไดู้เลย 

ดัูงนัั�นั สืำาหรัุบปรุะเทศึไทย ในัสืถึานัการุณ์ที�ผู้ให้บริุการุรุะดัูบ

โลกมีอำานัาจ้ต่ิอรุองสูืง การุกำากับดููแลโดูยใช้ื่หลักแหล่งปลายทาง 

อาจ้ไม่สัืมฤทธิิ�ผลนััก การุพิิจ้ารุณาใช้ื่หลักแหล่งกำาเนิัดูปรุะกอบ

กับมาติรุการุอ่�นัๆ เพ่ิ�อจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุ OTT เข้้ามาให้บริุการุ

ทางกายภาพิในัปรุะเทศึ จ้ะทำาให้ความเป็นัไปไดู้ในัการุกำากับดููแล

นัั�นัมีมากกว่าและมีปรุะสิืทธิิภาพิกว่าการุออกกฎเกณฑ์์ที�เข้้มงวดู 

แต่ิไม่สืามารุถึบังคับใช้ื่ไดู้ ซึึ่�งในัปรุะเด็ูนันีั�มีข้้อที�ต้ิองพิิจ้ารุณาค่อ 

จ้ะทำาอย่างไรุให้ผู้ให้บริุการุข้นัาดูใหญ่ในัรุะดัูบโลกเข้้ามาให้บริุการุ

ในัลักษณะที�จ้ะติกอยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้การุกำากับดููแลข้องปรุะเทศึไทย
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            การกํากับดูแูลเนิ้�อห่า

เน่ั�อหาที�ปรุากฏิในับริุการุ OTT มีลักษณะเดีูยวกันักับเน่ั�อหาที�ออกอากาศึ
ทางโทรุทัศึน์ั รุวมถึึงเน่ั�อหาที�กรุะจ้ายเสีืยงผ่านัวิทยุกรุะจ้ายเสีืยงในักรุณีออดิูโอ
ออนัดีูมานัด์ู ความจ้ำาเป็นัในัการุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาจึ้งมีบริุบทเช่ื่นัเดีูยวกันักับ 
การุกำากับดููแลเน่ั�อหาที�ออกอากาศึทางโทรุทัศึน์ัและวิทยุกรุะจ้ายเสีืยง ไม่ว่าจ้ะเป็นั
เน่ั�อหาที�รุุนัแรุง ล่อแหลม เป็นัอันัติรุายต่ิอเด็ูกและเยาวชื่นั หรุ่อเน่ั�อหาที�ผิดูกฎหมาย
ในัต่ิางปรุะเทศึจึ้งมีมาติรุการุกำากับดููแลเน่ั�อหาทั�งเน่ั�อหาที�ปรุากฏิในับริุการุส่ื�อภาพิ
และเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู และเน่ั�อหาบนัแพิลติฟัอร์ุมวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ 
โดูยกำากับดููแลส่ื�อในัรูุปข้องวิดีูโอเป็นัสืำาคัญ ซึึ่�งมีทั�งที�เป็นัการุออกปรุะมวลหลักปฏิิบัติิ
เฉพิาะสืำาหรัุบเน่ั�อหา OTT หรุ่อการุใช้ื่กฎหมายที�มีอยู่เดิูมที�ใช้ื่กำากับเน่ั�อหาที�เผยแพิรุ่
แก่สืาธิารุณะเป็นัการุทั�วไป แม้กรุณีที�มีการุออกกฎเกณฑ์์เฉพิาะสืำาหรัุบเน่ั�อหา OTT 
เช่ื่นัในัสืหภาพิยุโรุป รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ และในัสืาธิารุณรัุฐ
สิืงคโปร์ุ กฎเกณฑ์์ดัูงกล่าวก็เป็นัไปในัทิศึทางเดีูยวกันักับการุกำากับดููแลเน่ั�อหา 
ที�ออกอากาศึผ่านัทางโทรุทัศึน์ั ทั�งการุจั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาหรุ่อ 
การุกำาหนัดูอายุผู้ชื่มที�เหมาะสืม เน่ั�อหาที�ต้ิองห้าม หรุ่อเน่ั�อหาโฆษณา 

อย่างไรุก็ติาม ดู้วยลักษณะข้องบริุการุที�แติกต่ิางกันั รุายละเอียดูการุ
กำากับดููแลบางสืว่นัจึ้งแติกติา่งกันัอยูบ้่าง เช่ื่นั กฎเกณฑ์์เฉพิาะสืำาหรุบัเน่ั�อหา OTT  
จ้ะมิไดู้มีการุกล่าวถึึงการุจั้ดูผังรุายการุและกำาหนัดูเวลาออกอากาศึสืำาหรัุบ 
เน่ั�อหาที�มีความอ่อนัไหวติ่อเด็ูกและเยาวชื่นั แติ่จ้ะอยู่ในัรุูปข้องการุจ้ำากัดูการุ 
เข้้าถึึงเน่ั�อหาเหล่านัั�นั ไม่ให้เด็ูกและเยาวชื่นัสืามารุถึเข้้าถึึงไดู้โดูยอิสืรุะ และกรุณี
ที�เป็นัผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ ก็จ้ะต้ิองมีมาติรุการุเพ่ิ�อ
ทำาให้เน่ั�อหาที�สืรุ้างขึ้�นัโดูยผู้ใช้ื่บริุการุเป็นัไปติามกฎหมาย อันัรุวมถึึงมีช่ื่องทาง 
ในัการุรุายงานัเน่ั�อหาที�ละเมิดูกฎหมายดู้วย 

1.4

สืำาหรัุบปรุะเทศึไทยสืามารุถึนัำาเอาหลักเกณฑ์์ที�ใช้ื่บังคับกับส่ื�อ
วิทยุกรุะจ้ายเสีืยงและส่ื�อโทรุทัศึน์ัในัแง่ข้องเน่ั�อหามาใช้ื่กับการุกำากับ
ดููแลเน่ั�อหาส่ื�อภาพิและเสืียง OTT ไดู้ แต่ิอาจ้มีปรุะเด็ูนัที�ต้ิองกำาหนัดู
เป็นัการุเฉพิาะสืำาหรัุบบริุการุ OTT อันัไดู้แก่ มาติรุการุการุจ้ำากัดูการุ 
เข้้าถึึงเน่ั�อหาบางปรุะเภท เพิ่�อใช้ื่แทนัมาติรุการุการุจ้ัดูผังรุายการุที�
เป็นัการุควบคุมดู้านัเวลาออกอากาศึ
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            ค่ําธรรมเนีิยม

การุเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมนัั�นัเป็นัช่ื่องทางการุหารุายไดู้ทางหนึั�งข้องหน่ัวยงานั 
กำากับดููแลเพ่ิ�อนัำามาจั้ดูสืรุรุเป็นัค่าใช้ื่จ่้ายในัการุกำากับดููแลกิจ้การุส่ื�อสืารุข้อง
ปรุะเทศึ โดูย กสืทชื่. ก็มีการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้รัุบใบอนุัญาติ ซึึ่�งคิดูค่า
ธิรุรุมเนีัยมจ้ากฐานัรุายไดู้ในัอัติรุาก้าวหน้ัา สืำาหรัุบกรุณีข้องผู้ให้บริุการุ OTT  
ยังไม่มีความชัื่ดูเจ้นัในัการุกำากับดููแล จึ้งไม่ไดู้มีรุะบบการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยม
จ้ากการุให้บริุการุดัูงกล่าวแต่ิอย่างใดู แต่ิหากมีการุออกกฎเกณฑ์์เพ่ิ�อกำากับดููแล 
ผู้ให้บริุการุ OTT อย่างเป็นัรุะบบแล้ว ก็จ้ะสืามารุถึพิิจ้ารุณาหลักเกณฑ์์ในัการุ 
จั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT ไดู้ โดูยมีทางเล่อกค่อ

 1.5.1 การไมจ่ดัูเก็บค่ําธรรมเนีิยม

3 ประเทศตัิวอยา่ง ที�ไมจ่ดัูเก็บค่ําธรรมเนีิยม

1.5

ราชอาณ์าจกัรเดูนิมารก์ ราชอาณ์าจกัรเดูนิมารก์ 

สาธารณ์รฐัเกาห่ลีสาธารณ์รฐัเกาห่ลี

ในการขอรบัใบอนญุาตใหบ้รกิารโที่รทัี่ศน์เฉพาะกลุ่ม 
ไมม่ข่อ้กำาหนดในการชิำาระค่าธรรมเน่ยมใบอนญุาต

ข่�นที่ะเบย่นต่อคณะกรรมการวิที่ยแุละโที่รทัี่ศน์
แต่ไมม่ภ่าระค่าธรรมเน่ยม

ไมก่ำาหนดหน้าท่ี่�ชิำาระค่าธรรมเน่ยม สำาหรบัการ 
ใหบ้รกิารโที่รคมนาคมแบบเพิ�มมลูค่า

สาธารณ์รฐัสงิคํโปร ์สาธารณ์รฐัสงิคํโปร ์
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สืาธิารุณรุัฐสิืงคโปร์ุ แม้จ้ะมีการุกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ OTT ต้ิองข้อรัุบ 
ใบอนุัญาติให้บริุการุโทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม แต่ิไม่มีข้้อกำาหนัดูให้มีการุชื่ำารุะ 
ค่าธิรุรุมเนีัยมใบอนุัญาติแต่ิอย่างใดู นัอกจ้ากนีั� ตัิ�งแต่ิวันัที� 1 เมษายนั ค.ศึ. 2018 
เป็นัต้ินัมา หน่ัวยงานักำากับดููแลข้องสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไดู้ยกเลิกเง่�อนัไข้การุวาง
ปรุะกันัจ้ำานัวนั 50,000 ดูอลลาร์ุสืิงคโปร์ุ (ปรุะมาณ 1,248,380 บาท) ในัการุ 
ข้อรัุบใบอนุัญาติสืำาหรัุบผู้รุบัใบอนุัญาติให้บริุการุโทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม (Infocomm 
Media Development Authority, 2019c, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

รุาชื่อาณาจ้กัรุเดูนัมารุก์ กำาหนัดูใหผู้้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืยีงออนัดูมีานัด์ู
จ้ะต้ิองขึ้�นัทะเบียนัต่ิอคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัแต่ิไม่มีภารุะค่าธิรุรุมเนีัยม
เช่ื่นักันั เช่ื่นัเดีูยวกับในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลีซึึ่�งไม่ไดู้กำาหนัดูหน้ัาที�ชื่ำารุะค่าธิรุรุมเนีัยม
แนัวทางนีั�จ้ะทำาให้ผู้ให้บริุการุไม่มีภารุะทางการุเงินัในัการุชื่ำารุะค่าธิรุรุมเนีัยม 
เพิิ�มเติิมจ้ากการุเข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแล ซึึ่�งเป็นัการุจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุเข้้าสู่ืรุะบบ
อีกทางหนึั�ง เพ่ิ�อให้หน่ัวยงานักำากับดููแลสืามารุถึบงัคับใช้ื่กฎเกณฑ์์ในัดูา้นัอ่�นัๆ เช่ื่นั 
การุกำากับดููแลเน่ั�อหา การุกำากับดููแลการุโฆษณา เป็นัต้ินั

 1.5.2 การจดัูเก็บค่ําธรรมเนีิยมจากฐานิรายไดู้ 
          จากการให่บ้รกิารภายในิประเทศ 

การุเล่อกที�จ้ะจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT จ้ะช่ื่วยให้เกิดู
ความเป็นัธิรุรุมรุะหว่างผู้ให้บริุการุกรุะจ้ายเสีืยงและโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมที�มีภารุะ 
ค่าธิรุรุมเนีัยมและเป็นัคู่แข่้งกับผู้ให้บริุการุ OTT เน่ั�องจ้ากบริุการุ OTT เป็นัติลาดู
ที�มีศัึกยภาพิในัการุเติิบโติและมีรุายไดู้เพิิ�มมากขึ้�นัเรุ่�อยๆ ในัข้ณะที�ติลาดูสื่�อแบบ
ดัู�งเดิูมนัั�นัถึดูถึอยลง 

การุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากฐานัรุายไดู้อาจ้พิิจ้ารุณาเฉพิาะจ้ากฐานั 
รุายไดู้ที�เกิดูจ้ากการุให้บริุการุในัปรุะเทศึ โดูยสืามารุถึจั้ดูเก็บในัอัติรุาก้าวหน้ัาเป็นั
รุ้อยละข้องรุายไดู้ ทั�งนีั� กรุณีศึึกษาจ้ากต่ิางปรุะเทศึ พิบว่า ปรุะเทศึที�มีการุจั้ดูเก็บ
ค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบ OTT ไดู้แก่ สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ

อัติราแลกเปลี�ยนธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย ณ วันทัี� 10 สื่ิงหาค่มี 2564  
1 ดอลลาร์สื่ิงค่โปร์ = 24.9676 บาทั
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โดูยจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมเป็นัจ้ำานัวนัเงินัแน่ันัอนัติามช่ื่วงฐานัรุายไดู้ ไม่ไดู้คิดูเป็นั
รุ้อยละข้องรุายไดู้แต่ิอย่างใดู และเก็บในัอัติรุาติำ�ามาก สืำาหรัุบเป็นัค่าใช้ื่จ่้ายในัการุ
ดูำาเนิันังานัข้องหน่ัวยงานักำากับดููแลเท่านัั�นั

การุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT ไม่ใช่ื่ช่ื่องทางสืำาคัญในัการุ
หารุายไดู้ข้องปรุะเทศึต่ิางๆ แต่ิอย่างใดู หากแต่ิรุายไดู้จ้ากภาษีอากรุต่ิางหาก 
ที�ปรุะเทศึติา่งๆ คาดูหวงัและพิยายามแกไ้ข้ปรุบัปรุุงกฎหมายภาษอีากรุเพิ่�อใช้ื่เป็นั
ช่ื่องทางในัการุหารุายไดู้จ้ากผู้ให้บริุการุเหล่านัั�นั ซึึ่�งกฎหมายปัจ้จุ้บันัไม่อาจ้บังคับ 
จั้ดูเก็บภาษีไดู้อย่างมีปรุะสิืทธิิภาพิ ทั�งภาษีทางติรุงอย่างภาษีเงินัไดู้นิัติิบุคคล  
ซึึ่�งมีปัญหาที�ผู้ให้บริุการุไม่มีสืถึานัปรุะกอบการุถึาวรุในัปรุะเทศึที�ให้บริุการุ ทำาให้
รุายไดู้จ้ากการุปรุะกอบธุิรุกิจ้นัั�นัไม่ติ้องเสีืยภาษีในัปรุะเทศึแหล่งเงินัไดู้ติาม
อนุัสัืญญาภาษีซ้ึ่อนัที�ปรุะเทศึที�ให้บริุการุทำาไว้กับปรุะเทศึซึึ่�งผู้ให้บริุการุมีสืำานัักงานั
ตัิ�งอยู ่และภาษีทางอ้อมอยา่งภาษีมลูค่าเพิิ�มที�เดิูมกลไกการุจั้ดูเก็บภาษีจ้ากบริุการุ
ที�ให้บริุการุโดูยผู้ให้บริุการุต่ิางปรุะเทศึนัั�นักำาหนัดูให้เป็นัหน้ัาที�ข้องผู้ใช้ื่บริุการุเป็นั
ผู้หักเงินันัำาส่ืงค่าภาษีมูลค่าเพิิ�มแก่สืรุรุพิากรุ ซึึ่�งไม่สืามารุถึบังคับใช้ื่ไดู้จ้ริุง ปัจ้จุ้บันั
จึ้งมีแนัวทางการุแก้ไข้กฎหมายค่อ ในัดู้านัภาษีเงินัไดู้นิัติิบุคคลนัั�นั มีความพิยายาม
ทั�งในัการุสืรุ้างหลักการุมีตัิวตินัทางดิูจิ้ทัล (digital presence) หรุ่อหลักการุ 
มีตัิวตินัทางเศึรุษฐกิจ้ (economic presence) เพ่ิ�อเป็นัฐานัอำานัาจ้ข้องรัุฐ 
ในัการุจั้ดูเก็บภาษีกรุณีผู้มีเงินัไดู้ไม่มีตัิวตินัทางกายภาพิ (physical presence) 
และในัดู้านัภาษีมูลค่าเพิิ�มนัั�นั กรุณีเป็นัการุให้บริุการุอิเล็กทรุอนิักส์ื ก็จ้ะกำาหนัดูให้ 
ผู้ให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึจ้ะต้ิองเข้้ามาจ้ดูทะเบียนัภาษีมูลค่าเพิิ�มในัปรุะเทศึและ
เป็นัผู้มีหน้ัาที�หักภาษีมูลค่าเพิิ�มและนัำาส่ืงแก่หน่ัวยงานัจั้ดูเก็บภาษี

สืำาหรัุบปรุะเทศึไทยเอง ยังไม่มีมาติรุการุเฉพิาะเพ่ิ�อจั้ดูเก็บภาษี
เงินัไดูนิ้ัติิบุคคล แติไ่ดู้มีการุแก้ไข้ปรุะมวลรุษัฎากรุวา่ดู้วยภาษีมูลค่าเพิิ�ม
ติามพิรุะรุาชื่บัญญัติิแก้ไข้เพิิ�มเติิมปรุะมวลรัุษฎากรุ (ฉบับที� 53) พิ.ศึ. 
2564 โดูยกำาหนัดูนัิยามข้องบรุิการุอิเล็กทรุอนิักส์ื และอิเล็กทรุอนิักส์ื
แพิลติฟัอรุม์ ซึึ่�งครุอบคลมุถึึงบรุกิารุ OTT และกำาหนัดูใหผู้้ปรุะกอบการุ
ที�ให้บริุการุทางอิเล็กทรุอนิักส์ืซึึ่�งมีรุายไดู้เกินั 1.8 ล้านับาทต่ิอปี มาจ้ดู
ทะเบียนัภาษีมูลค่าเพิิ�มในัปรุะเทศึไทย
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             อํานิาจบงัคัํบ

การุที�หน่ัวยงานักำากับดููแลมีมาติรุการุทางกฎหมายเพ่ิ�อกำากับดููแล 

การุให้บริุการุข้องผู้ให้บริุการุ OTT ข้้อสืำาคัญอีกปรุะการุหนึั�งค่อกรุะบวนัการุในั

การุบังคับใช้ื่กฎหมายให้เป็นัไปติามมาติรุการุที�กำาหนัดู ในักรุณีที�ไม่ไดู้มีการุปฏิิบัติิ 

ติามที�กฎหมายบัญญัติิไว้ มักต้ิองอาศัึยการุบังคับใช้ื่ในัลักษณะข้องหลักการุลงโทษ

เป็นัหลัก โดูยหากไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมายอาจ้ต้ิองถูึกกำาหนัดูโทษทางอาญา เช่ื่นั

โทษจ้ำาคุก หรุ่อโทษทางปกครุอง เช่ื่นั การุปรัุบเงินัติลอดูรุะยะเวลาที�มีการุละเมิดู

กฎหมายนัั�นั หรุ่อการุมีคำาสัื�งทางปกครุองในัการุจ้ำากัดูการุให้บริุการุ เป็นัต้ินั

กรุณีข้องสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ ซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ OTT จ้ะต้ิองข้อรัุบ

ใบอนุัญาตินัั�นั กำาหนัดูโทษกรุณีฝ่่าฝื่นัไม่ข้อรัุบใบอนุัญาติ โดูยจ้ะมีโทษทางอาญา 

จ้ำาคุกไม่เกินั 3 ปี หรุ่อปรัุบไม่เกินั 200,000 ดูอลลาร์ุสิืงคโปร์ุ (ปรุะมาณ 4,993,520 

บาท) หรุ่อทั�งจ้ำาทั�งปรัุบ และหากยังคงมีการุฝ่่าฝ่ืนัอย่างต่ิอเน่ั�องจ้ะมีโทษปรุับ 

วันัละไม่เกินั 10,000 ดูอลลาร์ุสิืงคโปร์ุ (ปรุะมาณ 249,676 บาท) ส่ืวนัรุาชื่อาณาจั้กรุ 

เดูนัมาร์ุกกำาหนัดูไว้ว่า หากผู้ให้บริุการุฝ่่าฝื่นัไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมายคณะกรุรุมการุ

วิทยุและโทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุกำาหนัดูบทลงโทษ ซึึ่�งรุวมถึึงการุมีคำาสัื�งให้รุะงับ

การุให้บริุการุชัื่�วครุาวหรุ่อถึาวรุ และหากฝ่่าฝ่ืนัคำาวินิัจ้ฉัยข้องคณะกรุรุมการุ

วิทยุและโทรุทัศึน์ัหรุ่อกรุณีให้บริุการุโดูยมิไดู้ขึ้�นัทะเบียนั ผู้ให้บริุการุมีความผิดู 

ติามกฎหมาย ซึึ่�งกำาหนัดูโทษปรัุบทางอาญา  

สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ ในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT กฎหมายกำาหนัดูให้

มีกลไกการุรุ้องเรีุยนัและการุดูำาเนิันัการุเพ่ิ�อบังคับเม่�อผู้ให้บริุการุละเมิดูกฎเกณฑ์์

กำากับดููแล ทั�งเรุ่�องข้องการุแจ้้งการุให้บริุการุหรุ่อการุเปลี�ยนัแปลงการุให้บริุการุ 

การุแจ้้งการุเลิกให้บริุการุ การุจ่้ายค่าธิรุรุมเนีัยม การุบันัทึกสืำาเนัาข้องส่ื�อ 

ภาพิและเสีืยง การุให้ข้้อมูลและความรุ่วมม่อแก่หน่ัวยงานักำากับดููแล ติลอดูจ้นั

การุปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์ดู้านัเน่ั�อหา โดูยมีช่ื่องทางรุ้องเรีุยนัเปิดูเป็นัสืาธิารุณะ

เพ่ิ�อรุองรัุบกรุณีที�การุรุ้องเรีุยนัไปยังผู้ให้บริุการุโดูยติรุงไม่เป็นัผล โดูยกำาหนัดู

1.6
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มาติรุการุสือบสืวนัข้้อเทจ็้จ้ริุงเพ่ิ�อนัำาไปสู่ืการุทำาคำาวินิัจ้ฉัย ซึึ่�งหน่ัวยงานักำากับดููแล

อาจ้มีมาติรุการุลงโทษ เป็นัการุลงโทษทางแพ่ิงเป็นัเงินั 250,000 ปอนัด์ู (ปรุะมาณ 

11,700,775 บาท) หรุ่อรุ้อยละ 5 ข้องรุายไดู้ ขึ้�นัอยู่กับจ้ำานัวนัใดูจ้ะสูืงกว่า หรุ่อ

สัื�งให้รุะงับหรุ่อจ้ำากัดูสิืทธิิในัการุให้บริุการุ (The Office of Communications, 

2015c, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) เช่ื่นัเดีูยวกันักับสืาธิารุณรัุฐเกาหลีซึึ่�ง

กำาหนัดูโทษสืำาหรัุบผู้ให้บริุการุที�ไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมาย กล่าวค่อเข้้าข่้ายผู้ให้บริุการุ

โทรุคมนัาคมแบบเพิิ�มมูลค่าแต่ิไม่ย่�นัเอกสืารุแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุ จ้ะมีโทษจ้ำาคุก 

ไม่เกินั 3 ปี หรุ่อปรัุบไม่เกินั 150 ล้านัวอนั (ปรุะมาณ 4,395,000 บาท)

สืำาหรัุบการุกำาหนัดูมาติรุการุบังคับข้องปรุะเทศึไทย  

ดู้วยรูุปแบบการุปรุะกอบกิจ้การุที� ผู้ให้บริุการุไม่จ้ำาเป็นัต้ิอง 

เข้้ามาให้บริุการุภายในัปรุะเทศึ การุกำากับดููแลโดูยใช้ื่หลักการุ

ลงโทษเป็นัสืำาคัญ อาจ้ไม่สืามารุถึทำาให้การุกำากับดููแลบรุรุลุ

วัติถุึปรุะสืงค์ ดู้วยเหติุที�ผู้ให้บริุการุไม่ยอมที�จ้ะเข้้ามาอยู่ในัรุะบบ

การุกำากับดููแล โดูยแม้กฎหมายจ้ะกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุเหล่านัั�นั

มีหน้ัาที�ต้ิองเข้้ามาอยูใ่นัรุะบบการุกำากับดููแล แต่ิการุบังคับใช้ื่และ

ลงโทษก็อาจ้ไม่สืามารุถึปฏิิบัติิไดู้จ้ริุง ดัูงนัั�นั จึ้งอาจ้พิิจ้ารุณาการุ

กำากับดููแลในัลักษณะที�เป็นัคุณ กล่าวค่อผู้ให้บริุการุที�ยินัยอม 

เข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแลจ้ะมีสิืทธิิและไดู้รัุบความคุ้มครุองที�ดีูกว่า

การุไม่เข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแล

อัติราแลกเปลี�ยนธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย ณ วันทัี� 10 สื่ิงหาค่มี 2564
1 ปอนด์ = 46.8031 บาทั  และ  1 วอน = 0.0293 บาทั
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         สห่ภาพยุโรป         สห่ภาพยุโรป

 2.1.1 โคํรงสรา้งสห่ภาพยโุรป

สืหภาพิยุโรุป (European Union) เป็นัการุรุวมติัวข้องปรุะเทศึสืมาชื่ิก 

27 ปรุะเทศึ (กรุะทรุวงการุติ่างปรุะเทศึ, 2563, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 

2563) โดูยสืหภาพิยุโรุปมีอำานัาจ้เหน่ัอรัุฐสืมาชิื่กในัการุออกกฎหมายและรุะเบียบ

ต่ิางๆ เพ่ิ�อควบคุมให้สือดูคล้องทั�วสืหภาพิยุโรุปและบังคับใช้ื่ในัทุกปรุะเทศึสืมาชิื่ก 

ทั�งนีั� ดู้านัการุบริุการุส่ื�อ (Media Service) มีการุออกกฎหมายและนัโยบายเพ่ิ�อ

ใช้ื่รุ่วมกันัในัปรุะเทศึสืมาชื่ิก โดูยคณะกรุรุมาธิิการุยุโรุปไดู้กำาหนัดูนัโยบายที�

เกี�ยวกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสืียงในัรุะบบดูิจิ้ทัล ภายใต้ิกรุอบการุกำากับดููแล 

กิจ้การุส่ื�อสืารุอิเล็กทรุอนิักส์ื (The Regulatory Framework for Electronic 

Communications) เพิ่�อให้หน่ัวยงานักำากับดููแลกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุ

โทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม ในัปรุะเทศึสืมาชื่ิกใช้ื่เป็นักรุอบการุกำากับดููแล

เพ่ิ�อนัำาไปปฏิิบัติิ (พิรุรุษาสิืริุ กุหลาบ et al., 2558, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 

กรณี์ศกึษาแนิวทางในิการกํากับดูแูล
บรกิารส้�อภาพและเสยีง OTT  
จากต่ิางประเทศ

2.1

จ้ากการุศึึกษาแนัวทางการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง OTT  

จ้ากกรุณีศึึกษาในัต่ิางปรุะเทศึในัรุายละเอียดู ไดู้แก่ สืหภาพิยุโรุป รุาชื่อาณาจั้กรุ

เดูนัมาร์ุก สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ สืาธิารุณรัุฐเกาหลี และปรุะเทศึ

ญี�ปุ่นั พิบว่าแต่ิละปรุะเทศึมีแนัวทางการุกำากับดููแลที�แติกต่ิางกันัออกไป ดัูงนีั�

2
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2563) ซึึ่�งหน่ัวยงานักำากับดููแลแต่ิละปรุะเทศึสืมาชิื่กในัสืหภาพิยุโรุปสืามารุถึกำาหนัดู

กรุอบนัโยบายและกฎหมายเพ่ิ�อกำากับดููแลกิจ้การุส่ื�อภายในัปรุะเทศึข้องตินัไดู้  

เพ่ิ�อให้มีความเหมาะสืมกับปัจ้จั้ยทางการุเม่อง สัืงคม และอุติสืาหกรุรุมส่ื�อที�มี 

ความแติกต่ิางกันั เพีิยงแต่ิบริุบทข้องนัโยบายและกฎหมายที�ปรุะกาศึบังคับใช้ื่ จ้ะต้ิอง

ยึดูถ่ึอและสือดูคล้องกับกรุอบนัโยบายที�สืหภาพิยุโรุปไดู้กำาหนัดูไว้เป็นัสืารุะสืำาคัญ 

 2.1.2 วธีิการกํากับดูแูล 

แต่ิเดิูมในัปี ค.ศึ. 1989 สืหภาพิยุโรุปมีกฎหมายว่าดู้วยกิจ้การุโทรุทัศึน์ัข้้าม

พิรุมแดูนั DIRECTIVE 89/552/EEC - “TELEVISION WITHOUT FRONTIERS” 

(TVWF Directive) (มีการุแก้ไข้เพิิ�มเติิมในัปี ค.ศึ. 1997) กฎหมายนีั�ไดู้กำาหนัดู 

หลักการุปรุะเทศึแหล่งกำาเนิัดูโดูยให้อำานัาจ้ทางกฎหมายแก่ปรุะเทศึสืมาชิื่กสืหภาพิ

ยุโรุปในัการุกำากับดููแลผู้ปรุะกอบกิจ้การุเกี�ยวกับส่ื�อติามปรุะเทศึหลักที�กิจ้การุ 

ดัูงกล่าวมีการุปรุะกอบกิจ้การุหรุ่อมีสืำานัักงานัใหญ่ตัิ�งอยู่ ต่ิอมากฎหมายดัูงกล่าว

ไดู้มีการุแก้ไข้เพิิ�มเติิมและเปลี�ยนัช่ื่�อเป็นั EU Directive 2010/13/EU ในัปี ค.ศึ. 

2010 และมีการุปรัุบปรุุงแก้ไข้ในัปี ค.ศึ. 2018 ค่อ EU Directive 2018/1808  

(The Audiovisual Media Services Directive: AVMSD) โดูยยังคงหลักการุ

ปรุะเทศึแหลง่กำาเนัดิู (Country of Origin Principle) ซึ่ึ�งมีวัติถุึปรุะสืงคเ์พ่ิ�อคุ้มครุอง 

ผู้ปรุะกอบการุเกี�ยวกับส่ื�อจ้ากการุถูึกตัิ�งข้้อจ้ำากัดูจ้ากรัุฐอ่�นัที�เป็นัปรุะเทศึสืมาชื่ิก

สืหภาพิยุโรุปในัเรุ่�องเกี�ยวกับความโปรุ่งใสืข้องเข้ติอำานัาจ้ศึาลดู้านัการุเผยแพิรุ่

ข้้อมูลข้องผู้ปรุะกอบการุสู่ืสืาธิารุณะ เผยแพิรุ่ข้้อมูลเกี�ยวกับข้้อยกเว้นัต่ิางๆ ให้ชัื่ดูเจ้นั 

ให้ความรูุ้เกี�ยวกับกรุณีที�อาจ้เกิดูความเสีืยหายในักรุณีเกี�ยวกับสุืข้ภาพิและการุ

ก่อการุรุ้าย 

กฎหมายนีั�เป็นับทบัญญัติิทางกฎหมายดู้านัส่ื�อทางเสีืยงและภาพิที�สืำาคัญ

ในัรุะดัูบสืหภาพิยุโรุป มุ่งส่ืงเสืริุมให้มีบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงข้้ามพิรุมแดูนั  

โดูยใช้ื่เทคโนัโลยีที�หลากหลาย ส่ืงเสืริุมการุรุวมกลุ่มเป็นัสืหภาพิและส่ืงเสืริุม 

การุผลิติเน่ั�อหา การุเผยแพิรุ่เน่ั�อหาที�ผลิติในัสืหภาพิยุโรุป ภายใต้ิกลไกการุแข่้งขั้นั 

ที�เสืรีุอย่างเป็นัธิรุรุมและปรุาศึจ้ากอคติิที�สื่งผลต่ิอปรุะโยชื่น์ัสืาธิารุณะ ภายใต้ิ

กฎหมายดัูงกล่าวมีการุกำาหนัดูให้รัุฐสืมาชิื่กปรุะสืานักันัในัการุออกกฎหมายดู้านั
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ส่ื�อทางเสีืยงและภาพิทั�งหลาย (วิทยาลัยพิาณิชื่ยศึาสืติรุ์ มหาวิทยาลัยบูรุพิา, 

2562, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ครุอบคลุมการุกำากับเน่ั�อหาส่ื�อ ทั�งจ้าก 

ส่ื�อโทรุทัศึน์ัดัู�งเดิูม (television) บริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู (Video-on-Demand 

(VOD) providers) ไปจ้นัถึึงการุเผยแพิรุ่ส่ื�อในัรูุปแบบข้องวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ 

(video sharing platforms) เช่ื่นั YouTube ส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ั หรุ่อโซึ่เชีื่ยลมีเดีูย 

(social media) เช่ื่นั Facebook โดูยทั�งหมดูจ้ะถูึกกำากับดููแลในัรุะดัูบเดีูยวกันั  

(จิ้ติสุืภา ฤทธิิผลินั, n.d., อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) โดูยมีเป้าหมายเพ่ิ�อ

เป็นัหลักเกณฑ์์สืำาหรัุบแนัวทางการุพัิฒนัาทางเทคโนัโลยี สืรุ้างผู้ให้บริุการุดู้านัส่ื�อ

เสีืยงและภาพิใหม่ๆ สืงวนัรัุกษาความหลากหลายทางวัฒนัธิรุรุม คุ้มครุองเด็ูกและ 

ผู้บริุโภค ปกป้องพิหุนิัยมข้องส่ื�อ ต่ิอสู้ืกับความเกลียดูชัื่งทางเช่ื่�อชื่าติิและทาง

ศึาสืนัา และรัุบปรุะกันัความอิสืรุะข้องหน่ัวยงานักำากับดููแลส่ื�อรุะดัูบชื่าติิ (วิทยาลัย 

พิาณิชื่ยศึาสืติร์ุ มหาวิทยาลัยบูรุพิา, 2562, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

ทั�งนีั�ติาม AVMSD ไดู้ให้นิัยามบริุการุที�เกี�ยวข้้องกับ OTT ไว้ ดัูงนีั�

บริิการิส่ื่�อภาพและเสีื่ยงแบบออนดีีมานด์ี 
(on-demand audiovisual media service) 

หมายถึึง บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงที�ให้บริุการุโดูยผู้ให้บริุการุส่ื�อเพ่ิ�อ 
การุรัุบชื่มรุายการุจ้ากบัญชีื่รุายการุที�จั้ดูสืรุรุโดูยผู้ให้บริุการุส่ื�อ ณ ช่ื่วงเวลาที� 
ผู้ใช้ื่บริุการุเล่อกไดู้ติามต้ิองการุ

วิิดีีโอแชริิ�งผ่่านอินเทอร์ิเน็ต 
(video sharing platform)

หมายถึึง บริุการุที�มีวัติถุึปรุะสืงค์หลัก หรุ่อมีส่ืวนัควบข้องบริุการุ หรุ่อมี
ฟัังก์ชัื่นัสืำาคัญข้องบรุิการุเพิ่�อให้บริุการุรุายการุ หรุ่อวิดีูโอที�สืรุ้างโดูยผู้ใช้ื่ หรุ่อ 
ทั�งสืองปรุะการุต่ิอสืาธิารุณะเป็นัการุทั�วไปเพ่ิ�อให้ความบันัเทิง หรุ่อให้ความรูุ้โดูย
อาศัึยโครุงข่้ายการุส่ื�อสืารุอิเล็กทรุอนิักส์ื ซึึ่�งผู้ให้บริุการุวิดีูโอแชื่ริุ�งแฟัลติฟัอร์ุม
ไม่มีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ อย่างไรุก็ติาม การุจ้ัดูเรีุยงเน่ั�อหานัั�นัถูึกกำาหนัดูโดูย 
ผู้ให้บริุการุ ซึึ่�งรุวมถึึงการุจั้ดูเรีุยงโดูยอัติโนัมัติิหรุ่อการุใช้ื่อัลกอริุทึมในัการุจั้ดูแสืดูง 
การุแท็ก และการุลำาดัูบ
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กำาหนัดูนัโยบายการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง 

ว่าต้ิองปกป้องปรุะโยชื่น์ัสืาธิารุณะในัดู้านัการุปกป้อง 

ความหลากหลายทางวัฒนัธิรุรุม สิืทธิิในัการุเข้้าถึึงข้้อมูล  

ความหลากหลายข้องส่ื�อ การุปกป้องเด็ูกและเยาวชื่นั  

การุคุ้มครุองผู้บริุโภค และการุเสืรุมิสืรุ้างความติรุะหนัักรูุ้ข้อง

ปรุะชื่าชื่นั รุวมถึึงการุรุอบรูุ้ส่ื�อทั�งในัปัจ้จุ้บันัและอนัาคต

 2.1.3 การกํากับดูแูลเนิ้�อห่า

ปรุะเด็ูนัสืำาคัญข้องหลักเกณฑ์์การุให้บริุการุส่ื�อโสืติทัศึน์ัติามกฎหมาย EU 

Directive 2018/1808 (The Audiovisual Media Services Directive: AVMSD) 

เกี�ยวกับการุกำากับดููแลเน่ั�อหา ไดู้แก่ 

กำาหนัดูใหก้ฎหมายนีั�ต้ิองปฏิิบัติิติามสิืทธิิพ่ิ�นัฐานัติามกฎบตัิรุ

สิืทธิิพ่ิ�นัฐานัข้องสืหภาพิยุโรุป (Charter of Fundamental 

Rights of the European Union) โดูยการุรัุกษาเสืรีุภาพิ

ข้องส่ื�อและเสืรีุภาพิในัการุแสืดูงออกทางความคิดูข้องส่ื�อ

กำาหนัดูให้คณะกรุรุมาธิิการุสืหภาพิยุโรุป รัุบรุองมาติรุการุ 

i2010 เพ่ิ�อการุพัิฒนัาสัืงคมข้้อมูลแห่งยุโรุป (i2010: European 

Information Society) เพ่ิ�อส่ืงเสืริุมการุเติิบโติและการุ 

จ้้างงานัในัสัืงคมแห่งข้้อมูลและอุติสืาหกรุรุมส่ื�อ โดูยการุส่ืงเสืริุม 

การุผลิติเน่ั�อหาภายในัสืหภาพิยุโรุป การุพัิฒนัาเศึรุษฐกิจ้

ดิูจิ้ทัล และการุส่ืงเสืริุมการุใช้ื่เทคโนัโลยีสืารุสืนัเทศึและ 

การุส่ื�อสืารุ ภายใต้ิการุหลอมรุวมข้องบริุการุในัสัืงคมข้้อมูล

และบริุการุส่ื�อ รุวมถึึงการุหลอมรุวมข้องโครุงข่้ายและอุปกรุณ์

กำาหนัดูให้การุออกอากาศึเพ่ิ�อสืาธิารุณปรุะโยชื่น์ัต้ิองพัิฒนัา 

ให้สืามารุถึใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้ากการุพัิฒนัาทางเทคโนัโลยีใหม่ๆ  

ทั�งเทคโนัโลยีส่ื�อภาพิและเสีืยง และเทคโนัโลยีสืารุสืนัเทศึ  

รุวมถึึงเทคโนัโลยีอ่�นัๆ
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 มูาติรา 4 (7)  ส่ืงเสืริุมการุกำากับดููแลรุ่วมกันัและรุะบบการุกำากับดููแลตินัเอง 
ในัรุะดูับปรุะเทศึ โดูยรุะบบดูังกล่าวจ้ะต้ิองไดู้รัุบการุยอมรัุบอย่างกว้างข้วางจ้าก 
ผู้มีส่ืวนัไดู้เสีืยหลักในัปรุะเทศึและมีมาติรุการุบังคับใช้ื่ที�มีปรุะสิืทธิิภาพิ

  มูาติรา 6   กำาหนัดูให้ปรุะเทศึสืมาชิื่กต้ิองดูำาเนิันัการุควบคุมผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิ 
และเสีืยงภายใต้ิอำานัาจ้ศึาลข้องปรุะเทศึตินั ให้ปรุาศึจ้ากเน่ั�อหาที�ปรุะกอบดู้วย 
การุยุยงให้เกิดูความเกลียดูชัื่งทางเช่ื่�อชื่าติิ เพิศึ ศึาสืนัา หรุ่อสัืญชื่าติิ

  มูาติรา 7   กำาหนัดูให้ปรุะเทศึสืมาชิื่กต้ิองดูำาเนิันัการุควบคุมผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิ
และเสีืยงภายใต้ิอำานัาจ้ศึาลข้องปรุะเทศึตินั ให้ส่ืงเสืริุมการุให้บริุการุแก่ปรุะชื่าชื่นั
ที�พิิการุทางดู้านัการุมองเห็นัและการุไดู้ยินั

 กำาหนัดูให้ปรุะเทศึสืมาชิื่กต้ิองควบคุมผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงภายใต้ิ 
อำานัาจ้ศึาลข้องปรุะเทศึตินัในัการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ั 
เชิื่งพิาณิชื่ย์ ครุอบคลุมโฆษณาโทรุทัศึน์ั การุสืนัับสืนุันัการุข้ายสิืนัค้าผ่านัทาง
โทรุทัศึน์ั และการุวางผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก เป็นัต้ินั

• การุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์ต้ิองมี
ความชัื่ดูเจ้นั และรัุบรูุ้ไดู้ว่าเป็นัการุดูำาเนิันัการุเพิ่�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์ 
ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์
อย่างซ่ึ่อนัเรุ้นั

• ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์ 
โดูยใช้ื่เทคนิัคการุส่ื�อสืารุเพ่ิ�อจู้งใจ้จิ้ติใต้ิสืำานึัก

• การุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์ ต้ิองไม่มี
เน่ั�อหาดัูงต่ิอไปนีั�

นัอกจ้ากนีั�ในัปรุะเดู็นัการุกำากับดููแลข้องกิจ้การุวิดีูโอออนัดูีมานัด์ู

บทบัญญัติิในั AVMSD ยังกำาหนัดูแนัวทางการุกำากับดููแลเน่ั�อหาข้องส่ื�อภาพิและ

เสีืยงให้กับปรุะเทศึสืมาชิื่ก ดัูงนีั� 

มูาติรา 9
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(1)  ก่อให้เกิดูอคติิต่ิอเกียรุติิข้องมนุัษย์
(2) มีเน่ั�อหาหรุ่อส่ืงเสืรุิมการุสืรุ้างอคติิทางเพิศึ เช่ื่�อชื่าติิ ชื่นักลุ่มน้ัอย

สัืญชื่าติิ ศึาสืนัา หรุ่อความเช่ื่�อ ความพิิการุ อายุ หรุ่อความสืนัใจ้
ทางเพิศึ

(3)  ส่ืงเสืริุมให้เกิดูอคติิต่ิอการุรัุกษาสุืข้ภาพิหรุ่อความปลอดูภัย
(4)  ส่ืงเสืริุมให้เกิดูพิฤติิกรุรุมที�ไม่รัุกษาสิื�งแวดูล้อม

• ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์
สืำาหรัุบบุหรีุ�และผลิติภัณฑ์์ยาสูืบต่ิาง ๆ

• การุสื่�อสืารุโฆษณาสื่�อภาพิและเสืียงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์สืำาหรัุบ
เครุ่�องดู่�มมีแอลกอฮอล์ไม่ควรุเน้ันักลุ่มผู้เยาว์ และต้ิองไม่ส่ืงเสืริุมให้มี
การุบริุโภคเครุ่�องดู่�มมีแอลกอฮอล์ในัปริุมาณที�เกินัควรุ

• ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ย์
สืำาหรัุบผลิติภัณฑ์์ยาที�ต้ิองใช้ื่ใบสัื�งยาจ้ากแพิทย์และการุรัุกษาเชิื่งการุ
แพิทย์ต่ิางๆ 

• การุส่ื�อสืารุโฆษณาสื่�อภาพิและเสืยีงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัเชิื่งพิาณิชื่ยต้์ิองไม่ก่อ
ให้เกิดูอันัติรุายทางกายหรุ่อส่ืงผลกรุะทบต่ิอจิ้ติใจ้ข้องผู้เยาว์ ต้ิองไม่ 
ฉวยโอกาสื ทั�งทางติรุงหรุ่อทางอ้อม หรุ่อส่ืงผลกรุะทบต่ิอจิ้ติใจ้ 
ข้องผู้เยาว์ ต้ิองไม่ฉวยโอกาสืทั�งทางติรุงหรุ่อทางอ้อมในัการุคะยั�นัคะยอ
ให้ผู้เยาว์ซ่ึ่�อหรุ่อเช่ื่าสิืนัค้าหรุ่อบรุิการุ โดูยฉวยโอกาสืจ้ากความ 
ไรุ้ปรุะสืบการุณ์หรุ่อความไรุ้เดีูยงสืาข้องผู้เยาว์หรุ่อส่ืงเสืริุมให้ผู้เยาว์
เรีุยกรุ้องให้ผู้ปกครุองหรุ่อผู้อ่�นัซ่ึ่�อสิืนัค้าหรุ่อบริุการุที�มีการุโฆษณาให้ตินั
หรุ่อฉวยโอกาสืจ้ากความไว้วางใจ้ที�ผู้เยาว์มีต่ิอผู้ปกครุอง ครูุอาจ้ารุย์
หรุ่อบุคคลอ่�นัๆ หรุ่อแสืดูงถึึงผู้เยาว์ในัสืถึานัการุณ์ที�เป็นัอันัติรุาย

  มูาติรา 10    การุรัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัจ้ะต้ิองเป็นัไปติามเง่�อนัไข้ดัูงต่ิอไปนีั� 

• ต้ิองไม่ส่ืงเสืริุมการุซ่ึ่�อหรุ่อเช่ื่าสิืนัค้าหรุ่อบริุการุโดูยติรุง โดูยการุจั้ดูการุ
ส่ืงเสืริุมการุข้ายเป็นัพิิเศึษสืำาหรัุบสิืนัค้าหรุ่อบริุการุนัั�นั
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• ผู้ชื่มต้ิองไดู้รุับการุแจ้้งให้ทรุาบอย่างชัื่ดูเจ้นัถึึงข้้อติกลงการุสืนัับสืนุันั
ทางการุเงินั รุายการุที�ไดู้รัุบสืนัับสืนุันัทางการุเงินัจ้ะต้ิองรุะบุอย่าง 
ชัื่ดูแจ้้ง เช่ื่นั การุแสืดูงช่ื่�อ เครุ่�องหมาย หรุ่อโดูยปรุะการุอ่�นัในัทาง 
ที�เหมาะสืมในัข้ณะเริุ�ม รุะหว่าง หรุ่อเม่�อจ้บรุายการุ

ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงต้ิองไม่รัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัจ้าก
ธุิรุกิจ้ซึึ่�งมีกิจ้การุหลักเป็นัการุผลิติหรุ่อข้ายบุหรีุ�หรุ่อผลิติภัณฑ์์ยาสูืบ นัอกจ้ากนีั�  
การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัแก่ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงจ้ากธุิรุกิจ้ซึึ่�งมีกิจ้การุหลัก
เป็นัการุผลิติหรุ่อข้ายผลิติภัณฑ์์ยาและการุรุักษาเชิื่งการุแพิทย์ สืามารุถึกรุะทำา 
ในัลักษณะการุโฆษณาช่ื่�อหรุ่อภาพิข้องธุิรุกิจ้ไดู้ แต่ิห้ามมิให้โฆษณาผลิติภัณฑ์์
ยาหรุ่อการุรัุกษาเชิื่งการุแพิทย์ซึึ่�งต้ิองใช้ื่ใบสัื�งยาจ้ากแพิทย์ รุวมถึึงข่้าวสืารุและ
เหตุิการุณ์ปัจ้จุ้บันัจ้ะติ้องไม่มีการุรัุบการุสืนัับสืนัุนัทางการุเงินั  ปรุะเทศึสืมาชื่ิก
อาจ้กำาหนัดูห้ามมิให้มีการุแสืดูงเครุ่�องหมายการุสืนัับสืนัุนัทางการุเงินัในัรุายการุ
เด็ูก สืารุคดีู หรุ่อรุายการุเกี�ยวกับศึาสืนัา

   มูาติรา 11     ผู้ให้บริุการุสื่�อภาพิและเสืยีงสืามารุถึแสืดูงผลติิภัณฑ์์ปรุะกอบฉากไดู้ 
ต่ิอเม่�อเป็นัไปติามกรุณีดัูงต่ิอไปนีั� เว้นัแต่ิปรุะเทศึสืมาชิื่กจ้ะไดู้กำาหนัดูเป็นัปรุะการุอ่�นั

• ในังานัภาพิยนัติร์ุ ซีึ่รีุส์ืที�ทำาขึ้�นัสืำาหรัุบบริุการุภาพิและเสืยีง รุายการุกีฬา
และรุายการุบันัเทิง แต่ิมิให้มีผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากสืำาหรัุบรุายการุเด็ูก

• ไม่มีการุให้ค่าติอบแทนัแต่ิจั้ดูให้ใช้ื่ผลิติภัณฑ์์หรุ่อบริุการุโดูยไม่เสีืย 
ค่าติอบแทนั เช่ื่นั ให้ใช้ื่เป็นัอุปกรุณ์ปรุะกอบฉาก หรุ่อข้องรุางวัล

นัอกจ้ากนีั�รุายการุที�มีผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากจ้ะติอ้งไม่ส่ืงเสืริุมการุซ่ึ่�อหรุ่อ
เช่ื่าสิืนัค้าหรุ่อบริุการุโดูยติรุง โดูยการุจ้ัดูการุสื่งเสืรุิมการุข้ายเป็นัพิิเศึษสืำาหรุับ
สิืนัค้าหรุ่อบริุการุนัั�นั ต้ิองไม่แสืดูงผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากในัลักษณะที�โดูดูเดู่นั 
อย่างไม่เหมาะสืม ผู้ชื่มต้ิองไดู้รัุบการุแจ้้งให้ทรุาบอย่างชัื่ดูเจ้นัถึึงการุมีอยู่ข้องผลิติภัณฑ์์ 
ปรุะกอบฉาก รุายการุที�มีผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากจ้ะต้ิองรุะบุอย่างชัื่ดูแจ้้งในัทางที�
เหมาะสืมในัข้ณะเริุ�ม เม่�อจ้บรุายการุ หรุ่อหลังกลับเข้้าสู่ืรุายการุหลังพัิกโฆษณา
อย่างไรุก็ติามผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากจ้ะต้ิองไม่ใช่ื่บุหรีุ�และผลิติภัณฑ์์ยาสูืบต่ิางๆ 
หรุ่อผลิติภัณฑ์์จ้ากธุิรุกิจ้ซึึ่�งมีกิจ้การุหลักเป็นัการุผลิติหรุ่อข้ายบุหรีุ�และผลิติภัณฑ์์
ยาสูืบ ผลิติภัณฑ์์ยาที�ต้ิองใช้ื่ใบสัื�งยาจ้ากแพิทย์และการุรัุกษาเชิื่งการุแพิทย์ต่ิางๆ
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นัอกจ้ากนีั�สืำาหรัุบผู้ให้บริุการุ OTT มีกฎเกณฑ์์เฉพิาะที�กำาหนัดูขึ้�นัเพ่ิ�อ
กำากับดููแลผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู ค่อการุกำาหนัดูให้ปรุะเทศึ
สืมาชื่กิต้ิองมีมาติรุการุที�เหมาะสืมในัการุกำากับผู้ให้บริุการุที�อยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้จ้ะติอ้ง
ไม่ปล่อยให้ผู้เยาว์สืามารุถึเข้้าถึึงบริุการุเน่ั�อหาที�อาจ้กรุะทบกรุะเท่อนัต่ิอพัิฒนัาการุ
ทางรุ่างกาย จิ้ติใจ้ หรุ่อศีึลธิรุรุมข้องผู้เยาว์อย่างรุ้ายแรุง ไดู้เป็นัการุทั�วไป 

สืำาหรัุบผูู้้ให้บริการวิดีโอแชริ�งผู่้านุอินุเทอร์เน็ุติ (Video Sharing Platform: 
VSP) นัั�นั AVMSD ไดู้รัุบการุแก้ไข้เพ่ิ�อให้ครุอบคลุมในัปรุะเด็ูนัดัูงกล่าวดู้วยตัิ�งแต่ิ
ปี ค.ศึ. 2018 โดูยมีหลักการุสืำาคัญในัการุกำาหนัดูมาติรุการุกำากับดููแลเน่ั�อหา 
เพ่ิ�อคุ้มครุองในั 4 ดู้านั ไดู้แก่

• การุคุ้มครุองผู้เยาว์ จ้ากรุายการุหรุ่อเน่ั�อหาที�อาจ้กรุะทบกรุะเท่อนั 
ต่ิอพัิฒนัาการุทางดู้านัรุ่างกาย จิ้ติใจ้ หรุ่อศีึลธิรุรุมข้องผู้เยาว์ 

• การุคุ้มครุองสืาธิารุณะจ้ากรุายการุหรุ่อเน่ั�อหาที�กรุะตุ้ินัให้เกิดูความ
รุุนัแรุง หรุ่อความเกลียดูชัื่งต่ิอคนักลุ่มหนึั�งกลุ่มใดู หรุ่อสืมาชื่ิกข้อง 
กลุ่มใดู เน่ั�องจ้ากความแติกต่ิางทางเพิศึ เช่ื่�อชื่าติิ ชื่นักลุ่มน้ัอย สัืญชื่าติิ 
ศึาสืนัา หรุ่อความเช่ื่�อ ความพิิการุ อายุ หรุ่อความสืนัใจ้ทางเพิศึ

• การุคุ้มครุองสืาธิารุณะจ้ากรุายการุหรุ่อเน่ั�อหาซึึ่�งมีการุกรุะทำาความผิดู
ทางอาญา

• การุคุ้มครุองสืาธิารุณะเกี�ยวกับการุโฆษณา โดูยการุโฆษณานัั�นัจ้ะติ้อง
เป็นัไปในัลักษณะที�กฎหมายกำาหนัดู เช่ื่นั ต้ิองส่ื�อสืารุในัลักษณะที�ผู้ชื่ม
สืามารุถึรัุบรูุ้ไดู้โดูยจิ้ติสืำานึัก ต้ิองไม่มีลักษณะเป็นัการุไม่เคารุพิศัึกดิู�ศึรีุ
ความเป็นัมนุัษย์ การุเล่อกปฏิิบัติิไม่เป็นัธิรุรุม หรุ่อข้้อห้ามอ่�นัๆ ติามที�
กำาหนัดูไว้ในัมาติรุา 9 ข้อง AVMSD

บริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูมุ่งเน้ันัในัมาติรุการุข้องการุกำากับดููแลเน่ั�อหา
และการุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางปรุะเภท ทั�งการุคุ้มครุองผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาที�
เป็นัอันัติรุาย เน่ั�อหาที�กรุะตุ้ินัให้เกิดูความรุุนัแรุง และการุกรุะทำาความผิดูทาง
อาญา โดูยสืำาหรัุบ VSP นัั�นั เน่ั�องจ้ากเป็นับริุการุที�ผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมไม่มี
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อำานัาจ้บรุรุณาธิิการุ แต่ิเป็นัผู้ใช้ื่บริุการุซึึ่�งทำาหน้ัาที�เป็นัผู้ผลิติเน่ั�อหาและป้อนัเข้้า
สู่ืแพิลติฟัอร์ุม มาติรุการุในัปรุะเด็ูนันีั�จึ้งเป็นัไปในัทิศึทางที�กำาหนัดูหน้ัาที�การุกำากับ
ดููแลความเรีุยบรุ้อยข้องเน่ั�อหาบนัแพิลติฟัอรุ์มข้องผู้ให้บริุการุเป็นัสืำาคัญ ทั�งนีั�เพ่ิ�อ
ให้เจ้ตินัารุมณใ์นัการุคุ้มครุองผู้เยาว์ การุคุ้มครุองสืาธิารุณะจ้ากรุายการุหรุ่อเน่ั�อหาที�
กรุะตุ้ินัให้เกิดูความรุุนัแรุง และการุกรุะทำาความผิดูทางอาญา ติลอดูจ้นัการุคุ้มครุอง
สืาธิารุณะเกี�ยวกับการุโฆษณาบรุรุลุผล AVMSD จึ้งกำาหนัดูมาติรุการุ 10 ปรุะการุให้
ผู้ให้บริุการุ VSP ต้ิองดูำาเนิันัการุ ดัูงนีั� 

ต้ิองจัดูให่มี้เง้�อนิไขการให่บ้รกิาร VSP ซึ่�งสอดูคํล้องกับการคํุ้มคํรอง
ในิดู้านิต่ิางๆ ข้างต้ินิ

ต้ิองจัดูให่มี้เง้�อนิไขการให่บ้รกิาร VSP ซึ่�งไมไ่ดู้ทําติลาดู ขาย ห่รอ้
จดัูการโดูยผู้ให่บ้รกิารแพลติฟอรม์

มีช่องทางให่้ผู้ใช้บรกิารสามารถทราบไดู้ว่าวิดีูโอนิั�นิมีการส้�อสาร 
ในิทางการค้ําห่รอ้ไม่

จัดูให่้มีกลไกที�โปร่งใสและเป็นิมิติรต่ิอผู้ใช้ในิการรายงานิไปยัง 
ผูใ้ห่บ้รกิารแพลติฟอรม์ถึงเนิ้�อห่าซึ่�งละเมิดูการคํุม้คํรองติามที�กําห่นิดู

จดัูให่มี้ระบบซึ่�งผูใ้ห่บ้รกิารแพลติฟอรม์สามารถแจง้ถึงคํวามค้ํบห่น้ิา
และผลการดํูาเนินิิการจากการรายงานิเนิ้�อห่าซึ่�งละเมดิูการคํุ้มคํรอง

จัดูให่้มีระบบการย้นิยันิอายุของผู้ใช้งานิให่้สอดูคํล้องกับเนิ้�อห่า 
ซึ่�งอาจมีผลกระทบกระเท้อนิต่ิอพฒันิาการของผู้เยาว์

จดัูให่มี้ระบบซึ่�งผูใ้ชบ้รกิารสามารถประเมนิิคํะแนินิเนิ้�อห่าไดู้โดูยง่าย

จัดูให่้มีระบบคํวบคํุมการใช้งานิของผู้เยาว์ (parent control  
systems) ที�ผู้ใชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงไดู้

จดัูให่มี้กระบวนิการที�โปรง่ใส ง่ายและมีประสทิธิภาพสาํห่รบัการรบั
ขอ้รอ้งเรยีนิจากผูใ้ชง้านิเกี�ยวกับการปฏิิบติัิติามเง้�อนิไขที�กําห่นิดูไว ้

จัดูให่้มีมาติรการและเคํร้�องม้ออันิมีประสิทธิภาพในิการสร้าง 
คํวามรูเ้ท่าทันิส้�อ

มาติรการ 
10 ประการ

ที�ผู้ให่บ้รกิาร
VSP ต้ิอง

ดํูาเนินิิการ
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 สดัูสว่นิสาํห่รบัเนิ้�อห่าท้องถิ�นิ
AVMSD ไดู้มีการุกำาหนัดูถึึงสืัดูส่ืวนัข้องเน่ั�อหาที�นัำาเสืนัอบนัแพิลติฟัอรุ์ม

ข้องผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืียงออนัดูีมานัด์ูดู้วยเช่ื่นักันั โดูยเป็นัการุกำาหนัดู

โควติาเน่ั�อหาสืำาหรัุบเน่ั�อหาท้องถิึ�นัในัสืหภาพิยุโรุป ซึึ่�งกำาหนัดูให้จ้ะต้ิองมีเน่ั�อหา

ข้องสืหภาพิยุโรุปอยู่ไม่น้ัอยกว่ารุ้อยละ 30 โดูยคำานัวณจ้ากจ้ำานัวนัช่ื่�อเรุ่�อง 

ที�ปรุากฏิในัชัื่�นัวางซึึ่�งแสืดูงต่ิอผู้ใช้ื่บริุการุให้สืามารุถึเล่อกชื่มไดู้ ไม่ไดู้ใช้ื่ 

หลักเกณฑ์์ดู้านัการุนัับรุะยะเวลาการุออกอากาศึอย่างกรุณีข้องบริุการุส่ื�อแบบ

ดัู�งเดิูมที�มีติารุางเวลาออกอากาศึ เพ่ิ�อป้องกันัผู้ให้บริุการุเล่อกจั้ดูแสืดูงงานัข้อง

สืหภาพิยุโรุปซึึ่�งมีลักษณะเป็นัเรุ่�องยาว มีความยาวข้องเน่ั�อหามากมาจั้ดูแสืดูง 

ให้เล่อกรัุบชื่มเพีิยงไม่กี�รุายการุเพ่ิ�อให้ครุบติามสัืดูส่ืวนัรุ้อยละ 30 การุนัับสัืดูส่ืวนั

จ้ากช่ื่�อเรุ่�องจ้ะทำาให้เกิดูความหลากหลายข้องงานัที�ไดู้รัุบการุเผยแพิรุ่มากกว่า

 2.1.4 ค่ําธรรมเนีิยม

AVMSD ไม่ไดู้กำาหนัดูมาติรุการุเฉพิาะในัปรุะเด็ูนัการุกำากับดููแลการุ

ปรุะกอบกิจ้การุส่ื�อ เพีิยงแต่ิวางหลักการุสืำาคัญในัการุกำาหนัดูนิัยามข้องผู้ให้บริุการุ

ปรุะเภทต่ิางๆ และแนัวทางการุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัสืำาคัญ แต่ิในัปรุะเด็ูนั 

การุกำากับดููแลในัการุปรุะกอบกิจ้การุ ไม่ว่าจ้ะเป็นัเรุ่�องใบอนุัญาติ ค่าธิรุรุมเนีัยม 

หรุ่อการุแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุ AVMSD มิไดู้มีการุกำาหนัดูแนัวทางกลางไว้ 

แต่ิอย่างใดู จึ้งเป็นัเรุ่�องที�ปรุะเทศึสืมาชิื่กสืามารุถึกำาหนัดูแนัวทางการุกำากับดููแล 

ในัดู้านัดัูงกล่าวไดู้เอง รุวมถึึงในัปรุะเด็ูนัค่าธิรุรุมเนีัยมดู้วยเช่ื่นักันั

AVMS กําห่นิดูสดัูสว่นิเนิ้�อห่า
ต้ิองมีเนิ้�อห่าของสห่ภาพยโุรป
ไมน่ิอ้ยกวา่

30
รอ้ยละ



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล 7777

 2.1.5 สรุป

สืหภาพิยุโรุปมี AVMSD เป็นัเครุ่�องม่อหลักในัการุกำากับดููแล OTT โดูย
ปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ที�สืำาคัญค่อการุกำาหนัดูนิัยามข้องบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง OTT 
ไว้อย่างชัื่ดูเจ้นัในั AVMSD จึ้งทำาให้สืามารุถึกำาหนัดูกลุ่มเป้าหมายที�จ้ะกำากับดููแลไดู้
แน่ันัอนั ทั�งยงัเห็นัถึึงความแติกต่ิางข้อง OTT ปรุะเภทต่ิางๆ จ้นันัำาไปสู่ืการุแยก VSP  
ออกมาเป็นัการุเฉพิาะให้มีแนัวทางการุกำากับดููแลที�แติกต่ิางจ้ากบริุการุส่ื�อภาพิ
และเสีืยง OTT แบบออนัดีูมานัด์ูที�ผู้ให้บริุการุมีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ โดูยเน้ันัที� 
การุกำากับดููแลการุเข้้าถึึงข้องผู้ใช้ื่บริุการุดู้วยการุยน่ัยนััอายุและมาติรุการุ parental 
control รุวมถึึงการุมมีาติรุการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุและผู้ให้บริุการุในัข้ณะเดูยีวกันั 
จ้ากเน่ั�อหาที�ละเมิดูกฎหมายบนัแพิลติฟัอรุ์มที�เกิดูขึ้�นัจ้ากผู้ใช้ื่บริุการุที�นัำาเข้้า 
เน่ั�อหานัั�นั

ทั�งนีั� กรุอบข้องกฎหมายเน้ันัที�การุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัหลัก  
โดูยมุ่งเนั้นัให้เกิดูการุให้บริุการุข้้ามพิรุมแดูนัโดูยเสืรุีในัสืหภาพิยุโรุป จึ้งไดู้
กำาหนัดูหลักการุกำากับดููแลติามหลักแหล่งกำาเนิัดู ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืียง
แบบออนัดีูมานัด์ูจึ้งสืามารุถึอยู่ใต้ิการุกำากับดููแลเพีิยงปรุะเทศึใดูปรุะเทศึหนึั�งที�
ตินัมีสืำานัักงานัใหญ่ และเป็นัแหล่งอำานัาจ้บรุรุณาธิิการุ และสืามารุถึให้บริุการุ
ไปยังปรุะเทศึอ่�นัๆ ในัสืหภาพิยุโรุปโดูยไม่ต้ิองเข้้าไปแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุหรุ่อ
ข้อรัุบอนุัญาติในัปรุะเทศึนัั�นัๆ อีก ในัแง่นีั�เป็นัการุลดูความซึ่ำ�าซ้ึ่อนัในัการุกำากับ
ดููแลรุะหว่างปรุะเทศึสืมาชิื่ก ทั�งยังเป็นัช่ื่องทางให้เกิดูการุเผยแพิรุ่เน่ั�อหาข้อง 
สืหภาพิยุโรุปจ้ากปรุะเทศึหนึั�งไปยังปรุะเทศึสืมาชิื่กอ่�นัๆ อีกดู้วย

เห็นัไดู้ว่าความพิยายามข้องยุโรุปค่อการุสืรุ้างความเท่าเทียมกันั 
ในัการุแข่้งขั้นัรุะหว่างผู้ให้บริุการุส่ื�อแบบดัู�งเดิูม และผู้ให้บริุการุส่ื�อ OTT โดูยการุ
สืรุ้างกรุอบทางกฎหมายเพิ่�อกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัสืำาคัญ แติ่การุกำากับดููแล 
ดัูงกล่าวเป็นัไปในัลักษณะไม่ลงไปควบคุมมากจ้นัเกินัไป (Light-touch regulation) 
แต่ิก็มีการุดึูงผู้ให้บริุการุ OTT เข้้าสู่ืรุะบบ เพ่ิ�อวัติถุึปรุะสืงค์ในัการุกำากับดููแล 
เน่ั�อหาและคุ้มครุองผู้บริุโภคเป็นัสืำาคัญ มากกว่าการุกำากับดููแลเพ่ิ�อหารุายไดู้ให้
แก่ปรุะเทศึ ส่ืวนัความพิยายามในัการุหารุายไดู้เข้้าปรุะเทศึจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT  
จ้ะมาในัรูุปการุแก้ไข้กฎหมายภาษีอากรุ และการุส่ืงเสืริุมให้เกิดูการุเผยแพิรุ่เน่ั�อหา
เพ่ิ�อสืรุ้างรุายไดู้ให้แก่ผู้ผลิติเน่ั�อหามากกว่า
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2.2.1 ห่นิว่ยงานิกํากับดูแูล

การุกำากับดููแลกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัในัรุาชื่อาณาจั้กรุ
เดูนัมาร์ุกนัั�นัอยู่ภายใต้ิความรัุบผิดูชื่อบข้องหน่ัวยงานัหลัก 2 หน่ัวยงานัดู้วยกันั
ค่อ คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ั (Radio and Television Board: Radio- 
og tv-nævnet) ซึึ่�งทำาหน้ัาที�กำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหา และองค์การุพิลังงานั 
แห่งเดูนัมาร์ุก (Danish Energy Agency: Energistyrelsen) ซึึ่�งทำาหน้ัาที�กำากับดููแล
คล่�นัความถีึ�ที�ใช้ื่ในัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง โดูยในัดู้านัการุกำากับดููแลเน่ั�อหานัั�นั 
คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัอยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแลข้องกรุะทรุวงวัฒนัธิรุรุม
(Ministry of Culture: Kulturministeriet) ติาม Radio and Television Act 
(radio- og fjernsynslovens) ทั�งนีั� คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ 
ในัการุกำากับดููแลการุปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง โดูยมีวิธีิการุกำากับดููแล
กิจ้การุแต่ิละปรุะเภทแติกต่ิางกันัออกไป

 2.2.2 วธีิการกํากับดูแูล

Radio and Television Act กำาหนัดูนิัยามข้องการุปรุะกอบกิจ้การุ 
แพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงว่าหมายถึึงการุกรุะทำา 4 ปรุะการุ ดัูงต่ิอไปนีั�

1)  การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงเน่ั�อหารุายการุไปยังสืาธิารุณะผ่านัรุะบบวิทยุ
2)  การุเผยแพิรุ่เน่ั�อหารุายการุภาพิและเสืียงผ่านัการุรัุบสัืญญาณทาง

อากาศึ (communal aerial installations) ซึึ่�งนัอกเหน่ัอไปจ้ากการุ
แพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงเน่ั�อหารุายการุไปยังสืาธิารุณะผ่านัรุะบบวิทยุ

3)  การุแพิรุภ่าพิกรุะจ้ายเสืยีงเน่ั�อหารุายการุโทรุทศัึน์ัไปยงัสืาธิารุณะดูว้ย
วิธีิการุส่ื�อสืารุอิเล็กทรุอนิักส์ือ่�นัๆ 

2.2 ราชอาณ์าจกัรเดูนิมารก์ราชอาณ์าจกัรเดูนิมารก์
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4)  การุให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู ซึึ่�งมีวัติถุึปรุะสืงค์
หลักในัการุให้ข้้อมูล ให้ความบันัเทิง หรุ่อให้ความรูุ้ ในัรูุปแบบเน่ั�อหา
รุายการุไม่ว่าจ้ะมีเสีืยงหรุ่อไม่ก็ติาม ไปยังสืาธิารุณะโดูยวิธีิการุส่ื�อสืารุ
อิเล็กทรุอนิักส์ื

จ้ากนิัยามข้้างต้ินั คณะกรุรุมการุวทิยุและโทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุกำากับดููแล
ทั�งกิจ้การุวิทยุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัซึึ่�งเป็นัการุให้บริุการุในัลักษณะ 
ดัู�งเดิูมที�มีการุให้บริุการุเน่ั�อหาติามติารุางเวลาออกอากาศึ นัอกจ้ากนีั�ยังกำากับดููแล
ไปถึึงการุให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูอีกดู้วย โดูยสืำาหรัุบการุให้
บริุการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัซึึ่�งมีสืถึานีัอยู่ในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกนัั�นั ผู้ให้บริุการุ 
จ้ะต้ิองไดู้รัุบอนุัญาติจ้ากคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัเสีืยก่อนั ไม่ว่าจ้ะเป็นั 
การุให้บริุการุในัรุะดัูบชื่าติิหรุ่อรุะดัูบท้องถิึ�นั อย่างไรุก็ติาม คณะกรุรุมการุไม่มี
อำานัาจ้กำากับดููแลผู้ให้บริุการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัซึ่ึ�งมีสืถึานีัอยู่ในัต่ิางปรุะเทศึ 
แม้จ้ะไดู้มีการุแพิรุ่ภาพิและกรุะจ้ายเสีืยงเข้้ามายังรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกก็ติาม
(Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.c, n.d.f, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

สืำาหรัุบการุกรุะจ้ายเสีืยงวิทยุนัั�นั ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองย่�นัขึ้�นัทะเบียนัต่ิอ 
คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ั หากแต่ิการุให้บริุการุวิทยุผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติและ
พิอดูแคสื ไม่จ้ำาเป็นัต้ิองข้อรัุบอนุัญาติแต่ิอย่างใดู (Slots- og Kulturstyrelsen, 
n.d.e, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ส่ืวนัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง
โทรุทัศึน์ันัั�นัไม่ว่าจ้ะเป็นัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงผ่านัทางช่ื่องทางใดู รุวมถึึงทาง
อินัเทอร์ุเน็ัติ หากเป็นัการุใหบ้ริุการุที�ออกอากาศึติามผังติารุางรุายการุ (linear tv)  
ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองย่�นัข้อขึ้�นัทะเบียนัจ้ากคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ั (Slots- 
og Kulturstyrelsen, n.d.d, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

การุให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูอยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแล
ข้องคณะกรุรุมการุวทิยุและโทรุทัศึน์ั ติาม Radio and Television Act เช่ื่นักันั โดูย
ผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ต้ิองขึ้�นัทะเบียนัผู้ให้บริุการุต่ิอคณะกรุรุมการุวิทยแุละโทรุทัศึน์ั 
โดูยบริุการุที�จ้ะเป็นับริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูจ้ะต้ิองมีลักษณะดัูงนีั� 
(Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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บริุการุนัั�นัมีวัติถุึปรุะสืงค์หลักเพ่ิ�อให้บริุการุเน่ั�อหาภาพิและเสีืยง 
ทั�งนีั� บริุการุดัูงกล่าวอาจ้เป็นัการุให้บริุการุหลัก หรุ่อเป็นัการุ 
ให้บริุการุเสืริุมที�มีอยูใ่นับริุการุหลักอย่างอ่�นัก็ไดู้

ผู้ชื่มสืามารุถึเข้้าถึึงเน่ั�อหาไดู้ทุกเม่�อติามต้ิองการุ

เน่ั�อหาถูึกจั้ดูเรีุยงนัำาเสืนัอในัลักษณะแค็ติติาล็อกรุายการุ

รุายการุมีวัติถุึปรุะสืงค์เพ่ิ�อให้ข้้อมูล ให้ความบันัเทิง หรุ่อให้ความรูุ้ 
ผ่านัรุะบบอินัเทอร์ุเน็ัติ

เน่ั�อหาจ้ะต้ิองมีเจ้ตินัานัำาเสืนัอต่ิอสืาธิารุณะและมีลักษณะที�น่ัาจ้ะ 
เกิดูผลกรุะทบต่ิอสืาธิารุณะอย่างมีนััยสืำาคัญไดู้

ผู้ให้บริุการุมีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุเหน่ัอเน่ั�อหาที�ตินัเองให้บริุการุ
กล่าวค่อผู้ให้บริุการุมีอำานัาจ้ในัการุเล่อกสืรุรุและจั้ดูเรีุยงเน่ั�อหา 
ที�จ้ะนัำาเสืนัอ ซึึ่�งองค์ปรุะกอบนีั�ทำาให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบ
ออนัดีูมานัด์ูแติกต่ิางจ้ากบริุการุวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ ซึึ่�ง
เน่ั�อหานัั�นัผลิติและนัำาเสืนัอโดูยผู้ใช้ื่บริุการุผ่านัทางแพิลติฟัอรุม์ข้อง
ผู้ให้บริุการุ โดูยผู้ให้บริุการุไม่มีอำานัาจ้ในัการุเล่อกสืรุรุที�จ้ะนัำาเข้้า
ซึึ่�งเน่ั�อหาดัูงกล่าว ดัูงนัั�นั ผู้ให้บริุการุวิดีูโอแชื่ริุ�ง เช่ื่นั YouTube 
จึ้งไม่อยู่ภายใต้ินิัยามบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงออนัดีูมานัด์ู แต่ิช่ื่อง
รุายการุบนัแพิลติฟัอร์ุม YouTube อาจ้ติกอยูใ่นันิัยามข้องบริุการุ
ส่ื�อภาพิและเสีืยงออนัดีูมานัด์ูไดู้
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ผู้ให้บริุการุที�อยู่ในัข่้ายที�จ้ะต้ิองขึ้�นัทะเบียนัส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู
จ้ะต้ิองเป็นัผู้ให้บริุการุที�อยู่ในัเข้ติอำานัาจ้ข้องรุาชื่อาณาจ้ักรุเดูนัมาร์ุก ซึึ่�งติาม
ปรุะกาศึว่าดู้วยการุขึ้�นัทะเบียนับริุการุเน่ั�อหารุายการุ กำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิ
และเสีืยงออนัดีูมานัด์ูอยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้ข้องรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกหาก

1)  ผู้ให้บริุการุมีสืำานัักงานัใหญ่ในัรุาชื่อาณาจ้ักรุเดูนัมารุ์ก และมีอำานัาจ้
ตัิดูสิืนัใจ้เกี�ยวกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงอยู่ในัรุาชื่อาณาจั้กรุ
เดูนัมาร์ุก

2)  มีสืำานัักงานัใหญใ่นัรุาชื่อาณาจ้กัรุเดูนัมารุก์ แต่ิมีแหล่งอำานัาจ้ติดัูสิืนัใจ้
เกี�ยวกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงอยู่ในัปรุะเทศึสืมาชิื่กสืหภาพิยุโรุป
อ่�นันัอกจ้ากรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก จ้ะต้ิองปรุากฏิว่าผู้ให้บริุการุ 
มีสัืดูส่ืวนัข้องลูกจ้้างที�ทำาหน้ัาที�เกี�ยวดู้วยการุให้บริุการุดัูงกล่าวอยู่ในั
รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกเป็นัสืำาคัญ หากสัืดูส่ืวนัข้องลูกจ้้างที�ทำาหน้ัาที�
เกี�ยวดู้วยการุให้บริุการุดัูงกล่าวอยู่ในัอีกปรุะเทศึหนึั�งซึึ่�งเป็นัแหล่ง
อำานัาจ้ติัดูสิืนัใจ้เกี�ยวกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสืียง ปรุะเทศึดัูงกล่าว 
จ้ะมีอำานัาจ้เหน่ัอผู้ให้บริุการุแพิรุ่ภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู

3)  หากปรุากฏิว่าสัืดูส่ืวนัข้องลูกจ้้างที�ทำาหน้ัาที�เกี�ยวดู้วยการุให้บริุการุ
ดัูงกล่าวที�อยู่ในัรุาชื่อาณาจ้ักรุเดูนัมารุ์กและปรุะเทศึสืมาชื่ิกสืหภาพิ
ยุโรุปอ่�นัเท่ากันั ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองมีสืำานัักงานัใหญ่ในัรุาชื่อาณาจั้กรุ
เดูนัมาร์ุก

4)  ผู้ให้บริุการุมีสืำานัักงานัใหญ่ในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก แต่ิมีแหล่ง
อำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เกี�ยวกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสืียงอยู่ในัปรุะเทศึ
อ่�นันัอกสืหภาพิยุโรุป หรุ่อมีแหล่งอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เกี�ยวกับการุแพิรุ่
ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกแต่ิมีสืำานัักงานัใหญ่ 
อยู่ในัปรุะเทศึอ่�นันัอกสืหภาพิยุโรุป ผู้ให้บริุการุจ้ะอยู่ในัอำานัาจ้ข้อง 
รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกต่ิอเม่�อสัืดูส่ืวนัข้องลูกจ้้างที�ทำาหน้ัาที�เกี�ยวดู้วย
การุให้บริุการุดัูงกล่าวอยูใ่นัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกเป็นัสืำาคัญ

รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกยังรัุบเอาการุแก้ไข้ AVMSD ล่าสุืดูเกี�ยวกับการุ
กำาหนัดูแนัวทางการุกำากับดููแลเน่ั�อหาข้องวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติมาใช้ื่บังคับดู้วย 
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โดูยไดู้แก้ไข้ Radio and Television Act เพิิ�มเติิมบทบัญญัติิส่ืวนัที� 8a 
ครุอบคลุมเน่ั�อหาเกี�ยวกับการุกำากับดููแลวิดีูโอแชื่ริุ�งผ่านัอินัเทอรุ์เน็ัติ กำาหนัดูให้ 
ผู้ให้บริุการุ VSP จ้ะต้ิองขึ้�นัทะเบียนักับคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ั โดูย
กำาหนัดูนิัยามข้องบริุการุ VSP หมายถึึงบริุการุซึึ่�งมีวัติถุึปรุะสืงค์หลักหรุ่อส่ืวนัหนึั�ง
เพ่ิ�อนัำาเสืนัอเน่ั�อหารุายการุ หรุ่อเน่ั�อหาวิดีูโอซึึ่�งผู้ใช้ื่บริุการุเป็นัผู้สืรุ้างขึ้�นั หรุ่อ 
ทั�งสืองปรุะการุต่ิอสืาธิารุณะเพ่ิ�อให้ข้้อมูล ให้ความบันัเทิง หรุ่อให้ความรูุ้ผ่านัทาง 
การุส่ื�อสืารุอิเล็กทรุอนิักส์ืที�ผู้ให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมไม่มีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ 
ทั�งนีั�รุวมถึึงกรุณีที�ผู้ให้บริุการุใช้ื่วิธีิการุอัติโนัมัติิและอัลกอริุทึมในัการุแสืดูงเน่ั�อหา 
ที�ให้บริุการุ โดูยผู้ให้บริุการุอาจ้เป็นับุคคลธิรุรุมดูาหรุ่อนิัติิบุคคลก็ไดู้

ทั�งนีั� กฎหมายกำาหนัดูให้รัุฐมนัติรีุว่าการุกรุะทรุวงวัฒนัธิรุรุมมีอำานัาจ้
กำาหนัดูมาติรุการุกำากับดููแล VSP เพ่ิ�อให้ VSP ใช้ื่มาติรุการุที�เหมาะสืมในัการุคุ้มครุอง
ผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุาย และกำาหนัดูกฎเกณฑ์์เกี�ยวกับการุเก็บข้้อมูล 
ส่ืวนับุคคลข้องผู้เยาว์บนัแพิลติฟัอรุ์มที�ให้บริุการุเพิ่�อวัติถุึปรุะสืงค์ทางการุค้าดู้วย
รุวมถึึงให้ VSP ใช้ื่มาติรุการุที�เหมาะสืมในัการุคุ้มครุองสืาธิารุณะจ้ากเน่ั�อหา 
ที�กรุะตุ้ินัให้เกิดูความรุุนัแรุงหรุ่อความเกลียดูชัื่ง เน่ั�อหาที�เป็นัความผิดูทางอาญา
เกี�ยวกับการุก่อการุรุ้าย ความผิดูเกี�ยวกับส่ื�อลามกเด็ูก ความผิดูเกี�ยวกับการุเหยียดู
เช่ื่�อชื่าติิและการุสืรุ้างความเกลียดูชัื่งต่ิอคนัต่ิางชื่าติิติามปรุะมวลกฎหมายอาญา
นัอกจ้ากนีั� ยังไดู้กำาหนัดูให้รัุฐมนัติรีุว่าการุกรุะทรุวงวัฒนัธิรุรุมกำาหนัดูกฎเกณฑ์์
เกี�ยวกับการุโฆษณา การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั และการุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากดู้วย

 2.2.3 การกํากับดูแูลเนิ้�อห่า 

คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุ
กำากับดููแลเน่ั�อหาจ้ากผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืียงแบบ
ออนัดูีมานัด์ูติามที�กฎหมาย Radio and Television Act 
กำาหนัดู ซึึ่�งรัุบเอาหลักการุจ้าก AVMSD มาบัญญัติิไว้เป็นั
กฎหมายภายในัปรุะเทศึ โดูยมีหลักการุกำากับดููแลเน่ั�อหา 
ที�สืำาคัญ (Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.b, อ้างถึึงในั
สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) แยกออกไดู้เป็นั 2 ปรุะเด็ูนัหลัก 
ค่อดู้านัการุคุ้มครุองผู้เยาว์ และการุกำาหนัดูอายุที�เหมาะสืม
สืำาหรัุบผู้ชื่ม ดัูงนีั�
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การ์กำหนดิอายุทัี�เหมาะสมสำหร์ับผู้้้ช้มในร์าช้อาณาจ่ักร์เดินมาร์์ก 

แบง่ระดัูบของเนิ้�อห่าสาํห่รบั 4 ชว่งอายุ

เนิ้�อห่าที�เห่มาะสม
สาํห่รบัทกุวยั

เนิ้�อห่าที�ไมเ่ห่มาะสม
สาํห่รบัเด็ูก

อายตุิำากวา่ 7 ปี

เนิ้�อห่าที�ไมเ่ห่มาะ
สมสาํห่รบัเด็ูกอายุ

ติำากวา่ 11 ปี

เนิ้�อห่าที�ไมเ่ห่มาะ
สมสาํห่รบัเด็ูกอายุ

ติำากวา่ 15 ปี

 การคํุ้มคํรองผูเ้ยาว์
• เน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุายซึึ่�งอาจ้กรุะทบต่ิอพัิฒนัาการุทางรุ่างกาย จิ้ติใจ้ 

หรุ่อศีึลธิรุรุมข้องผู้เยาว์ รุวมถึึงเน่ั�อหารุายการุที�มีส่ื�อลามกหรุ่อการุใช้ื่
ความรุุนัแรุงที�ไม่เหมาะสืมเป็นัส่ืวนัปรุะกอบ จ้ะต้ิองเผยแพิรุ่ในัลักษณะ
ที�ไม่ทำาให้ผู้เยาว์สืามารุถึเข้้าถึึงเน่ั�อหาดัูงกล่าวไดู้เป็นัการุทั�วไป โดูยอาจ้
ใช้ื่มาติรุการุควบคุมเวลา มาติรุการุจ้ำากัดูอายุ หรุ่อมาติรุการุทางเทคนิัค 
อ่�นัๆ ซึึ่�งจ้ะต้ิองไดู้สัืดูส่ืวนักับผลกรุะทบในัทางลบที�จ้ะเกิดูขึ้�นัจ้ากการุ
รัุบชื่มเน่ั�อหานัั�นั

• เน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุายเช่ื่นัเน่ั�อหาที�มีการุใช้ื่ความรุุนัแรุงที�ไม่เหมาะสืม 
หรุ่อส่ื�อลามก จ้ะต้ิองมีมาติรุการุเช่ื่นัการุเข้้ารุหัสืหรุ่อการุจ้ำากัดู 
การุเข้้าถึึงโดูยผู้ปกครุอง

• การุจั้ดูเก็บข้้อมูลส่ืวนับุคคลข้องผู้เยาว์จ้ะติ้องไม่ถูึกใช้ื่เพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ั 
ในัทางการุค้า

 การกําห่นิดูอายุที�เห่มาะสมสาํห่รบัผู้ชม
เน่ั�อหารุายการุจ้ะต้ิองมีการุแสืดูงอายุข้องผู้ชื่มในัลักษณะที�ชัื่ดูเจ้นั 

และเหมาะสืม โดูยแบ่งรุะดัูบข้องเน่ั�อหาสืำาหรัุบ 4 ช่ื่วงอายุ ไดู้แก่ 1) เน่ั�อหา 
ที�เหมาะสืมสืำาหรัุบทุกวัย 2) เน่ั�อหาที�ไม่เหมาะสืมสืำาหรัุบเด็ูกอายุติำ�ากว่า 7 ปี  
3) เน่ั�อหาที�ไม่เหมาะสืมสืำาหรัุบเด็ูกอายุติำ�ากว่า 11 ปี และ 4) เน่ั�อหาที�ไม่เหมาะสืม
สืำาหรัุบเด็ูกอายุติำ�ากว่า 15 ปี
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อย่างไรุก็ติาม เน่ั�อหาบางปรุะเภท ไดู้รัุบการุยกเว้นัจ้ากการุแสืดูง

เครุ่�องหมายอายุสืำาหรัุบผู้รัุบชื่ม ไดู้แก่ ข่้าวและสืถึานัการุณ์ปัจ้จุ้บันั รุายการุ 

ให้ความรูุ้และการุวิจั้ย เน่ั�อหารุายการุเกี�ยวกับกิจ้กรุรุมไม่แสืวงหากำาไรุ การุเม่อง

หรุ่อศึาสืนัา รุายการุเพิลง รุายการุกีฬา รุายการุเกี�ยวกับงานัอดิูเรุก และการุพัิกผ่อนั

หย่อนัใจ้ การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงสืดู และตัิวอย่างรุายการุ

อนึั�ง เพ่ิ�อการุคุ้มครุองสืาธิารุณะให้สือดูคล้องกับ AVMSD ผู้ให้บริุการุส่ื�อ

ภาพิและเสีืยงออนัดีูมานัด์ูจ้ะต้ิองไม่ส่ืงเสืริุมให้เกิดูความเกลียดูชัื่งอันัเน่ั�องมาจ้าก

เพิศึ เช่ื่�อชื่าติิ สีืผิว ชื่าติิพัินัธ์ุิ แหล่งกำาเนิัดู ความผิดูปกติิทางพัินัธุิกรุรุม ภาษา 

ศึาสืนัา ความเช่ื่�อ มุมมองทางการุเม่อง ชื่นักลุ่มน้ัอย ฐานัะทางการุเงินั ชื่าติิกำาเนิัดู  

ความพิิการุ อาย ุสัืญชื่าติิ การุแสืดูงออกทางเพิศึ หรุ่อปัจ้จั้ยอ่�นัๆ และเน่ั�อหารุายการุ

ที�นัำาเสืนัอจ้ะต้ิองไม่เป็นัไปในัลักษณะส่ืงเสืริุมการุก่อการุรุ้าย

บริุการุวิดีูโอออนัดูีมานัด์ูเน้ันัมาติรุการุข้องการุกำากับดููแลเน่ั�อหาและการุ

จ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางปรุะเภท ทั�งการุคุ้มครุองผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุาย

เน่ั�อหาที�กรุะตุ้ินัให้เกิดูความรุุนัแรุง และการุกรุะทำาความผิดูทางอาญา และ 

ผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ต้ิองเก็บบันัทึกรุายการุที�ออกอากาศึแบบเต็ิมรุายการุซึึ่�งรุวมถึึง 

ช่ื่วงพัิกและช่ื่วงโฆษณา ไว้ไม่น้ัอยกว่า 6 เดู่อนั โดูยต้ิองไม่มีการุแก้ไข้ ลบ หรุ่อ

ทำาลาย (Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

นัอกเหน่ัอจ้ากที�กล่าวมา รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกยังส่ืงเสืริุมให้เกิดูความ 

เท่าเทียมในัการุเข้้าถึึงส่ื�อ โดูยกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงออนัดีูมานัด์ู

มีหน้ัาที�เช่ื่นัเดูียวกับผู้ให้บริุการุสื่�ออ่�นัๆ ที�จ้ะติ้องทำาให้เน่ั�อหาข้องตินัเองสืามารุถึ

เข้้าถึึงไดู้โดูยกลุ่มบุคคลที�มีความบกพิรุ่องทางดู้านัรุ่างกาย มีมาติรุการุที�เหมาะสืม 

ไดู้สัืดูส่ืวนั เช่ื่นั การุจั้ดูให้มีภาษาม่อ คำาบรุรุยายปรุะกอบ หรุ่อคำาอธิิบายเพิิ�มเติิม 

และจ้ะต้ิองจั้ดูทำาแผนัการุดูำาเนิันังานัเพ่ิ�อให้บรุรุลุวัติถุึปรุะสืงค์ข้้างต้ินัเสืนัอ 

ต่ิอคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัเพ่ิ�อข้อความเห็นัชื่อบ และจั้ดูทำารุายงานั 

ผลการุดูำาเนิันังานัทุกๆ 3 ปี
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การุสืนัับสืนัุนัทางการุเงินัหมายถึึง การุให้ความชื่่วยเหล่อทาง 
การุเงนิัไม่ว่าทางติรุงหรุ่อทางออ้มแกรุ่ายการุ จ้ากบคุคลธิรุรุมดูา
หรุ่อนิัติิบุคคล ซึ่ึ�งไม่ใช่ื่ตัิวผู้แพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงเอง ทั�งนีั�  
การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงรุายการุที�ไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันัทาง 
การุเงินัจ้ะต้ิองอยูใ่นับังคับข้องกฎหมายค่อ รุายการุจ้ะต้ิองแสืดูง
ให้ชัื่ดูเจ้นัซึึ่�งช่ื่�อ โลโก้ หรุ่อสัืญลักษณ์อ่�นั รุวมถึึงผลิติภัณฑ์์หรุ่อ
บริุการุข้องผู้ให้การุสืนัับสืนุันัในัช่ื่วงเริุ�มต้ินัหรุ่อเม่�อจ้บรุายการุ
หรุ่อทั�งสืองชื่่วง อย่างไรุก็ติาม ห้ามมิให้มีการุรัุบสืนัับสืนัุนั

1. ข้อห้ามในการิโฆษณา

2. การิริับการิสื่นับสื่นุนทางการิเงิน

ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ั 
เชิื่งพิาณิชื่ย์สืำาหรัุบบุหรีุ�และผลิติภัณฑ์์ยาสูืบต่ิางๆ 

ห้ามมิให้มีการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ั 
เชิื่งพิาณิชื่ย์สืำาหรัุบผลิติภัณฑ์์ยาที�ต้ิองใช้ื่ใบสัื�งยาจ้ากแพิทย์และ 
การุรัุกษาเชิื่งการุแพิทย์ต่ิางๆ 

ห้ามมิให้ออกอากาศึโฆษณาสืำาหรัุบองค์กรุนัายจ้้าง สืหภาพิ
การุค้า กลุ่มศึาสืนัา กลุ่มการุเม่อง หรุ่อบุคคลผู้ให้รัุบหรุ่อเข้้าชิื่ง
ติำาแหน่ังทางการุเม่อง

ห้ามมิให้มีการุโฆษณาทางพิาณิชื่ย์ที�มีการุส่ื�อสืารุทางการุเม่อง
ในัช่ื่วงเวลาเล่อกตัิ�งหรุ่อการุลงปรุะชื่ามติิ ตัิ�งแต่ิมีการุปรุะกาศึ
กำาหนัดูการุเล่อกตัิ�งหรุ่อลงปรุะชื่ามติินัั�นั ทั�งนีั�ไม่เกินั 3 เดู่อนั
ก่อนัถึึงกำาหนัดูเวลาดัูงกล่าว

สืำาหรัุบการุกำากับดููแลเน่ั�อหาการุโฆษณา การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั และ

การุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก Radio and Television Act กำาหนัดูหลักเกณฑ์์

สืำาหรุับเน่ั�อหารุายการุโทรุทัศึน์ั รุวมถึึงรุายการุทางบรุิการุส่ื�อภาพิและเสืียงแบบ

ออนัดีูมานัด์ูไว้ โดูยมีหลักการุสืำาคัญดัูงนีั� 
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ห้ามมิให้ใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากในัรุายการุที�ออกอากาศึ
ในับริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ู ซึึ่�งหมายถึึง  
การุแสืดูงหรุ่อกล่าวถึึงผลิติภัณฑ์์ บริุการุ หรุ่อเครุ่�องหมายการุค้า
ในัลักษณะเป็นัส่ืวนัหนึั�งข้องเน่ั�อหารุายการุเพ่ิ�อเรีุยกรัุบ 
ค่าธิรุรุมเนีัยมหรุ่อผลติอบแทนัอ่�นัๆ 

ข้้อห้ามดัูงกล่าวข้้างต้ินัไม่รุวมถึึงการุแสืดูงหรุ่อการุอ้างอิงถึึง
ผลิติภัณฑ์์ บริุการุหรุ่อเครุ่�องหมายการุค้า หากผลิติภัณฑ์์ บริุการุ
หรุ่อเครุ่�องหมายการุค้านัั�นัไม่มีมูลค่าอย่างมีนััยสืำาคัญ และผู้ให้
บริุการุส่ื�อที�เกี�ยวข้้องหรุ่อผู้เกี�ยวข้้องอ่�นัๆ ไม่ไดู้รัุบค่าติอบแทนั
หรุ่อผลติอบแทนัอ่�นัๆ จ้ากการุแสืดูงหรุ่ออ้างถึึงผลิติภัณฑ์์ 
บริุการุ หรุ่อเครุ่�องหมายการุค้านัั�นั

3. การิใช้ผ่ลิตภัณฑ์์ปริะกอบฉาก

ทางการุเงินัจ้ากผู้ผลิติหรุ่อผู้ข้ายผลิติภัณฑ์์ยาที�ต้ิองใช้ื่ใบสัื�งยา
จ้ากแพิทย์

การุให้การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัจ้ะต้ิองไม่มีอิทธิิพิลต่ิอเน่ั�อหา
รุายการุในัลักษณะที�กรุะทบถึึงอำานัาจ้บรุรุณาธิิการุข้อง 
ผู้ให้บริุการุส่ื�อ 

รุายการุที�ไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัต้ิองไม่ส่ืงเสืริุมให้เกิดู
การุซ่ึ่�อข้ายผลิติภัณฑ์์หรุ่อบริุการุข้องผู้ให้การุสืนัับสืนุันัหรุ่อข้อง
บุคคลอ่�นัๆ และติ้องไม่เป็นัการุโฆษณาผลิติภัณฑ์์หรุ่อบรุิการุ
ข้องตินัเอง

ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงต้ิองไม่รัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุ
เงินัจ้ากธุิรุกิจ้ซึึ่�งมีกิจ้การุหลักเป็นัการุผลิติหรุ่อข้ายบุหรีุ�หรุ่อ
ผลิติภัณฑ์์ยาสูืบ

รุายการุข่้าวและสืถึานัการุณ์ปัจ้จุ้บันัจ้ะต้ิองไม่มีการุสืนัับสืนุันั
ทางการุเงินั
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อนึั�ง Radio and Television Act ให้อำานัาจ้รัุฐมนัติรีุว่าการุกรุะทรุวง

วัฒนัธิรุรุมกำาหนัดูกฎหมายลำาดัูบรุองเกี�ยวดู้วยการุโฆษณา การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั 

และการุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉากในัส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูซึึ่�งมี 

รุายละเอียดูเกี�ยวกับการุคุ้มครุองผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุาย รุวมถึึงการุ

โฆษณาซึ่ึ�งอาศัึยปรุะโยชื่น์ัจ้ากความเป็นัผู้เยาว์ซึึ่�งข้าดูปรุะสืบการุณ์ การุเสืนัอ

เน่ั�อหาโฆษณาที�ต้ิองชื่อบดูว้ยกฎหมายและมคีวามรุบัผิดูชื่อบติอ่สัืงคม ไมส่่ืงเสืริุมให้

เกิดูความรุุนัแรุง การุยยุงให้เกิดูความเกลยีดูชัื่งจ้ากความแติกติา่ง การุเล่อกปฏิิบัติิ

ที�ไม่เป็นัธิรุรุมไม่ว่าดู้วยเพิศึ เช่ื่�อชื่าติิ เผ่าพัินัธ์ุิ ศึาสืนัา ความเช่ื่�อ สืภาพิรุ่างกาย หรุ่อ

อายุ ข้้อกำาหนัดูเกี�ยวกับการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหารุายการุที�ไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั

รุวมถึึงข้้อห้ามข้้อจ้ำากัดูในัการุโฆษณาสิืนัค้าและบริุการุบางรุายการุ เช่ื่นั เครุ่�องดู่�ม 

แอลกอฮอล์ และการุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก ทั�งนีั� หากผู้ให้บริุการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหา

ที�ละเมิดูกฎหมายข้้างต้ินั คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุสัื�งให้ 

ผู้ให้บริุการุชีื่�แจ้งข้้อเท็จ้จ้ริุง ทั�งนีั� หากมีการุละเมิดูกฎหมาย คณะกรุรุมการุสืามารุถึ

สืามารุถึดูำาเนิันัการุกำาหนัดูโทษปรัุบไดู้ 

เพ่ิ�อให้ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึทรุาบถึึงติัวผู้ให้บริุการุและสืามารุถึรุ้องเรีุยนั 

เกี�ยวกับการุให้บริุการุไดู้ ผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืียงแบบออนัดูีมานัด์ูจ้ะติ้อง

จั้ดูให้ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึเข้้าถึึงข้้อมูลช่ื่�อบริุการุ ที�อยู่ข้องผู้ให้บริุการุ ข้้อมูลการุ

ติิดูต่ิอผู้ให้บริุการุ ซึึ่�งรุวมถึึงที�อยู่อีเมลหรุ่อเว็บไซึ่ต์ิ ติลอดูจ้นัข้้อมูลที�แสืดูงถึึง 

คณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ัในัฐานัะที�เป็นัหน่ัวยงานักำากับดููแลที�มีอำานัาจ้ 

(Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

ทั�งนีั� นัอกเหน่ัอจ้ากคณะกรุรุมการุวทิยแุละโทรุทศัึน์ัแล้ว ยงัมีหน่ัวยงานัอ่�นัๆ 

ที�มีส่ืวนัเกี�ยวข้้องในัการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุดู้วยเช่ื่นักันั ไดู้แก่ Consumer  

Ombudsman และ Press Council ซึ่ึ�งมีบทบาทในัการุจ้ัดูทำาแนัวปฏิิบัติิและ

ข้้อแนัะนัำา โดูย Consumer Ombudsman ไดู้จั้ดูทำาแนัวปฏิิบัติิและข้้อแนัะนัำา

เกี�ยวกับผลปรุะโยชื่น์ัข้องผู้ใช้ื่บริุการุซึึ่�งเกี�ยวเน่ั�องกับการุโฆษณาที�อยู่ภายใต้ิการุ

กำากับข้อง Marketing Act และมีอำานัาจ้ติามกฎหมายในัการุรุ่างแนัวปฏิิบัติิ 
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รุ่วมกับอุติสืาหกรุรุมและองค์กรุผู้บริุโภค ในัข้ณะที� Press Council เป็นัองค์กรุ

อิสืรุะซึึ่�งทำาหน้ัาที�รุับข้้อรุ้องเรีุยนัเกี�ยวกับส่ื�อสืารุมวลชื่นัและจ้ริุยธิรุรุมส่ื�อ  

ติาม Danish Media Liability Act (European Commission, 2016a, อ้างถึึง

ในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

 สดัูสว่นิสาํห่รบัเนิ้�อห่าท้องถิ�นิ
รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกรัุบเอาหลักการุติาม AVMSD ที�มีการุกำาหนัดูโควติา

เน่ั�อหาท้องถิึ�นัที�จ้ะติอ้งปรุากฏิอยูใ่นัการุใหบ้ริุการุข้องผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและเสืยีง

แบบออนัดูมีานัด์ูซึึ่�งไดู้กำาหนัดูใหมี้เน่ั�อหาท้องถิึ�นัข้องยโุรุปอยา่งน้ัอยรุ้อยละ 30 โดูย

ทุกๆ 2 ปี คณะกรุรุมการุวทิยแุละโทรุทศัึน์ัจ้ะสือบถึามไปยงัผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิและ

เสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูเพ่ิ�อให้รุายงานัถึึงการุปฏิิบัติิติามข้้อกำาหนัดูดัูงกล่าว อย่างไรุ

ก็ติามข้้อกำาหนัดูข้้างติ้นัไม่บังคับใช้ื่กับผู้ให้บริุการุที�มีรุายไดู้น้ัอย หรุ่อให้บริุการุในั

กลุ่มเฉพิาะ (Slots- og Kulturstyrelsen, n.d.b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

ผู้ให้บริุการุสื่�อภาพิและเสืียงแบบออนัดูีมานัดู์ไม่ว่าจ้ะเป็นัผู้ให้บริุการุ

ในัปรุะเทศึหรุ่อผู้ให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึที�ให้บริุการุเจ้าะจ้งแก่ ผู้ชื่มในั 

รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก จ้ะต้ิองลงทุนัอย่างน้ัอยรุ้อยละ 2 ข้องรุายไดู้ที�เกิดูจ้าก

การุให้บริุการุในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกในัรูุปแบบการุลงทุนัโดูยติรุงในัเน่ั�อหาที�

เป็นัภาษาเดูนัมาร์ุก แต่ิหากผู้ให้บริุการุที�มีรุายไดู้ในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกน้ัอยกว่า 

375,000 โครุนัเดูนัมาร์ุก (ปรุะมาณ 2,002,913 บาท) ต่ิอปี จ้ะไดู้รัุบยกเว้นั 

จ้ากหน้ัาที�ดัูงกล่าว (European Audiovisual Observatory, 2019, อ้างถึึงในั

สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

 2.2.4 ค่ําธรรมเนีิยม

บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูไม่มีภารุะค่าธิรุรุมเนีัยมสืำาหรัุบ

การุขึ้�นัทะเบียนัต่ิอคณะกรุรุมการุวิทยุและโทรุทัศึน์ั และไม่ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติใช้ื่

คล่�นัความถีึ�จ้ากองค์การุพิลังงานัแห่งเดูนัมาร์ุกแต่ิอย่างใดู 

อัติราแลกเปลี�ยนธนาค่ารแห่งประเทัศไทัย ณ วันทัี� 10 สื่ิงหาค่มี 2564
1 โค่รนเดนมีาร์ก = 5.3411 บาทั
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 2.2.5 อํานิาจบงัคัํบ

กรุณีผู้ให้บริุการุฝ่่าฝื่นัไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมาย คณะกรุรุมการุวิทยุและ

โทรุทัศึน์ัมีอำานัาจ้ในัการุกำาหนัดูบทลงโทษไดู้ ซึึ่�งรุวมถึึงการุมีคำาสัื�งให้รุะงับ 

การุให้บริุการุชัื่�วครุาว หรุ่อถึาวรุ และหากฝ่่าฝื่นัคำาวินิัจ้ฉัยข้องคณะกรุรุมการุ

วิทยุและโทรุทัศึน์ัหรุ่อกรุณีให้บริุการุโดูยมิไดู้ขึ้�นัทะเบียนั ผู้ให้บริุการุมีความผิดู 

ติามกฎหมายซึึ่�งกำาหนัดูโทษปรัุบ

 2.2.6 สรุป 

รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกรัุบเอาหลักการุการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและ

เสีืยง OTT จ้ากสืหภาพิยุโรุป ติาม AVMSD ซึึ่�งแยก VSP ออกมาเป็นัการุเฉพิาะ

ให้มีแนัวทางการุกำากับดููแลที�แติกต่ิางจ้ากบรุิการุส่ื�อภาพิและเสืียง OTT แบบ

ออนัดีูมานัด์ูทั�วไปที�ผู้ให้บริุการุมีอำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ โดูยเน้ันัที�การุกำากับดููแล

การุเข้้าถึึงข้องผู้ใช้ื่บริุการุผ่านัการุย่นัยันัอายุและมาติรุการุ parental control  

รุวมถึึงการุมีมาติรุการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุและผู้ให้บริุการุในัข้ณะเดีูยวกันัจ้าก

เน่ั�อหาที�ละเมิดูกฎหมายบนัแพิลติฟัอร์ุมที�เกิดูขึ้�นัจ้ากผู้ใช้ื่บริุการุที�นัำาเข้้าเน่ั�อหานัั�นั

ทั�งนีั� กรุอบข้องกฎหมายเน้ันัที�การุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัหลัก 

โดูยอาศัึยหลักการุกำากับดููแลติามหลักแหล่งกำาเนิัดู ซึึ่�งแม้จ้ะส่ืงผลให้ผู้ให้บริุการุ 

บางรุายไม่อยู่ในัอำานัาจ้ข้องรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก แต่ิผู้ให้บริุการุเหล่านัั�นัก็

จ้ะอยู่ภายใติ้กฎเกณฑ์์มาติรุฐานัเดูียวกันัที�ใช้ื่อยู่ในัปรุะเทศึสืมาชื่ิกสืหภาพิยุโรุป  

ซึึ่�งเป็นัปรุะเทศึต้ินัทาง และการุกำากับดููแลภายในัปรุะเทศึก็เป็นัไปในัลักษณะ 

ที�ไม่ควบคุมมากจ้นัเกินัไป (Light-touch regulation) เพิ่�อดึูงผู้ให้บริุการุ OTT  

เข้้าสู่ืรุะบบ เพ่ิ�อวัติถุึปรุะสืงค์ในัการุกำากับดููแลเน่ั�อหาและคุ้มครุองผู้บริุโภคเป็นัสืำาคัญ

มากกว่าการุกำากับดููแลเพ่ิ�อหารุายไดู้ให้แก่ปรุะเทศึ สืำาหรัุบความพิยายามในัการุ 

หารุายไดู้เข้้าปรุะเทศึจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT จ้ะมาในัรูุปแบบการุส่ืงเสืริุมให้เกิดูการุ

เผยแพิรุ่เน่ั�อหาเพ่ิ�อสืรุ้างรุายไดู้ให้แก่ผู้ผลิติเน่ั�อหามากกว่าการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยม
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2.3.1 ห่น่ิวยงานิกํากับดูแูล

การุกำากับดููแลกิจ้การุโทรุคมนัาคม กิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง และกิจ้การุ

โทรุทัศึน์ั ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเป็นัหน้ัาที�ข้อง The Office of Communications 

(Ofcom) ซึึ่�งจั้ดูตัิ�งขึ้�นัในัปี ค.ศึ. 2003 ทำาหน้ัาที�แทนั 5 องค์กรุที�มีทำาหน้ัาที�กำากับ

ดููแลกิจ้การุดูังกล่าวอยู่ก่อนั และไดู้มีการุผนัวกเอา Postcomm ซึ่ึ�งทำาหนั้าที� 

ดู้านัการุดููแลคุณภาพิการุให้บริุการุไปรุษณีย์เข้้ามาเป็นัส่ืวนัหนึั�งข้อง Ofcom ในัปี 

ค.ศึ. 2011 (The Office of Communications, 2016b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 

2563) ทั�งนีั� ในัการุกำากับดููแลกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั Ofcom  

แบ่งการุกำากับดููแลออกเป็นั 3 ปรุะเภทค่อ การุกำากับดููแลกิจ้การุวิทยุกรุะจ้ายเสีืยง 

การุกำากับดููแลกิจ้การุโทรุทศัึน์ั และการุกำากับดููแลกิจ้การุบรุกิารุรุายการุออนัดูมีานัด์ู 

(The Office of Communications, 2016a, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

สืำาหรัุบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัซึึ่�งให้บริุการุในัลักษณะที�มีผังรุายการุออกอากาศึ

ติามติารุางเวลา (linear service) Ofcom มีอำานัาจ้ในัการุออกใบอนัุญาติ โดูย

แบ่งปรุะเภทใบอนุัญาติออกเป็นั 4 ปรุะเภท (The Office of Communications, 

2020d, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ค่อ

2.3 สห่ราชอาณ์าจกัรสห่ราชอาณ์าจกัร
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• บริุการุรุายการุโทรุทัศึน์ัดิูจิ้ทัล หรุ่อบริุการุโทรุทัศึน์ัดิูจิ้ทัลเพิิ�มเติิม  

เป็นัใบอนุัญาติสืำาหรัุบการุให้บริุการุโทรุทัศึน์ัภาคพ่ิ�นัดิูนัในัรุะบบดิูจิ้ทัล

• บริุการุโทรุทัศึน์ัที�อาจ้ข้อรัุบใบอนุัญาติไดู้ ซึึ่�งออกให้แก่บริุการุโทรุทัศึน์ั

ที�มีการุแพิรุ่ภาพิทางดูาวเทียม ผ่านัโครุงข่้ายส่ื�อสืารุอิเล็กทรุอนิักส์ื 

(ซึึ่�งรุวมถึึงการุแพิรุ่ภาพิผ่านัรุะบบอินัเทอร์ุเน็ัติ) หรุ่อบริุการุที�ใช้ื่ 

คล่�นัความถีึ�วิทยุ

• บริุการุโทรุทัศึน์ัท้องถิึ�นั เป็นับริุการุโทรุทัศึน์ัดิูจิ้ทัลในัลักษณะเดีูยวกันั

กับใบอนุัญาติแบบแรุก แต่ิเป็นัการุให้บริุการุเฉพิาะในัท้องถิึ�นัใดูท้องถิึ�นั

หนึั�ง (PRSformusic, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

• บริุการุเฉพิาะกิจ้ เป็นัใบอนุัญาติซึึ่�งให้แก่การุถ่ึายทอดูรุายการุโทรุทัศึน์ั

สืำาหรัุบช่ื่วงเหตุิการุณ์ใดูเหตุิการุณ์หนึั�งโดูยเฉพิาะ

Ofcom มีการุออกปรุะมวลการุให้บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง (The 

Ofcom Broadcasting Code) กำาหนัดูเกี�ยวกับการุกำากับดููแลเน่ั�อหาให้สือดูคล้อง

กับ AVMSD แต่ิหากเป็นัการุให้บริุการุที�ไม่ไดู้มีลักษณะที�มีผังรุายการุออกอากาศึ

ติามติารุางเวลา (linear service) แต่ิเป็นัการุให้บริุการุที�ผู้รุับชื่มสืามารุถึเล่อก

รุายการุที�ต้ิองการุไดู้ติามต้ิองการุ (non-linear service) หรุ่อบริุการุออนัดีูมานัด์ู 

การุให้บริุการุดัูงกล่าวจ้ะถูึกจั้ดูอยู่ในัปรุะเภทผู้ให้บริุการุรุายการุออนัดีูมานัด์ู

(On-demand Programme Service (ODPS) Provider) ซึึ่�งกำาหนัดูไว้ในั 

Communication Act 2003 โดูยกฎเกณฑ์์การุให้บริุการุรุายการุออนัดีูมานัด์ู 

(On-demand Programme Service Rules: ODPS Rule) จ้ะกล่าวถึึงการุกำากับ

เน่ั�อหาในัรุายละเอียดูเพิิ�มเติิมจ้าก Communication Act 2003

 2.3.2 วธีิการกํากับดูแูล

กฎหมายการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงสืำาหรัุบการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT 

เป็นัเรุ่�องข้องบริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู ผู้ให้บริุการุ OTT จึ้งเป็นั On-demand 

Programme Service (ODPS) Provider ซึึ่�งการุให้บริุการุที�ถ่ึอเป็นั ODPS  

จ้ะต้ิองมีองค์ปรุะกอบ 4 ปรุะการุ (The Office of Communications, 2015b, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ค่อ 
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1

2

3

4

องค์์ปริะกอบ 4 ปริะการิของผ้้่ให้บริิการิ OTT 
หร่ิอ On-demand Programme Service (ODPS) Provider 

ในสื่หริาชอาณาจัักริ

การุให้บริุการุมีวัติถุึปรุะสืงค์หลัก ค่อให้บริุการุรุายการุที�มีรูุปแบบและเน่ั�อหา 
ในัลักษณะเดีูยวกันักับรุายการุที�ปรุากฏิในับริุการุโทรุทัศึน์ั

ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึเข้้าถึึงเน่ั�อหารุายการุที�ต้ิองการุไดู้ทุกเม่�อที�ต้ิองการุ โดูยผ่านั
รุะบบโครุงข่้ายการุส่ื�อสืารุทางอิเล็กทรุอนิักส์ื 

เน่ั�อหาสืามารุถึเข้้าถึึงไดู้โดูยปรุะชื่าชื่นัทั�วไป

ผู้ให้บริุการุอยูภ่ายใต้ิเข้ติอำานัาจ้ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ ภายใต้ิวัติถุึปรุะสืงค์ข้องหลัก
เกณฑ์์การุให้บริุการุส่ื�อโสืติทัศึน์ั (AVMSD) โดูยมีหลักการุพิิจ้ารุณาค่อ

4.1 ผู้ให้บริุการุมีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุตัิดูสิืนัใจ้ 
(head office) และมีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ (editorial 
decision) อยูใ่นัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ

4.2 กรุณีมีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุติัดูสิืนัใจ้
(head office) หรุ่อมีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ (editorial decision) 
อยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ เพีิยงอย่างใดูอย่างหนึั�ง ในัข้ณะที�อีกอย่างมี
การุดูำาเนิันัการุอยูใ่นัปรุะเทศึสืมาชิื่กสืหภาพิยโุรุปอ่�นัๆ ผู้ให้บริุการุนัั�นั
จ้ะอยู่ในัเข้ติอำานัาจ้ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุต่ิอเม่�อ 

4.2.1 กิจ้กรุรุมสื่วนัสืำาคัญในัการุดูำาเนัินังานัเพิ่�อให้บริุการุ ODPS  
อยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ

4.2.2 หากกิจ้กรุรุมส่ืวนัสืำาคัญนัั�นัดูำาเนิันัการุอยู่ในัปรุะเทศึสืมาชิื่ก 
อ่�นัๆ ดู้วย ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองมีสืำานัักงานัใหญ่ซึึ่�งเป็นัสืถึานั
ปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุตัิดูสิืนัใจ้อยู่ในั
สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ
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 การุให้บริุการุที�เข้้าข่้าย ODPS อันัรุวมถึึงการุใหบ้ริุการุวิดีูโอออนัดูมีานัด์ู
ในัสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุนัั�นั ผู้ให้บริุการุไม่มีหน้ัาที�ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติจ้ากหน่ัวยงานั
กำากับดููแลอย่าง Ofcom แต่ิอย่างใดู อย่างไรุก็ติามผู้ให้บริุการุ ODPS มีหน้ัาที�ต้ิอง 
แจ้้งต่ิอ Ofcom ในัฐานัะหนัว่ยงานักำากับดููแลกอ่นัจ้ะเริุ�มให้บริุการุ รุวมถึึงติอ้งแจ้้งต่ิอ 
Ofcom เม่�อเลิกให้บริุการุหรุ่อมีการุเปลี�ยนัแปลงอย่างสืำาคัญข้องกิจ้การุ (The  
Office of Communications, 2016d, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ทั�งนีั�  
ผู้ให้บริุการุ ODPS ที�ให้บริุการุผ่านัหลายช่ื่องทางหรุ่อหลายแพิลติฟัอรุม์ จ้ะนัับรุวม 
ทุกช่ื่องทางเป็นัการุปรุะกอบกิจ้การุเดีูยว และสืามารุถึแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุ
รุวมกันัในัครัุ�งเดีูยวไดู้ โดูยหาก Ofcom พิบว่าผู้ใดูให้บริุการุ ODPS โดูยไม่แจ้้ง 
การุปรุะกอบกิจ้การุ Ofcom มีอำานัาจ้ในัการุรุ้องข้อข้้อมูลที�จ้ำาเป็นัเพ่ิ�อใช้ื่ในั
การุพิิจ้ารุณาว่าผู้ให้บริุการุดัูงกล่าวติกอยู่ในัข่้ายการุให้บริุการุ ODPS หรุ่อไม่ 
หาก Ofcom พิิจ้ารุณาแล้วเห็นัว่าผู้ให้บริุการุนัั�นัเป็นัผู้ให้บริุการุ ODPS จ้ะถ่ึอว่า 
ผู้ให้บริุการุละเมิดูกฎเกณฑ์์ในัการุแจ้้ง และมีหน้ัาที�ต้ิองแจ้้งการุปรุะกอบ
กิจ้การุดัูงกล่าว โดูย Ofcom มีอำานัาจ้ในัการุกำาหนัดูมาติรุการุลงโทษทางแพ่ิง 

4.2.3 หากกิจ้กรุรุมส่ืวนัสืำาคัญนัั�นัดูำาเนิันัการุอยู่ในัปรุะเทศึสืมาชื่ิก
ปรุะเทศึที�สืามซึึ่�งไม่ใช่ื่ปรุะเทศึที�มีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญ 
อันัเป็นัศูึนัยก์ลางข้องการุตัิดูสิืนัใจ้ (head office) หรุ่อมีอำานัาจ้ 
ตัิดูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ (editorial decision) จ้ะต้ิองไดู้เริุ�ม
ดูำาเนิันัการุ ODPS ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเป็นัแห่งแรุก

4.3 มีสืถึานัปรุะกอบการุสืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุตัิดูสิืนัใจ้ หรุ่อ
แหล่งบริุหารุที�มีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุเกี�ยวกับการุให้บริุการุ  
OPDS อยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ เพีิยงอย่างใดูอย่างหนึั�ง โดูยอีกอย่าง 
มีการุดูำาเนัินัการุอยู่ในัปรุะเทศึที�สืามนัอกสืหภาพิยุโรุป จ้ะติ้อง 
ปรุากฏิว่ากิจ้กรุรุมส่ืวนัสืำาคัญในัการุดูำาเนิันังานัเพ่ิ�อให้บริุการุ ODPS 
อยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ

4.4 กรุณีเป็นัการุให้บริุการุที�มีวัติถุึปรุะสืงค์ให้บริุการุแก่ผู้ใช้ื่บริุการุ 
นัอกสืหภาพิยุโรุปเป็นัการุเฉพิาะ แม้ผู้ให้บริุการุจ้ะอยู่ในัเข้ติอำานัาจ้
ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ ก็เข้้าข่้ายยกเว้นัให้ไม่อยู่ในับังคับข้องการุกำากับ
ดููแล ODPS
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เป็นัเงินั 250,000 ปอนัด์ู (ปรุะมาณ 11,700,775 บาท) หรุ่อรุ้อยละ 5 ข้องรุายไดู้ 
ขึ้�นัอยู่กับจ้ำานัวนัใดูจ้ะสืูงกว่า หรุ่อสัื�งให้รุะงับหรุ่อจ้ำากัดูสิืทธิิในัการุให้บริุการุ  
(The Office of Communications, 2015c, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

การุแจ้้งจ้ะต้ิองใช้ื่แบบฟัอร์ุมติามที� Ofcom กำาหนัดู ซึึ่�งปรุะกอบดู้วย 

ส่ืวนัที�สืำาคัญค่อ (The Office of Communications, 2015a, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 

กสืทชื่., 2563)

• ข้้อมูลติิดูต่ิอผู้ให้บริุการุ ซึึ่�งรุวมถึึงข้้อมูลติิดูต่ิอเบ่�องต้ินัซึึ่�งเป็นับุคคลที�

จ้ะติิดูต่ิอปรุะสืานังานักับ Ofcom เป็นัการุทั�วไป ข้้อมูลติิดูต่ิอข้องฝ่่าย

การุปฏิิบัติิติามกฎหมาย และข้้อมูลติิดูต่ิอสืาธิารุณะซึึ่�งจ้ะมีการุเปิดูเผย

บนัเว็บไซึ่ต์ิข้อง Ofcom

• เข้ติพ่ิ�นัที�ข้องผู้ให้บริุการุ เพ่ิ�อแสืดูงว่าผู้ให้บริุการุอยู่ในัเข้ติอำานัาจ้ข้อง

สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ โดูยให้ข้้อมูลที�ตัิ�งสืำานัักงานัใหญ่ และแหล่งบริุหารุ

ที�มีอำานัาจ้ตัิดูสิืนัใจ้เกี�ยวกับการุให้บริุการุ รุวมถึึงข้้อมูลอ่�นัๆ ที�จ้ำาเป็นั

• ข้้อมูลเกี�ยวกับบริุการุ ปรุะกอบดู้วย ช่ื่�อบริุการุ ลักษณะข้องบริุการุ  

รุายช่ื่�อช่ื่องทางหรุ่อแพิลติฟัอร์ุมที�ใช้ื่ให้บริุการุ

• การุรุ้องข้อเกี�ยวกับการุรัุกษาความลับ โดูยเป็นัการุรุะบุว่าเอกสืารุ 

หรุ่อข้้อมูลที�ใช้ื่ปรุะกอบการุแจ้้งเป็นัความลับและข้อให้ Ofcom  

รัุกษาความลับดัูงกล่าว

• การุให้คำารัุบรุองว่าข้้อมูลที�ให้นัั�นัถูึกต้ิอง (ภายใต้ิความรูุ้และความเช่ื่�อ

อย่างดีูที�สุืดูข้องผู้แจ้้ง)

ส่ืวนัผู้ให้บริุการุ VSP รัุฐบาลสืหรุาชื่อาณาจั้กรุมีแผนัให้ Ofcom มีอำานัาจ้

ในัการุกำากับดููแลกิจ้การุ VSP โดูยจ้ะกำาหนัดูกฎเกณฑ์์ให้สือดูคล้องกับหลักการุ

และกฎเกณฑ์์ขั้�นัติำ�าที�กำาหนัดูไว้ในั AVMSD ซึึ่�งข้อบเข้ติข้อง VSP นัั�นั เม่�อพิิจ้ารุณา

ติาม paragraph 2.4 AVMSD พิบว่า บริุการุที�น่ัาจ้ะเข้้าข่้ายอยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้ข้อง

ศึาลสืหรุาชื่อาณาจั้กรุมีทั�งสิื�นั 6 รุาย ไดู้แก่ Twitch, TikTok, LiveLeak, Imgur, 
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Vimeo และ Snapchat ข้ณะที�ผู้ให้บริุการุรุายอ่�นัอาจ้อยู่ในัเข้ติอำานัาจ้ข้องรัุฐอ่�นัๆ  

ในัสืหภาพิยุโรุป เช่ื่นั YouTube (The Office of Communications, 2020a, อ้างถึึง 

ในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

การุพิิจ้ารุณาเข้ติอำานัาจ้ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ 

VSP เป็นัไปในัลักษณะเดีูยวกันักับผู้ให้บริุการุ ODPS โดูยจ้ะกำาหนัดูหน้ัาที�ให้ 

ผู้ให้บริุการุ VSP ต้ิองแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุต่ิอ Ofcom เช่ื่นัเดีูยวกับ ODPS และ

รัุฐบาลมีแผนัที�จ้ะให้อำานัาจ้ Ofcom ในัการุกำาหนัดูและจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้าก VSP 

โดูยจ้ะต้ิองมีการุเปิดูรัุบฟัังความคิดูเห็นัในัโครุงสืรุ้างการุกำาหนัดูค่าธิรุรุมเนีัยม  

ซึึ่�งคาดูว่าจ้ะเริุ�มเก็บค่าธิรุรุมเนัียมไดู้ในัเดู่อนัเมษายนั ค.ศึ. 2022 เป็นัต้ินัไป โดูยมี 

ข้้อเสืนัอเกี�ยวกับการุกำากับดููแลค่อ

• ในัดู้านัการุคุ้มครุองผู้บริุโภค จ้ะกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ VSP ต้ิองมีมาติรุการุ

ที�เหมาะสืมในัการุป้องกันัผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาซึึ่�งอาจ้กรุะทบกรุะเท่อนัต่ิอ

พัิฒนัาการุทางรุ่างกาย จิ้ติใจ้ หรุ่อศีึลธิรุรุม ป้องกันัสืาธิารุณะจ้ากเน่ั�อหาซึึ่�ง

ยุยงให้เกิดูความรุุนัแรุงหรุ่อความเกลียดูชัื่ง และจ้ากเน่ั�อหาซึึ่�งปรุะกอบดู้วย

การุกรุะทำาความผิดูทางอาญา โดูยกำาหนัดูให้มีมาติรุการุ 10 ปรุะการุติามที�

กำาหนัดูไว้ในั AVMSD

• กรุณีอำานัาจ้ปรุะเมินัการุปฏิิบัติิติามกฎหมาย ให้อำานัาจ้ Ofcom ในัการุ

รุ้องข้อข้้อมูลจ้าก VSP เพิ่�อพิิจ้ารุณาว่ามาติรุการุที� VSP ใช้ื่นัั�นัเหมาะสืม 

ในัการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่งานัหรุ่อไม่

• การุบังคับใช้ื่เม่�อมีการุละเมิดูหรุ่อพิบว่า VSP ไม่ไดู้ดูำาเนิันัมาติรุการุ 

ที�เพีิยงพิอในัการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุ รัุฐบาลมีแผนัจ้ะนัำาการุบังคับใช้ื่ ODPS 

มาบังคับใช้ื่กับ VSP ดู้วย ค่อ

• ออกคำาสัื�งที�มีผลผูกพัินัทางกฎหมายว่าการุกรุะทำาข้อง VSP นัั�นัละเมิดู

หน้ัาที�ว่าดู้วยการุไม่มีมาติรุการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุที�เหมาะสืม 

• กำาหนัดูขั้�นัติอนัการุเยียวยาการุละเมิดู และทำาให้มั�นัใจ้ว่าจ้ะเกิดูการุ

ปฏิิบัติิติามกฎหมาย
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• ลงโทษทางแพ่ิงสืงูสืดุูรุ้อยละ 5 ข้องรุายไดู้ (applicable qualifying 

revenue) 

• ออกคำาสัื�งยับยั�งหรุ่อจ้ำากัดูสิืทธิิในัการุให้บริุการุ VSP

ส่ืวนัการุให้บริุการุออนัดีูมานัด์ูในัอุติสืาหกรุรุมวิทยุกรุะจ้ายเสีืยงนัั�นั  

ไม่ว่าจ้ะเป็นัการุให้บริุการุพิอดูแคสื เพิลง หรุ่ออ่�นัๆ นัั�นั สืหรุาชื่อาณาจั้กรุไม่ไดู้ 

มีแนัวทางการุกำากับดููแลเป็นัการุเฉพิาะแต่ิอย่างใดู โดูยบริุการุกรุะจ้ายเสีืยงแบบ

ออนัดีูมานัด์ูนัั�นัไม่อยูใ่นันิัยามข้อง ODPS เน่ั�องจ้ากไม่ใช่ื่บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง 

ในัลักษณะเดีูยวกันักับรุายการุโทรุทัศึน์ั นัอกจ้ากนีั� ยังไม่อยู่ในัการุกำากับดููแล

บริุการุวิทยุติาม Communication Act เน่ั�องจ้ากลักษณะการุให้บริุการุเป็นัแบบ

ออนัดีูมานัด์ู (Harbottle & Lewis, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

 2.3.3 การกํากับดูแูลเนิ้�อห่า

ผู้ให้บริุการุ ODPS ไม่ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติปรุะกอบกิจ้การุอย่างผู้ให้บริุการุ

โทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม อย่างไรุก็ดีู การุปรุะกอบธุิรุกิจ้ยังคงอยูภ่ายใต้ิการุกำากับดููแล

ข้อง Ofcom และต้ิองปฏิิบัติิติามกฎหมายภายใต้ิ Part 4A Communication Act 

2003 ซึึ่�งกำาหนัดูให้เน่ั�อหาบนั ODPS ต้ิองไม่เป็นัเน่ั�อหาที�อันัติรุาย รุวมไปถึึงกำากับ

ดููแลดู้านัการุโฆษณา การุรัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั ติลอดูจ้นัการุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์

ปรุะกอบฉาก ทั�งนีั� Ofcom มีอำานัาจ้ในัการุลงโทษทางแพ่ิงต่ิอผู้ให้บริุการุที�ฝ่่าฝื่นั 

รุวมถึึงสืามารุถึสัื�งรุะงับหรุ่อจ้ำากัดูการุให้บริุการุ

กฎหมาย Communication Act 2003 กำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุ ODPS ต้ิอง

จั้ดูเก็บบันัทึกข้องรุายการุที�ให้บริุการุไว้อย่างน้ัอย 42 วันั หลังจ้ากรุายการุนัั�นัสิื�นัสุืดู 

การุให้บริุการุ โดูยบันัทึกข้องรุายการุต้ิองมีมาติรุฐานัและรูุปแบบเดีูยวกันักับในัข้ณะที� 

ให้บริุการุ เพ่ิ�อให้หน่ัวยงานักำากับดููแลสืามารุถึติรุวจ้สือบย้อนัหลังไดู้เม่�อมีเบาะแสื

หรุ่อมีการุรุ้องเรีุยนัว่าผู้ให้บริุการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�ละเมิดูต่ิอกฎหมาย โดูยผู้ให้บริุการุ 

ODPS จ้ะต้ิองปฏิิบัติิติามกฎหมายภายใต้ิ Part 4A Communication Act 2003 

ซึึ่�งกำาหนัดูให้เน่ั�อหาบนั ODPS จ้ะต้ิองเป็นัไปติามที�กฎหมายกำาหนัดู (The Office 

of Communications, 2016d, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) สืรุุปไดู้ดัูงนีั�
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ต้ิองไม่มีเน่ั�อหาที�มีลักษณะปลุกปั�นัให้เกิดูความรุุนัแรุงและความเกลียดูชัื่ง
บนัพ่ิ�นัฐานัข้องเผ่าพัินัธ์ุิ เพิศึ ศึาสืนัา หรุ่อชื่นัชื่าติิ 

ต้ิองไม่มีเน่ั�อหาที�มีข้้อจ้ำากัดูเป็นัพิิเศึษ (specially restricted material) 
เว้นัแต่ิจ้ะมีมาติรุการุที�จ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาที�มีข้้อจ้ำากัดูเป็นัพิิเศึษ 
เหล่านัั�นัข้องบุคคลอายุน้ัอยกว่า 18 ปี โดูยเน่ั�อหาที�มีข้้อจ้ำากัดูเป็นัพิิเศึษ
หมายถึึงวิดีูโอซึึ่�งคณะกรุรุมการุงานัวิดีูโอ (Video works authority)  
กำาหนัดูเป็นัเรุติ R18 งานัซึึ่�งโดูยธิรุรุมชื่าติิสืามารุถึคาดูหมายไดู้ว่า 
หากส่ืงให้คณะกรุรุมการุงานัวิดีูโอพิิจ้ารุณาแล้วจ้ะถูึกกำาหนัดูเป็นัเรุติ R18 
รุวมถึึงงานัอ่�นัๆ ซึึ่�งอาจ้บ่อนัทำาลายการุพัิฒนัาดู้านัรุ่างกาย จิ้ติใจ้ หรุ่อ
คุณธิรุรุมข้องบุคคลอายุติำ�ากว่า 18 ปี

การุรัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินั: ห้ามรัุบการุสืนัับสืนุันัเพ่ิ�อการุส่ืงเสืริุม
บุหรีุ�และผลิติภัณฑ์์ยาสูืบต่ิางๆ บุหรีุ�ไฟัฟ้ัา ยารัุกษาโรุคที�ต้ิองมีใบสัื�ง
แพิทย์เท่านัั�นั รุวมถึึงการุส่ื�อสืารุโฆษณาส่ื�อภาพิและเสีืยงเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ั
เชิื่งพิาณิชื่ย ์โดูยสืำาหรัุบเครุ่�องดู่�มมีแอลกอฮอล์ไม่ควรุเน้ันักลุ่มผู้เยาว์ และ
ต้ิองไม่ส่ืงเสืริุมให้มกีารุบริุโภคเครุ่�องดู่�มมีแอลกอฮอล์ในัปริุมาณที�เกินัควรุ
นัอกจ้ากนีั� ผู้ให้การุสืนัับสืนุันัทางการุเงินัจ้ะต้ิองไม่มีอิทธิิพิลต่ิอความเป็นั
อิสืรุะในัการุดูำาเนิันังานัเช่ื่นับรุรุณาธิิการุข้องผู้ให้บริุการุ ทั�งยังกำาหนัดู
ถึึงรูุปแบบข้องการุโฆษณา เช่ื่นั ช่ื่�อและสืัญลักษณ์ข้องผู้ให้การุสืนัับสืนัุนั
ทางการุเงินัสืามารุถึแสืดูงไดู้เฉพิาะช่ื่วงเริุ�มต้ินัหรุ่อติอนัท้ายข้องรุายการุ
เท่านัั�นั และห้ามการุโฆษณาที�อาศัึยการุส่ื�อสืารุที�อยู่นัอกเหน่ัอการุรัุบรูุ้
ข้องจิ้ติสืำานึัก เป็นัต้ินั

การุใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก: ห้ามมิให้มีผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก
สืำาหรัุบรุายการุเด็ูก นัอกจ้ากนีั� ในัรุายการุทั�วไปผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก
ที�เป็นัเครุ่�องดู่�มแอลกอฮอล์จ้ะติ้องไม่เน้ันักลุ่มบุคคลอายุติำ�ากว่า 18 ปี  
ติลอดูจ้นัต้ิองไม่สื่งเสืริุมให้มีการุบริุโภคเครุ่�องดู่�มมีแอลกอฮอล์ในัปริุมาณ 
ที�เกินัควรุ รุวมถึึงห้ามมิให้ใช้ื่ผลิติภัณฑ์์ปรุะกอบฉาก หากผลิติภัณฑ์์
ปรุะกอบฉากนัั�นัเป็นับุหรีุ�หรุ่อผลิติภัณฑ์์ยาสืูบ หรุ่อเป็นัผลิติภัณฑ์์ข้อง 
ผู้ปรุะกอบการุซึึ่�งมีกิจ้กรุรุมหลักเป็นัการุผลิติหรุ่อข้ายบุหรีุ�หรุ่อผลิติภัณฑ์์
ยาสูืบ บุหรีุ�ไฟัฟ้ัา หรุ่อยารัุกษาโรุคที�ต้ิองมีใบสัื�งแพิทย์เท่านัั�นั 

ขอ้กําห่นิดูเนิ้�อห่าที�ให่บ้รกิารบนิ ODPS

1

3

4

2



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล9898

จ้ะต้ิองไม่มีงานัที�มีลักษณะต้ิองห้าม ค่อ วิดีูโอซึึ่�งคณะกรุรุมการุงานัวิดีูโอ 
กำาหนัดูว่าไม่อาจ้กำาหนัดูรุับรุองรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาไดู้  
งานัซึึ่�งโดูยธิรุรุมชื่าติิสืามารุถึคาดูหมายไดู้ว่าหากส่ืงให้คณะกรุรุมการุงานั
วิดีูโอพิิจ้ารุณาแลว้จ้ะไม่อาจ้กำาหนัดูรุบัรุองรุะดูบัความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหา
ไดู้ ทั�งนีั� คู่ม่อแนัวปฏิิบัติิข้องคณะกรุรุมการุจั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้อง
เน่ั�อหาภาพิยนัติร์ุอังกฤษ (British Board of Film Classification) ไดู้กำาหนัดู
ลักษณะงานัที�อาจ้ถ่ึอว่ามีลักษณะต้ิองห้าม ไดู้แก่

•  งานัที�ละเมิดูกฎหมายอาญา

•  งานัที�มีความเสีื�ยงจ้ะเป็นัอันัติรุายต่ิอปัจ้เจ้กบุคคล หรุ่อต่ิอ
พิฤติิกรุรุมข้องบุคคล หรุ่อต่ิอสัืงคม

•  งานัลามกอนัาจ้ารุที�มีลักษณะส่ืงเสืริุมการุใช้ื่ความรุุนัแรุงทางเพิศึ 
ซึึ่�งผู้แสืดูงผู้ใหญ่แสืดูงเป็นัผู้แสืดูงเยาวชื่นั หรุ่อเน่ั�อหาที�ข้าดู 
ความยินัยอมหรุ่อจ้ำากัดูเสืรีุภาพิทางรุ่างกายในัการุถึอนัความ
ยินัยอมนัั�นั

การุกำากับดููแลบริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูมุ่งเน้ันัไปที�มาติรุการุข้องการุ

กำากับดููแลเน่ั�อหาและการุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางปรุะเภท ทั�งการุคุ้มครุอง 

ผู้เยาว์จ้ากเน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุาย เน่ั�อหาที�กรุะตุ้ินัให้เกิดูความรุุนัแรุง และการุกรุะทำา 

ความผิดูทางอาญา ทั�งนีั� ติาม ODPS Rule ข้้อ 11 (The Office of Communications, 

2016d, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) กำาหนัดูมาติรุการุคุ้มครุองบุคคล

ที�อายุติำ�ากว่า 18 ปี โดูยให้ผู้ให้บริุการุ ODPS จ้ะต้ิองไม่มีเน่ั�อหาที�ต้ิองจ้ำากัดู

เป็นัพิิเศึษ (specially restricted material) เว้นัแต่ิมีมาติรุการุที�เหมาะสืม 

ในัการุป้องกันัไม่ให้บุคคลอายุติำ�ากว่า 18 ปี รัุบชื่มไดู้โดูยทั�วไป โดูยบทบัญญัติินีั�  

Ofcom ตีิความว่าเป็นัการุกำาหนัดูหน้ัาที�ให้ผู้ให้บริุการุจ้ะติ้องจั้ดูให้มีรุะบบ

ควบคุมการุเข้้าถึึงเน่ั�อหา (Content Access Control System: CAC System) 

ที�มีปรุะสิืทธิิภาพิ โดูยจ้ะต้ิองมีการุย่นัยันัอายุข้องผู้ใช้ื่งานัว่าจ้ะต้ิองมีอายุ 18 ปี 

5
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หรุ่อมากกว่าผ่านัการุลงทะเบียนัหรุ่อการุเข้้าถึึงเน่ั�อหา โดูยใช้ื่เครุ่�องม่อทาง

เทคนิัคสืำาหรัุบการุย่นัยันัอายุ และหากไม่ไดู้จั้ดูให้มีการุย่นัยันัอายุในัทุกครัุ�งที�ผู้ใช้ื่

บริุการุกลับมาใช้ื่บริุการุ จ้ะต้ิองมีมาติรุการุควบคุมการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาเพิิ�มเติิมดู้วย  

เช่ื่นั การุกำาหนัดูรุหัสืผ่านั หรุ่อ PIN  โดูยเครุ่�องม่อทางเทคนิัคสืำาหรัุบการุยน่ัยนััอายุ 

ที� Ofcom ยอมรัุบให้ใช้ื่งานัไดู้นัั�นั ไดู้แก่

การย้นิยันิคํวามเป็นิเจ้าของบัติรเคํรดิูติ ห่รอ้การ
ชาํระเงินิรูปแบบอ้�นิ ซึ่�งผู้ขอใช้บรกิารจะต้ิองมีอายุ 
18 ปขึี�นิไป ทั�งนีิ� ห่ากเปน็ิการยน้ิยนัิคํวามเปน็ิเจา้ของ
บัติรเดูบิติห่รอ้บัติรอ้�นิๆ ที�ไม่ไดู้กําห่นิดูให่ผู้้ถ้อบัติร
จะต้ิองมีอายุ 18 ปขึี�นิไป การยน้ิยนัิคํวามเปน็ิเจา้ของ
ดัูงกล่าวยงัไมอ่าจถ้อไดู้วา่เปน็ิเคํร้�องมอ้ทางเทคํนิคิํ
สาํห่รบัการยน้ิยนัิอายุ

บริการจัดูการข้อมูลระบุตัิวตินิดิูจิทัลที�เช้�อถ้อไดู้  
(A reputable personal digital identity  
management service) ซึ่�งมีการติรวจสอบกับ
ข้อมูลจากแห่ล่งอ้�นิๆ ที�เป็นิอิสระและเช้�อถ้อไดู้ เชน่ิ 
บญัี่ชผีู้มีสทิธิเล้อกตัิ�ง

การพิสูจนิ์คํวามเป็นิเจ้าของบัญี่ชีผู้ใช้อย่างอ้�นิที�มี
ประสทิธิภาพในิการย้นิยันิอายุ เชน่ิ การย้นิยันิจาก
การเป็นิเจ้าของและคํรอบคํรองห่มายเลขโทรศัพท์
เคํล้�อนิที�

รูปแบบการยน้ิยันิอายขุองผู้ใชบ้รกิาร 

Credit Card

Vote
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 2.3.4 ค่ําธรรมเนีิยม 

มาติรุา 368NA Communication Act 2003 ยังกำาหนัดูให้ Ofcom 

สืามารุถึกำาหนัดูหน้ัาที�ให้ผู้ให้บริุการุ ODPS ชื่ำารุะค่าธิรุรุมเนีัยมรุายปี โดูยแบ่ง 

ผู้ให้บริุการุออกเป็นั 3 กลุ่มติามรุะดัูบรุายไดู้จ้ากการุปรุะกอบกิจ้การุ ดัูงปรุากฏิ

ในัติารุาง

กลุ่ม

C

B

A

ฐานิรายไดู้

น้อยกว่า 10 ล้านป็อนด์

10 ล้านป็อนด์ ข่�นไป็ 
แต่น้อยกว่า 50 ล้านป็อนด์

50 ล้านป็อนด์ ข่�นไป็

ทัี�มีา: The Office of Communications (2017b)

ค่ําธรรมเนีิยม (โดูยประมาณ์)

0

2,073 ป็อนด์  
(ป็ระมาณ 97,023 บาที่)

4,146 ป็อนด์  
(ป็ระมาณ  194,046 บาที่)

ตาราง  ค่่าธุร์ร์มเนียมของ On-demand Programme Service 
(ODPS) provider

 2.3.5 อํานิาจบงัคัํบ 

ในัปี ค.ศึ. 2010 Ofcom ไดู้มอบหมายให้ Authority for Television  

on Demand (ATVOD) ทำาหน้ัาที�กำากับดููแลเน่ั�อหาบนั ODPS รุ่วมกับ Ofcom  

โดูย Ofcom คงไว้ซึึ่�งอำานัาจ้ในัการุกำาหนัดูโทษทางแพ่ิง การุรุะงับหรุ่อการุจ้ำากัดู

การุให้บริุการุ ติลอดูจ้นัทำาหน้ัาที�เป็นัหน่ัวยงานัวินิัจ้ฉัยอุทธิรุณ์การุพิิจ้ารุณาข้อง 

ATVOD ว่าผู้ปรุะกอบการุรุายใดูเป็นั ODPS หรุ่อไม่ ต่ิอมา Ofcom ปรัุบเปลี�ยนั

เป็นัหน่ัวยงานักำากับดููแล ODPS แต่ิเพีิยงผู้เดีูยว แต่ิหากเป็นักรุณีที�เกี�ยวดู้วยการุ

โฆษณา มี The Advertising Standards Authority (ASA) เป็นัอีกหน่ัวยงานัหนึั�ง

ที�มีอำานัาจ้รุ่วมกันัในัการุกำากับดููแล (The Office of Communications, 2016c, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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อนึั�ง การุถึอนัตัิวออกจ้ากสืหภาพิยุโรุปข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเป็นัเหตุิให้ 

ภายหลังการุเปลี�ยนัผ่านัการุกำากับดููแลสื่�อในัสืหรุาชื่อาณาจ้กัรุไม่อยูภ่ายใต้ิ AVMSD 

อีกต่ิอไป ทำาให้สืหรุาชื่อาณาจ้ักรุกลายเป็นัปรุะเทศึที�สืามติามนัิยามในั AVMSD 

หลักเกณฑ์์เรุ่�องเสืรีุภาพิในัการุรัุบสัืญญาณแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงติาม AVMSD  

จึ้งสิื�นัไปดู้วย โดูยในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุโทรุทัศึน์ันัั�นั สืหรุาชื่อาณาจ้ักรุ 

จ้ะอาศัึย European Convention on Transfrontier Television (ECTT) ซึึ่�ง

เป็นัสืนัธิิสัืญญาที�มีมาก่อนั AVMSD รุะหว่างปรุะเทศึในัทวีปยุโรุป โดูยมีหลักการุ

เสืรีุภาพิในัการุรัุบสัืญญาณแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงรุะหว่างปรุะเทศึภาคีสืมาชิื่กเช่ื่นั

เดีูยวกับที�ปรุากฏิในั AVMSD ทำาให้ผู้ให้บริุการุที�ไดู้รัุบใบอนุัญาติในัปรุะเทศึสืมาชิื่ก 

อ่�นัๆ สืามารุถึให้บริุการุมายังสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุไดู้โดูยไม่ต้ิองข้อรุับใบอนัุญาติจ้าก 

Ofcom อีก อย่างไรุก็ติาม แม้ ECTT ไม่ครุอบคลุมถึึงการุให้บริุการุส่ื�อออนัดีูมานัด์ู

อย่างที�ปรุากฏิในั AVMSD แต่ิสืหรุาชื่อาณาจั้กรุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ ODPS 

ติามหลักปรุะเทศึแหล่งกำาเนิัดู ทำาให้ผู้ให้บริุการุส่ื�อออนัดีูมานัด์ูที�จ้ะอยู่ภายใต้ิ 

การุกำากับดููแลข้อง Ofcom นัั�นัจ้ำากัดูอยู่เพีิยงผู้ให้บริุการุที�มีสืถึานัปรุะกอบการุ

สืำาคัญอันัเป็นัศูึนัย์กลางข้องการุตัิดูสิืนัใจ้และมีการุใช้ื่อำานัาจ้เช่ื่นับรุรุณาธิิการุ 

อยู่ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเท่านัั�นั ผู้ให้บริุการุรุายอ่�นัๆ นัอกสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ 

ที�ให้บริุการุผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติซึึ่�งผู้ใช้ื่บริุการุในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุสืามารุถึเข้้าถึึงไดู้ 

จ้ะไม่อยูใ่นักำากับดููแลข้อง Ofcom (The Office of Communications, 2020b, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

ทั�งนีั� Ofcom จั้ดูให้มีกรุะบวนัการุรุ้องเรีุยนัและการุดูำาเนิันัการุเม่�อ 

ผู้ให้บริุการุ ODPS ละเมิดูกฎเกณฑ์์กำากับดููแล โดูยเปิดูช่ื่องทางการุรุ้องเรีุยนั 

ให้บุคคลใดูๆ สืามารุถึรุายงานัต่ิอ Ofcom ไดู้เม่�อพิบการุละเมิดูหรุ่อละเว้นั 

ไม่ปฏิิบัติิหน้ัาที�ติามที�กฎหมายกำาหนัดู ไม่ว่าจ้ะเป็นัการุแจ้้งการุให้บริุการุ การุแจ้้ง

การุเปลี�ยนัแปลงการุให้บริุการุ การุแจ้้งการุเลิกให้บริุการุ การุจ่้ายค่าธิรุรุมเนีัยม 

การุบันัทึกสืำาเนัาข้องส่ื�อภาพิและเสีืยง การุให้ข้้อมูลและความรุ่วมม่อแก่ Ofcom 

ติลอดูจ้นัการุปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์ดู้านัเน่ั�อหา โดูยผู้รุ้องเรีุยนัจ้ะต้ิองดูำาเนิันัการุ

รุ้องเรีุยนัผ่านัช่ื่องทางข้องผู้ให้บริุการุเสีืยก่อนั หากผู้ให้บริุการุมิไดู้ดูำาเนิันัการุติาม
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ข้้อรุ้องเรีุยนัอย่างเป็นัที�น่ัาพิอใจ้ จึ้งจ้ะสืามารุถึย่�นัข้้อรุ้องเรีุยนัต่ิอ Ofcom เพ่ิ�อให้

ดูำาเนิันัการุสือบสืวนัต่ิอไปไดู้

เม่�อ Ofcom ไดู้รัุบข้้อรุ้องเรีุยนัแล้ว Ofcom จ้ะดูำาเนิันัการุสือบสืวนัเฉพิาะ

ข้้อรุ้องเรีุยนัที�มีมูลและเป็นัสืารุะ โดูยจ้ะเริุ�มกรุะบวนัการุสือบสืวนัขั้�นัต้ินัให้แล้ว

เสืร็ุจ้ภายในั 15 วันัทำาการุ โดูยอาจ้รุ้องข้อให้ผู้ให้บริุการุนัำาส่ืงสืำาเนัารุายการุที�ออก

อากาศึซึึ่�งผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ต้ิองบันัทึกไว้หรุ่อเอกสืารุอ่�นัๆ ที�จ้ำาเป็นั ภายในั 5 วันั

ทำาการุ หากพิิจ้ารุณาในัขั้�นัต้ินัแล้วเห็นัว่าผู้ให้บริุการุมิไดู้ละเมิดูกฎเกณฑ์์การุ

กำากับดููแลก็จ้ะเผยแพิรุ่คำาวินิัจ้ฉัยดัูงกล่าวผ่านัเว็บไซึ่ต์ิข้อง Ofcom แต่ิหากเห็นัว่า 

ผู้ให้บริุการุละเมิดูกฎเกณฑ์์การุกำากับดููแลก็จ้ะมีการุจั้ดูทำาเอกสืารุการุพิิจ้ารุณาเบ่�องต้ินั

(Preliminary View) ซึึ่�งสืรุุปข้้อรุ้องเรีุยนั รุายการุหรุ่อบริุการุที�เกี�ยวข้้อง ติลอดูจ้นั

ข้้อพิิจ้ารุณาเบ่�องต้ินัข้อง Ofcom เพ่ิ�อแจ้้งให้ผู้ให้บริุการุเข้้ามาชีื่�แจ้งภายในั 10 วันั

ทำาการุ หลังจ้ากนัั�นั Ofcom จ้ะพิิจ้ารุณาหลักฐานัทั�งหมดูปรุะกอบกับการุชีื่�แจ้ง

ข้องผู้ให้บริุการุและมีคำาวินิัจ้ฉัยสุืดูท้าย โดูยกรุะบวนัการุพิิจ้ารุณานีั�ใช้ื่เวลาไม่เกินั 

50 วันัทำาการุ และจ้ะมีการุเผยแพิรุ่ผลการุวินิัจ้ฉัยผ่านัทางเว็บไซึ่ต์ิข้อง Ofcom 

(The Office of Communications, 2017a)

ในักรุณีที� Ofcom พิิจ้ารุณาแล้วเห็นัว่าผู้ให้บริุการุละเมิดูกฎเกณฑ์์จ้ริุง 

Ofcom มีอำานัาจ้ในัการุกำาหนัดูมาติรุการุลงโทษ โดูยบทลงโทษทางแพ่ิงเป็นั

เงินัค่าปรัุบ 250,000 ปอนัด์ู (ปรุะมาณ 11,700,775 บาท) หรุ่อรุ้อยละ 5 

ข้องรุายไดู้ ขึ้�นัอยู่ กับจ้ำานัวนัใดูจ้ะสูืงกว่า หรุ่อสัื�งให้รุะงับหรุ่อจ้ำากัดูสิืทธิิ

ในัการุให้บริุการุ (The Office of Communications, 2015c, อ้างถึึงในั

สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) โดูยฐานัรุายไดู้ที�นัำามาคำานัวณนัั�นัจ้ะต้ิองเป็นัรุายไดู้ 

ที� เข้้าเกณฑ์์ (applicable qualifying revenue) อันัไดู้แก่รุายไดู้ข้อง 

ผู้ให้บริุการุในัรุอบบัญชีื่ให้บริุการุล่าสุืดูซึึ่�งเกี�ยวข้้องกับกรุณีพิิพิาท หากในัช่ื่วงเวลา

ที�มีการุลงโทษทางแพ่ิงแต่ิผู้ให้บริุการุยงัไม่เสืร็ุจ้สิื�นัรุอบรุะยะเวลาบัญชีื่แรุก จ้ำานัวนั

รุายไดู้ที�เข้้าเกณฑ์์ไดู้แก่ จ้ำานัวนัรุายไดู้ที� Ofcom ปรุะมาณการุติามสืมควรุในัรุอบ

รุะยะเวลาบัญชีื่นัั�นั (Communications Act 2003)
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 2.3.6 สรุป 

สืหรุาชื่อาณาจั้กรุมีการุวางแนัวทางการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง

แบบออนัดีูมานัด์ู โดูยเน้ันัที�การุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัหลัก เช่ื่นัเดีูยวกับแนัวทาง

ข้องสืหภาพิยโุรุป โดูยมีนิัยามข้องผู้ให้บริุการุ OTT อย่างชัื่ดูเจ้นัที�เรีุยกว่า ODPS และ

อยูรุ่ะหว่างการุปรัุบปรุุงหลักเกณฑ์์เพ่ิ�อกำากับดููแล VSP เป็นัการุเฉพิาะติา่งหากจ้าก 

ODPS เพ่ิ�อให้เกิดูความชัื่ดูเจ้นัในักรุอบการุกำากับดููแล ทั�งในัแง่ข้องตัิวผู้ให้บริุการุที�

จ้ะติกอยู่ภายใต้ิกรุอบดูังกล่าว ติลอดูจ้นัแนัวทางที�จ้ะติ้องปฏิิบัติิติามเม่�อเข้้าข่้ายที�

จ้ะถูึกกำากับ ทั�งนีั� สืหรุาชื่อาณาจั้กรุยงัยดึูการุกำากับดููแลติามหลักแหล่งกำาเนิัดู ทำาให้

สืหรุาชื่อาณาจั้กรุเข้้าไม่ถึึงการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT รุายใหญ่อย่าง Netflix  

ซึึ่�งจ้ดูทะเบียนัอยู่ในัรุาชื่อาณาจั้กรุเนัเธิอร์ุแลนัด์ู และยังคงเป็นัปัญหาถึกเถีึยงว่า 

ภายหลังจ้ากสืหรุาชื่อาณาจ้กัรุพ้ินัช่ื่วงเวลาเปลี�ยนัผ่านัจ้ากการุออกจ้ากสืหภาพิยโุรุป

แล้ว จ้ะมีมาติรุการุอ่�นัๆ เพ่ิ�อเข้้าไปกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT ซึึ่�งเดิูมอยู่นัอกเข้ติ

อำานัาจ้ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุหรุ่อไม่

ในัการุกำากับดููแล สืหรุาชื่อาณาจั้กรุมุ่งให้เกิดูการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุในั

ดู้านัเน่ั�อหาเป็นัสืำาคัญติามแนัวทางข้อง AVMSD โดูยใช้ื่วิธีิการุให้ผู้ให้บริุการุแจ้้ง 

การุปรุะกอบกิจ้การุเพ่ิ�อขึ้�นัทะเบียนัไว้เป็นัข้้อมูลข้องหน่ัวยงานักำากับดููแล มีการุจั้ดูเก็บ 

ค่าธิรุรุมเนีัยมในัอัติรุาติำ�าเพ่ิ�อเป็นัค่าใช้ื่จ่้ายในัการุกำากับดููแลเท่านัั�นั ทำาให้รัุฐมีข้้อมูล 

ข้องผู้ให้บริุการุ โดูยมีผู้ให้บริุการุมาแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุมากกว่า 140 รุาย ลักษณะ

ดัูงกล่าวไม่สืรุ้างภารุะให้กับผู้ให้บริุการุมากจ้นัเกินัไป ในัข้ณะเดูียวกันัก็สืามารุถึ

กำากับดููแลเน่ั�อหาให้มีความเหมาะสืมไดู้
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2.4.1 ห่น่ิวยงานิกํากับดูแูล

การุกำากับดููแลกิจ้การุโทรุคมนัาคม กิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง และกิจ้การุ
โทรุทัศึน์ั ในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุอยู่ในัความรัุบผิดูชื่อบข้อง Infocomm Media 
Development Authority (IMDA) ซึึ่�งจั้ดูตัิ�งขึ้�นัติาม Info-communications 
Media Development Authority Act 2016 โดูยยุบรุวม Infocomm  
Development Authority (IDA) ซึ่ึ�งเป็นัหนั่วยงานักำากับดููแลดู้านัการุสื่�อสืารุ 
ทั�งทางดู้านัโทรุคมนัาคมและการุแพิรุภ่าพิกรุะจ้ายเสืยีง กับ Media Development 
Authority (MDA) ซึ่ึ�งเป็นัหนั่วยงานักำากับดููแลและสื่งเสืริุมการุพิัฒนัากิจ้การุสื่�อ
โดูย IMDA มีภารุกิจ้ในัการุส่ืงเสืริุมปรุะสิืทธิิภาพิ การุแข่้งขั้นั และการุพัิฒนัา 
ในัอุติสืาหกรุรุมดู้านัข้้อมูลสืารุสืนัเทศึ การุส่ื�อสืารุและส่ื�อในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ  
โดูยมีอำานัาจ้ในัการุกำากับดููแลผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัอุติสืาหกรุรุม ซึึ่�งรุวมถึึง 
การุออกใบอนุัญาติ การุออกกฎรุะเบียบ และปรุะมวลแนัวปฏิิบัติิสืำาหรัุบ 
ผู้ปรุะกอบการุติามกฎหมายเฉพิาะฉบับต่ิางๆ

 

 2.4.2 วธีิการกํากับดูแูล

IMDA เป็นัหน่ัวยงานัที�มีอำานัาจ้หน้ัาที�ติามกฎหมายภายใต้ิ Broadcasting 
Act 1994 ในัการุออกใบอนัญุาติ ซึึ่�งแบ่งออกเป็นั 2 กลุ่มค่อ ใบอนุัญาติกิจ้การุแพิรุ่
ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง (broadcasting licenses) และใบอนุัญาติอุปกรุณ์แพิรุ่ภาพิ

2.4 สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์
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กรุะจ้ายเสีืยง (broadcasting apparatus licenses) นัอกจ้ากนีั� IMDA มีอำานัาจ้
ในัการุกำาหนัดูปรุะเภทใบอนุัญาติ ติลอดูจ้นัสืามารุถึกำาหนัดูและทบทวนักฎเกณฑ์์ 
ที�เหมาะสืมและสือดูคล้องกับกฎหมายลำาดัูบรุองในัการุกำากับดููแลผู้ปรุะกอบการุ 
และมีอำานัาจ้ออกปรุะมวลหลักปฏิิบัติิเกี�ยวกับมาติรุฐานัข้องรุายการุและการุออก
อากาศึโฆษณาข้องผู้รัุบใบอนุัญาติ ติลอดูจ้นัปรุะมวลหลักปฏิิบัติิเกี�ยวกับมาติรุฐานั 
การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงที�ผู้รัุบใบอนุัญาติจ้ะต้ิองปฏิิบัติิติาม โดูยปัจ้จุ้บันั 
มีใบอนุัญาติที�อยู่ในัอำานัาจ้ข้อง IMDA ที�เกี�ยวข้้องกับการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง 

(Infocomm Media Development Authority, n.d.a, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 
กสืทชื่., 2563) ไดู้แก่

• ใบอนุัญาติบริุการุข้้อความเสีืยง (Audiotext Service Class License)

• ใบอนุัญาติบริุการุจ้อแสืดูงผลดิูจิ้ทัล (Class License for Operators 
of Digital Display Panels)

• ใบอนุัญาติออกอากาศึวิทยุแบบไม่คิดูค่าใช้ื่จ่้าย (Free-to-Air Nation-
wide Radio Service License)

• ใบอนุัญาติออกอากาศึโทรุทัศึน์ัแบบไม่คิดูค่าใช้ื่จ่้าย (Free-to-Air  
Nationwide Television Service License)

• ใบอนัุญาติออกอากาศึโทรุทัศึน์ัแบบบอกรุับสืมาชิื่ก (Nationwide 
Subscription Television Service License)

• ใบอนุัญาติโทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม (Niche Television Service License) 
ซึึ่�งรุวมถึึงการุให้บริุการุ OTT 

• ใบอนัญุาติโทรุทศัึน์ับอกรุบัสืมาชื่กิสืากล (Subscription International 
Television Service License) ซึึ่�งอนุัญาติให้บริุษัทแพิรุ่ภาพิ 
กรุะจ้ายเสีืยง หรุ่อผู้แพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง สืามารุถึกรุะจ้ายสัืญญาณ 
uplink หรุ่อส่ืงบริุการุโทรุทัศึน์ัดูาวเทียมจ้ากสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไปยัง
พ่ิ�นัที�ต่ิาง ๆ 

• ใบอนุัญาติโทรุทัศึน์ัรุะบบดูาวเทียมแบบรัุบสัืญญาณเท่านัั�นั (Television 
Receive-Only Satellite System License)



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล106106

การุให้บริุการุ OTT ในัรูุปแบบวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูจั้ดูอยูใ่นักลุ่มบริุการุแพิรุ่ภาพิ 

กรุะจ้ายเสีืยงที�อาจ้ข้อรัุบใบอนุัญาติไดู้ (licensable broadcasting service)  

ติาม Broadcasting Act 1994 ซึึ่�งให้ความหมายข้องการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง 

ว่าเป็นับริุการุที�มีการุส่ืงสัืญญาณ ไม่ว่าจ้ะไดู้มีการุเข้้ารุหัสืดู้วยหรุ่อไม่ก็ติาม

อันัปรุะกอบดู้วยรุายการุที�สืามารุถึรุับสัืญญาณ หรุ่อรัุบสัืญญาณและแสืดูงผล 

ลักษณะเป็นัภาพิไดู ้ไม่ว่าจ้ะมีการุเคล่�อนัไหวหรุ่อไม่ หรุ่อปรุะกอบดูว้ยรุายการุเสืยีง 

ที�สืามารุถึรุับสัืญญาณ หรุ่อรุายการุใดูๆ ที�มีองค์ปรุะกอบทั�งภาพิซึ่ึ�งไม่ว่าจ้ะมี 

การุเคล่�อนัไหวหรุ่อไม่และเสีืยงปรุะกอบกันั สืำาหรัุบการุรัุบและแสืดูงผลโดูย 

บุคคลซึึ่�งมีอุปกรุณ์ที�เหมาะสืมในัการุรัุบสัืญญาณหรุ่อรัุบสัืญญาณและแสืดูงผล  

โดูยไม่คำานึังถึึงวิธีิการุในัการุให้บริุการุ

IMDA อธิิบายถึึง OTT ว่าหมายถึึง ลักษณะการุให้บริุการุจั้ดูส่ืงรุายการุ

ติรุงสู่ืผู้ใช้ื่บริุการุผ่านัโครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ โดูยเน่ั�อหานัั�นัจ้ะอยูใ่นัรูุปแบบ linear 

service หรุ่อ on-demand service ก็ไดู้ และไดู้มีการุอธิิบายถึึงการุให้บริุการุ 

Video-on-Demand (VoD) ว่าหมายถึึงบริุการุที�ให้ผู้ใช้ื่บริุการุสืามารุถึเล่อก 

รัุบชื่มรุายการุที�ติอ้งการุผ่านัโทรุทัศึน์ั คอมพิิวเติอร์ุ หรุ่ออุปกรุณ์อเิล็กทรุอนิักส์ือ่�นัๆ  

ไดู้ทุกเม่�อ (Infocomm Media Development Authority, 2019c, อ้างถึึง 

ในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ดัูงนัั�นั ผู้ให้บริุการุไม่ว่าจ้ะเป็นัการุให้บริุการุเน่ั�อหา 

OTT แบบ AVoD, SVoD หรุ่อ TVoD จึ้งจั้ดูอยู่ในัข้่ายข้องผู้ให้บริุการุ OTT  

แบบออนัดีูมานัด์ูและเป็นัผู้ให้บริุการุ VoD ดู้วยเช่ื่นักันั

IMDA กำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุที�อยูใ่นัเข้ติอำานัาจ้ข้องสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุและ

ต้ิองอยู่ภายใต้ิบังคับข้อง Broadcasting Act ไดู้แก่

• ผู้ให้บริุการุซึึ่�งให้บริุการุในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ ไม่ว่าจ้ะไดู้ให้บริุการุจ้าก
ภายในัสืาธิารุณรุฐัสิืงคโปรุเ์อง หรุ่อใหบ้ริุการุจ้ากติา่งปรุะเทศึ (Country 
of Destination)

• ผู้ให้บริุการุที�บริุการุมีแหล่งกำาเนิัดูภายในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ ไม่ว่าจ้ะ
ไดู้มีการุให้บริุการุในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุหรุ่อไม่ (Country of Origin)
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ผู้ให้บริุการุทั�งสืองปรุะเภทมีหน้ัาที�ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติให้บริุการุโทรุทัศึน์ั

เฉพิาะกลุ่ม (Niche Television Service License) โดูยใบอนุัญาติให้บริุการุ

โทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่มนัั�นัมีอายุครุาวละ 5 ปี ผู้ข้อรัุบใบอนุัญาติไม่มีภารุะต้ิองชื่ำารุะค่า

ธิรุรุมเนีัยมแต่ิอย่างใดู (Infocomm Media Development Authority, 2019c, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ซึึ่�งแติกต่ิางจ้ากผู้ให้บริุการุโทรุทศัึน์ัแบบดัู�งเดิูม

ไม่ว่าในัรูุปข้องการุถ่ึายทอดูสัืญญาณภาคพ่ิ�นัดิูนั โทรุทัศึน์ัดูาวเทียม หรุ่อโทรุทัศึน์ั

ผ่านัอินัเทอร์ุเน็ัติ (Internet Protocol Television: IPTV) 

 2.4.3 การกํากับดูแูลเนิ้�อห่า

IMDA อาศัึยอำานัาจ้ติาม Broadcasting Act 1994 กำาหนัดูปรุะมวล 

หลักปฏิิบัติิสืำาหรัุบผู้ให้บริุการุ โดูยมีปรุะมวลหลักการุดู้านัเน่ั�อหาสืำาหรัุบผู้ให้บริุการุ 

OTT, VoD และบริุการุเฉพิาะกลุ่ม (Content Code for Over-the-Top,  

Video-on-Demand and Niche Services) สืรุุปสืารุะสืำาคัญดัูงนีั�

ห่ลักการทั�วไป รายการที�ออกอากาศ 
จะต้ิองมีเนิ้�อห่าซึ่�งไมมี่ลักษณ์ะดัูงต่ิอไปนีิ�

ไมฝ่่�าฝ่นืิกฎห่มายสาธารณ์รฐัสงิคํโปร์

ไมบ่อ่นิทําลายประโยชนิข์องชาติิ คํวามมั�นิคํงของชาติิ ประโยชน์ิ
สาธารณ์ะ คํวามมั�นิคํงสาธารณ์ะ และคํวามสงบเรยีบรอ้ยของ
ประชาชนิ

ไม่กระทบต่ิอคํวามสัมพันิธ์อันิดีูระห่วา่งสาธารณ์รฐัสิงคํโปรกั์บ
นิานิาประเทศ

ไม่ประกอบดู้วยเนิ้�อห่าที�มีลักษณ์ะรุนิแรงห่รอ้ไม่สงบเรยีบรอ้ย 
เชน่ิ เนิ้�อห่าที�กระติุ้นิห่รอ้สง่เสรมิให่เ้กิดูการใชค้ํวามรุนิแรง

ทั�งนีั� ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองรัุบรุองให้มีกรุะบวนัการุดููแลรุายการุที�เกี�ยวข้้องกับ

ปรุะเด็ูนันัโยบายสืาธิารุณะหรุ่อปรุะเด็ูนัความขั้ดูแย้งข้องสืาธิารุณะ (Controversial 

issues of public importance) ในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ โดูยเน่ั�อหาที�นัำาเสืนัอ 
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จ้ะต้ิองมีความเป็นักลาง ไม่เอนัเอียงไปทางฝ่่ายใดูฝ่่ายหนึั�งดู้วยการุเสืนัอข้้อเท็จ้

จ้ริุงไม่ครุบถ้ึวนั หรุ่อการุเนั้นัความสืำาคัญข้องเน่ั�อหาไปทางใดูทางหนึั�งให้เกิดู 

การุเข้้าใจ้ผิดู

สืำาหรัุบในัปรุะเด็ูนัเช่ื่�อชื่าติิ และศึาสืนัา ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองติรุะหนัักถึึงบริุบท

ความหลากหลายทางเช่ื่�อชื่าติิและศึาสืนัา และรุะมัดูรุะวังในัการุส่ื�อสืารุที�เกี�ยวกับ

ปรุะเด็ูนัดัูงกล่าว โดูยรุายการุจ้ะต้ิองมีลักษณะ

• ไม่ยุ่งเกี�ยวกับทางศึาสืนัาหรุ่อกรุะตุ้ินัให้เกิดูการุเปลี�ยนัศึาสืนัา

• นัำาเสืนัอเน่ั�อหาโดูยอ้างอิงเกี�ยวกับเช่ื่�อชื่าติิและศึาสืนัาอย่างถูึกต้ิอง 
ในัลักษณะที�ให้เกียรุติิ

• ไม่ทำาให้เส่ื�อมเสีืยหรุ่อละเมิดูความเปรุาะบางข้องกลุ่มเช่ื่�อชื่าติิ 
หรุ่อศึาสืนัาใดู

• ไม่ก่อให้เกิดูหรุ่อไม่มีแนัวโน้ัมจ้ะก่อให้เกิดูความเข้้าใจ้ผิดูเกี�ยวกับ 
เช่ื่�อชื่าติิหรุ่อศึาสืนัา

ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองปฏิิบัติิอย่างเท่าเทียมต่ิอความเห็นัที�หลากหลายและ 

ข้้อเท็จ้จ้ริุงอ่�นัๆ ต้ิองใช้ื่ความพิยายามอยา่งสืมเหติสุืมผลในัการุยน่ัยนััว่าข้้อเทจ็้จ้รุงิที�

นัำาเสืนัอนัั�นัมีความถูึกต้ิอง รัุฐบาลหรุ่อหน่ัวยงานัข้องรัุฐมีสิืทธิิที�จ้ะติอบกลับหรุ่อมี 

โอกาสืที�จ้ะติอบสืนัองเพ่ิ�อแก้ไข้ข้้อผิดูพิลาดูในัการุนัำาเสืนัอโดูยเร็ุวที�สุืดูที�จ้ะสืามารุถึ

ปฏิิบัติิไดู้ สืำาหรัุบบุคคลทั�วไปก็มีสิืทธิิติอบสืนัองในัลักษณะเดีูยวกันัโดูยพิิจ้ารุณา 

ติามความเหมาะสืมแห่งกรุณี โดูย IMDA อาจ้สัื�งให้ผู้ให้บริุการุให้โอกาสืผู้ที� 

ไดู้รัุบผลกรุะทบที�จ้ะโต้ิติอบผ่านัช่ื่องทางที�เหมาะสืม นัอกจ้ากนีั� เม่�อมีข้้อผิดูพิลาดู 

ที�สืำาคัญในัข้้อเท็จ้จ้ริุง จ้ะต้ิองมีการุแก้ไข้และเผยแพิรุ่ในัโอกาสืแรุกที�สืามารุถึ

กรุะทำาไดู้ 

การุจั้ดูรุะดูับความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหารุายการุ กำาหนัดูเน่ั�อหาที�เผยแพิรุ่

ออกเป็นั 6 หมวดู สือดูคล้องกับแนัวทางการุจั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหา

ภาพิยนัติร์ุ (Film Classification Guidelines) ดัูงนีั� 
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G
PG
PG13
NC16
M18
R21

การ์จ่ัดิร์ะดิับค่วามเหมาะสมของเนื�อหาร์ายการ์ สาธุาร์ณร์ัฐสิงค่โปร์์

องค์ปรุะกอบที�ใช้ื่พิิจ้ารุณาในัการุกำาหนัดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหา

ปรุะกอบดู้วย 7 ลักษณะค่อ แก่นัเรุ่�อง ความรุุนัแรุง การุเปล่อยกาย เพิศึ ภาษา  

การุใช้ื่สืารุเสืพิติิดู และความหวาดูกลัว ทั�งนีั� เน่ั�อหาที�ถูึกจั้ดูอยูใ่นัรุะดัูบความเหมาะสืม 

NC16 ขึ้�นัไปจ้ะต้ิองมีมาติรุการุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึง (parental locks) เน่ั�อหาเหล่านัั�นั

และผู้ให้บริุการุจ้ะสืามารุถึนัำาเสืนัอเน่ั�อหารุะดัูบความเหมาะสืม R21 ไดู้ต่ิอเม่�อ 

มีกรุะบวนัที�น่ัาเช่ื่�อถ่ึอในัการุย่นัยันัอายุข้องผู้ใช้ื่บริุการุ และจ้ะติ้องตัิ�งค่าปิดูกั�นั

เน่ั�อหารุะดัูบความเหมาะสืม R21 โดูยค่าเริุ�มต้ินั และสืามารุถึรัุบชื่มไดู้โดูยการุซ่ึ่�อ

การุเข้้าถึึงหรุ่อรัุบชื่มโดูยการุใส่ืรุหัสื R21 PIN ทั�งนีั� ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองไม่นัำาเสืนัอ

เน่ั�อหารุะดัูบความเหมาะสืม R21 โดูยปรุาศึจ้ากค่าใช้ื่จ่้าย นัอกจ้ากนีั� ผู้ให้บริุการุ

จ้ะติ้องแสืดูงรุะดูับความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาในัลักษณะที�เห็นัไดู้ชัื่ดูเจ้นั เพ่ิ�อให้ 

ผู้บริุโภคติรุะหนัักถึึงรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาดัูงกล่าวก่อนัตัิดูสิืนัใจ้รัุบชื่ม

หรุ่อซ่ึ่�อบริุการุนัั�นั

ทั�วไป

อยูใ่นิการแนิะนิาํของผูป้กคํรอง

อยูใ่นิการแนิะนิาํของผูป้กคํรอง 
สาํห่รบัเด็ูกอายตุิำากวา่ 13 ปี

ห่า้มเด็ูกอายตุิำากวา่ 16 ป ีรบัชม

สาํห่รบับคุํคํลอาย ุ18 ป ีขึ�นิไป

จาํกัดูสาํห่รบัผู้รบัชมอาย ุ21 ป ีขึ�นิไป
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สืำาหรัุบการุโฆษณาผู้ให้บริุการุควรุจั้ดูให้มีเครุ่�องหมายแสืดูงรุะดูับ 

ความเหมาะสืมพิรุ้อมดู้วยคำาแนัะนัำาปรุะกอบรุะดัูบความเหมาะสืมสืำาหรัุบรุายการุ

ที�มีเน่ั�อหา NC16 ขึ้�นัไปในัการุโฆษณารุายการุผ่านัช่ื่องทางส่ื�อสิื�งพิิมพ์ิ ช่ื่อง

ทางออนัไลน์ั หรุ่อช่ื่องทางสืาธิารุณะอ่�นัๆ ส่ืวนัการุโฆษณารุายการุผ่านัเน่ั�อหา 

ในัอีกรุายการุหนึั�ง (tag-on) เน่ั�อหาที�โฆษณาจ้ะต้ิองไดู้รัุบการุแก้ไข้และปรัุบปรุุง

เน่ั�อหาให้มีรุะดัูบความเหมาะสืมสือดูคลอ้งกับรุะดัูบความเหมาะสืมข้องรุายการุนัั�นั 

เช่ื่นั ตัิวอย่างรุายการุที�มีรุะดูับความเหมาะสืม M18 ซึ่ึ�งออกโฆษณาในัรุายการุที�

มีรุะดัูบความเหมาะสืม NC16 จ้ะต้ิองปรัุบปรุุงเน่ั�อหาในัโฆษณาให้มีรุะดัูบความ

เหมาะสืมไม่เกินั NC16 นัอกจ้ากนีั�ผู้ให้บริุการุห้ามโฆษณารุายการุที�มีรุะดัูบ

ความเหมาะสืม PG13 ขึ้�นัไปผ่านัรุายการุที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นัเด็ูก ในัข้ณะที� 

การุโฆษณาสืำาหรัุบบริุการุที�มีเน่ั�อหา R21 สืามารุถึกรุะทำาผ่านัช่ื่องทางส่ื�อสิื�งพิิมพ์ิ

และส่ื�อออนัไลน์ัไดู้โดูยการุโฆษณาจ้ะต้ิองเหมาะสืมสืำาหรัุบผู้รัุบสืารุเป็นัการุทั�วไป

และมีการุจั้ดูแสืดูงเครุ่�องหมายรุะดัูบความเหมาะสืมพิรุ้อมคำาแนัะนัำาปรุะกอบ

รุะดัูบความเหมาะสืม อย่างไรุก็ติาม ส่ื�อโฆษณาหรุ่อตัิวอย่างสืำาหรัุบภาพิยนัติร์ุ 

หรุ่อวิดีูโอซึึ่�งมีรุะดัูบความเหมาะสืม R21 สืามารุถึเผยแพิรุ่ไดู้เฉพิาะในับริุการุ 

ที�ปรุะกอบดู้วยเน่ั�อหา R21 เท่านัั�นั

Advertising Standards Authority of Singapore (ASAS) เป็นั

หน่ัวยงานัที�กำากับดููแลการุโฆษณาและกำาหนัดูมาติรุฐานัข้องการุโฆษณา มีการุ 

จั้ดูทำาปรุะมวลหลักการุปฏิิบัติิ หรุ่อ Singapore Code of Advertising 

Practice (SCAP) โดูยมุ่งหวังให้เกิดูการุกำากับดููแลตินัเองในัอุติสืาหกรุรุมส่ื�อ 

(Advertising Standards Authority of Singapore, n.d., อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 

กสืทชื่., 2563) ทั�งนีั� SCAP เป็นัปรุะมวลหลักการุปฏิิบัติิที�วางแนัวทางการุโฆษณา

สิืนัค้า บริุการุ และสิื�งอำานัวยความสืะดูวกทกุปรุะเภท ทุกรูุปแบบ ไมว่่าจ้ะผ่านัทาง

ช่ื่องทางส่ื�อใดูๆ โดูยรุะบุถึึงอำานัาจ้ข้อง ASAS ในัการุสัื�งให้ผู้โฆษณาหรุ่อนัายหน้ัา

โฆษณาแก้ไข้หรุ่อถึอดูโฆษณาใดูๆ ซึึ่�ง ASAS พิิจ้ารุณาแล้วว่าขั้ดูกับ SCAP โดูย 

SCAP มีหลักการุพ่ิ�นัฐานัที�สืำาคัญ 14 ข้้อ ดัูงแสืดูงในัภาพิ (Advertising Standards 

Authority of Singapore, 2008, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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ความชื่อบดู้วยกฎหมาย (Legality) โฆษณาต้ิองไม่ปรุะกอบดู้วย
เน่ั�อหาที�ไม่ชื่อบดู้วยกฎหมาย

ความเหมาะสืม (Decency) โฆษณาติอ้งไม่ปรุะกอบดู้วยเน่ั�อหา
ที�ละเมิดูต่ิอมาติรุฐานัความเหมาะสืมในัการุนัำาเสืนัอ

ความซ่ึ่�อสัืติย์ (Honesty) โฆษณาติ้องไม่ทำาลายความไว้เน่ั�อ
เช่ื่�อใจ้ข้องผู้บริุโภค หรุ่อหาปรุะโยชื่น์ัจ้ากการุรูุ้เท่าไม่ถึึงการุณ์
ข้องผู้บริุโภค

ความกลัว ความเช่ื่�อเหน่ัอธิรุรุมชื่าติิ ความรุุนัแรุง (Fear,  
superstition, violence) โฆษณาติ้องไม่ใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้าก 
ความกลัวโดูยไม่สืมเหตุิสืมผล ไม่ใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้ากความเช่ื่�อ 
เหน่ัอธิรุรุมชื่าติิ และไม่ปรุะกอบดู้วยเน่ั�อหาที�อาจ้นัำาไปสู่ืความ
รุุนัแรุงหรุ่อการุต่ิอต้ิานัสัืงคม

การุนัำาเสืนัอโดูยสุืจ้ริุติ (Truthful presentation) เน่ั�อหาโฆษณา
ต้ิองไม่ก่อให้เกิดูความเข้้าใจ้ผิดู

ความปลอดูภัย (Safety) โฆษณาต้ิองไม่แสืดูงถึึงการุไม่คำานึัง
ถึึงความปลอดูภัย ไม่แสืดูงการุกรุะทำาที�เป็นัอันัติรุาย เว้นัแติ่ 
มีเหตุิผลเพ่ิ�อการุศึึกษาหรุ่อเหตุิผลทางสัืงคม

การุนัำาเสืนัอภาพิบุคคล (Portrayal of persons) การุนัำาเสืนัอ
ภาพิบุคคลต้ิองกรุะทำาในัลักษณะที�ให้เกียรุติิและเคารุพิศัึกดิู�ศึรีุ
ความเป็นัมนุัษย์

หลักการิพ่�นฐานสื่ำาหรัิบแนวิทางการิโฆษณาสิื่นค้์า บริิการิ 
และสิื่�งอำานวิยค์วิามสื่ะดีวิก ในสื่าธาริณรัิฐสิื่งค์โปร์ิ 
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การุคุ้มครุองเด็ูกและผู้เยาว์ (Children and young people) 
โฆษณาต้ิองไม่หาปรุะโยชื่น์ัจ้ากความเป็นัผู้เยาว์ และโฆษณา 
ที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นัเด็ูกจ้ะต้ิองไม่มีเน่ั�อหาที�อาจ้เป็นัอันัติรุาย
ต่ิอรุ่างกาย จิ้ติใจ้ หรุ่อศีึลธิรุรุมข้องเด็ูก

คุณค่าทางสัืงคม (Social values) โฆษณาต้ิองไม่บ่อนัทำาลาย
คุณค่าทางสัืงคม 

คุณค่าทางครุอบครัุว (Family values) โฆษณาติ้องไม่บ่อนั
ทำาลายคุณค่าทางครุอบครัุว

การุไม่บ่อนัทำาลายช่ื่�อเสีืยง (Non-denigration) โฆษณาต้ิองไม่
โจ้มตีิผลิติภัณฑ์์ การุค้า หรุ่อบริุการุอ่�นัโดูยไม่เป็นัธิรุรุม

การุไม่หาปรุะโยชื่น์ัจ้ากค่าความนิัยมและทรัุพิย์สิืนัทางปัญญา 
(Non-exploitation of goodwill or intellectual property) 
โฆษณาติอ้งไม่ใช้ื่ช่ื่�อหรุ่อเครุ่�องหมายข้ององค์กรุ บริุษัท สืถึาบันั
ใดูๆ โดูยไม่มีเหตุิผลอันัสืมควรุ และต้ิองไม่หาปรุะโยชื่น์ัโดูย 
ไม่เป็นัธิรุรุมจ้ากค่าความนิัยมข้ององค์กรุ บริุษัท สืถึาบันัอ่�นั

การุไม่ลอกเลียนัแบบ (Non-imitation) โฆษณาจ้ะต้ิองไม่มี
การุวางผัง สืโลแกนั การุแสืดูงภาพิ เพิลง หรุ่อเสีืยงปรุะกอบ
ที�คล้ายคลึงกับโฆษณาอ่�นั ในัลักษณะที�อาจ้ก่อให้เกิดูความ
เข้้าใจ้ผิดู

การุใช้ื่สัืญลักษณ์ข้องรัุฐ (National Symbols) การุใช้ื่ติรุาอาร์ุม
ธิง และเพิลงชื่าติิต้ิองกรุะทำาดู้วยความรุะมัดูรุะวัง และต้ิอง
สือบถึามรุายละเอียดูเพิิ�มเติิมจ้ากหน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้อง
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นัอกจ้ากนีั� SCAP ยังมีการุกำาหนัดูแนัวทางโฆษณาในัรุายละเอียดู และ

แนัวทางเฉพิาะสืำาหรัุบการุโฆษณาเฉพิาะเรุ่�อง เฉพิาะสิืนัค้าดู้วย เช่ื่นั การุโฆษณา

การุข้าย โฆษณาสืำาหรัุบผู้เยาว์ การุโฆษณาผลิติภัณฑ์์ยารัุกษาโรุค

การุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�มีลักษณะเป็นัสิื�งเรุ้าที�อยู่เหน่ัอการุรุับรูุ้ข้องจิ้ติสืำานึัก 

ห้ามมิให้นัำาเสืนัอรุายการุที�มีเน่ั�อหาในัลกัษณะ Subliminal Messaging ซึ่ึ�งเป็นัการุ

ใช้ื่ภาพิ เสีืยง หรุ่อส่ื�อดู้วยวิธีิใดูๆ ซึึ่�งส่ื�อสืารุถึึงจิ้ติใต้ิสืำานึักข้องผู้ชื่มโดูยผู้ชื่มไม่รูุ้ตัิว

หรุ่อไม่อาจ้รัุบรูุ้ไดู้ดู้วยจิ้ติสืำานึัก นัอกจ้ากนีั� ผู้ให้บริุการุต้ิองใช้ื่ความรุะมัดูรุะวังเพ่ิ�อ

จ้ำากัดูความเสีื�ยงใหต้ิำ�าที�สุืดูจ้ากการุใช้ื่แสืงหรุ่อภาพิที�มีลวดูลายซึ่ึ�งอาจ้กอ่ให้ผู้รัุบชื่ม

เกิดูอาการุชัื่กจ้ากภาวะไวต่ิอแสืงหรุ่ออาการุอ่�นัๆ ที�เกี�ยวข้้อง โดูยเฉพิาะรุายการุ

ที�ผู้รัุบชื่มเป็นัเด็ูก และรุายการุที�นัำาเสืนัอการุสืะกดูจิ้ติเพ่ิ�อความบันัเทิง จ้ะต้ิองใช้ื่ 

ความรุะมัดูรุะวังเพ่ิ�อจ้ำากัดูความเสีื�ยงให้ติำ�าที�สุืดู เพ่ิ�อป้องกันัมิให้ผู้ที�อ่อนัไหว 

ไดู้รัุบผลกรุะทบจ้ากเน่ั�อหาดัูงกล่าว

การุกำากับดููแลบริุการุวิดีูโอออนัดีูมานัด์ูมุ่งเน้ันัไปที�มาติรุการุข้องการุกำากับ

ดููแลเน่ั�อหาและการุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางปรุะเภท ซึึ่�งปรุากฏิติามเน่ั�อหา 

ที�ไดู้กล่าวมาก่อนัหน้ัาแล้วว่าในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุมีมาติรุการุในัการุจั้ดูรุะดัูบ

ความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาออนัดีูมานัด์ู โดูยใช้ื่เกณฑ์์เดีูยวกันักับเน่ั�อหาภาพิยนัติร์ุ 

ในัข้ณะเดีูยวกันัผู้ให้บริุการุที�จ้ะให้บริุการุเน่ั�อหาที�มีรุะดัูบความเหมาะสืม R21  

ต้ิองจั้ดูให้มีมาติรุการุคุ้มครุองติามที� IMDA กำาหนัดู (Infocomm Media  

Development Authority, 2016, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ซึึ่�งจ้ะทำาให้

ผู้ให้บริุการุยังคงสืามารุถึนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�หลากหลายไดู้ พิรุ้อมทั�งสืามารุถึคุ้มครุอง

ผู้ใช้ื่บริุการุที�เป็นัผู้เยาว์และบุคคลที�มีอายุติำ�ากว่า 21 ปี จ้ากเน่ั�อหาที�มีรุะดัูบความ

เหมาะสืม R21 ไดู้ โดูยผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองจั้ดูให้มีมาติรุการุดัูงต่ิอไปนีั�

1) จั้ดูให้มีมาติรุการุย่นัยันัอายุข้องผู้ใช้ื่บริุการุ ณ เวลาสืมัครุสืมาชิื่ก โดูย

ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองมีกรุะบวนัการุที�น่ัาเช่ื่�อถ่ึอในัการุย่นัยันัอายุข้องผู้ใช้ื่

บริุการุ เช่ื่นั การุกำาหนัดูให้ต้ิองชื่ำารุะเงินัผ่านับัติรุเครุดิูติ และต้ิองให้

ผู้ใช้ื่บริุการุที�สืมัครุสืมาชิื่กให้ข้้อมูลวันัเดู่อนัปีเกิดูและรัุบรุองว่าตินัเอง

อายุ 21 ปี ขึ้�นัไป
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 2.4.4 ค่ําธรรมเนีิยม 

ผู้รัุบใบอนุัญาติให้บริุการุโทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม (Niche Television Service  

License) ในัอดีูติมีหน้ัาที�ต้ิองวางปรุะกันัจ้ำานัวนั 50,000 ดูอลลาร์ุสิืงคโปร์ุ  

(ปรุะมาณ 1,248,380 บาท) ในัการุข้อรัุบใบอนุัญาติ (What is the licensing  

framework for online news sites all about?, 2013, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 

กสืทชื่., 2563) อย่างไรุก็ติาม ตัิ�งแต่ิวันัที� 1 เมษายนั ค.ศึ. 2018 เป็นัต้ินัมา IMDA 

ไดู้ยกเลิกเง่�อนัไข้ดัูงกล่าวสืำาหรัุบผู้รัุบใบอนุัญาติให้บริุการุโทรุทัศึน์ัเฉพิาะกลุ่ม 

 

 2.4.5 อํานิาจบงัคัํบ 

หน้ัาที�การุข้อรัุบอนุัญาติถูึกกำาหนัดูไว้ในักฎหมาย Broadcasting Act 

1994 มาติรุา 20 ที�ห้ามมิให้ผู้ใดูให้บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงซึึ่�งอาจ้ข้อรัุบ 

ใบอนุัญาติไดู้ในัหรุ่อจ้ากสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุก่อนัไดู้รัุบใบอนุัญาติจ้าก IMDA และ

หากฝ่่าฝื่นัจ้ะมีโทษทางอาญาจ้ำาคุกไม่เกินั 3 ปี หรุ่อ ปรัุบไม่เกินั 200,000 ดูอลลาร์ุ

สิืงคโปร์ุ (ปรุะมาณ 4,993,520 บาท) หรุ่อทั�งจ้ำาทั�งปรัุบ และหากยังคงมีการุฝ่่าฝื่นั 

อย่างต่ิอเน่ั�องจ้ะมีโทษปรัุบวันัละไม่เกินั 10,000 ดูอลลาร์ุสิืงคโปร์ุ (ปรุะมาณ 

249,676 บาท)

2)  จั้ดูให้มีการุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึง (parental locks) จ้ะต้ิองตัิ�งค่าปิดู

กั�นัเน่ั�อหา R21 โดูยค่าเริุ�มต้ินั และจ้ะสืามารุถึรุับชื่มเน่ั�อหา R21  

ไดู้ต่ิอเม่�อไดู้ใส่ืรุหัสื R21 PIN ซึึ่�งให้ผู้ใช้ื่บริุการุไดู้ตัิ�งค่าไว้เม่�อเริุ�ม 

ใช้ื่บริุการุ

3)  จ้ะต้ิองแสืดูงรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาและคำาแนัะนัำาในัการุ

รัุบชื่ม โดูยเน่ั�อหา PG13 ขึ้�นัไป ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองจั้ดูให้มีคำาแนัะนัำา

ปรุะกอบรุะดูบัความเหมาะสืมซึึ่�งแสืดูงถึึงองค์ปรุะกอบสืำาคัญในัเน่ั�อหา

ที�ส่ืงผลให้เน่ั�อหาถูึกจั้ดูอยู่ในัรุะดัูบความเหมาะสืมนัั�นั เช่ื่นั เน่ั�อหามี

ความรุุนัแรุง หรุ่อมีเน่ั�อหาเกี�ยวกับเพิศึ
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 2.4.6 สรุป 

สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุวางเป้าหมายให้ตินัเองเป็นัศูึนัย์กลางข้องภูมิภาค โดูย

ดึูงดููดูผู้ให้บริุการุ OTT รุะดัูบโลกเข้้ามาตัิ�งสืำานัักงานัในัปรุะเทศึ ทั�งนีั� สืาธิารุณรัุฐ

สิืงคโปร์ุกำากับดููแล OTT ภายใต้ิ Broadcasting Act โดูยถ่ึอเป็นัผู้ให้บริุการุแพิรุ่

ภาพิแพิรุ่เสีืยงปรุะเภทหนึั�ง และกำาหนัดูให้ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติปรุะเภทโทรุทัศึน์ั

เฉพิาะกลุ่ม ซึึ่�งกำาหนัดูให้ทั�งผู้ให้บริุการุที�มีกิจ้การุในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ และผู้ให้

บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึที�ให้บริุการุในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ จ้ะต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติ

อันัเป็นัการุกำาหนัดูเข้ติอำานัาจ้โดูยใช้ื่ทั�งหลักแหล่งกำาเนิัดูและหลักแหล่งปลายทาง

อย่างไรุก็ติาม สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุพิยายามอำานัวยความสืะดูวกแก่ผู้ให้บริุการุ 

ในัลักษณะ One-stop service ในัการุข้อใบอนุัญาติ และไม่เก็บค่าธิรุรุมเนีัยม 

ใบอนุัญาติ อันัเป็นัการุลดูภารุะข้องผู้ให้บริุการุ

ในัแง่ข้องการุกำากับดููแล จ้ะเน้ันัการุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหาเป็นัหลัก โดูย

มีการุกำาหนัดูปรุะมวลแนัวปฏิิบัติิสืำาหรัุบ OTT ซึึ่�งสือดูคล้องกับบริุการุโทรุทัศึน์ั 

อย่างไรุก็ติาม การุกำากับดููแลดู้านัเน่ั�อหามีลักษณะผ่อนัปรุนัมากกว่า เช่ื่นั สืามารุถึ

ให้ OTT ให้บริุการุเน่ั�อหาที�มีรุะดัูบความเหมาะสืม R21 ไดู้โดูยกำาหนัดูมาติรุการุ

เพิิ�มเติิม เน่ั�องจ้ากสืามารุถึวางกลไกจ้ำากัดูการุเข้้าถึึงไดู้มากกว่าการุใช้ื่ผังรุายการุ

ในักรุณีข้องโทรุทัศึน์ั  

สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุยังไดู้ผลักดัูนัให้ตินัเองเป็นัศูึนัย์กลางข้องภูมิภาคจ้าก

การุอำานัวยความสืะดูวกในัการุปรุะกอบธิรุุกิจ้ การุส่ืงเสืริุมการุผลิติเน่ั�อหา ผ่านัการุ 

ส่ืงเสืริุมเน่ั�อหาท้องถิึ�นั สืนัับสืนุันัเครุ่อข่้ายธุิรุกิจ้ และส่ืงเสืริุมทรัุพิยากรุบุคคล  

เพ่ิ�อรุองรัุบการุเป็นัศูึนัย์กลางในัภูมิภาคและติอบสืนัองความต้ิองการุข้องติลาดู  

อย่างไรุก็ดีู ในัดู้านัการุผลักดัูนัแพิลติฟัอร์ุม OTT ตินัเองนัั�นั ไม่สืำาเร็ุจ้ เน่ั�องจ้าก

ไม่สืามารุถึแข่้งขั้นักับแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกไดู้ และไม่สืามารุถึจั้ดูหาเน่ั�อหามาให้

บริุการุไดู้เพีิยงพิอต่ิอความต้ิองการุข้องผู้บริุโภค
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2.5.1 วธีิการกํากับดูแูล

สืาธิารุณรัุฐเกาหลียังไม่มีกฎหมายที�กำาหนัดูแนัวทางการุกำากับดููแล 

การุใหบ้ริุการุ OTT โดูยติรุง แต่ิมีการุตีิความว่า OTT เป็นับริุการุโทรุคมนัาคมแบบ

เพิิ�มมูลค่า (Value-added Telecommunication Service) ติาม Telecommu-

nications Business Act ซึึ่�งหมายถึึง การุให้บริุการุโทรุคมนัาคมใดูๆ ที�นัอกเหน่ัอ

จ้ากที�รุะบุไว้ในัมาติรุา 2 (11) ซึึ่�งปรุะกอบดู้วย “การุส่ืงหรุ่อรัุบเสีืยง ข้้อมูล ภาพิ 

และอ่�นัๆ โดูยไม่มีการุแปลงรูุปหรุ่อรุายละเอียดู และรุวมถึึงการุให้เช่ื่าอุปกรุณ์

ให้บริุการุโทรุคมนัาคมเพ่ิ�อก่อให้เกิดูการุส่ืงหรุ่อรัุบเสีืยง ข้้อมูล ภาพิ และอ่�นัๆ  

เช่ื่นั การุให้บริุการุโทรุศัึพิท์ม่อถ่ึอ การุให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัติ ทั�งนีั� ไม่รุวมการุ 

ให้บริุการุโทรุคมนัาคมบางปรุะเภทที�กำาหนัดูโดูย Ministry of Science and ICT 

(MSIT)” ดัูงนัั�นั สืภาวะเง่�อนัไข้การุกำากับดููแลจึ้งไม่สือดูคล้องกับสืภาพิธุิรุกิจ้ติาม

ความเป็นัจ้ริุง เกิดูความเหล่�อมลำ�าในัการุกำากับดููแล ส่ืงผลกรุะทบติ่อการุแข่้งขั้นั

อย่างเป็นัธิรุรุมรุะหว่างผู้ให้บริุการุภายในัปรุะเทศึกับผู้ให้บริุการุต่ิางชื่าติิ และ 

การุคุ้มครุองผู้บริุโภค

 2.5.2 กํากับดูแูลเนิ้�อห่า

สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไม่มีกฎหมายที�กำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT โดูยเฉพิาะ

แต่ิมี Act on Promotion of Information and Communications Network 

Utilization and Information Protection Etc. ซึึ่�งใช้ื่บังคับเป็นัการุทั�วไป  

(ปิยาพัิชื่รุ วงษ์ปรุะสิืทธิิ�, 2560, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) โดูยห้ามมิให้ 

ผู้ใดูเผยแพิรุ่เน่ั�อหาผิดูกฎหมาย ซึึ่�งมีสืารุะสืำาคัญดัูงนีั�

2.5 สาธารณ์รฐัเกาห่ลีสาธารณ์รฐัเกาห่ลี
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เน่ั�อหาลามกอนัาจ้ารุซึึ่�งเผยแพิรุ่ ข้าย ให้เช่ื่า หรุ่อแสืดูง
อย่างเปิดูเผย ในัรูุปข้องรุหัสื คำา เสีืยง ภาพิ หรุ่อภาพิ
เคล่�อนัไหว

เน่ั�อหาที�ทำาให้บุคคลอ่�นัเส่ื�อมเสีืยช่ื่�อเสีืยง โดูยการุ 
เปิดูเผยข้้อเท็จ้จ้ริุงหรุ่อข้้อมูลอันัเป็นัเท็จ้ดู้วยเจ้ตินัา 
ที�จ้ะดููหมิ�นัช่ื่�อเสีืยงข้องบุคคลนัั�นั

เน่ั�อหากรุะตุ้ินัให้เกิดูความหวาดูกลัวโดูยการุส่ืงถึึง
บุคคลซึ่ำ�าๆ ในัรูุปแบบรุหัสื คำา เสีืยง ภาพิ หรุ่อภาพิ
เคล่�อนัไหว

เน่ั�อหาซึึ่�งทำาให้เกิดูอันัติรุาย ทำาลาย เปลี�ยนัแปลง
หรุ่อปลอมข้้อมูลสืารุสืนัเทศึและรุะบบการุสื่�อสืารุ
ข้้อมูลรุายการุ ซึึ่�งขั้ดูข้วางการุทำางานัข้องรุะบบ 
ข้้อมูลโปรุแกรุม หรุ่อการุทำางานัในัลักษณะเดีูยวกันั 
โดูยมิชื่อบดู้วยกฎหมาย

เน่ั�อหาซึึ่�งเป็นัอันัติรุายต่ิอผู้เยาว์ และเป็นัการุเผยแพิรุ่ 
ที� ไ ดู้ รัุบปรุะโยชื่น์ัติอบแทนัโดูยมิไดู้ปฏิิบัติิติาม
กฎหมาย เช่ื่นั การุติรุวจ้สือบอายุคู่สัืญญา และการุ
ติิดูฉลากโฆษณา

เน่ั�อหาที� เ กี�ยวกับการุเก็งกำาไรุซึึ่� ง ต้ิองห้ามติาม
กฎหมาย

เน่ั�อหาที�เกี�ยวกับข้้อมูลส่ืวนับุคคลซึึ่�งละเมิดูกฎหมายนีั� 
หรุ่อกฎหมายอ่�นัที�เกี�ยวข้้องกับการุคุ้มครุองข้้อมูล
ส่ืวนับุคคล

กฏหมายกำากับด้ีแลเน่�อหา Act on Promotion of Information  
and Communications Network Utilization  

and Information Protection Etc.

ห้ามมิให้เผ่ยแพร่ิเน่�อหาผิ่ดีกฎหมายได้ีแก่
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ทั�งนีั� การุบังคับใช้ื่กฎหมายดัูงกล่าวอยู่ในัความรัุบผิดูชื่อบข้อง Korea 

Communications Commission (KCC) โดูยมี Korea Communications 

Standards Commission (KCSC) เป็นัหน่ัวยงานัทำาหน้ัาที�กำาหนัดูมาติรุฐานั

และพิิจ้ารุณาว่าเน่ั�อหาดัูงกล่าวละเมิดูกฎหมายหรุ่อไม่ (Yoon, 2017, อ้างถึึงในั

สืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

ในัดู้านัแนัวทางการุออกอากาศึและรุายการุ OTT นัั�นั Korea Media Rating 

Board (KMRB) มีหน้ัาที�ในัการุจั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหา ทั�งภาพิยนัติร์ุ

และวิดีูโอ ไม่ว่าจ้ะเป็นัเน่ั�อหาข้องสืาธิารุณรัุฐเกาหลีเองหรุ่อเน่ั�อหาจ้ากต่ิางปรุะเทศึ  

โดูยพิิจ้ารุณาจ้ากองค์ปรุะกอบ 7 ปรุะการุ ค่อ แก่นัเรุ่�อง เพิศึและการุเปล่อยกาย

ความรุุนัแรุง ภาษา ความหวาดูกลัว การุใช้ื่สืารุเสืพิติิดู และการุเกิดูพิฤติิกรุรุม 

เลียนัแบบ (Korea Media Rating Board, n.d.b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 

2563) โดูยแบ่งรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาออกเป็นั 5 ปรุะเภท ค่อ (Korea 

Media Rating Board, n.d.a, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

เน่ั�อหาเกี�ยวกับกรุรุมวิธีิหรุ่อพิิมพ์ิเขี้ยวในัการุผลิติ
วัติถุึซึึ่�งอาจ้ทำาอันัติรุายต่ิอชีื่วิติหรุ่อรุ่างกาย เช่ื่นั ปืนั
หรุ่อรุะเบิดู

เน่ั�อหาที� เ ป็นัการุเปิดูเผยความลับซึึ่�งกฎหมาย 
ไดู้กำาหนัดูไว้ให้เป็นัความลับหรุ่อเป็นัการุเปิดูเผย 
ความลับข้องรัุฐ

เน่ั�อหาที�มีการุละเมิดูกฎหมายความมั�นัคงข้องชื่าติิ

เน่ั�อหาอ่�นัๆ ที�มีลักษณะเป็นัการุพิยายาม ช่ื่วยเหล่อ
หรุ่อก่อให้เกิดูอาชื่ญากรุรุม
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ในัแต่ิละปีจ้ะมีผู้ให้บริุการุเน่ั�อหาย่�นัเรุ่�องเพ่ิ�อข้อรัุบการุจั้ดูรุะดัูบความ

เหมาะสืมข้องเน่ั�อหาทั�งผู้ให้บริุการุเน่ั�อหาภาพิยนัติร์ุ โทรุทัศึน์ั ติลอดูจ้นัวิดีูโอ

ออนัดีูมานัด์ู รุวมไปถึึงผู้ให้บริุการุ OTT รุายใหญ่เช่ื่นั Naver และ Netflix โดูย

ในัปี ค.ศึ. 2019 มีภาพิยนัติร์ุข้อรัุบการุจั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาจ้ำานัวนั  

2,714 เรุ่�อง และวิดีูโออีก 2,681 วิดีูโอ ซึึ่�งครุอบคลุมทั�งเน่ั�อหาข้องสืาธิารุณรุัฐ

เกาหลีและเน่ั�อหาจ้ากต่ิางปรุะเทศึ ทั�งนีั� KMRB กำาหนัดูให้เม่�อมีการุเผยแพิรุ่เน่ั�อหา

จ้ะต้ิองมีการุแสืดูงเครุ่�องหมายรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาเป็นัเวลาไม่น้ัอย

กว่า 3 วินัาทีดู้วย 

 2.5.3 ค่ําธรรมเนีิยม

ในัการุให้บริุการุโทรุคมนัาคมแบบเพิิ�มมูลค่า ติาม Telecommunications 

Business Act มิไดู้กล่าวถึึงแนัวทางที�ภาครัุฐเรีุยกเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมกับผู้ปรุะกอบการุ 

แต่ิอย่างใดู

All
12+
15+
18+
R

การ์แบ่งร์ะดิับค่วามเหมาะสมของเนื�อหา สาธุาร์ณร์ัฐเกาหลี

เนิ้�อห่าที�เห่มาะสมกับทกุชว่งอายุ

เนิ้�อห่าที�เห่มาะสมสาํห่รบับคุํคํลอาย ุ12 ป ีขึ�นิไป

เนิ้�อห่าที�เห่มาะสมสาํห่รบับคุํคํลอาย ุ15 ป ีขึ�นิไป

เนิ้�อห่าที�เห่มาะสมสาํห่รบับคุํคํลอาย ุ18 ป ีขึ�นิไป

เนิ้�อห่าที�ต้ิองมีขอ้จาํกัดูในิการฉาย ห่รอ้การโฆษณ์า
เนิ้�องจากมีเนิ้�อห่าที�กระทบกระเท้อนิอยา่งมากต่ิอ
ศกัดิู�ศรคีํวามเปน็ิมนิษุย ์ค่ํานิยิมของสงัคํม ประเพณี์
อันิดีูงาม ห่รอ้คํวามรูส้กึของคํนิในิชาติิ 
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 2.5.4 อํานิาจบงัคัํบ 

ผู้ให้บริุการุ OTT ในัฐานัะผู้ให้บริุการุโทรุคมนัาคมแบบเพิิ�มมูลค่าต้ิองย่�นั

เอกสืารุแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุติาม Telecommunications Business Act ไปยัง 

MSIT หากผู้ให้บริุการุปรุะกอบกิจ้การุโดูยไม่ดูำาเนัินัการุติามกฎหมาย จ้ะมีโทษ 

จ้ำาคุกไม่เกินั 3 ปี หรุ่อปรัุบไม่เกินั 150 ล้านัวอนั (ปรุะมาณ 4,395,000 บาท) 

 2.5.5 สรุป

Broadcasting Act ข้องสืาธิารุณรัุฐเกาหลีมิไดู้กำาหนัดูให้บริุการุ OTT  

เข้้าข่้ายเป็นัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง แต่ิอยา่งไรุก็ติาม สืาธิารุณรัุฐเกาหลีพิิจ้ารุณา

ให้ผู้ให้บริุการุ OTT เป็นัผู้ให้บริุการุโทรุคมนัาคมแบบเพิิ�มมูลค่าติาม Telecommu-

nications Business Act ทำาให้หน่ัวยงานักำากับดููแลสืามารุถึกำากับดููแลในัแง่ข้อง

โครุงข้่ายอินัเทอรุ์เน็ัติไดู้ เช่ื่นั ในักรุณีข้อง Facebook ซึ่ึ�งมีการุเปลี�ยนัเสื้นัทาง 

การุเช่ื่�อมต่ิอข้องผู้ใช้ื่บริุการุในัปรุะเทศึ ทำาให้เกิดูความล่าช้ื่าในัการุใช้ื่บริุการุ KCC  

ซึึ่�งเป็นัหนั่วยงานักำากับดููแลสืามารุถึเข้้าไปสือบสืวนัในัปรุะเดู็นัดัูงกล่าวไดู้ สืำาหรุับ

การุกำากับดููแลเน่ั�อหา สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไม่มีมาติรุการุพิิเศึษ แต่ิใช้ื่กรุอบการุกำากับ 

ดููแลเช่ื่นัเดีูยวกันักับส่ื�อดัู�งเดิูม ทั�งในัปรุะเด็ูนัเน่ั�อหาต้ิองห้าม รุวมถึึงรุะบบการุ

จั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาเพ่ิ�อคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุเป็นัสืำาคัญ ส่ืวนัการุ

สืรุ้างความเท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นั สืาธิารุณรุัฐเกาหลียังคงปรุะสืบปัญหา 

กับการุที�ผู้ให้บริุการุ OTT โดูยเฉพิาะผู้ให้บริุการุต่ิางชื่าติิที�ใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้าก 

โครุงข่้ายโทรุคมนัาคมภายในัปรุะเทศึเพ่ิ�อให้บริุการุโดูยรัุบภารุะค่าใช้ื่จ่้ายน้ัอยกว่า

ผู้ให้บริุการุ OTT ในัปรุะเทศึซึึ่�งมีข้้อติกลงชื่ำารุะเงินัให้แก่ผู้ให้บริุการุโทรุคมนัาคม  

ส่ืวนัปรุะเด็ูนัการุหารุายไดู้นัั�นั สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไม่มีการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยม  



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล 121121

ปรุะเทศึญี�ปุ่นัไม่มีการุกำากับดููแล OTT เป็นัการุเฉพิาะ โดูย Ministry of  

Internal Affairs and Communication (MIC) มีมุมมองว่า การุให้บริุการุวิดีูโอ 

บนัอินัเทอรุเ์น็ัติไม่ใช่ื่การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงภายใต้ิ Broadcasting Act เนั่�องจ้าก

การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงที�นิัยามในั Broadcasting Act ค่อการุแพิรุ่ภาพิและ

กรุะจ้ายเสีืยงโดูยมีเป้าหมายต่ิอสืาธิารุณะ ส่ืวนัการุให้บริุการุวิดีูโอบนัอินัเทอร์ุเน็ัติ

ไม่ติกอยู่ในันิัยามนีั� เพิรุาะมีการุเรีุยกรุ้องให้ส่ืงสัืญญาณเสีืยก่อนั ซึึ่�งจ้ะทำาให้เกิดู

การุส่ืงสัืญญาณไปยังผู้รัุบเป็นัการุเฉพิาะ ไม่ใช่ื่ต่ิอสืาธิารุณะ การุตีิความนีั�ส่ืงผลให้ 

ผู้ให้บริุการุเน่ั�อหาในัอินัเทอร์ุเน็ัติให้บริุการุโดูยไม่ต้ิองถูึกกำากับดููแล ซึึ่�งต่ิางจ้าก 

ผู้แพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูม 

อยา่งไรุก็ติาม ในัดู้านัเน่ั�อหายงัคงถูึกกำากับติามกฎหมายที�มีสืภาพิบงัคับใช้ื่

กับการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาบนัอินัเทอร์ุเน็ัติเพ่ิ�อคุ้มครุองผู้เยาว์ติาม Youth Internet 

Environment Act ซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุซึึ่�งให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัติแก่เหล่า

เยาวชื่นัใช้ื่มาติรุการุต่ิางๆ เพ่ิ�อมิให้เยาวชื่นัเข้้าถึึงข่้าวสืารุที�เป็นัอันัติรุาย รุวมทั�ง

ข่้าวสืารุที�ชัื่กจู้งให้เกิดูการุก่ออาชื่ญากรุรุม การุกรุะตุ้ินัแรุงขั้บทางเพิศึ หรุ่อกรุะตุ้ินั

ความรุุนัแรุง แม้บทบัญญัติิดัูงกล่าวจ้ะไม่ไดู้กำาหนัดูหนั้าที�ต่ิอผู้ให้บริุการุเน่ั�อหา  

แต่ิกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัติจ้ะต้ิองปิดูกั�นัการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาดัูงกล่าว  

(Kobayashi et al., 2019b, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) โดูยผู้ให้บริุการุ 

OTT ไม่มีหน้ัาที�ต้ิองแสืดูงรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาวิดีูโอออนัดีูมานัด์ู 

ที�ให้บริุการุ ทั�งนีั� การุกำากับดููแลเน่ั�อหา OTT ในัปรุะเทศึญี�ปุ่นัอาศัึยการุกำากับดููแล

ตินัเองข้องภาคอุติสืาหกรุรุม 

2.6 ประเทศญีี่�ปุ�นิประเทศญีี่�ปุ�นิ



4
บทท่�

บทเรยีนิจาก
ต่ิางประเทศ: 
ต้ินิแบบบรกิาร OTT 
ในิติลาดูโลก
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การุเติิบโติข้องบรุกิารุ OTT นัอกจ้ากจ้ะเป็นัความท้าทายข้องแต่ิละปรุะเทศึ

ในัการุสืรุ้างกลไกกำากับดููแลให้สือดูคล้องกับรุะบบนิัเวศึข้องอุติสืาหกรุรุมการุแพิรุ่

ภาพิและกรุะจ้ายเสีืยงที�เปลี�ยนัไปดัูงไดู้มกีารุยกตัิวอย่างกรุณศึีึกษาในัต่ิางปรุะเทศึ

ในับทที� 3 ทั�งในัแง่ข้องการุคุ้มครุองปรุะชื่าชื่นัผู้ใชื่้บรุิการุในัปรุะเทศึ และผลักดูันั

ให้เกิดูความเป็นัธิรุรุมกับผู้ให้บรุิการุภายในัปรุะเทศึที�เกี�ยวข้้อง ยังถึ่อเป็นัความ

ท้าทายอย่างยิ�งข้องภาครุัฐที�จ้ะสื่งเสืรุิมให้อุติสืาหกรุรุมกรุะจ้ายเสืียงและโทรุทัศึนั์

ในัปรุะเทศึสืามารุถึใชื่้ปรุะโยชื่นั์จ้ากการุเติิบโติข้องบรุิการุ OTT เพ่ิ�อเข้้าสืู่ติลาดู

การุให้บริุการุที�ไรุ้พิรุมแดูนัซึึ่�งมีฐานัลูกค้าจ้ำานัวนัมหาศึาลที�จ้ะสืรุ้างทั�งรุายไดู้และ

ชื่่�อเสืียงให้กับผู้ปรุะกอบการุ

โดูยในับทที� 4 นีั�จ้ะวิเครุาะห์ถึึงแนัวทางการุส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ 

OTT จ้ากโมเดูลต้ินัแบบ 4 ปรุะเทศึ ไดู้แก่ สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ  

สืาธิารุณรัุฐเกาหลี และปรุะเทศึญี�ปุ่นั ซึึ่�งถึึงแม้แต่ิละปรุะเทศึต่ิางมีจุ้ดูแข็้งและ

ทิศึทางการุส่ืงเสืริุมที�เน้ันัแนัวทางที�ต่ิางกันัไป ก็สืามารุถึสัืงเครุาะห์ให้เห็นัถึึงนัโยบาย

รุ่วมที�สืามารุถึเป็นัข้้อเสืนัอแนัะให้กับปรุะเทศึไทยในัการุกำาหนัดูนัโยบาย OTT ไดู้ 

อันัจ้ะเป็นัเครุ่�องม่อเชิื่งนัโยบายในัทางบวกในัการุส่ืงเสืริุมผู้ปรุะกอบกิจ้การุทั�งแพิรุ่

ภาพิและกรุะจ้ายเสีืยงให้สืามารุถึใช้ื่โอกาสืจ้ากการุเปลี�ยนัผ่านัทางเทคโนัโลยีติ่อ

ไปไดู้ โดูย OTT TV ดููจ้ะเป็นัติลาดูที�ใหญ่และสืามารุถึข้ยายเน่ั�อหาไทยไปสู่ืการุ

ทำาการุติลาดูไดู้ในัรุะดัูบโลก ในัข้ณะที�อุติสืาหกรุรุมกรุะจ้ายเสืียงข้องปรุะเทศึไทย

ถูึกท้าทายโดูยแพิลติฟัอร์ุมสืติรีุมมิ�งเพิลงจ้ากต่ิางปรุะเทศึ ไดู้แก่ Spotify, Apple 

music, JOOX และ Amazon music โดูยเน่ั�อหาเพิลงไทยยงัเน้ันัไปที�ติลาดูบรุโิภค

ภายในัปรุะเทศึมากกว่าการุส่ืงออกเน่ั�อหาไปยังต่ิางปรุะเทศึ 
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หากวิเครุาะห์ลักษณะติลาดู OTT TV ข้องปรุะเทศึต้ินัแบบ 4 ปรุะเทศึ 

ไดู้แก่ สืหรุาชื่อาณาจั้กรุ สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ สืาธิารุณรัุฐเกาหลี และปรุะเทศึญี�ปุ่นั  

แต่ิละปรุะเทศึต่ิางมีจุ้ดูเน้ันัข้องสืภาพิติลาดูและการุส่ืงเสืริุมดู้วยโมเดูลเชิื่งนัโยบาย

แติกต่ิางกันัออกไป สืามารุถึสืรุุปไดู้ดัูงต่ิอไปนีั�

 เปดิูเสรกีารแขง่ขนัิและสง่ออกเนิ้�อห่าคํณุ์ภาพสูต่ิลาดูโลก  
 แบบสห่ราชอาณ์าจกัร  
 (Liberalized with Export Oriented Model)

 1.1.1 ติลาดู OTT TV ของสห่ราชอาณ์าจักร 
ติลาดู OTT TV ข้องสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุนัั�นัแม้บรุรุดูากิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบ

ดัู�งเดิูมในัปรุะเทศึจ้ะยังคงเข้้มแข็้งครุองสื่วนัแบ่งติลาดูผู้ชื่มเป็นัหลักและปรุะสืบ
ความสืำาเร็ุจ้ในัการุปรัุบตัิวอย่างรุวดูเร็ุว (broadcaster catch-up) ให้เข้้ากับ
เทคโนัโลยี OTT TV ในัลักษณะที�เรีุยกว่า “BVoD” ก็ติาม แต่ิการุรุุกค่บเข้้ามา
แย่งผู้ชื่มและสืัดูส่ืวนัรุายไดู้จ้ากบรุรุดูา OTT TV จ้ากติ่างปรุะเทศึก็เริุ�มปรุากฏิ

บทเรยีนิคํวามสาํเรจ็และการสง่เสรมิ 
OTT TV จากประเทศต้ินิแบบ1

1.1
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ให้เห็นัเดู่นัชัื่ดูขึ้�นั ปัจ้จุ้บันั OTT TV ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุปรุะกอบดู้วย (1) กลุ่ม
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุอิสืรุะจ้ากสืหรัุฐอเมริุกา เช่ื่นั Netflix และ Amazon Prime  
(2) กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุที�มาจ้ากผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุคมนัาคม เช่ื่นั Virgin TV 
Go (3) กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุที�มาจ้าก Pay TV เช่ื่นั Now TV และ (4) กลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมในัปรุะเทศึที�มาทำา OTT TV ไดู้แก่  
(4.1) กลุ่มส่ื�อสืาธิารุณะ ไดู้แก่ BBC iPlayer และ (4.2) ITV Hub ทั�งนีั�ในัติลาดู
ข้องสืหรุาชื่อาณาจั้กรุยังมีการุแชื่ร์ุผู้ชื่มรุ่วมกันัปรุะมาณ 36.9% รุะหว่างกลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมที�มาทำาทีวีออนัดีูมานัด์ู (BVoD) กับกลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ SVoD 

ทั�งนีั�จ้ะพิบว่าแม้ว่าแพิลติฟัอร์ุม OTT TV ในัปรุะเทศึจ้ะมีการุปรัุบตัิวไปสู่ื
การุเป็นั OTT TV อย่างรุวดูเร็ุวนัับตัิ�งแต่ิปี ค.ศึ. 2006-2008 เป็นัต้ินัมา แต่ิสืถิึติิ 
ที�พิบชีื่�ให้เห็นัว่าการุเข้้ามาติลาดูก่อนัก็ไม่สืามารุถึรัุบปรุะกันัการุครุอบครุองสัืดูส่ืวนั
ผู้ชื่มส่ืวนัใหญ่ไดู้ ในัข้ณะที� Netflix และ Amazon Prime ที�เข้้ามาทำาติลาดู 
ในัปี ค.ศึ. 2012 และ ค.ศึ. 2014 ติามลำาดัูบ สืามารุถึสืรุ้างฐานัผู้ชื่มไดู้อย่างรุวดูเร็ุว
นัอกจ้ากนีั�ยังพิบว่า กลุ่มคนัรุุ่นัใหม่ที�อายุ 18-34 ปี มีแนัวโน้ัมที�จ้ะรัุบชื่ม BVoD  
น้ัอยลง แต่ิมีการุรัุบชื่ม OTT TV จ้ากต่ิางปรุะเทศึมากขึ้�นั (Amphere Analysis,  
2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) นัอกจ้ากนีั�จ้ากข้้อมูลผลการุสืำารุวจ้
การุรัุบชื่มเน่ั�อหาออนัไลนั์ที�เพิิ�มสูืงขึ้�นัในัชื่่วงเวลาล็อคดูาวน์ัข้องสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุ
อันัเน่ั�องมาจ้ากการุแพิรุ่รุะบาดูข้องโควิดู-19 ในัเดู่อนัมีนัาคม 2020 พิบว่ามียอดู
ผู้สืมัครุสืมาชิื่กเพ่ิ�อรัุบชื่มแพิลติฟัอร์ุมสืติรีุมมิ�ง SVoD ปรุะมาณ 4.6 ล้านัรุาย 
(Sweney, 2020)

ดู้วยความที�ภาษาองักฤษที�มีความเป็นัสืากลทำาให้สืหรุาชื่อาณาจ้กัรุกลายเป็นั 
ติลาดูที�สืามารุถึรัุบเน่ั�อหาจ้ากแพิลติฟัอร์ุม OTT TV จ้ากสืหรัุฐอเมริุกาไดู้ง่าย  
ในัข้ณะเดีูยวกันัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุก็สืามารุถึส่ืงออกเน่ั�อหาไปบนัแพิลติฟัอร์ุม OTT 
TV ข้องสืหรัุฐอเมริุกาไดู้เช่ื่นักันั โดูย BBC รุ่วมกับ ITV ทำา SVoD ช่ื่องใหม่ที�รุวม
เน่ั�อหา Original content ที�ทั�งสืองสืถึานีัเคยผลิติและเป็นัเจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�ภายใต้ิช่ื่�อ 
“Britbox” ทั�งนีั�กลุ่ม BVoD ยังเน้ันัไปที�เน่ั�อหาในัปรุะเทศึ ในัข้ณะที� OTT TV  
ต่ิางชื่าติิมีเน่ั�อหาจ้ากสืหรุาชื่อาณาจั้กรุเพีิยง 10-20% ซึึ่�งแสืดูงให้เห็นัถึึงการุ 
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แบ่งติลาดูกันัอย่างชัื่ดูเจ้นัในัเชิื่งเน่ั�อหารุะหว่าง BVoD กับ SVoD ต่ิางปรุะเทศึ  
โดูยทิศึทางข้องผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุมีแนัวโน้ัมที�จ้ะแสืวงหา 
ช่ื่องทางการุผลิติเน่ั�อหาเพ่ิ�อส่ืงสู่ืผู้ชื่มในัติลาดูโลกให้มากขึ้�นั

 1.1.2 แนิวทางการสง่เสรมิ OTT TV ในิสห่ราชอาณ์าจักร
แนัวทางการุส่ืงเสืริุม OTT TV ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ แบ่งออกไดู้เป็นั 3 มิติิ

 ไดู้แก่ 1) มิติิดู้านัการุปรุะกอบการุ 2) มิติิดู้านัการุส่ืงเสืริุมแพิลติฟัอร์ุมในัปรุะเทศึ 
และ 3) มิติิดู้านัการุส่ืงเสืริุม/ส่ืงออกเน่ั�อหาสู่ืติลาดูโลก ดัูงสืรุุปไดู้ดัูงภาพิ

ไมต้่ิองขอใบอนิญุี่าติประกอบกิจการ

อยูภ่ายใต้ิกฎห่มายการกํากับของ Ofcom

จา่ยค่ําธรรมเนีิยมรายปไีมเ่กินิ 4,146 ปอนิด์ู  
(ประมาณ์ 194,046 บาท)

สรา้ง Britbox เปน็ิแพลติฟอรม์ขนิาดูให่ญี่ ่อันิเกิดูจาก 
การรวมตัิวของผูป้ระกอบการโทรทัศนิใ์นิประเทศ

ผ่อนิปรนิกฎห่มายการคํวบรวมธรุกิจ

ผ่อนิปรนิแนิวปฏิิบติัิการคํุ้มคํรองขอ้มลูสว่นิบุคํคํล

ผ่อนิปรนิภาษีให่ผู้้ผลิติเนิ้�อห่า High-end  
production

กําห่นิดูทิศทางการสง่ออกเนิ้�อห่าไปสูต่ิลาดูโลก

สรา้ง Hub ของผูเ้ชี�ยวชาญี่และการให่บ้รกิารการผลิติ
เนิ้�อห่าแบบ High-end

การสง่เสรมิ 
แพลติฟอรม์ในิประเทศ 

การสง่เสรมิ/
สง่ออกเนิ้�อห่า

การประกอบการ

สห่ราชอาณ์าจกัร 
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1) การประกอบการ
The Office of Communications (Ofcom) ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับ

ดููแลส่ื�อในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุไดู้ตีิความการุบริุการุออนัดีูมานัด์ูว่าเป็นั On-demand 
Programme Service (ODPS) Provider ซึึ่�งผู้ให้บริุการุในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุนัั�นั 
ไม่จ้ำาเป็นัต้ิองข้อใบอนัุญาติปรุะกอบกิจ้การุ หากแติ่มีหน้ัาที�ต้ิองแจ้้งต่ิอ Ofcom 
ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับดููแลก่อนัจ้ะเริุ�มให้บริุการุในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ รุวมถึึงต้ิอง
แจ้้งต่ิอ Ofcom เม่�อเลิกให้บริุการุหรุ่อมีการุเปลี�ยนัแปลงอย่างสืำาคัญข้องกิจ้การุ  
อย่างไรุก็ติาม ผู้ปรุะกอบกิจ้การุจ้ำาเป็นัต้ิองจ่้ายค่าธิรุรุมเนีัยมรุายปีติามฐานัรุายไดู้ 
ในัอัติรุาที�ติำ�ามากเม่�อเทียบกับผลปรุะกอบการุ โดูยค่าธิรุรุมเนีัยมสูืงสุืดูที�จั้ดูเก็บ 
อยูที่� 4,146 ปอนัด์ู (ปรุะมาณ 194,046 บาท) ทั�งนีั�เพ่ิ�อส่ืงเสืริุมให้การุปรุะกอบกิจ้การุ  
OTT TV มีต้ินัทุนัที�ติำ�า (The Office of Communications, 2017b) และดึูงดููดู 
ผู้ลงทุนัให้เข้้าสู่ืติลาดูการุแข่้งขั้นัในัปรุะเทศึ

2) การส่งเสริมูแพัลติฟอร์มูในุประเทศุ
ภูมิทัศึน์ัส่ื�อข้องสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุครุองติลาดูสื่วนัใหญ่ดู้วยส่ื�อสืาธิารุณะ

อย่าง BBC อย่างไรุก็ติาม ผู้ปรุะกอบกิจ้การุสื่�อโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมในัสืหรุาชื่
อาณาจั้กรุมีการุปรัุบตัิวที�ค่อนัข้้างเร็ุวต่ิอกรุะแสืออนัไลน์ั โดูยมีการุจั้ดูทำาบริุการุ  
OTT TV ในัรูุปแบบ stand alone มาตัิ�งแต่ิปี ค.ศึ. 2006-2008 อย่างไรุก็ติาม 
การุจั้ดูทำาแพิลติฟัอรุ์มในัแบบต่ิางคนัต่ิางทำาสืะท้อนัให้เห็นัถึึงความดู้อยศัึกยภาพิ
ในัการุแข่้งขั้นักับแพิลติฟัอรุ์มจ้ากติ่างปรุะเทศึ ส่ืงผลให้ในัปัจ้จุ้บันักลุ่มผู้ปรุะกอบ
กิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมมีการุรุวมตัิวกันัเพ่ิ�อสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบปรุะเทศึ
ในัการุบริุการุปรุะชื่าชื่นัในัปรุะเทศึ ไดู้แก่ Britbox ทั�งนีั�การุวิเครุาะห์ถึึงรุายไดู้ข้อง
แพิลติฟัอร์ุมทำาให้เห็นัถึึงกลยทุธ์ิการุใช้ื่แพิลติฟัอร์ุมแบบออนัดีูมานัด์ูเพ่ิ�อให้บริุการุ
เน่ั�อหาแบบมีช่ื่วงชัื่�นั (Tier) และมีลิข้สิืทธิิ�ในัช่ื่วงเวลาที�จ้ำากัดู 

3) การส่งเสริมู/ส่งออกเนุ้�อหาสู่ติลาดโลก 
ดู้วยภาษาที�มีความเป็นัสืากลปรุะกอบกับการุพัิฒนัาคุณภาพิข้องเน่ั�อหา

ส่ื�อในัสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุที�ดูำาเนิันัมาอย่างต่ิอเน่ั�อง ทำาให้สืหรุาชื่อาณาจ้ักรุมอง
เห็นัถึึงช่ื่องทางการุสืรุ้างเน่ั�อหาส่ื�อให้กลายเป็นัสิืนัค้าทางวัฒนัธิรุรุม (cultural  
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  ศนูิยก์ลางการลงทนุิของ OTT ขา้มชาติิในิแบบ  
 สาธารณ์รฐัสงิคํโปร ์ 
 (Liberalized and Regional Hub Model)

 1.2.1 ติลาดู OTT TV ของสาธารณ์รฐัสงิคํโปร์
สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุมีลักษณะเฉพิาะในัแง่ข้องการุเป็นัศูึนัย์กลางข้อง

ภูมิภาคในัฐานัะศูึนัยก์ลางที�ตัิ�งข้องบริุษัทแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกเพ่ิ�อปรุะกอบกิจ้การุ
ในัภูมิภาค ในัข้ณะเดีูยวกันัก็สืรุ้างแพิลติฟัอร์ุม OTT Homegrown ข้องสิืงคโปร์ุ
เองเพ่ิ�อส่ืงออกไปทำาติลาดูกับผู้ชื่มในัภูมิภาคอีกดู้วย โดูยกลุ่มธุิรุกิจ้ OTT มีที�มา 
ทั�งจ้าก (1) กลุ่มผู้ผลิติเน่ั�อหาส่ื�อและผู้ปรุะกอบกิจ้การุส่ื�อโทรุทัศึน์ั (2) กลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบกจิ้การุโทรุคมนัาคมที�ให้บริุการุเครุ่อข่้าย และ (3) กลุ่มผู้ปรุะกอบกจิ้การุ 
OTT โดูยติรุง ซึึ่�ง Infocomm Media Development Authority (IMDA) ในัฐานัะ
หน่ัวยงานักำากับดููแลต้ิองมีมาติรุการุในัการุสื่งเสืริุมและสืรุ้างการุเปลี�ยนัผ่านัให้ 
ผู้ปรุะกอบกจิ้การุในัติลาดูสืามารุถึมศัีึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นัและคงสืถึานัะความเปน็ั
ศูึนัยก์ลางการุลงทุนัในัภูมิภาคข้องแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกไดู้ อีกทั�งยงัต้ิองขั้บเคล่�อนั
ผู้บริุโภคชื่าวสิืงคโปร์ุให้มีทางเล่อกในัการุเข้้าถึึงส่ื�อและเทคโนัโลยีที�มีคุณภาพิ 
ติามนัโยบายสัืงคมดิูจิ้ทัลที�มั�นัคงข้องรุัฐบาลอีกดู้วย โดูยจุ้ดูเน้ันัในัการุกำากับดููแล
ข้อง IMDA (Basu, 2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ไดู้แก่

1)  การแข่้งขั้นุ (competition) ค่อการุกำากับกลไกติลาดูที�ส่ืงเสืริุม 
การุแข่้งขั้นัและป้องกันัพิฤติิกรุรุมการุผู้ข้าดู (anti-competition 
behavior) ซึึ่�งการุ Disruption ข้อง OTT ต่ิางมีผลต่ิอผู้ปรุะกอบ

1.2

products) ที�สืง่ออกไปสู่ืแพิลติฟัอร์ุมส่ื�อ OTT TV รุะดัูบโลก ซึึ่�งจ้ะช่ื่วยข้ยายให้การุ
ลงทนุัทำาเน่ั�อหาข้องสื่�อโทรุทศัึน์ัแบบดัู�งเดิูมสืามารุถึไดูป้ริุมาณผู้ชื่มในัลกัษณะข้อง
การุเป็นั Economy of Scale และช่ื่วยลดูต้ินัทุนัการุผลิติส่ื�อในัปรุะเทศึไดู้อย่าง 
มีปรุะสิืทธิิภาพิ ทั�งนีั� สืหรุาชื่อาณาจั้กรุไดู้จั้ดูให้อุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาค่อ มูลค่าเพิิ�ม
ขั้�นัสูืง (high-end production) ทั�งในัแง่ข้องบุคลากรุและการุผลิติ (Amphere 
Analysis, 2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) โดูยไดู้มีการุลดูกำาแพิงภาษี
ให้กับผู้ผลิติเน่ั�อหาที�ส่ืงออกไปสู่ืติลาดูโลกดู้วย
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กิจ้การุรุายเดิูม ในัข้ณะเดีูยวกันัก็สืรุ้างทางเล่อกใหม่ให้กับผู้บริุโภค
พิรุ้อมกับรุะบบนัเิวศึที�เข้้มแข็้งข้องสื่�อสิืงคโปรุไ์ปพิรุอ้มกันั ดัูงนัั�นั IMDA 
จึ้งต้ิองทำาหน้ัาที�ทั�งกำากับและส่ืงเสืริุมศัึกยภาพิให้กับผู้ปรุะกอบการุแพิรุ่
ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงในัรุะบบดัู�งเดิูมให้สืามารุถึทันัต่ิอการุเปลี�ยนัผ่านัข้อง
ดิูจิ้ทัล ในัข้ณะเดีูยวกันัก็ต้ิองส่ืงเสืริุมให้ผู้เล่นัรุายใหม่เข้้ามาแข่้งขั้นั 
ในัติลาดูเพ่ิ�อเป็นัทางเล่อกให้กับผู้ชื่มอีกดู้วย

2)  การใช้ข้้อมููลส่วนุบุคคลข้องผูู้้รับบริการ (privacy and data use) 
ค่อ การุที�แพิลติฟัอร์ุมต่ิางๆ นัำาข้้อมูลส่ืวนับุคคลข้องผู้รัุบบริุการุไปใช้ื่
และปรุะมวลในัรุะบบอัลกอริุทึมข้องแพิลติฟัอร์ุม เพ่ิ�อสืรุ้างการุส่ืงข้้อมูล
การุรัุบชื่มแบบรุายบุคคล (personalized service) และการุโฆษณา
แบบติรุงกลุ่มเป้าหมาย (target advertising) ที�สุ่ืมเสีื�ยงต่ิอการุผูกข้าดู
ในัติลาดู OTT และการุละเมิดูข้้อมูลส่ืวนับุคคลข้องผู้รัุบบริุการุ

ทั�งนีั� สืาธิารุณรุัฐสิืงคโปรุ์มีแนัวทางในัการุสื่งเสืริุมทั�งผู้ปรุะกอบกิจ้การุ 
ในัปรุะเทศึและติา่งปรุะเทศึ ภายใต้ิการุขั้บเคล่�อนัความเป็นัศูึนัยก์ลางข้องการุลงทุนั
ดู้านัส่ื�อข้องภูมิภาคอย่างชัื่ดูเจ้นัดู้วยนัโยบายการุเปิดูเสืรีุในัการุลงทุนัและเป้าหมาย
ข้องการุเป็นัศูึนัย์กลางข้องภูมิภาค (regional hub)

 1.2.2 แนิวทางการสง่เสรมิ OTT TV ในิสาธารณ์รฐัสงิคํโปร์
IMDA ในัฐานัะหนั่วยงานักำากับดููแลที�เน้ันันัโยบายสืำาคัญที�ต้ิองเน้ันัความ

เท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นัข้องติลาดู OTT TV ในัข้ณะเดีูยวกันัต้ิองคุ้มครุอง 
ผลปรุะโยชื่น์ัข้องผู้บริุโภคเป็นัที�ตัิ�ง จึ้งต้ิองมีบทบาทในัการุส่ืงเสืริุมทั�งการุลงทุนั
ข้อง OTT TV ข้้ามชื่าติิและผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV ในัปรุะเทศึให้ดูำาเนิันั
กิจ้การุไดู้ในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุดู้วยนัโยบายข้องการุกำากับดููแลในัรูุปแบบ  
“Light-touch approach” เพ่ิ�อให้ต้ินัทุนัในัการุเข้้าติลาดู OTT TV ข้องผู้เล่นั 
ทั�งในัและต่ิางปรุะเทศึติำ�าที�สุืดูและสืะดูวกที�สุืดู ไดู้แก่ 
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อยูภ่ายใต้ิการกํากับของ IMDA ขอใบอนิญุี่าติไดู้ 
เปน็ิระยะเวลา 5 ปี

สรา้งระบบบรกิารใบอนิญุี่าติแบบ One - stop service

ไมเ่ก็บค่ําธรรมเนีิยมใบอนิญุี่าติ

สนิบัสนินุิ 5G โดูยงดูเวน้ิการเก็บค่ําใบอนิญุี่าติ 5G กับ
บรษิทัโทรคํมนิาคํมในิประเทศจนิถึงป ีคํ.ศ. 2019

รว่มกับมห่าวทิยาลัย NUS ศกึษากระบวนิการ  
เพ้�อสรา้งคํวามปลอดูภัยทางไซ่เบอร ์

สรา้ง HOOQ เปน็ิแพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิจากการรวมตัิว
ของผูป้ระกอบการโทรคํมนิาคํม (Singtel) และ 
ผูใ้ห่บ้รกิารเนิ้�อห่าระดัูบโลก (Sony/ Warner) -“ล้มเห่ลว“

จดัูตัิ�งทนุิ PDPF เพ้�อผลิติรว่มระห่วา่งสติดิููโอต่ิางชาติิ 
กับผูผ้ลิติในิประเทศ

สรา้งเคํรอ้ขา่ยธุรกิจ เพ้�อการผลิติรว่มและงานิ Media  
Festival 

พฒันิาคํนิผ่านิโคํรงการ SLA และ S2S

เขม้งวดูกับกฎห่มายทรพัยส์นิิทางปญัี่ญี่าเพ้�อปกปอ้ง 
ผู้ผลิติเนิ้�อห่า

การสง่เสรมิ/
สง่ออกเนิ้�อห่า

การสนิบัสนินุิดู้านิ
โคํรงสรา้งพ้�นิฐานิ

แพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิ

การประกอบการ

สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์

1) การประกอบการ
IMDA รุะบุให้การุปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV เป็นัปรุะเภทการุปรุะกอบ

กิจ้การุ Niche Television Service License ซึ่ึ�งผู้ข้อใบอนัุญาติจ้ะไดู้สิืทธิิ 
ในัการุปรุะกอบกิจ้การุเป็นัรุะยะเวลา 5 ปี โดูยไม่มีการุเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมใบอนุัญาติ
ปรุะกอบกิจ้การุแต่ิอย่างใดู (Infocomm Media Development Authority, 
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2019c, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT  
ไม่มีต้ินัทุนัดู้านัใบอนุัญาติในัการุปรุะกอบกิจ้การุ 

นัอกจ้ากนีั� สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุยังมีการุสืรุ้างรุะบบการุออกใบอนุัญาติ
ปรุะกอบกิจ้การุที�สืะดูวกและง่ายในัรูุปแบบ One-stop service ดู้วยรุะบบ 
ที�ไปรุวมศูึนัย์ข้อง Digital licensing ซึึ่�งเป็นัหนึั�งในันัโยบายข้องรัุฐบาลสิืงคโปร์ุ  
ภายใต้ิเว็บไซึ่ต์ิที�เรีุยกว่า “go business licensing” (Government of Singapore, 
2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ที�ส่ืงเสืริุมการุลงทะเบียนัทางการุค้าออนัไลน์ั
ในัรูุปแบบที�ลดูขั้�นัติอนั โปรุ่งใสื และสืามารุถึดูำาเนิันัการุผ่านัรุะบบออนัไลน์ัไดู้ 
เพ่ิ�อให้กลุ่มธุิรุกิจ้ที�ปรุะกอบกิจ้การุส่ื�อ โทรุคมนัาคม เทคโนัโลยี และบริุการุ 
ไดู้เข้้าสู่ืการุแข่้งขั้นัในัติลาดูไดู้อย่างสืะดูวกที�สุืดู

2) การสนัุบสนุุนุด้านุโครงสร้างพ้ั�นุฐานุ
ในัดู้านัการุสืนัับสืนุันั 5G นัั�นั IMDA ไดู้เติรีุยมความพิรุ้อมพ่ิ�นัฐานัในัการุพิา

ผู้ปรุะกอบการุและผู้รัุบบริุการุเข้้าสู่ืเทคโนัโลยีดูิจิ้ทัลดู้วยเทคโนัโลยี 5G โดูย 
ไดู้ยกเว้นัค่าใบอนุัญาติ 5G ให้กับบริุษัทโทรุคมนัาคมในัปรุะเทศึจ้นัถึึงปลายปี  
ค.ศึ. 2019 เพ่ิ�อทำาการุทดูลองการุทำาธุิรุกิจ้และการุสืรุ้างบริุการุใหม่ๆ ผ่านั 5G 

นัอกจ้ากนีั� ยังมีการุสืนัับสืนุันัความปลอดูภัยทางไซึ่เบอร์ุ โดูยในัการุ
เปลี�ยนัผ่านัภาคอุติสืาหกรุรุมและผู้รัุบบริุการุเข้้าสู่ืสัืงคมดิูจิ้ทัลนัั�นั ความปลอดูภัย
ทางไซึ่เบอรุ์ค่อข้้อคำานึังหลักข้อง IMDA ซึ่ึ�งไดู้มีการุรุ่วมม่อกับศูึนัย์ Quantum 
Technologies แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชื่าติิสิืงคโปร์ุ (NUS) เพ่ิ�อทำาการุศึึกษา
กรุะบวนัการุ Quantum key distribution ในัการุป้องกันัรุะบบการุข้โมยข้้อมูล
จ้ากอาชื่ญากรุรุมคอมพิิวเติอร์ุ (Basu, 2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

3) การส่งเสริมูแพัลติฟอร์มูแห่งชาติิ 
สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุมีความพิยายามสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุมแห่งชื่าติิเพ่ิ�อ 

ทำาติลาดูในัภูมิภาค ซึึ่�งไดู้แก่ HOOQ เพ่ิ�อให้เป็นัแพิลติฟัอร์ุมท้องถิึ�นัข้องเอเชีื่ย 
ติะวันัออกเฉยีงใต้ิ ที�เกิดูจ้ากการุรุ่วมทุนักันัข้อง Singtel, Sony Pictures Television 
และ Warner Bros Entertainment อยา่งไรุก็ติาม ในัป ีค.ศึ. 2020 HOOQ ไดูย้่�นัข้อ 
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ล้มละลายและปรุะกาศึยุติิการุให้บริุการุ ภายหลังจ้ากที�ไม่สืามารุถึติ่อสู้ืกับ 
การุเติิบโติข้องผู้ให้บริุการุรุายใหญ่อย่าง Netflix ไดู้ (Aravindan, 2020, อ้างถึึง
ในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

4) การส่งเสริมู/ส่งออกเนุ้�อหา 
ดู้วยการุวางนัโยบายในัฐานัะศึูนัย์กลางข้อง OTT TV รุะดูับโลก ทำาให้

สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุจ้ำาเป็นัต้ิองเติรีุยมการุดู้านัทรัุพิยากรุบุคคล เพ่ิ�อให้การุสืนัับสืนุันั
ธุิรุกิจ้ดัูงกล่าว โดูย IMDA ไดู้พัิฒนัาศัึกยภาพิข้องผู้ผลิติเน่ั�อหาดู้วยเครุ่�องม่อทาง
นัโยบายที�หลากหลาย ไดู้แก่ (1) การุให้ทุนัสืนัับสืนุันั ผ่านั The Public Service 
Media Digital Partnership Fund (PDPF) เพ่ิ�อเป็นักองทุนัให้เกิดูการุเรีุยนัรูุ้ 
การุผลิติเน่ั�อหารุะหวา่งผู้ผลิติในัปรุะเทศึและรุะดูบัโลก (2) การุสืรุา้งเครุ่อข่้ายและ 
Business matching เพ่ิ�อนัำาเน่ั�อหาภายในัปรุะเทศึสู่ืต่ิางปรุะเทศึผ่านัการุผลิติรุ่วม 
(co-production) การุจั้บคู่ทางธุิรุกิจ้ รุวมถึึงการุจั้ดูงานั Singapore Media  
Festival (3) การุสืรุ้างโครุงการุฝึ่กอบรุมทักษะผ่านั โครุงการุ Story Lab  
Apprenticeship (SLA) (Infocomm Media Development Authority, 2019a, 
อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) และโครุงการุ Writers Lab: Script to Screen 
(S2S) (Infocomm Media Development Authority, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั 
กสืทชื่., 2563) และ (4) เข้้มงวดูกับการุบังคับใช้ื่กฎหมายลิข้สิืทธิิ� (Basu, 2019, 
อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

 ปกปอ้งอตุิสาห่กรรมภายในิเพ้�อสง่ออกวฒันิธรรม  
 ในิแบบสาธารณ์รฐัเกาห่ลี  
 (Protectionism and Export Oriented Model)

 1.3.1 ติลาดู OTT TV ของสาธารณ์รฐัเกาห่ลี
สืาธิารุณรัุฐเกาหลีมีลักษณะเฉพิาะในัแง่ข้องการุเป็นัทั�งปรุะเทศึที�ส่ืงออก 

อุปกรุณ์เครุ่�องม่อรัุบสืารุปลายทางไม่ว่าจ้ะเป็นัโทรุทัศึน์ั (Smart TV) หรุ่อ
โทรุศัึพิท์เคล่�อนัที� (Smartphone) ที�สืำาคัญรุะดัูบโลกและยังเปิดูตัิวเทคโนัโลยี 5G  
แห่งแรุกข้องโลกอีกดู้วย นัอกจ้ากนีั� สืาธิารุณรัุฐเกาหลียงัดูำาเนิันันัโยบายการุส่ืงออก

1.3
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เน่ั�อหาส่ื�อ (media content) ในัฐานัะสิืนัค้าทางวัฒนัธิรุรุม (cultural product)  
ไปทั�วโลกอย่างเข้้มข้้นัติามนัโยบายอุติสืาหกรุรุมสืรุ้างสืรุรุค์ข้องเกาหลีอีกดู้วย

สืำาหรัุบอุติสืาหกรุรุม OTT ข้องสืาธิารุณรุัฐเกาหลีเองพิบว่า มีผู้ปรุะกอบ
กิจ้การุที�มาจ้ากอุติสืาหกรุรุมส่ื�อแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูมอย่างโทรุทัศึน์ั
ภาคพ่ิ�นัดิูนัและเคเบิลทีว ีและที�มาจ้ากอุติสืาหกรุรุมโทรุคมนัาคมที�เป็นัผู้ปรุะกอบการุ  
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ IPTV และผู้ให้บริุการุ Simple Notification Service (SNS) 
เข้้ามาทำาธุิรุกิจ้ OTT ดู้วย โดูยผู้ปรุะกอบกิจ้การุแติ่ละรุายต่ิางเจ้าะติลาดู OTT  
ที�แติกต่ิางติามอุปกรุณ์และเครุ่�องรัุบสัืญญาณภาพิ และดู้วยรูุปแบบทางธุิรุกิจ้ 
ที�ต่ิางกันัไปดู้วย เช่ื่นั กรุณีข้องกลุ่ม IPTV และบริุษัทโทรุคมนัาคมจ้ะเข้้าสู่ืติลาดู 
OTT ที�เน้ันัไปที�ติลาดูโทรุศึพัิท์เคล่�อนัที� ในัข้ณะที�กลุ่มเคเบลิทีวีและกลุ่มผู้ปรุะกอบ
กิจ้การุโทรุทัศึน์ัภาคพ่ิ�นัดิูนัแบบดัู�งเดิูมจ้ะเน้ันัติลาดูแบบ “N-Screen service”  
ค่อให้บริุการุหลักบนัหน้ัาจ้อโทรุทัศึน์ัแบบภาคพ่ิ�นัดิูนัและคอมพิิวเติอรุ์  
(Lee, Lee, & Brown, 2017, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ซึึ่�งสืะท้อนั 
ให้เห็นัถึึงผู้ปรุะกอบกิจ้การุที�หลากหลาย ทั�งจ้ากส่ื�อดัู�งเดิูมที�ปรัุบตัิวเข้้าสู่ื
แพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัล รุวมถึึงผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุคมนัาคมที�มาจั้บติลาดูส่ื�อมวลชื่นั
ดู้วยเช่ื่นักันั ทั�งนีั� ดู้วยการุรุุกเข้้ามาข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT รุะดัูบโลกอย่าง Netflix, 
YouTube และแพิลติฟัอร์ุมจ้ากสืาธิารุณรัุฐปรุะชื่าชื่นัจี้นั ก็ทำาให้ Korea 
Communications Commission (KCC) ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับดููแลส่ื�อ 
ต้ิองเข้้ามาสืรุ้างสืมดุูล โดูยต้ิองดููแลทั�งผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ในัปรุะเทศึ รุวมถึึง
การุใช้ื่โอกาสืข้องเทคโนัโลยี OTT ที�จ้ะช่ื่วยในัการุสื่งออกเน่ั�อหาข้องสืาธิารุณรุัฐ
เกาหลีผ่านัทั�ง OTT ที�เป็นัแพิลติฟัอร์ุมที�สืรุ้างขึ้�นัจ้ากผู้ปรุะกอบการุในัปรุะเทศึ
(home-grown platform) และที�เป็นัแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกไปยังผู้ชื่มทั�วโลก

ดู้วยการุกำากับดููแลสื่�อโทรุทศัึน์ัแบบดัู�งเดิูมในัสืาธิารุณรุฐัเกาหลทีี�มีต่ิอเคเบลิ
ทีวี IPTV และทีวีดูาวเทียมที�อยูภ่ายใต้ิการุกำากับข้อง Broadcasting Act ในัข้ณะที�
ผู้ให้บริุการุ OTT ไดู้รุบัการุตีิความว่าเป็นั “Value-added Telecommunication 
Service” ซึึ่�งจ้ะอยูใ่นัการุกำากับข้อง Telecommunications Business Act ทำาให้
การุบังคับใช้ื่กฎหมายมีความเหล่�อมลำ�ากันั (imbalance) อย่างเห็นัไดู้ชัื่ดูรุะหว่าง
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ 2 ฝั่�ง นัอกจ้ากนีั�สืาธิารุณรัุฐเกาหลียังมีข้้อพิิจ้ารุณาคล้ายกับ
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ปรุะเทศึไทยในักรุณีที�แพิลติฟัอร์ุม OTT ต่ิางชื่าติิที�เข้้ามาแชื่ร์ุส่ืวนัแบ่งติลาดูข้อง 
OTT แลว้ ยงัมีกรุณีที�แพิลติฟัอรุม์ต่ิางชื่าติิเหลา่นัั�นัไม่ไดู้ปรุะกอบกจิ้การุในัปรุะเทศึ
โดูยติรุง ซึึ่�งทำาให้การุบังคับใช้ื่กฎหมายไม่สืามารุถึกรุะทำาไดู้ จ้นันัำามาสู่ืข้้อถึกเถีึยง
ทั�งในัแง่ข้องการุจั้ดูเก็บรุายไดู้ การุคุ้มครุองผู้บริุโภคภายในัปรุะเทศึ และการุกำากับ
ดููแลและการุบังคับใช้ื่กฎหมายที�เหล่�อมลำ�าข้องผู้ปรุะกอบกิจ้การุภายในัปรุะเทศึและ
ต่ิางปรุะเทศึ ทั�งนีั�สืามารุถึสืรุุปชื่่องว่างทางนัโยบายข้อง OTT TV รุะหว่างกลุ่ม 
ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัดัู�งเดิูมกับ OTT TV ในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลีไดู้ดัูงนีั� 

ภาพแสดูงชอ่งวา่งทางนิโยบายของ OTT TV ระห่วา่ง 
กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนิดั์ู�งเดิูมกับ OTT TV ในิสาธารณ์รฐัเกาห่ลี

กลุ่มส้�อโทรทัศน์ิดัู�งเดิูม กลุ่ม OTT ในิประเทศ กลุ่ม OTT ต่ิางชาติิ

Strict regulatory  

framework

Broadcasting Act

มีต้ินัทุนัดู้านัการุข้อใบ

อนุัญาติฯ 

มีต้ินัทุนัดู้านัการุแสืวงหา 

รุายไดู้จ้ากโฆษณาที�เข้้มงวดู

Light-touch regulatory 

framework

Telecom Business Act

ไม่มีต้ินัทุนัในัการุข้อใบอนุัญาติ

มีเพีิยงการุรุายงานัตัิวเพ่ิ�อการุ

ปรุะกอบกิจ้การุ

ไม่มีต้ินัทุนัการุแสืวงหารุายไดู้

จ้ากโฆษณาที�เข้้มงวดู

Light-touch/ non-touch 

regulatory framework

Telecom Business Act

ไม่มีต้ินัทุนัในัการุข้อใบ

อนุัญาติ มีเพีิยงการุรุายงานัตัิว

เพ่ิ�อการุปรุะกอบกิจ้การุ

ไม่มีต้ินัทุนัการุแสืวงหารุายไดู้

จ้ากโฆษณาที�เข้้มงวดู

ทั�งนีั� สืามารุถึสืรุุปโจ้ทย์ข้อง KCC ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับดููแลข้อง
สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไดู้ดัูงนีั�

1) การุสืรุ้างสืมดุูลให้เกิดูความเท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นัและการุกำากับ
ดููแลรุะหว่างผู้ปรุะกอบกิจ้การุภายในัปรุะเทศึดู้วยกันัเองที�เป็นั OTT 
กับ Non-OTT ดู้วยการุส่ืงเสืริุมการุเปลี�ยนัผ่านัเข้้าสู่ืเทคโนัโลยี OTT 
ข้องกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูมที�ติรุงกับ
พิฤติิกรุรุมการุรัุบข้้อมูลข่้าวสืารุข้องผู้บริุโภคยุคปัจ้จุ้บันั



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล 135135

2) การุสืรุ้างสืมดุูลให้เกิดูความเท่าเทียมกันัในัการุกำากับดููแลผู้ปรุะกอบ
กิจ้การุ OTT ในัปรุะเทศึกับ OTT ต่ิางปรุะเทศึ

3) การุส่ืงเสืริุมผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึโดูยไดู้มีมาติรุการุในัการุสื่งเสืริุม
และสืรุ้างการุเปลี�ยนัผ่านัให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัติลาดูสืามารุถึมี
ศัึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นัและสืง่เสืริุมโอกาสืข้องผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึ
ให้เผยแพิรุ่บนัแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกไดู้

จ้ากความเหล่�อมลำ�าข้องการุกำากับดููแลข้้างต้ินั ปรุะกอบกับติลาดู OTT  
ข้องสืาธิารุณรัุฐเกาหลีกำาลังเผชิื่ญความท้าทายจ้ากผู้ปรุะกอบการุต่ิางปรุะเทศึที�
ครุอบครุองส่ืวนัแบ่งติลาดู รัุฐบาลจึ้งคิดูหามาติรุการุเพ่ิ�อส่ืงเสืริุมขี้ดูความสืามารุถึ 
ในัการุแข่้งขั้นัข้องผู้ให้บริุการุภายในัปรุะเทศึในัรุปูแบบเฉพิาะเพิ่�อปกป้องอุติสืาหกรุรุม
ภายในัและส่ืงออกวัฒนัธิรุรุมในัแบบสืาธิารุณรัุฐเกาหลี (Protectionism and 
Export Oriented Model)

 1.3.2 แนิวทางการสง่เสรมิ OTT TV ในิสาธารณ์รฐัเกาห่ลี
สืาธิารุณรัุฐเกาหลีในัฐานัะปรุะเทศึที�ใช้ื่โอกาสืข้องเทคโนัโลยีดิูจิ้ทัล 

สืรุ้างชื่าติิผ่านันัโยบาย Industrial Policy แบบเศึรุษฐกจิ้ชื่าติินิัยมที�ใช้ื่อุติสืาหกรุรุม
ส่ื�อเป็นัตัิวนัำาอย่างไดู้ผล ไม่ว่าจ้ะผ่านัโทรุศัึพิท์เคล่�อนัที�หรุ่อเครุ่�องรัุบโทรุทัศึน์ั  
ไปจ้นัถึึงอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาที�มีบทบาทในัฐานัะสิืนัค้าทางวัฒนัธิรุรุม อันัไดู้แก่  
ซีึ่รีุส์ื เกม ภาพิยนัติร์ุ และศิึลปินัเพิลงป็อป อย่างไรุก็ติาม ในัอุติสืาหกรุรุม OTT TV 
ก็เห็นัถึึงการุรุุกข้องแพิลติฟัอร์ุมจ้ากสืหรัุฐอเมริุกาที�หนัักหน่ัวงในัติลาดูสืาธิารุณรัุฐ
เกาหลี

โดูยลักษณะข้องติลาดู OTT TV ในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลีกำาลังอยูใ่นัการุปรัุบ
ความเหล่�อมลำ�าข้องอุติสืาหกรุรุมสื่�อโทรุทัศึน์ัรุะหวา่งผู้ปรุะกอบกจิ้การุโทรุทศัึน์ัแบบ
ดัู�งเดิูมและผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV เพ่ิ�อสืรุ้างความเท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นั  
ในัข้ณะเดูียวกันัก็พิยายามปกป้องและสืรุ้างความเข้้มแข็้งให้กับผู้ปรุะกอบการุ 
ในัปรุะเทศึทั�งที�เป็นักลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมและผู้ผลิติเน่ั�อหา 
เพ่ิ�อรัุบม่อกับการุรุุกเข้้ามาข้อง OTT ข้้ามชื่าติิ ผ่านัการุสืนัับสืนุันัทางนัโยบายดู้วย
เครุ่�องม่อภาษี การุผ่อนัปรุนักฎรุะเบียบ รุวมถึึงการุให้ทุนัสืนัับสืนุันั ทั�งนีั�รัุฐบาลข้อง
สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไดู้จั้ดูตัิ�งคณะกรุรุมการุยุทธิศึาสืติร์ุการุส่ื�อสืารุและข้้อมูลแห่งชื่าติิ  
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(Information and Communication Strategy Committee) เพ่ิ�อกำาหนัดู  
“แผนัพัิฒนัานิัเวศึส่ื�อดิูจิ้ทัล (Digital Media Ecosystem Development Plan)” 
ในัการุส่ืงเสืริุมเน่ั�อหา OTT TV ภายในัปรุะเทศึและเสืริุมสืรุ้างขี้ดูความสืามารุถึ 
ในัการุแข่้งขั้นัโดูยกำาหนัดูเป้าหมายในัการุสื่งเน่ั�อหาดัูงกล่าวเป็นัสิืนัค้าส่ืงออก
เพ่ิ�อสืรุ้างมูลค่าทางเศึรุษฐกิจ้ โดูย KCC ในัฐานัะหน่ัวยงานักำากับดููแลฯ ไดู้มีการุ
สืนัับสืนุันัและวางยุทธิศึาสืติร์ุรุ่วมกับหน่ัวยงานัภาครัุฐและภาคอุติสืาหกรุรุม  
โดูยเน้ันัทิศึทางการุส่ืงเสืริุม OTT TV ในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลี ดัูงต่ิอไปนีั�

อยูภ่ายใต้ิ Telecommunications Business Act

ไมไ่ดู้มีการกําห่นิดูห่น้ิาที�ชาํระค่ําธรรมเนีิยม

สรา้ง Wavve เปน็ิแพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิจากการรวมตัิว
ของผูป้ระกอบการโทรคํมนิาคํมและโทรทัศนิใ์นิประเทศ

ผ่อนิปรนิกฎห่มายการคํวบรวมกิจการ

การผ่อนิปรนิดู้านิการกํากับดูแูลเนิ้�อห่า

จดัูตัิ�ง OTT Content Global Co-Prosperity  
Committee เพ้�อสง่ออกเนิ้�อห่าเกาห่ลีไปยงัต่ิางประเทศ 

ตัิ�งกองทนุิสนิบัสนินุิการผลิติเนิ้�อห่าเกาห่ลี

ผ่อนิปรนิภาษีให่ผู้้ผลิติและสรา้งสรรค์ํเนิ้�อห่า

สรา้งเคํรอ้ขา่ยธุรกิจ

เขม้งวดูกับกฎห่มายทรพัยส์นิิทางปญัี่ญี่าและสญัี่ญี่า 
ที�เปน็ิธรรมและโปรง่ใสเพ้�อปกปอ้งผู้ผลิติเนิ้�อห่า

การสง่เสรมิ/
สง่ออกเนิ้�อห่า

แพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิ

การประกอบการ

ผ่อนิปรนิกฎระเบยีบ

สาธารณ์รฐัเกาห่ลี
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อยูภ่ายใต้ิ Telecommunications Business Act

ไมไ่ดู้มีการกําห่นิดูห่น้ิาที�ชาํระค่ําธรรมเนีิยม

จดัูตัิ�ง OTT Content Global Co-Prosperity  
Committee เพ้�อสง่ออกเนิ้�อห่าเกาห่ลีไปยงัต่ิางประเทศ 

ตัิ�งกองทนุิสนิบัสนินุิการผลิติเนิ้�อห่าเกาห่ลี

ผ่อนิปรนิภาษีให่ผู้้ผลิติและสรา้งสรรค์ํเนิ้�อห่า

สรา้งเคํรอ้ขา่ยธุรกิจ

เขม้งวดูกับกฎห่มายทรพัยส์นิิทางปญัี่ญี่าและสญัี่ญี่า 
ที�เปน็ิธรรมและโปรง่ใสเพ้�อปกปอ้งผู้ผลิติเนิ้�อห่า

1) การประกอบการ

กลุ่มผู้ให้บริุการุ OTT TV ที�ให้บริุการุในัสืาธิารุณรัุฐเกาหลีจ้ะอยูใ่นัการุกำากับ

ข้อง Telecommunications Business Act โดูยตีิความว่าเป็นั “Value-added  

Telecommunication Service” ซึ่ึ�งปัจ้จุ้บันัไมไ่ดู้มีการุกำาหนัดูหนัา้ที�ในัการุชื่ำารุะ

ค่าธิรุรุมเนีัยมเพ่ิ�อให้ต้ินัทุนัการุเข้้าสู่ืติลาดูในัฐานัะข้องการุเป็นัผู้ให้บริุการุ OTT  

มีต้ินัทุนัที�ติำ�าที�สุืดู พิรุ้อมทั�งส่ืงเสืรุิมให้เทคโนัโลยี OTT แพิรุ่หลายและเป็นั

แพิลติฟัอร์ุมที�ผู้ชื่มสืามารุถึเข้้าถึึงกันัไดู้อย่างถ้ึวนัหน้ัา (universal access)

2) การส่งเสริมูแพัลติฟอร์มูแห่งชาติิ

ในัฐานัะข้องปรุะเทศึที�มีอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาเป็นัอุติสืาหกรุรุมส่ืงออก 

ที�เข้้มแข็้ง ปรุะกอบกับการุรุุกเข้้ามาข้อง OTT TV ต่ิางชื่าติิที�สืรุ้างแพิลติฟัอร์ุม

แย่งชิื่งผู้ชื่ม ทำาให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุภายในัปรุะเทศึทั�งในักลุ่มที�เป็นัผู้ผลิติเน่ั�อหา 

เจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�เน่ั�อหา รุวมไปถึึงผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมไม่ว่าจ้ะเป็นั 

Free TV หรุ่อ Pay TV ต้ิองรุวมกลุ่มกันัเพ่ิ�อปรัุบตัิวให้เข้้ากับเทคโนัโลยี OTT TV 

ที�กำาลังเข้้ามาแทนัที�ส่ื�อแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูม ทั�งนีั�ดู้วยความติรุะหนััก

ถึึงข้้อมูลผู้รัุบชื่มออนัไลน์ัหลังบ้านัที�สืามารุถึเป็นัปรุะโยชื่น์ักับผู้ปรุะกอบกิจ้การุ 

ทั�งในัแง่การุหารุายไดู้จ้ากโฆษณาและการุสืรุ้างสืรุรุค์เน่ั�อหา กลุ่มผู้ปรุะกอบ

กิจ้การุสื่�อดัู�งเดิูมจึ้งมีการุรุวมติัวเพ่ิ�อตัิ�งแพิลติฟัอรุ์มแห่งชื่าติิ ที�ช่ื่�อว่า Wavve  

ซึึ่�งเป็นัการุรุวมตัิวรุะหว่างแพิลติฟัอร์ุม OTT ที�ใช้ื่ช่ื่�อว่า “Oksusu” ที�ก่อตัิ�งโดูยบริุษัท

โทรุคมนัาคมที�ใหญ่ที�สุืดูข้องสืาธิารุณรัุฐเกาหลีค่อ SK Telecom กับ แพิลติฟัอร์ุม 

POOQ ซึึ่�งก่อตัิ�งโดูยผู้ให้บริุการุโทรุทัศึน์ัรุะบบภาคพ่ิ�นัดิูนัข้องรัุฐบาล 2 สืถึานีัค่อ  

ช่ื่อง KBS กับช่ื่อง MBC และผู้ให้บริุการุโทรุทัศึน์ัรุะบบภาคพ่ิ�นัดิูนัที�บริุหารุโดูย

สืถึานีัเชิื่งพิาณิชื่ยอี์ก 1 สืถึานีัค่อ ช่ื่อง SBS ส่ืงผลให้ Wavve กลายเป็นัแพิลติฟัอร์ุม 

OTT ที�ใหญ่ที�สุืดูในัปรุะเทศึ

3) การผู่้อนุปรนุกฎระเบียบ (Deregulation)

ดู้วยปัจ้จุ้บันั KCC กำาลังอยู่ในัรุะหว่างการุปรัุบให้อุติสืาหกรุรุมส่ื�อดัู�งเดิูม

สืามารุถึแข่้งขั้นัไดู้บนัแพิลติฟัอร์ุม OTT TV อย่างเท่าทันักับ OTT TV จ้าก 
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ต่ิางปรุะเทศึ ภายใต้ิกรุอบการุแข่้งขั้นัอย่างเท่าเทียม ดัู�งนัั�นั การุปรัุบกฎรุะเบียบ 

ให้ผ่อนัปรุนัและเท่าเทียมกับผู้เล่นัรุายใหม่ๆ ในัติลาดูจึ้งเป็นัเรุ่�องจ้ำาเป็นั โดูยการุ

ผ่อนัปรุนักฎรุะเบียบไดู้เน้ันัไปที�ปรุะเด็ูนักฎหมายดัูงต่ิอไปนีั�

• การุผ่อนัปรุนักฎรุะเบียบการุควบรุวมกิจ้การุ (Deregulation  
Anti-trust law) กล่าวค่อ เดิูมที KCC จ้ะมีกฎหมายควบคุมการุผูกข้าดู
ข้องอุติสืาหกรุรุมส่ื�อ โดูยไม่ให้มีการุควบรุวมกิจ้การุข้้ามส่ื�อที�มีสัืดูส่ืวนั
มากกว่ารุ้อยละ 49 แต่ิสืำาหรัุบการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV นัั�นั คณะ
กรุรุมาธิิการุการุค้ายติุิธิรุรุม (Fair Trade Commission) ไดู้อนุัญาติให้
มีการุควบรุวมกิจ้การุข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT ภายในัปรุะเทศึเพ่ิ�อเป็นั
แพิลติฟัอรุ์มข้นัาดูใหญ่หรุ่อแพิลติฟัอรุ์มแห่งชื่าติิ ในัอันัที�จ้ะสืามารุถึ
ต่ิอกรุกับแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลก เม่�อเดู่อนักันัยายนั ค.ศึ. 2019 

• การุใช้ื่แนัวทางผอ่นัปรุนัดูา้นักำากับเน่ั�อหาในัแนัวทาง “Self-regulation 
Policy” การุกำากับดููแลเน่ั�อหาถ่ึอเป็นัต้ินัทุนัอย่างหนึั�งข้องผู้ปรุะกอบ
กิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม ติามปกติิเน่ั�อหาข้องผู้ให้บริุการุ OTT  
จ้ะต้ิองผ่านัการุพิิจ้ารุณาจั้ดูอันัดัูบจ้าก Korea Media Rating Board 
(KMRB) ติามพิรุะรุาชื่บัญญัติิภาพิเคล่�อนัไหวและผลิติภัณฑ์์วีดิูทัศึน์ั  
แต่ิในัปัจ้จุ้บันั มีแนัวทางในัการุลดูการุกำากับดููแลให้น้ัอยที�สุืดู โดูย
รัุฐบาลมีแผนัให้ผู้ให้บริุการุ OTT ปรุะเมินัเน่ั�อหาข้องตินัเองดู้วยรุะบบ
การุจ้ัดูอันัดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาเอง (rating system) โดูย 
ไม่ต้ิองผ่านัการุพิิจ้ารุณาจ้าก KMRB ซึ่ึ�งการุกำากับดููแลเน่ั�อหาในัลักษณะ
นีั�ก็จ้ะใช้ื่เช่ื่นัเดีูยวกับการุให้บริุการุโทรุทัศึน์ัภาคพ่ิ�นัดิูนั โครุงข่้ายเคเบิล
และโครุงข่้ายดูาวเทียม 

4) การส่งเสริมู/ส่งออกเนุ้�อหา

ดู้วยสืาธิารุณรัุฐเกาหลีเป็นัปรุะเทศึที�มีผู้ผลิติเน่ั�อหาส่ื�อที�เข้้มแข็้ง อำานัาจ้

การุต่ิอรุองข้องกลุ่มธุิรุกิจ้เน่ั�อหามีสูืงมากในัอุติสืาหกรุรุมส่ื�อ ปัจ้จุ้บันัรัุฐบาลจึ้งไดู้

มีการุกำาหนัดูทิศึทางเพิ่�อสืรุ้างการุปรุับตัิวข้องผู้ผลิติเน่ั�อหาให้สืามารุถึใช้ื่โอกาสื

กับเทคโนัโลยี OTT TV ดู้วยการุ (1) จั้ดูตัิ�งคณะกรุรุมการุเน่ั�อหา OTT เพ่ิ�อความ
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 การแข่งขนัิติลาดูภายในิประเทศที�เขม้ข้นิแบบประเทศญีี่�ปุ�นิ  
 (Domestic Competitive Market Model)

 1.4.1 ติลาดู OTT TV ของประเทศญีี่�ปุ�นิ
ดู้วยจ้ำานัวนัปรุะชื่ากรุกว่า 127 ล้านัคนัและ 53.4 ล้านัครัุวเรุ่อนัทำาให้

ติลาดูผู้บริุโภคในัปรุะเทศึญี�ปุ่นัเป็นัติลาดูใหญ่ที�น่ัาดึูงดููดูข้อง OTT ทั�งนีั�ดู้วยภาษา

และวัฒนัธิรุรุมที�เฉพิาะข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั กอปรุกับอุติสืาหกรุรุมโทรุทัศึน์ัและ

โทรุคมนัาคมในัปรุะเทศึที�เข้้มแข็้งข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั ทำาให้ผู้ชื่มส่ืวนัใหญ่ยงักรุะจุ้กตัิว 

อยู่กับการุรัุบชื่มเน่ั�อหาส่ื�อภายในัปรุะเทศึเป็นัหลัก โดูยจ้ากการุสืำารุวจ้พิบว่า  

แม้โทรุทัศึน์ัที�ให้บริุการุแบบเชิื่งพิาณิชื่ย์ภาคพ่ิ�นัดิูนัจ้ะไดู้รัุบความนิัยมสูืงสุืดูค่อ 

รุ้อยละ 93.2 แต่ิก็เห็นัถึึงการุเข้้ามาข้อง OTT TV ต่ิางชื่าติิอย่าง YouTube ที�มีความ

นิัยมติามมาเป็นัอันัดัูบ 2 ค่อรุ้อยละ 69.1 อันัดัูบ 3 ไดู้แก่โทรุทัศึน์ัภาคพ่ิ�นัดิูนัแห่งชื่าติิ 

(National Terrestrial TV: NHK) รุ้อยละ 65.4 และอันัดัูบที� 4 ไดู้แก่การุแพิรุ่

ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงทางดูาวเทียม รุ้อยละ 38.5 ในัข้ณะที�ส่ื�อ OTT ภายในัปรุะเทศึ

อย่าง Niconico, AbemaTV และ GYAO! ไดู้รัุบความนิัยมรุองลงมาเป็นัลำาดัูบ 

(Nguyen, 2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

อุติสืาหกรุรุมส่ื�อและความบันัเทิงข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นัส่ืวนัใหญ่จ้ะเน้ันัการุ

แข่้งขั้นัเสืรีุข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT TV เพิ่�อสืรุ้างทางเล่อกที�หลากหลายให้ผู้ชื่ม 

ในัปรุะเทศึ แต่ิไม่ไดู้มีนัโยบายการุส่ืงออกเน่ั�อหารุายการุข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นัไปยัง

ต่ิางปรุะเทศึที�เข้้มแข็้งเหม่อนัสืาธิารุณรัุฐเกาหลี โดูยปัจ้จุ้บันัปรุะเทศึญี�ปุ่นัมีผู้เล่นั

สืมบูรุณ์ทางเศึรุษฐกิจ้รุ่วมกันัในัรุะดัูบโลก (OTT Content Global Co-Prosperity 

Committee) เพ่ิ�อส่ืงออกเน่ั�อหาไปยังต่ิางปรุะเทศึ (2) ส่ืงเสืริุมกองทุนัสืนัับสืนุันั

การุลงทุนัเน่ั�อหา OTT TV (3) ผ่อนัปรุนัภาษีให้กับผู้ผลิติและสืรุ้างสืรุรุค์เน่ั�อหา  

OTT TV (4) สืรุ้างเครุ่อข่้ายธุิรุกิจ้รุะหว่างกลุ่มผู้ผลิติเน่ั�อหากับกลุ่มผู้ผลิติอุปกรุณ์

ปลายทางเพ่ิ�อสืรุ้าง Add-in application และ (5) ปกป้องผู้ผลิติเน่ั�อหารุายย่อย

ดู้วยกฎหมายทรัุพิย์สิืนัทางปัญญาและสัืญญาที�เป็นัธิรุรุมและโปรุ่งใสื

1.4
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หลากหลายแพิลติฟัอร์ุมให้บริุการุในัปรุะเทศึผ่านัเครุ่�องรัุบปลายทางหลายรูุปแบบ  

(devices) ซึ่ึ�งเปิดูเสืรีุให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุทั�งในัปรุะเทศึและติ่างปรุะเทศึสืามารุถึ 

เข้้าติลาดูไดู้อย่างเสืรีุ โดูยผู้เล่นัในัติลาดู OTT TV ญี�ปุ่นัปรุะกอบดู้วยผู้ปรุะกอบ

กิจ้การุจ้าก 2 รูุปแบบหลักๆ ไดู้แก่ (1) ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ที�ทำาเน่ั�อหาแบบ  

Premium contents หรุ่อ OTT TV และ (2) ผู้ปรุะกอบกิจ้การุที�ทำาเน่ั�อหาแบบ 

UGC (User generated content) โดูยผู้ปรุะกอบกิจ้การุแบบ OTT TV มีที�มาจ้าก

หลากหลายอุติสืาหกรุรุม ไม่ว่าจ้ะเป็นัผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV ที�ดูำาเนิันักิจ้การุ

โทรุคมนัาคมหรุ่อธุิรุกิจ้ออนัไลน์ั โดูยให้บริุการุ OTT TV ข้องตินัเองเป็นับริุการุ

เฉพิาะข้องแติ่ละค่ายโทรุคมนัาคม โดูยเนั้นัการุให้บริุการุผ่านัโทรุศึัพิท์เคล่�อนัที� 

เป็นัหลกั รุวมถึึงผู้ปรุะกอบกจิ้การุ OTT TV ที�ดูำาเนันิักิจ้การุดูา้นัเน่ั�อหาและใหบ้ริุการุ  

OTT TV ข้องตินัเองดู้วยการุบริุการุเน่ั�อหาที�ตินัเองเป็นัเจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ� และ 

ผู้ปรุะกอบกจิ้การุ OTT TV อิสืรุะที�มาจ้ากต่ิางปรุะเทศึ (สืว่นัใหญ่จ้ากสืหรุฐัอเมริุกา) 

จ้ากผู้เล่นัในัติลาดู OTT TV ที�หลากหลายสืะท้อนัให้เห็นัการุปล่อยให้กลไก

ติลาดูทำางานัอย่างสืมบูรุณ์โดูยที�หน่ัวยงานักำากับดููแลไม่ไดู้ทำาหน้ัาที�แทรุกแซึ่ง 

แต่ิอย่างใดู แม้กรุะนัั�นัภาครุัฐยังคงทำาการุสืนัับสืนัุนัผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัปรุะเทศึ 

อยูใ่นับางปรุะเดูน็ัเพ่ิ�อให้บริุการุ OTT TV เปน็ัทางเล่อกหนึั�งข้องผู้บริุโภค อยา่งไรุก็ดีู 

โดูยที� OTT TV ในัปรุะเทศึญี�ปุ่นักำาลังเผชิื่ญสืภาวะข้องการุรุุกรุานัจ้ากแพิลติฟัอร์ุม

ต่ิางปรุะเทศึในัข้ณะเดีูยวกันัก็ถูึกกดูดัูนัจ้ากเอเจ้นัซีึ่�โฆษณาในัการุหารุายไดู้  

(Tsuchiya, 2020, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ทำาให้เริุ�มมีการุวางแนัวทาง

ในัการุปรุับทิศึทางติลาดู OTT TV ให้เกิดูความสืมดูุล ในัข้ณะเดูียวกันัก็ส่ืงเสืริุม

ทางเล่อกที�หลากหลายให้ผู้บริุโภคในัติลาดูในัปรุะเทศึ ติามแนัวทาง domestic 

competitive market oriented 
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ไมมี่การกํากับดูแูล OTT TV เปน็ิการเฉพาะ

ปรบักฎห่มายภาษีบรโิภคํเพ้�อจดัูเก็บภาษีบรกิารดิูจทัิล
จากต่ิางประเทศ

สรา้ง TVer เปน็ิแพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิจากการรวมตัิว 
ของโทรทัศน์ิในิประเทศ ผ่านิการจดัูการแบบอิสระ

ให่ค้ํวามสาํคัํญี่กับลิขสทิธิ�และทรพัยส์นิิทางปญัี่ญี่า 
โดูยการออกมาติรการต่ิอต้ิานิการละเมิดูลิขสทิธิ�

โคํรงการ Localized promote and support  
ดู้านิการแปลภาษา

ตัิ�งกองทนุิสนิบัสนินุิการผลิติเนิ้�อห่าญีี่�ปุ�นิผ่านิ  
Cool Japan

CoFesta และ Asia Content Business Summit
การสง่เสรมิ/
สง่ออกเนิ้�อห่า

แพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิ

การประกอบการ

การเชม้งวดูกับ
กฎห่มายลิขสทิธิ�

ประเทศญีี่�ปุ�นิ

 1.4.2  แนิวทางการสง่เสรมิ OTT TV ในิประเทศญีี่�ปุ�นิ

1) การประกอบการ

ปรุะเทศึญี�ปุ่นัไม่มีการุกำากับดููแล OTT TV เป็นัการุเฉพิาะ แต่ิในัปี  

ค.ศึ. 2015 ไดู้มีการุแก้ไข้กฎหมายภาษีบริุโภค เพ่ิ�อจั้ดูเก็บภาษีบริุการุดิูจิ้ทัลจ้าก

ต่ิางปรุะเทศึ โดูยกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุดิูจิ้ทัลจ้ากต่ิางปรุะเทศึจ้ะติ้องย่�นัแบบ

แสืดูงรุายการุและชื่ำารุะภาษีบริุโภค เพ่ิ�อสืรุ้างความเท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นักับ

แพิลติฟัอร์ุม OTT TV ในัปรุะเทศึ
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2) การส่งเสริมูแพัลติฟอร์มูแห่งชาติิ 

แม้สืถึานีัโทรุทัศึน์ัที�ให้บริุการุแบบภาคพ่ิ�นัดิูนัจ้ะคุมติลาดูผู้ชื่มส่ืวนัใหญ่

ข้องปรุะเทศึ แต่ิกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัเหล่านีั�เห็นัถึึงการุรุุกเข้้ามาข้อง

แพิลติฟัอร์ุมต่ิางชื่าติิ ส่ืงผลให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทศัึน์ัพิาณิชื่ยแ์บบดัู�งเดิูมไดู้รุวม

ตัิวกันัเพ่ิ�อสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุม OTT TV แห่งชื่าติิ ที�ช่ื่�อ TVer ซึึ่�งเป็นัการุรุวมตัิวข้อง

กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม ปรุะเภทพิาณิชื่ย์ข้นัาดูใหญ่ 5 บริุษัท  

นัำาโดูย TBS ในัการุจั้ดูทำาโครุงการุสืรุา้งพ่ิ�นัที�กลางในัรูุปแบบ “alliance platform” 

โดูยเปิดูตัิวในัเดู่อนัตุิลาคม ค.ศึ. 2015 โดูยสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุมในัรูุปแบบเว็บที�

บริุการุจั้ดูการุที�เป็นัอิสืรุะดู้วยหน่ัวยที�เรีุยกว่า “Presentcast” (Tsuchiya, 2020, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) เพ่ิ�อเป็นัแพิลติฟัอร์ุมกลางข้องบรุรุดูาผู้ปรุะกอบ 

กิจ้การุโทรุทัศึน์ัในัปรุะเทศึแบบดัู�งเดิูมสืามารุถึให้บริุการุเน่ั�อหาแบบ On-demand 

ไดู้โดูยปัจ้จุ้บันัมีผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัดัู�งเดิูมทั�งรุายใหญ่และรุายย่อยรุ่วม 

ให้บริุการุกว่า 13 สืถึานั ีปรุะกอบดูว้ยสืถึานัโีทรุทัศึน์ัพิาณชิื่ยแ์ละสืาธิารุณะ (NHK)  

ข้องปรุะเทศึ โดูยปฏิิเสืธิแพิลติฟัอร์ุมที�เป็นัรูุปแบบ stand alone ที�ต่ิางคนัต่ิางทำา 

อยา่งไรุก็ติาม เน่ั�อหาจ้ะเกี�ยวกับรุายการุบันัเทิง ซีึ่รีุส์ื กีฬา และสืารุคดีูจ้ากสืถึานีัต่ิางๆ

โดูยรุายการุที�ออกอากาศึจ้ะกำาหนัดูลิข้สิืทธิิ�การุเข้้าชื่มฟัรีุเฉพิาะในัปรุะเทศึญี�ปุ่นั

เท่านัั�นั โดูยจ้ะมีการุบริุหารุจั้ดูการุข้้อมูลพิฤติิกรุรุมผู้ชื่มเพ่ิ�อดึูงข้้อมูลมาใช้ื่ปรุะโยชื่น์ั 

ให้กับอุติสืาหกรุรุมโทรุทัศึน์ั โดูยคนัที�เข้้าใช้ื่งานั TVer ต้ิองให้ข้้อมูลอายุ เพิศึ และ

รุหัสืไปรุษณีย์เพ่ิ�อนัำาข้้อมูลมาใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัทั�งในัแง่ข้องการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาและ

วิเครุาะห์ข้้อมูลการุติลาดูเพ่ิ�อการุโฆษณาดู้วย

3) การเข้้มูงวดกับกฎหมูายลิข้สิทธิ� 

ปรุะเทศึญี�ปุ่นัเป็นัหนึั�งในัปรุะเทศึที�ให้ความสืำาคัญกับลิข้สิืทธิิ�และทรุพัิยสิ์ืนั

ทางปัญญามากที�สุืดูแห่งหนึั�งข้องโลก ดัูงนัั�นัในัยคุข้อง OTT TV ที�แต่ิละแพิลติฟัอร์ุม

ต่ิางแข่้งขั้นักันันัำาเสืนัอเน่ั�อหา และการุครุอบครุองเน่ั�อหาค่อปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ข้อง

แพิลติฟัอร์ุม ส่ืงผลให้กรุะทรุวงเศึรุษฐกิจ้ การุค้า และอุติสืาหกรุรุม (Ministry of 

Economy, Trade and Industry: METI) และ Content Overseas Distribution 

Association (CODA) ไดู้ออกมาติรุการุต่ิอต้ิานัการุละเมิดูลิข้สิืทธิิ� โดูยรุ่วมม่อกับ
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เจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ� กลุ่มพิิทักษ์ลิข้สิืทธิิ� และรัุฐบาลในัติ่างปรุะเทศึดูำาเนัินัมาติรุการุ 

ต่ิอต้ิานัการุละเมิดูลิข้สิืทธิิ�

4) การส่งเสริมู/ส่งออกเนุ้�อหา

ปัจ้จุ้บันั METI เปน็ัหน่ัวยงานัสืำาคัญที�มีบทบาทในัการุสืง่เสืริุมอุติสืาหกรุรุม

ส่ื�อข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั โดูยเฉพิาะอย่างยิ�งส่ืงเสืริุมภาคการุส่ืงออกส่ื�อผ่านัมาติรุการุ

สืำาคัญหลายมาติรุการุ ผ่านันัโยบาย Cool Japan ที�มีเป้าหมายให้ส่ื�อญี�ปุ่นัเข้้าไป

เติิบโติในัติลาดูข้องปรุะเทศึติลาดูเกิดูใหม่ (emerging countries) เพ่ิ�อให้การุ 

ส่ืงออกวัฒนัธิรุรุมผ่านัสิืนัค้าส่ื�อเป็นัรูุปแบบข้อง cultural products ที�ส่ืงเสืริุม

การุเจ้ริุญเติิบโติทางเศึรุษฐกิจ้ข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั ซึึ่�งมีมาติรุการุการุส่ืงเสืริุม ไดู้แก่ 

(1) โครุงการุ Localization and Promotion Support (J-LOP) ที�ส่ืงเสืริุมการุทำา

คำาบรุรุยายภาษาต่ิางปรุะเทศึ การุพิากย์เสีืยงภาษาต่ิางปรุะเทศึ ทั�งจ้ากส่ื�อโทรุทัศึน์ั

และแอนัิเมชัื่นั (2) ส่ืงเสืริุมกองทุนัสืนัับสืนุันัส่ื�อผ่านั Cool Japan Fund และ  

(3) จั้ดูเทศึกาล/ กิจ้กรุรุมเพ่ิ�อเช่ื่�อมโยงและปรุะชื่าสัืมพัินัธ์ิธุิรุกิจ้ส่ื�อญี�ปุ่นักับต่ิางชื่าติิ

ไดู้แก่ เทศึกาลส่ื�อในัปรุะเทศึญี�ปุ่นัหรุ่อ CoFesta และ Asia Content Business 

Summit (ACBS) เป็นัต้ินั 

ทั�งนีั� ญี�ปุ่นัไดู้ใช้ื่ Safe harbor policy ดู้านัการุกำากับดููแลเน่ั�อหาในั OTT TV 

เน่ั�องจ้ากเน่ั�อหาข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT TV ไม่ถูึกตีิความว่าเป็นัการุปรุะกอบกิจ้การุ

โทรุทัศึน์ั อย่างไรุก็ติาม เน่ั�อหาในั OTT TV ถูึกกำากับติามกฎหมายที�มีสืภาพิบังคับ

ใช้ื่กับการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาบนัอินัเทอร์ุเน็ัติเพ่ิ�อคุ้มครุองผู้เยาว์ติาม Youth Internet  

Environment Act ซึึ่�งกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุซึึ่�งให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัติปกป้องเยาวชื่นั

จ้ากเน่ั�อหาที�เป็นัอันัติรุายหรุ่อกรุะตุ้ินัการุก่ออาชื่ญากรุรุม กรุะตุ้ินัแรุงขั้บดัูนั 

ทางเพิศึ หรุ่อกรุะตุ้ินัความรุุนัแรุง โดูยบทบัญญัติิบังคับใช้ื่กับผู้ให้บริุการุอินัเทอร์ุเน็ัติ

โดูยจ้ะต้ิองปิดูกั�นัการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาดัูงกล่าว (Kobayashi, Lai, & Sato, 2019,  

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)
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1.5  บทสรุปจากกรณี์ศกึษาต่ิางประเทศ

ในัปี พิ.ศึ. 2563 OTT TV ปรุะสืบความสืำาเร็ุจ้และไดู้รัุบความนิัยมท้าทาย

สืถึานีัโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมจ้นัในับางปรุะเทศึเห็นัถึึงปรุากฏิการุณ์ที�ผู้คนัดูู OTT TV 

มากกว่าส่ื�อโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม อันัอาจ้นัำามาสู่ืการุแทนัที�ข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT 

TV ที�มีต่ิอการุบริุการุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม ซึึ่�งหากวิเครุาะห์ความสืำาเร็ุจ้ข้องโมเดูล

ในัแต่ิละปรุะเทศึต้ินัแบบจ้ะพิบว่าปรุะกอบดู้วยปัจ้จั้ยที�อิงจุ้ดูแข็้งเชิื่งนัโยบายข้อง

แต่ิละปรุะเทศึ ดัูงนีั�

ปัจจัยคํวามสาํเรจ็
จากการสง่ออกเนิ้�อห่า

คํณุ์ภาพในิแบบ
สห่ราชอาณ์าจักร

ดู้วยความที�สืหรุาชื่อาณาจ้ักรุมีจุ้ดูแข็้งในัดู้านั

ภาษาที�เป็นัสืากลและวัฒนัธิรุรุมที�ผ่านัปรุะวัติิศึาสืติรุ์ 

มายาวนัานั ซึึ่�งสืามารุถึสืรุ้างเป็นัจุ้ดูเดู่นัให้เป็นัสิืนัค้าทาง

วัฒนัธิรุรุมที�สืามารุถึส่ืงออกไดู้ผ่านัส่ื�อมวลชื่นั ส่ืงผลให้

เม่�อผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมต้ิองปรัุบตัิวให้

ทันักับเทคโนัโลยี OTT การุจั้บติลาดูไปยังการุผลิติเน่ั�อหา

คุณภาพิรุะดูับ high-end จึ้งเป็นัปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ข้อง

สืหรุาชื่อาณาจั้กรุในัการุรุุกเข้้าสู่ืติลาดู OTT ทั�งนีั� การุใช้ื่

แพิลติฟัอร์ุม OTT ในัการุเผยแพิรุ่เน่ั�อหาภายในัปรุะเทศึ

ไปสู่ืติลาดูโลกจ้ึงเป็นักลยุทธ์ิสืำาคัญข้องสืหรุาชื่อาณาจ้ักรุ 

ในัการุใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้ากเทคโนัโลยี OTT ในัการุสืรุ้างติลาดู

ใหม่ให้กับผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึตินั

ปจัจยัคํวามสาํเรจ็
จากการเปน็ิศนูิยก์ลาง

การลงทนุิของ OTT  
ขา้มชาติิในิแบบ

สาธารณ์รฐัสงิคํโปร์

แม้ติลาดูสืิงคโปรุ์เป็นัติลาดูข้นัาดูเล็กที�มีปริุมาณ

ผู้บริุโภคที�จ้ำากัดู แต่ิดู้วยวิสัืยทัศึน์ัข้องการุกำาหนัดูทิศึทาง

ปรุะเทศึในัฐานัะศูึนัย์กลางข้องการุลงทุนับริุษัทข้้ามชื่าติิ  

ส่ืงผลให้สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุต้ิองสืรุ้างบรุรุยากาศึที�เอ่�อ

ต่ิอการุลงทุนัและการุทำาธุิรุกิจ้ โดูยปัจ้จั้ยสืำาคัญที�ทำาให้
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สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุสืามารุถึดึูงการุตัิ�งฐานัการุบริุหารุข้อง 

OTT รุะดัูบโลกให้อยูใ่นัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุไดู้ค่อ การุผ่อนัปรุนั 

กฎหมายที�เอ่�อต่ิอการุปรุะกอบกิจ้การุ การุอำานัวยความ

สืะดูวกในัการุปรุะกอบกิจ้การุผ่านัรุะบบ One-stop service 

licensing รุวมถึึงการุสืรุ้างทรัุพิยากรุบุคคลเพ่ิ�อรุองรัุบการุ

ทำางานัภาคบริุการุในัรุะบบนิัเวศึข้องอุติสืาหกรุรุม OTT ทั�งในั

แง่ข้องการุพัิฒนัาทักษะดู้านัเทคโนัโลยีและการุผลิติเน่ั�อหา 

ซึึ่�งสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุเติรีุยมความพิรุ้อมที�จ้ะผันัตัิวเป็นั

ศูึนัยก์ลางข้องการุใหบ้ริุการุ OTT รุะดัูบภูมิภาคดู้วยการุดึูงดููดู

ทรัุพิยากรุบุคคลที�มีทักษะสูืง (high-skill labor) เพ่ิ�อรุองรัุบ

การุบริุการุที�ป้อนัติลาดู OTT อย่างเป็นัรุะบบ

ปจัจยัคํวามสาํเรจ็
จากการสรา้ง K-Pop 

ในิฐานิะสนิิค้ําทาง
วฒันิธรรมในิแบบ
สาธารณ์รฐัเกาห่ลี

สืาธิารุณรัุฐเกาหลีนัับเป็นัปรุะเทศึที�มีความเข้้มแข็้ง 

ในัทุกห่วงโซ่ึ่อุปทานัข้องการุผลิติสิืนัค้าส่ื�อและการุบันัเทิง 

แต่ิก็ติรุะหนัักถึึงการุรุุกเข้้ามาข้อง OTT ต่ิางชื่าติิที�กดูดัูนั 

ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมในัปรุะเทศึ ซึึ่�ง 

สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไดู้พิยายามออกนัโยบายเพ่ิ�อเอ่�อให้

ผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัปรุะเทศึสืามารุถึสืรุ้างโอกาสืจ้าก

เทคโนัโลยี OTT ดู้วยการุส่ืงเสืริุมผู้ปรุะกอบกิจ้การุในั

ปรุะเทศึดู้วยการุผ่อนัปรุนักฎรุะเบียบ รุวมถึึงมุ่งเน้ันัจุ้ดูแข็้ง

ข้องสิืนัค้าทางวัฒนัธิรุรุมอย่าง K-Pop ให้เข้้าถึึงช่ื่องทางการุ

เผยแพิรุ่สิืนัค้าส่ื�อไดู้อย่างมีปรุะสิืทธิิภาพิผ่านัการุปรุะสืานั

ผลปรุะโยชื่น์ัทางธุิรุกิจ้รุะหว่างผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึ 

กับผู้ผลิติอุปกรุณ์รัุบสืารุปลายทาง โดูยบรุรุจุ้ช่ื่อง OTT  

ข้องสืาธิารุณรัุฐเกาหลีเข้้าไปในัหน้ัาจ้อเครุ่�องรัุบโทรุทัศึน์ั 

เพ่ิ�อให้ง่ายกับการุรัุบชื่มข้องผู้บริุโภค อีกทั�งยังผ่อนัปรุนั

กฎหมายข้้อมลูส่ืวนับุคคลเพิ่�อให้สืามารุถึปรุะมวลพิฤติิกรุรุม
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ปจัจยัคํวามสาํเรจ็
จากการสรา้งทางเล้อก
ให่ผู้้ชมภายในิประเทศ
ในิแบบประเทศญีี่�ปุ�นิ

การุรัุบชื่มเน่ั�อหาข้องผู้ชื่มผ่านัข้้อมูลส่ืวนับุคคลเพ่ิ�อการุ

ออกแบบเน่ั�อหาที�ติรุงใจ้ผู้บริุโภคและการุนัำาข้้อมูลไปใช้ื่ในั

การุหารุายไดู้จ้ากการุโฆษณาไดู้ต่ิอไปในัรูุปแบบที�เรีุยกว่า 

data-driven content marketing 

แม้ติลาดูปรุะเทศึญี�ปุ่นัจ้ะมีภาษาและวัฒนัธิรุรุมที�

เป็นัเสืม่อนักำาแพิงในัการุปกป้องผู้ปรุะกอบการุโทรุทัศึน์ั

แบบดัู�งเดิูมอยู่มาก แต่ิดู้วยการุรุุกข้องแพิลติฟัอร์ุม OTT 

ต่ิางชื่าติิอย่างหนัักก็ทำาให้ปรุะเทศึญี�ปุ่นัติ้องปรัุบตัิวเพ่ิ�อ

สืรุ้างสืมดูุลให้ติลาดู OTT ในัปรุะเทศึยังคงสืรุ้างทางเล่อก

ดู้านัเน่ั�อหาและนัวัติกรุรุมแพิลติฟัอร์ุมที�หลากหลายให้กับ 

ผู้บริุโภคในัปรุะเทศึ โดูยปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั

ค่อการุปรุบัตัิวข้องผู้ปรุะกอบกจิ้การุโทรุทศัึน์ัแบบดัู�งเดิูมให้

เข้้าสู่ืแพิลติฟัอร์ุม OTT ที�มีการุบริุหารุจั้ดูการุที�เป็นัอิสืรุะ

และโปรุ่งใสื ซึึ่�งเรีุยกว่ารุะบบ Presentcast และยังสืรุ้าง

รูุปแบบธุิรุกิจ้ใหม่ๆ จ้ากการุเผยแพิรุ่เน่ั�อหา ดู้วยกฎหมาย

ลิข้สิืทธิิ�ที�ส่ืงผลให้เจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�เน่ั�อหาดัูงกล่าวสืามารุถึ

ทำารุายไดู้จ้ากรุะยะเวลาการุเผยแพิรุ่บนัแพิลติฟัอรุ์มที�

หลากหลาย นัอกจ้ากนีั� การุอุดูหนุันัและส่ืงเสืริุมการุส่ืงออก

เน่ั�อหาภายในัปรุะเทศึดู้วยการุเรีุยนัรูุ้รุ่วมกับแพิลติฟัอร์ุม

รุะดูับโลกเพิ่�อแลกเปลี�ยนัความรูุ้ซึึ่�งกันัและกันัยังทำาให้การุ

เข้้ามาข้อง OTT ต่ิางชื่าติิเอ่�อต่ิอการุพัิฒนัาศัึกยภาพิข้อง

ผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึและสืรุ้างทางเล่อกให้กับผู้ชื่ม 

ที�มากขึ้�นัอีกดู้วย
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  บทสรุปแนิวนิโยบายการสง่เสรมิ 
  OTT TV ของห่นิว่ยงานิกํากับดูแูล

การุส่ืงเสืริุมและการุวิเครุาะห์ปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ข้อง OTT ในัแต่ิละติลาดูนัั�นั 

แม้แต่ิละปรุะเทศึต่ิางมีสืภาพิติลาดู ความพิรุ้อมข้องผู้ปรุะกอบการุ รุวมถึึงพิฤติิกรุรุม

ผู้บริุโภคที�แติกต่ิางกันัก็ติาม แติ่จ้ากการุวิเครุาะห์เปรีุยบเทียบปรุะเทศึติ้นัแบบ 

ทั�ง 4 ปรุะเทศึ พิบว่าในัความแติกต่ิางดัูงกล่าว แต่ิละปรุะเทศึกลับเผชิื่ญความท้าทาย

ที�คล้ายคลึงกันั ค่อ (1) ช่ื่องว่างรุะหว่างกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง

แบบดัู�งเดิูมกับกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT และ (2) ช่ื่องว่างรุะหว่างกลุ่มผู้ปรุะกอบ

กิจ้การุ OTT ในัปรุะเทศึและกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ต่ิางปรุะเทศึ ซึึ่�งช่ื่องว่าง

ดัูงกล่าวนัำาไปสู่ืโจ้ทยข์้องการุกำากับดููแล และการุสืง่เสืริุมเชิื่งนัโยบายที�คล้ายคลึงกันั

ในัหลายปรุะการุ โดูยมีแนัวทางการุสืง่เสืริุมกิจ้การุ OTT เปน็ัส่ืวนัหนึั�งข้องนัโยบาย

ชื่าติิที�ต้ิองการุเกาะเกี�ยวกับกรุะแสืการุเปลี�ยนัผ่านัในัยุคดิูจิ้ทัล ดัูงนีั�

2

Funding/Tax 

Business Matching  

Human Resource

บทสรุปแนิวนิโยบายการสง่เสรมิ OTT TV 
ของห่นิว่ยงานิกํากับดูแูล

การผ่อนิปรนิกฎระเบยีบ 
(Deregulation)

การบงัคัํบใชก้ฎห่มาย 
ลิขสทิธิ� 

การปรบัต้ินิทนุิการแขง่ขันิ 
และการเขา้สูต่ิลาดู OTT TV

การสรา้งแพลติฟอรม์กลาง

นิโยบายดู้านิการแข่งขนัิ 
นิโยบายดู้านิการสรา้ง
แพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิ

นิโยบายดู้านิ
เนิ้�อห่าคํณุ์ภาพ
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 นิโยบายดู้านิการแขง่ขนัิ 
 (Free and Fair Competition)

ปรุะเทศึติ้นัแบบทุกปรุะเทศึติ่างติรุะหนัักถึึงการุปกป้องผู้ปรุะกอบการุ

ภายในัปรุะเทศึ โดูยเฉพิาะกลุ่มผู้ให้บริุการุสื่�อโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม อย่างไรุก็ติาม  

หน่ัวยงานักำากับดููแลต่ิางเห็นัถึึงความสืำาคัญข้องการุสืรุ้างบรุรุยากาศึการุแข่้งขั้นั

ที�เท่าเทียมกันัข้องบรุรุดูากลุ่มเก่าที�อยู่ในัติลาดูและกลุ่มใหม่ที�เข้้ามาในัติลาดู 

เป็นัสืำาคัญ ดัูงนัั�นัการุสื่งเสืริุมนัโยบายการุแข่้งขั้นัเสืรีุและเท่าเทียมกันัเพ่ิ�อให้การุ

เข้้าสู่ืติลาดู OTT TV มีต้ินัทุนัที�ติำ�าและไดู้รัุบความสืะดูวกสืบายจึ้งเป็นัสิื�งที� 

มีความสืำาคัญ ซึึ่�งไดู้แก่

 2.1.1 การผ่อนิปรนิกฎระเบยีบ (Deregulation)
ค่อการุลดูทอนัความเครุ่งครัุดูในัการุกำากับดููแลที�มีต่ิอผู้ปรุะกอบกิจ้การุ 

OTT TV ทั�งในัแง่ข้องการุเปิดูเสืรีุให้ OTT TV ต่ิางชื่าติิเข้้ามาแข่้งขั้นักับติลาดูภายในั

ปรุะเทศึไดู้อย่างเสืรีุ ในัข้ณะเดีูยวกันัก็ส่ืงเสืริุมให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบ

ดัู�งเดิูมสืามารุถึรุวมกลุ่มกันัไดู้ ทั�งในัแง่ข้องการุควบรุวมกิจ้การุข้้ามส่ื�อ หรุ่อการุ 

ควบรุวมในัห่วงโซ่ึ่อุปทานั เพ่ิ�อสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุม OTT TV รุ่วมกันั อีกทั�งยังมี 

การุผ่อนัปรุนักฎการุใช้ื่ข้้อมูลส่ืวนับุคคลเพิ่�ออำานัวยความสืะดูวกให้ผู้ปรุะกอบการุ 

OTT TV สืามารุถึนัำาข้้อมูลพิฤติิกรุรุมการุรัุบชื่มไปแสืวงหารุายไดู้จ้ากการุโฆษณา 

รุวมถึึงการุจั้ดูทำาเน่ั�อหาที�ติรุงกับความต้ิองการุข้องผู้ชื่มกลุ่มเป้าหมายอีกดู้วย

 2.1.2 การบงัคัํบใชก้ฎห่มายลิขสทิธิ� 
ในัการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV จ้ะพิบว่ามูลค่าเพิิ�มข้องแพิลติฟัอร์ุม

เหล่านีั�ค่อ เน่ั�อหาที�อยู่บนัแพิลติฟัอร์ุม ซึึ่�งเป็นัการุเสืริุมศัึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นั 

เชิื่งเปรีุยบเทียบ (competitive advantage) กับแพิลติฟัอร์ุมอ่�นัๆ ในับริุบทข้อง

สืงครุามแพิลติฟัอร์ุมในัยุคปัจ้จุ้บันั ดัูงนัั�นัแต่ิละแพิลติฟัอร์ุมจ้ะมีการุลงทุนัซ่ึ่�อ

ลิข้สิืทธิิ� รุวมถึึงผลิติเน่ั�อหาในัรูุปแบบ Original content ข้องแต่ิละแพิลติฟัอร์ุม

เอง ซึึ่�งหน่ัวยงานักำากับดููแลจ้ำาเป็นัต้ิองเน้ันัความเข้้มงวดูกับปรุะเด็ูนัการุบังคับ

2.1
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ใช้ื่กฎหมายลิข้สิืทธิิ�ให้มีปรุะสิืทธิิภาพิ เพ่ิ�อรุองรัุบบริุบทข้องการุกรุะจ้ายเน่ั�อหา 

ในัหลากหลายแพิลติฟัอร์ุมในัอุติสืาหกรุรุม OTT TV ในัอนัาคติ

 2.1.3 การปรบัต้ินิทนุิการแขง่ขันิและการเขา้สูต่ิลาดู OTT TV 
จ้ากการุวิเครุาะห์ปรุะเทศึต้ินัแบบทุกปรุะเทศึ ยกเว้นัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ

ไม่มีการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมกับผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT TV แต่ิอย่างใดู ทั�งนีั�  

เพ่ิ�อส่ืงเสืริุมความสืะดูวกในัการุเข้้าสู่ืติลาดู OTT TV ดู้วยต้ินัทุนัที�ติำ�าที�สุืดู อันัเป็นั 

การุส่ืงเสืริุมเทคโนัโลยีในัอุติสืาหกรุรุมส่ื�อโดูยรุวม

 นิโยบายดู้านิการสรา้งแพลติฟอรม์แห่ง่ชาติิ

 2.2.1 การสรา้งแพลติฟอรม์กลาง
จ้ากการุศึึกษาจ้ากปรุะเทศึติน้ัแบบพิบว่าเก่อบทุกปรุะเทศึมีความพิยายาม

สืรุ้างแพิลติฟัอร์ุมกลางข้องผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม เพ่ิ�อเป็นัพ่ิ�นัที�

กลางที�เป็นัทางเล่อกในัการุบริุการุให้กับผู้ชื่มในัรูุปแบบทุกที�ทุกเวลา ซึึ่�งกรุณีข้อง

ญี�ปุ่นัไดู้รุะบุชัื่ดูเจ้นัถึึงเป้าหมายข้องการุสืรุ้างแพิลติฟัอร์ุมแห่งชื่าติิที�ต้ิองการุ 

เก็บข้้อมูลผู้ชื่มในัหลักการุ Know Your Customer (KYC) ที�ผู้ชื่มต้ิองลงทะเบียนั

ข้้อมูลส่ืวนับุคคลขั้�นัพ่ิ�นัฐานัในัการุเข้้าถึึงแพิลติฟัอร์ุม ทั�งนีั�เพ่ิ�อเป็นัปรุะโยชื่น์ั 

ในัการุนัำาข้้อมูลมาทำาการุติลาดูและการุสืรุ้างเน่ั�อหาการุรัุบชื่มที�ติรุงติามความ

ต้ิองการุ ทั�งนีั�ยงัสืามารุถึสืรุา้งพ่ิ�นัฐานัการุจ้ดัูทำารุะบบเรุติติิ�งให้อุติสืาหกรุรุมโดูยรุวม 

ซึึ่�งแก้ปัญหาการุพึิ�งพิิงรุะบบมาติรุวัดูโฆษณาจ้ากแพิลติฟัอร์ุมต่ิางชื่าติิ เช่ื่นั Google 

Ads หรุ่อ Facebook Ads เป็นัต้ินั

 นิโยบายดู้านิเนิ้�อห่าคํณุ์ภาพ (Quality Content)

 2.3.1 Funding/Tax 
ทุกปรุะเทศึที�ทำาการุสืำารุวจ้มีการุให้เงินัทุนัสืนัับสืนุันัการุผลิติเน่ั�อหาให้กับ 

ผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึเพิ่�อสืรุ้างสืรุรุค์ผลงานัเผยแพิรุ่บนัแพิลติฟัอรุ์ม OTT TV  

2.2

2.3
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ซึึ่�งแต่ิละปรุะเทศึต่ิางมีเป้าหมายที�แติกต่ิางกันัไป เช่ื่นัในักรุณสีืหรุาชื่อาณาจ้กัรุและ

สืาธิารุณรัุฐเกาหลีมีการุเน้ันัการุผลิติเน่ั�อหาที�สื่งออกในัฐานัะสิืนัค้าทางวัฒนัธิรุรุม 

(cultural products) นัอกจ้ากนีั�สืาธิารุณรัุฐเกาหลียงัมีการุสืนัับสืนุันัผู้ผลิติเน่ั�อหา

ดู้วยการุลดูภาษีให้กับผู้ผลิติเน่ั�อหาที�ส่ืงออกเน่ั�อหาไปยังแพิลติฟัอร์ุม OTT TV ดู้วย

 2.3.2 Business Matching 
การุส่ืงเสืริุมผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึดู้วยเงินัทุนันัั�นัอาจ้ไม่เพีิยงพิอและ 

ติอบโจ้ทย์อุติสืาหกรุรุมผู้ผลิติเน่ั�อหาไดู้ติรุงจุ้ดูหากไม่มีการุสืนัับสืนุันัในัดู้านัการุ

สืรุ้างเครุ่อข่้ายทางธุิรุกิจ้อย่างเป็นัรุะบบ ดัูงนัั�นัในัปรุะเทศึต้ินัแบบจึ้งมีการุทำา

นัโยบายสืรุ้างเครุ่อข่้ายทางธุิรุกิจ้กับบริุษัทผู้ผลิติเน่ั�อหาจ้ากต่ิางปรุะเทศึและ

แพิลติฟัอรุม์ OTT TV จ้ากติา่งปรุะเทศึ เพิ่�อเป็นัการุพิฒันัามาติรุฐานัการุผลติิ และ

แสืวงหาติลาดูใหม่ให้กับผู้ผลิติเน่ั�อหาในัปรุะเทศึดู้วย

 2.3.3 Human Resource 
ปรุะเทศึต้ินัแบบต่ิางมีโครุงการุพัิฒนัาคุณภาพิบุคลากรุในัการุผลิติส่ื�อ

อย่างเป็นัรุะบบทั�งแง่ข้องการุจั้ดูกิจ้กรุรุมหรุ่อโครุงการุพัิฒนัาบุคลากรุในัแบบ

สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ หรุ่อการุสืรุ้างสืถึาบันัการุศึึกษาดู้านัศิึลปะเพ่ิ�อรุองรัุบการุ 

เผยแพิรุ่วัฒนัธิรุรุมป็อปแบบสืาธิารุณรัุฐเกาหลี

จ้ากบทเรีุยนัข้องปรุะเทศึติ้นัแบบทำาให้เข้้าใจ้ถึึงบทเรีุยนัในัการุปรุับตัิว

ข้องผู้ปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูม รุวมถึึงผู้ผลิติเน่ั�อหาที�

สืามารุถึใช้ื่เทคโนัโลยี OTT TV ให้เป็นัปรุะโยชื่น์ัและสืรุ้างช่ื่องทางในัการุเผยแพิรุ่

เน่ั�อหาข้องตินัเองเพิ่�อสืรุ้างรุายไดู้เพิิ�มขึ้�นั ทั�งนีั�กลุ่มผู้ปรุะกอบกจิ้การุโทรุทศัึน์ัแบบ

ดัู�งเดิูมล้วนัมีจุ้ดูแข็้งในัแง่ข้องการุเป็นัเจ้้าข้องเน่ั�อหา ทั�งที�เป็นัเจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�ข้อง

ผลงานั (content owner) รุวมถึึงเป็นัผู้ผลิติผลงานั (content creator) ซึึ่�งทำาให้

ทิศึทางข้องกลุ่มผู้ปรุะกอบการุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูมสืามารุถึสืรุ้างโอกาสืจ้ากการุ

เข้้ามาข้องแพิลติฟัอรุ์ม OTT TV ไดู้ดู้วยการุปรุับบทบาทข้องตินัเองให้เป็นัไดู้ทั�ง 

(1) ผู้ผลิติเน่ั�อหา (content creator) เพ่ิ�อป้อนัเน่ั�อหาให้แพิลติฟัอร์ุมในัปรุะเทศึ
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และแพิลติฟัอร์ุมจ้ากต่ิางปรุะเทศึ และ (2) ผู้ให้บริุการุเน่ั�อหา (content provider)  

ในัฐานัะเจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�ในัเน่ั�อหานัั�นัๆ แก่แพิลติฟัอรุ์มในัปรุะเทศึและจ้าก 

ต่ิางปรุะเทศึรุวมถึึงแพิลติฟัอร์ุมที�สืรุ้างขึ้�นัเอง นัอกจ้ากนีั�ในัส่ืวนัข้องผู้ผลิติเน่ั�อหา

อิสืรุะก็ยังสืามารุถึเห็นัถึึงลู่ทางการุทำารุายไดู้จ้ากแพิลติฟัอรุ์ม OTT TV ที�จ้ะเข้้า

มาลงทุนัทำา local content ในัปรุะเทศึ อันัเป็นัโอกาสืให้อุติสืาหกรุรุมการุผลิติ

เน่ั�อหามีช่ื่องทางการุหารุายไดู้และการุเผยแพิรุ่ผลงานัที�กว้างข้วางขึ้�นัมากกว่าการุ

พึิ�งพิิงแต่ิเพีิยงติลาดูในัปรุะเทศึ

ดัูงนัั�นั ภาครัุฐจ้ำาเป็นัต้ิองกำาหนัดูนัโยบายและทิศึทางในัการุส่ืงเสืริุมการุ

ปรุะกอบกิจ้การุ OTT เพ่ิ�อใช้ื่เป็นัเครุ่�องม่อเชิื่งนัโยบายในัการุที�จ้ะลดูช่ื่องว่างรุะหว่าง

กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูมกับกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุ 

OTT รุวมถึึงการุลดูช่ื่องว่างรุะหว่างกลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ในัปรุะเทศึและ

กลุ่มผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ต่ิางปรุะเทศึ เพ่ิ�อสืรุ้างกลไกการุกำากับดููแลที�เอ่�อต่ิอ

การุทำาธุิรุกิจ้ข้องผู้ปรุะกอบกิจ้การุแพิรุ่ภาพิและกรุะจ้ายเสีืยงให้สืามารุถึใช้ื่โอกาสื

จ้ากการุเปลี�ยนัผ่านัทางเทคโนัโลยีให้เร็ุวและสืะดูวกที�สุืดู โดูยเฉพิาะบริุการุ OTT 

TV ซึึ่�งเป็นัติลาดูที�มีข้นัาดูใหญ่ซึึ่�งผู้ปรุะกอบการุไทยมีโอกาสืในัการุเข้้าไปข้ยาย

ติลาดูและแข่้งขั้นัในัรุะดัูบโลก



5
บทท่�

ขอ้เสนิอแนิะแนิวทาง
กํากับดูแูลบรกิาร OTT 
และการสง่เสรมิ
และกํากับดูแูล
กิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ิ
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5
ขอ้เสนิอแนิะแนิวทาง
กํากับดูแูลบรกิาร OTT 
และการสง่เสรมิ
และกํากับดูแูล
กิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศนิ์

ดู้วยภูมิทัศึน์ัส่ื�อในัปรุะเทศึที�ผู้ปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุ

โทรุทัศึน์ัในัรูุปแบบดัู�งเดิูมข้องไทยต้ิองเผชื่ิญหน้ัากับสืภาวะการุแข่้งขั้นัที� 

ไม่เท่าเทียมกันักับทั�งผู้ปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัในัรุะบบ

ออนัไลน์ัและผู้ให้บริุการุส่ื�อสัืงคมออนัไลน์ั ซึึ่�งแย่งชิื่งการุเปิดูรัุบและรุายไดู้ค่า

โฆษณาจ้ากผู้ปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัในัรูุปแบบดัู�งเดิูมมา

อยา่งต่ิอเน่ั�อง ซึึ่�งในัอดูตีิผู้ปรุะกอบกจิ้การุจ้ำาเปน็ัต้ิองเข้้ามาจ้ดัูตัิ�งกิจ้การุในัปรุะเทศึ

เพ่ิ�อเข้้าสู่ืติลาดูและให้บริุการุ การุกำากับดููแลจึ้งไม่มีปรุะเด็ูนัปัญหาว่ามีผู้ปรุะกอบ

กิจ้การุที�สืามารุถึให้บริุการุในัปรุะเทศึไดู้โดูยไม่ต้ิองเข้้ามาในัปรุะเทศึ แต่ิปัจ้จุ้บันั

ผู้ปรุะกอบการุ OTT ต่ิางปรุะเทศึสืามารุถึเข้้าสู่ืติลาดูในัปรุะเทศึไทยไดู้ดู้วยเหตุิผล

ปรุะการุสืำาคัญค่อ พัิฒนัาการุข้องโครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานัและเทคโนัโลยีการุส่ื�อสืารุ

ทำาให้มีข้้อไดู้เปรีุยบในัเรุ่�องข้องการุแข่้งขั้นัเพิรุาะไม่ไดู้อยู่ภายใต้ิกฎหมายและ

การุกำากับดููแลดู้านักิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัภายในัปรุะเทศึ เช่ื่นั 

ไม่ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติ ไม่ต้ิองเสีืยค่าธิรุรุมเนีัยมปรุะกอบการุ แต่ิสืามารุถึเข้้าถึึง 

ผู้บริุโภคส่ื�อในัปรุะเทศึพิรุอ้มกับการุสืรุา้งรุายไดูจ้้ำานัวนัมหาศึาล ข้ณะที�ผู้ปรุะกอบ

กิจ้การุกรุะจ้ายเสืยีงและกจิ้การุโทรุทศัึน์ัภายในัปรุะเทศึซึ่ึ�งอยูภ่ายใต้ิกฎหมายไทย

ต้ิองดูำาเนิันักิจ้การุติามกฎหมายและการุกำากับดููแลข้องไทย ทำาให้ผู้ปรุะกอบการุ

ภายในัปรุะเทศึยังคงปรุะสืบปัญหาในัการุปรุะกอบธุิรุกิจ้ หรุ่อแม้จ้ะมีความพิยายาม

ที�จ้ะจ้ัดูเก็บภาษีจ้ากผู้ปรุะกอบกิจ้การุติ่างชื่าติิ แต่ิต้ินัทุนัและการุกำากับดููแล 

ก็จ้ะยงัคงแติกติา่งกันัทำาให้เกิดูความไดูเ้ปรีุยบเสีืยเปรีุยบกันั หากผู้ปรุะกอบกิจ้การุ

ต่ิางชื่าติิไม่ต้ิองอยู่ภายใต้ิการุกำากับดููแลเดีูยวกันักับผู้ปรุะกอบกิจ้การุในัปรุะเทศึ  

ดัูงนัั�นั การุส่ืงเสืริุมการุแข่้งขั้นัที�เป็นัธิรุรุมจึ้งมีความจ้ำาเป็นั และเป็นัพัินัธิกิจ้เรุ่งดู่วนั

ข้ององค์กรุกำากับดููแลในัการุกำาหนัดูแนัวทางหรุ่อมาติรุการุกำากับดููแลให้สือดูคล้อง

กับรุะบบนิัเวศึข้องอุติสืาหกรุรุมและการุแข่้งขั้นัที�เปลี�ยนัแปลงไป ติลอดูจ้นัพัิฒนัา

แนัวทางในัการุส่ืงเสืริุมกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัไทยให้สืามารุถึ

แข่้งขั้นัไดูใ้นัรุะดัูบสืากลในับรุบิทข้อง OTT ซึ่ึ�งกำาลังรุุกติลาดูสื่�อทั�วโลกอยูใ่นัข้ณะนีั�
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จ้ากการุศึึกษาวิเครุาะห์ผลกรุะทบข้องบริุการุ OTT ปรุะเภทส่ื�อโสืติทัศึน์ั 

ในับริุบทปรุะเทศึไทย ติลอดูจ้นัการุศึึกษาแนัวทางการุกำากับดููแลและแนัวทาง 

การุส่ืงเสืรุิมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT รุวมถึึงปัจ้จั้ยความสืำาเร็ุจ้ข้องการุผลิติและ

นัำาเสืนัอเน่ั�อหารุายการุผ่านับริุการุ OTT ในัปรุะเทศึกรุณีศึึกษา นัำามาสู่ืทางเล่อก

ในัการุกำากับดููแลบริุการุ OTT ในับริุบทโลกาภิวัติน์ัในัปัจ้จุ้บันัที�การุให้บริุการุ 

OTT มีลักษณะไรุ้พิรุมแดูนั ผู้ให้บริุการุสืามารุถึให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึไดู้  

โดูยไม่จ้ำาเป็นัต้ิองมีตัิวตินัในัปรุะเทศึไทย โดูยมีปรุะเด็ูนัว่าจ้ะดูำาเนิันัการุอย่างไรุ 

ให้ผู้ให้บริุการุข้นัาดูใหญ่ในัรุะดัูบโลกเข้้ามาให้บริุการุในัลักษณะที�จ้ะติกอยู่ในั

เข้ติอำานัาจ้การุกำากับดููแลข้องปรุะเทศึไทยไดู้ โดูยกรุอบการุกำากับดููแลในัการุ 

เข้้าสู่ืติลาดูข้องบรุิการุ OTT สืามารุถึพิิจ้ารุณาแบ่งออกไดู้เป็นั 3 แนัวทาง ซึ่ึ�งมี 

รุายละเอียดู ดัูงนีั�

ทางเล้อกการกํากับดูแูล OTT ในิบรบิทโลกาภิวตัินิ์

เปน็ิไปในิลักษณ์ะการสง่เสรมิการ
ประกอบกิจการและจาํกัดูการเข้า
แทรกแซ่งติลาดูให่น้ิอ้ยที�สดุู 
(Light-handed regulation)

ผู้ให่บ้รกิารไม่ให่ค้ํวามรว่มมอ้

คํงสถานิะเดิูม
ที�เปน็ิอยูใ่นิปจัจุบนัิ 

(Status Quo)

ไมเ่กิดูคํวามเท่าเทียมในิการกํากับดูแูล

การกํากับดูแูล
แบบสรา้งแรงจูงใจ 
(Incentive Base)

การกํากับดูแูล
แบบลงโทษห่ากฝ่�าฝ่นืิ 

(Punishment 
Base)

ใชห้่ลัก Country of Origin

จูงใจให่เ้ขา้มาในิระบบการกํากับดูแูล 
ให่ผู้้ให่บ้รกิารเข้ามามีตัิวตินิในิ
ทางกายภาพในิประเทศ

ประสานิงานิการกํากับดูแูล
และการบงัคัํบใชก้ฎห่มาย

ปญัี่ห่าการบงัคัํบใชไ้ดู้จรงิ

ไมเ่กิดูการกํากับดูแูลอย่างแท้จรงิ

Single 
Window

ผู้ใชบ้รกิารไม่ไดู้รบัคํวามคํุ้มคํรองติาม 
กฎห่มายที�เกี�ยวขอ้งกับการกํากับดูแูล 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศนิ์
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กล่าวค่อ ไม่มีการุสืรุ้างกรุอบการุกำากับดููแลการุเข้้าสู่ืติลาดูเป็นัการุเฉพิาะ
สืำาหรัุบผู้ให้บริุการุ OTT ผู้ให้บริุการุสืามารุถึเข้้าสู่ืติลาดูไดูอ้ย่างเสืรีุโดูยไม่มีกฎหมาย
เฉพิาะที�จ้ะติอ้งควบคมุการุเริุ�มปรุะกอบกจิ้การุกอ่นั ไมว่่าจ้ะเปน็ัการุติอ้งข้ออนัญุาติ 
การุขึ้�นัทะเบียนั หรุ่อการุแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุ และดู้วยสืภาพิข้องการุปรุะกอบ
กิจ้การุที�มีลักษณะไรุ้พิรุมแดูนั และอาศัึยโครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานัทางโทรุคมนัาคมเป็นั
สืำาคัญในัการุให้บริุการุ การุไม่มีกรุอบการุกำากับดููแลการุเข้้าสู่ืติลาดู จึ้งทำาให้ยาก 
ที�จ้ะสืรุ้างกรุอบการุกำากับดููแลเม่�อผู้ให้บริุการุเข้้าสู่ืติลาดูแล้วในัภายหลัง 

แนัวทางนีั�จ้ะทำาให้ความไม่เท่าเทียมกันัรุะหว่างผู้ให้บริุการุแพิรุ่ภาพิ
กรุะจ้ายเสีืยงดัู�งเดิูมกับผู้ให้บริุการุ OTT ในัปรุะเทศึ และผู้ให้บริุการุ OTT จ้าก
ต่ิางปรุะเทศึ ยังคงมีอยู่ต่ิอไป และทำาให้ผู้ให้บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบ
ดัู�งเดิูมมีศัึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นัดู้อยกว่าผู้ให้บริุการุ OTT จ้ากการุที�ต้ิองปฏิิบัติิ
ติามกฎหมายที�กำากับดููแล เช่ื่นั การุต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติปรุะกอบกิจ้การุ อีกทั�งมี
กรุอบการุกำากับดููแลทั�งการุปรุะกอบธุิรุกิจ้ การุถ่ึอหุ้นั การุแข่้งขั้นั การุกำากับดููแล
ดู้านัเน่ั�อหารุายการุ การุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุผ่านัการุกำากับดููแลการุโฆษณา ทำาให้ 
ผู้ให้บริุการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงแบบดัู�งเดิูมมีต้ินัทุนัการุปรุะกอบการุที�สูืงกว่า เช่ื่นั  
ต้ินัทุนัการุปฏิิบัติิติามกฎหมายในัการุกำากับดููแล ต้ินัทุนัจ้ากค่าใบอนัุญาติให้ใช้ื่ 
คล่�นัความถีึ� ค่าใช้ื่จ่้ายสืำาหรัุบการุมีสืำานัักงานัในัปรุะเทศึ ในัข้ณะที�ผู้ให้บริุการุ OTT 
นัั�นัมีต้ินัทุนัที�ติำ�ากว่าและมีกฎหมายที�กำากับดููแลน้ัอยกว่าค่อ ไม่มีกฎหมายที�กำากับ
ดููแลเป็นัการุเฉพิาะหรุ่อไม่ถูึกกำากับดููแลเลยหากเป็นัผู้ให้บริุการุจ้ากติ่างปรุะเทศึ 
ที�ไม่มีตัิวตินัในัปรุะเทศึไทย 

หากเล่อกแนัวทางนีั�จ้ะส่ืงผลให้หน่ัวยงานักำากับดููแลไม่สืามารุถึกำาหนัดู
มาติรุการุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุไดู้อย่างเต็ิมที� และปัจ้จั้ยข้้อจ้ำากัดูดู้านัอำานัาจ้ข้อง 

1.1 คํงสถานิะเดิูมที�เปน็ิอยูใ่นิปัจจุบนัิ (Status Quo)

กรอบการกํากับดูแูล
ในิการเขา้สูต่ิลาดูของบรกิาร OTT1
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รัุฐไทยในัการุกำากับดููแลดู้านัต่ิางๆ ที�ไม่สืามารุถึบังคับทางกายภาพิกับผู้ให้บริุการุ 
ต่ิางปรุะเทศึไดู้ เน่ั�องจ้ากไม่มีตัิวตินัข้องสืถึานัปรุะกอบการุหรุ่อตัิวแทนัภายในั
ปรุะเทศึ ทำาให้อาจ้ต้ิองใช้ื่มาติรุการุปิดูกั�นัการุเข้้าถึึงข้องผู้บริุโภค ซึึ่�งจ้ะทำาให้เกิดู
ผลกรุะทบต่ิอผู้บริุโภค แนัวทางการุดูำาเนิันังานัจ้ะต้ิองพึิ�งพิาการุข้อความรุ่วมม่อ
จ้ากผู้ให้บริุการุเป็นัหลัก ซึึ่�งอาจ้ไม่ไดู้รัุบความรุ่วมม่อจ้ากผู้ให้บริุการุรุายใหญ่ที�มี
อำานัาจ้ต่ิอรุองสูืง

อย่างไรุก็ดีู ไม่ไดู้หมายความว่าจ้ะไม่มีการุกำากับดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและ
เสีืยง OTT เลยแต่ิอยา่งใดู เพีิยงแต่ิจ้ะไม่มีกรุอบการุกำากับดููแลเฉพิาะสืำาหรัุบบริุการุ  
OTT โดูยในักรุณีนีั� ผู้ให้บริุการุจ้ะถูึกกำากับติามกฎหมายอ่�นัๆ เป็นัการุทั�วไป เช่ื่นั 
หากเข้้ามาให้บริุการุภายในัปรุะเทศึและมีการุจ้ดูทะเบียนันิัติิบุคคลก็จ้ะเป็นัไปติาม
กฎหมายองค์กรุธุิรุกิจ้ รุวมถึึงกฎหมายการุปรุะกอบธุิรุกิจ้ข้องคนัต่ิางดู้าว หากเป็นั 
ผู้ให้บริุการุจ้ากติา่งปรุะเทศึ หรุ่อเน่ั�อหาที�ให้บริุการุอยูบ่นัเครุ่อข่้ายอินัเทอรุเ์น็ัติก็จ้ะ
อยูภ่ายใต้ิบังคับข้องพิรุะรุาชื่บญัญัติิว่าดู้วยการุกรุะทำาความผดิูเกี�ยวกับคอมพิิวเติอรุ์  
การุดูำาเนิันัการุในัลักษณะนีั�จ้ะสือดูคล้องกับแนัวทางข้องปรุะเทศึญี�ปุ่นั ซึึ่�งอาศัึย
การุกำากับดููแลตินัเองจ้ากภาคเอกชื่นัที�มีความเข้้มแข็้งมากเป็นัหลักเพ่ิ�อทดูแทนั
การุกำากับดููแลจ้ากภาครัุฐ ดัูงนัั�นั หากจ้ะเล่อกใช้ื่วิธีิการุดัูงกล่าวในัปรุะเทศึไทย 

จึ้งควรุจ้ะต้ิองพิิจ้ารุณาปรุะเด็ูนัเรุ่�องการุกำากับดููแลตินัเองจ้ากภาคเอกชื่นัดู้วย 

เม่�อพิิจ้ารุณาในัทางเล่อกนีั� อันัไดู้แก่ การุคงสืถึานัะเดิูมที�เป็นัอยู่ในัปัจ้จุ้บันั  

จ้ะติ้องบูรุณาการุหลายหนั่วยงานัเข้้ามาจ้ัดูการุปัญหาในัวารุะเดูียวกันั โดูยแติ่ละ

หน่ัวยงานัมีข้อบเข้ติอำานัาจ้จ้ำากัดูติามกฎหมายที�เกี�ยวข้้อง เช่ื่นั กสืทชื่. สืามารุถึ

ดููแลดู้านัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง กรุะทรุวงดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสัืงคม 

ดููแลในัส่ืวนัที�เพิิ�มเติิมเป็นัรุะบบออนัไลน์ั หรุ่อคณะกรุรุมการุอาหารุและยาจ้ะดููแล

ในัเรุ่�องผลิติภัณฑ์์และการุโฆษณาที�ออกอากาศึเกี�ยวกับผลิติภัณฑ์์อาหารุและยา 

เป็นัต้ินั 
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1.2 การกํากับดูแูลแบบสรา้งแรงจูงใจ 
(Incentive Base)

การุกำากับดููแลแบบสืรุ้างแรุงจู้งใจ้นีั� เป็นัไปเพิ่�อจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุ OTT 

จ้ากต่ิางปรุะเทศึเข้้ามาอยู่ในัรุะบบการุกำากับดููแล และให้ผู้ให้บริุการุเล่อกที� 

จ้ะเข้้ามามีตัิวตินัทางกายภาพิ อันัจ้ะเป็นัปรุะโยชื่น์ัในัการุกำากับดููแล และการุ

วางมาติรุการุอ่�นัๆ ในัอนัาคติที�จ้ะส่ืงผลให้รัุฐมีอำานัาจ้บังคับไปถึึงผู้ให้บริุการุเพ่ิ�อ

แก้ปัญหาที�ในัปัจ้จุ้บันัไม่มีกรุอบการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT ที�ชัื่ดูเจ้นั และ 

ไม่สืามารุถึกำากับดููแลผู้ให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึไดู้จ้ากการุที�ผู้ให้บริุการุไม่อยู่ในั

รุะบบ 

การุกำากับดููแลในัลกัษณะสืรุา้งแรุงจ้งูใจ้นีั� จ้ะมกีรุะบวนัการุที�สืรุ้างแรุงจ้งูใจ้

เพ่ิ�อให้ผู้ให้บริุการุเล่อกที�จ้ะเข้้ามาสู่ืรุะบบการุกำากับดููแล ในัลักษณะการุส่ืงเสืริุม

การุปรุะกอบกจิ้การุและจ้ำากัดูการุเข้้าแทรุกแซึ่งติลาดูใหน้้ัอยที�สุืดู (Light-handed 

regulation) โดูยอาจ้พิิจ้ารุณาให้ผู้ที�อยูใ่นัรุะบบการุกำากับดููแลไดู้รัุบสิืทธิิและความ

คุ้มครุองเหน่ัอกว่าผู้ให้บริุการุที�ไม่เข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแล ติลอดูจ้นัปรัุบบทบาท  

กสืทชื่. ให้เป็นัหน่ัวยงานักลางในัการุอำานัวยความสืะดูวกให้แก่ผู้ปรุะกอบการุ 

ในัลักษณะรุะบบที�เป็นัศูึนัย์กลางการุปรุะสืานัการุทำางานัข้องหนั่วยงานัภาครุัฐที�

เกี�ยวข้้องที�จุ้ดูเดีูยว (Single Window) ซึึ่�งหากสืามารุถึจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุเข้้ามา

มีตัิวตินัทางกายภาพิในัปรุะเทศึไทยไดู้ ความเป็นัไปไดู้ในัการุกำากับดููแลก็จ้ะมมีากขึ้�นั  

และเป็นัจุ้ดูเริุ�มต้ินัที�ดีูในัการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT ติลอดูจ้นัเป็นัพ่ิ�นัฐานั 

ในัการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลต่ิอไปในัอนัาคติ 

โดูยในัการุดูำาเนิันัการุอาจ้พิิจ้ารุณาใช้ื่รุะบบแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุ  

(Notification/Report) ซึึ่�งเป็นัแนัวทางที�สืหรุาชื่อาณาจั้กรุและสืาธิารุณรัุฐเกาหลี 

ใช้ื่อยูใ่นัปัจ้จุ้บันั ในัข้ณะเดีูยวกันัแนัวทางการุกำากับดููแลแบบสืรุ้างแรุงจู้งใจ้นีั�ก็เป็นั 

แนัวทางที�สืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุใช้ื่เช่ื่นัเดีูยวกันั เพีิยงแต่ิสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุเล่อกใช้ื่ 

รุะบบใบอนุัญาติในัการุปรุะกอบกิจ้การุ โดูยรุะบบใบอนุัญาติข้องสืาธิารุณรัุฐ

สิืงคโปร์ุมีวัติถุึปรุะสืงค์เพ่ิ�อให้เกิดูการุรัุบรูุ้ตัิวตินัข้องผู้ให้บริุการุและการุเข้้าสู่ืรุะบบ

การุกำากับดููแล 
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แนิวทางการกํากับดูแูล
ที�เปน็ิไปไดู้มากที�สดุู

หากพิิจ้ารุณาจ้ากแนัวทางทั�ง 3 ข้้างติน้ั ปรุะกอบกบับริุบทข้องปรุะเทศึไทย

ในัสืถึานัการุณที์�ผู้ให้บริุการุ OTT รุะดูบัโลกมอีำานัาจ้ติอ่รุองสืงูปรุะกอบกบัข้้อมลูจ้าก

การุสัืมภาษณ์เชิื่งลึกกับผู้มีส่ืวนัไดู้ส่ืวนัเสีืย ในัปรุะเด็ูนัที�ว่าจ้ะทำาอย่างไรุให้ผู้ให้บริุการุ

ข้นัาดูใหญ่ในัรุะดัูบโลกเข้้ามาให้บริุการุในัลักษณะที�ยอมให้ความรุ่วมม่อที�จ้ะอยู ่

ภายใต้ิการุกำากับดููแลข้องปรุะเทศึไทย พิบว่า เส้ืนัทางสืายกลาง ค่อ การุกำากับดููแล

แบบสืรุ้างแรุงจู้งใจ้ (Incentive Base) มีความเป็นัไปไดู้มากที�สุืดู เน่ั�องจ้ากจ้ะ 

เกิดูแรุงจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุเข้้ามาอยู่ในัรุะบบการุกำากับดููแล ซึึ่�งถ่ึอว่าเป็นัแนัวทาง

สืำาคัญที�จ้ะทำาให้เกิดูการุกำากับดููแลไดู้ มิเช่ื่นันัั�นั การุกำากับดููแลอาจ้จ้ะไม่เกิดูขึ้�นั  

โดูยสืามารุถึสืรุุปแนัวทางที�เป็นัไปไดู้ในัการุกำากับดููแลในัรูุปแบบดัูงกล่าวดัูงนีั�

1.3 การกํากับดูแูลแบบลงโทษห่ากมีการฝ่�าฝื่นิ 
(Punishment Base)

เป็นัการุกำาหนัดูหน้ัาที�ให้ผู้ให้บริุการุทุกๆ รุายต้ิองปฏิิบัติิติามกฎหมาย

อยา่งเครุ่งครัุดู โดูยกำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแลโดูยใช้ื่กฎหมายทั�งหมดูอย่างเข้้มข้้นั  

(Heavy-handed regulation) การุกำากับดููแลแบบนีั�เป็นัการุกำากับดููแลที�เข้้มข้้นั

และมีปรุะสิืทธิิภาพิ หาก กสืทชื่. มีอำานัาจ้ในัทางข้้อเท็จ้จ้ริุงที�จ้ะบังคับใช้ื่กฎหมาย

กับผู้ให้บริุการุ OTT ไดู้ แต่ิข้้อเท็จ้จ้ริุงนัั�นั ผู้ให้บริุการุรุายสืำาคัญในัปัจ้จุ้บันันัั�นัเป็นั

ผู้ให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึ การุบังคับใช้ื่กฎหมายกับผู้ให้บริุการุดัูงกล่าว รุวมถึึง

การุเอาโทษหากไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมายจึ้งเป็นัไปไดู้ยาก หรุ่อหากลงโทษโดูยการุ

ปิดูกั�นัการุให้บริุการุในัปรุะเทศึ ก็จ้ะเป็นัการุกรุะทบต่ิอผู้ใช้ื่บริุการุในัปรุะเทศึ 

ที�มีจ้ำานัวนัเพิิ�มมากขึ้�นัอย่างต่ิอเน่ั�อง ทำาให้กฎเกณฑ์์ทางกฎหมายที�กำาหนัดูขึ้�นั 

อาจ้ไม่สืามารุถึบังคับใช้ื่ไดู้จ้ริุง 
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การใช้ระบบแจ้งประกอบกิจการ (Notification/Report) 

อันุเป็นุการลดความูเข้้มูงวดข้องการเข้้าสู่ติลาดที�อยู่ภายใต้ิ

ระบบกำากับดูแล

การปรับบทบาท กสทช. ให้เป็นุหนุ่วยงานุกลางในุการอำานุวย

ความูสะดวกให้แก่ผูู้้ประกอบการในุลักษณะ Single Window 

เพ้ั�อเป็นุตัิวกลางประสานุงานุการกำากับดูแลการประกอบกจิการ

ข้องบริการส้�อภาพัและเสียง OTT กับหนุ่วยงานุที�เกี�ยวข้้อง 

อันุเป็นุความูยุ่งยากในุอดีติ การส่งเสริมูการประกอบกิจการ  

ซึึ่�งรวมูถึึงการส่งเสริมูด้านุเนุ้�อหา และความูคุ้มูครองอ้�นุๆ  

ภายใต้ิกฎหมูายแก่ผูู้้ให้บริการ OTT

อาศัุยกลไก Single Window เพ้ั�อการให้ความูช่วยเหล้อในุการบังคับ

ใช้กฎหมูายเพ้ั�อปกป้องทรัพัย์สินุทางปัญญา เพ้ั�อสร้างความูมัู�นุใจให้ 

ผูู้้ประกอบการ เช่นุ การประสานุงานุระหว่าง กสทช. กรมูทรัพัย์สินุทาง

ปัญญา และผูู้้ให้บริการอินุเทอร์เน็ุติ เพ้ั�อป้องกันุ เช่นุ Content ID4 และ

ปิดกั�นุ (takedown) เนุ้�อหาที�ละเมิูดลิข้สิทธิ�อย่างรวดเร็ว

การใหสิ้ทธิประโยชนุท์างภาษหีร้อการสนุบัสนุุนุด้านุการเงนิุ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง

ในุด้านุข้องการผู้ลิติเนุ้�อหา เช่นุ การให้เครดิติภาษีในุอัติราร้อยละติามูที�กำาหนุด

หร้อการสนุับสนุุนุเงินุทุนุเป็นุจำานุวนุร้อยละข้องติ้นุทุนุการผู้ลิติเนุ้�อหา ซึ่ึ�งจะ

เป็นุปัจจัยส่งเสริมูให้ผูู้้ให้บริการ OTT มีูต้ินุทุนุการผู้ลิติเนุ้�อหาที�ติำ�าลงได้ และ

ในุข้ณะเดียวกันุก็เป็นุการส่งเสริมูให้เกิดการจ้างงานุและการลงทุนุในุประเทศุ 

4 Content ID เป็นัรุะบบข้องผู้ให้บริุการุ OTT ที�ให้เจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ�ผลงานัแจ้้งมายังผู้ให้บริุการุ 
ถึึงเน่ั�อหาที�ตินัเป็นัเจ้้าข้องลิข้สิืทธิิ� เพ่ิ�อให้รุะบบบันัทึกไว้เป็นัฐานัข้้อมูลในัการุติรุวจ้สือบเน่ั�อหาอ่�นัๆ  
ที�มีการุเผยแพิรุ่ในัแพิลติฟัอร์ุม ว่ามีเน่ั�อหาติรุงกันักับเน่ั�อหาที�มีการุบันัทึก Content ID ไว้หรุ่อไม่  
เพ่ิ�อดูำาเนิันัการุกับเน่ั�อหาที�ละเมิดูลิข้สิืทธิิ�ต่ิอไป

Single 
Window

$
TAX

สรุปแนิวทางในิการกํากับดูแูล
บรกิาร OTT ในิประเทศไทย:

การกํากับดูแูลแบบสรา้งแรงจูงใจ 
(Incentive Base)
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ขอ้เสนิอแนิะเชงินิโยบาย
ในิการกํากับดูแูลบรกิาร OTT2

สืำาหรัุบแนัวทางในัการุกำากับดููแลบริุการุ OTT นัั�นั ไม่ว่าจ้ะเล่อกการุกำาหนัดู

แนัวทางในัการุเข้้าสู่ืติลาดูรุปูแบบใดูก็ติาม ก็ควรุมีการุกำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแล

ที�ชื่ดัูเจ้นัเป็นัการุเฉพิาะสืำาหรัุบ OTT เน่ั�องจ้ากแม้ OTT จ้ะเป็นักิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง

หรุ่อกิจ้การุโทรุทัศึน์ั แต่ิดู้วยลักษณะเฉพิาะข้องบริุการุที�เป็นัรูุปแบบออนัดีูมานัด์ู  

(on-demand) และให้บริุการุโดูยไม่ใช้ื่คล่�นัความถีึ�แต่ิเป็นัการุให้บริุการุผ่านั 

โครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ จึ้งทำาให้บริุการุ OTT มีรูุปแบบแติกต่ิางไปจ้ากกิจ้การุ

กรุะจ้ายเสีืยงหรุ่อกิจ้การุโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม โดูยการุกำากับดููแล OTT นัั�นัจ้ะต้ิอง

ส่ืงเสืริุมให้เกิดูความเท่าเทียมกันัในัการุแข่้งขั้นัมากยิ�งขึ้�นัรุะหว่างผู้ให้บริุการุ OTT  

ทั�งในัปรุะเทศึและต่ิางปรุะเทศึ ทั�งในัปรุะเด็ูนัดู้านัการุกำากับดููแลเน่ั�อหา  

การุคุ้มครุองผู้ใช้ื่บริุการุ การุแข่้งขั้นัรุะหวา่งผู้ปรุะกอบการุ การุจ้ดัูเกบ็ค่าธิรุรุมเนัยีม

และการุจั้ดูเก็บภาษีอากรุ 

ในัรุะยะเรุ่งดู่วนัสืามารุถึกำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแลบริุการุ OTT ขึ้�นัมา 

เป็นัการุเฉพิาะ ที�จ้ะปรุะกาศึเป็นักฎหมายลำาดัูบรุองเพ่ิ�อกำาหนัดูรุายละเอียดู 

ต่ิอไป โดูยจ้ะยังไม่มีการุแก้ไข้กฎหมายรุะดูับพิรุะรุาชื่บัญญัติิในัรุะยะนีั� ทั�งนีั�  

เพ่ิ�อให้สืามารุถึดูำาเนิันัการุไดู้อย่างรุวดูเร็ุว ในัข้ณะที�การุเสืนัอปรุะโยชื่น์ัจู้งใจ้ในั

ลักษณะข้องการุอำานัวยความสืะดูวกแก่ผู้ให้บริุการุนัั�นัสืามารุถึกำาหนัดูแนัวทาง 

การุส่ืงเสืริุมในัรุะดูับนัโยบายข้องชื่าติิไดู้ เพ่ิ�อจู้งใจ้ให้ผู้ให้บริุการุเหล่านัั�นัเข้้ามา

ให้บริุการุทางกายภาพิในัปรุะเทศึ จ้ะทำาให้ความเป็นัไปไดู้ในัการุกำากับดููแลนัั�นัมี

มากกว่าและมีปรุะสิืทธิิภาพิกว่าการุออกกฎเกณฑ์์ที�เข้้มงวดูแต่ิไม่สืามารุถึบังคับ

ใช้ื่ไดู้ โดูยอาจ้พิิจ้ารุณาเริุ�มจ้ากกลุ่มการุให้บริุการุที�มีความสัืมพัินัธ์ิกับผู้ใช้ื่บริุการุ 

ในัปรุะเทศึอย่างมีนััยสืำาคัญและมีจุ้ดูเกาะเกี�ยว อันัไดู้แก่กลุ่มผู้ให้บริุการุส่ื�อภาพิ

และเสีืยงแบบออนัดีูมานัด์ูที�มีรูุปแบบการุหารุายไดู้จ้ากค่าสืมาชิื่ก (Subscription 

Video-on-Demand: SVoD) เน่ั�องจ้ากเป็นักลุ่มผู้ให้บริุการุกลุ่มใหญ่และมีรูุปแบบ
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กำาหนุดกรอบการกำากับดูแลขึ้�นุเป็นุการเฉพัาะ ที�จะ
ประกาศุเป็นุกฎหมูายลำาดับรองเพ้ั�อกำาหนุดรายละเอียด
ต่ิอไปภายในุระยะเวลา 2 ปี โดยไมู่ต้ิองแก้ไข้กฎหมูาย
ระดับพัระราชบัญญัติิในุระยะนีุ� เพ้ั�อให้สามูารถึดำาเนิุนุ
การได้อย่างรวดเร็ว

การุกำากับดููแลในัต่ิางปรุะเทศึชัื่ดูเจ้นัที�สุืดู มีลักษณะการุปรุะกอบกิจ้การุที�แข่้งขั้นั

กับผู้ให้บริุการุส่ื�อดัู�งเดิูมโดูยติรุง รุายไดู้มีแหล่งที�มาชัื่ดูเจ้นัจ้ากผู้ใช้ื่บริุการุภายในั

ปรุะเทศึ และมีการุจ่้ายเงินัเกิดูขึ้�นัในัปรุะเทศึ อย่างไรุก็ติามในัรุะยะยาวจ้ำาเป็นัต้ิอง

มีการุปรัุบปรุุงกฎหมายที�กำากับการุให้บริุการุกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั 

และกจิ้การุโทรุคมนัาคม ใหไ้ม่ยดึูติิดูอยูกั่บเทคโนัโลย ี(Technological Neutrality) 

สรุปขอ้เสนิอแนิะระยะสั�นิในิการกํากับดูแูลบรกิาร OTT

กําห่นิดูกรอบการกํากับดูแูลขึ�นิเปน็ิการเฉพาะ

ปรับบทบาท กสทช. ให้เป็นุหนุ่วยงานุกลางในุการอำานุวย
ความูสะดวกให้แก่ผูู้้ประกอบการในุลักษณะ Single 
Window เพ้ั�อประสานุงานุการกำากับดูแลและการบังคับ
ใช้กฎหมูายทุกเร้�องที�เกี�ยวข้้อง

การจดัูให่มี้ระบบที�เปน็ิศนูิยก์ลางการประสานิ 
การทํางานิของห่นิว่ยงานิภาคํรฐัที�เกี�ยวขอ้งที�จุดูเดีูยว  
(Single Window)

1

2

2.1  ขอ้เสนิอแนิะระยะสั�นิ
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กำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแลบรุิการุ OTT โดูยอาศึัยอำานัาจ้ทั�งจ้าก 

พิรุะรุาชื่บัญญัติิองค์กรุจั้ดูสืรุรุคล่�นัความถีึ�และกำากับการุปรุะกอบกิจ้การุวิทยุ

กรุะจ้ายเสีืยง วิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม พิ.ศึ. 2553 และที�แก้ไข้ 

เพิิ�มเติิม และพิรุะรุาชื่บัญญัติิการุปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทศัึน์ั  

พิ.ศึ. 2551 เพิ่�อกำาหนัดูบรุิการุ OTT เป็นักิจ้การุอีกปรุะเภทหนึั�งที�จ้ะอยู่ภายใต้ิ

การุกำากับดููแล รุวมถึึงกำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแลขึ้�นัเป็นัการุเฉพิาะ ที�จ้ะปรุะกาศึ

เป็นักฎหมายลำาดัูบรุองเพ่ิ�อกำาหนัดูรุายละเอียดูต่ิอไปภายในัรุะยะเวลา 2 ปี โดูย

ไม่ต้ิองแก้ไข้กฎหมายรุะดูับพิรุะรุาชื่บัญญัติิในัรุะยะนีั� เพ่ิ�อให้สืามารุถึดูำาเนัินัการุ

ไดู้อย่างรุวดูเร็ุว ทั�งนีั� แม้ว่าบริุการุ OTT อาจ้เป็นัไดู้ทั�งกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงหรุ่อ

กิจ้การุโทรุทัศึน์ั แต่ิการุตีิความเพ่ิ�อกำากับดููแลติามกรุอบเดิูมดัูงกล่าว จ้ะส่ืงผลให้

บริุการุ OTT ติกอยู่ในับังคับข้องกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงหรุ่อกิจ้การุโทรุทัศึน์ัที�ไม่ใช้ื่

คล่�นัความถีึ� ซึึ่�งมีข้้อพิิจ้ารุณาที�อาจ้เป็นัอุปสืรุรุคต่ิอการุกำากับดููแลเน่ั�องจ้ากสืภาพิ

การุปรุะกอบกิจ้การุที�แติกต่ิางไปจ้ากกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัเดิูม 

ในัปรุะเด็ูนัหลัก ๆ ดัูงนีั�

• การุกำาหนัดูให้ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติ และผู้รัุบใบอนุัญาติต้ิองเป็นับุคคล

สัืญชื่าติิไทย และในักรุณีเป็นันิัติิบุคคล จ้ะต้ิองมีบุคคลผู้มีสัืญชื่าติิไทยลงทุนั 

หรุ่อถ่ึอหุ้นัอันัเป็นัทุนัไม่น้ัอยกว่า 3 ในั 4 ข้องทุนัทั�งหมดูข้องนิัติิบุคคลนัั�นั  

รุวมถึึงมีอำานัาจ้ติามกฎหมายหรุ่อติามข้้อบังคับหรุ่อติามข้้อติกลงในัการุออกเสืียง 

ลงคะแนันัไม่น้ัอยกว่า 3 ในั 4 ข้องจ้ำานัวนัคะแนันัเสีืยงที�มีสิืทธิิออกเสีืยงทั�งหมดู 

รุวมถึึงสัืดูส่ืวนักรุรุมการุที�จ้ะต้ิองเป็นัผู้มีสัืญชื่าติิไทย ซึึ่�งหากใช้ื่กรุอบการุกำากับดููแล

นีั�จ้ะทำาให้ผู้ให้บริุการุรุายใหญ่จ้ากต่ิางปรุะเทศึไม่มีคุณสืมบัติิที�จ้ะเป็นัผู้ให้บริุการุ 

ในัปรุะเทศึไทย และไม่สืามารุถึเข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแลไดู้ เน่ั�องจ้ากผู้ให้บริุการุ

รุายใหญ่ที�ให้บริุการุในัปรุะเทศึไทยโดูยมากแล้วเป็นับริุษัทข้้ามชื่าติิ

1. กําห่นิดูกรอบการกํากับดูแูลบรกิาร OTT  
ขึ�นิมาให่มเ่ปน็ิการเฉพาะ
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• ข้้อกำาหนัดูเรุ่�องสัืดูส่ืวนัรุายการุและผังรุายการุ เน่ั�องจ้ากบริุการุส่ื�อภาพิ

และเสีืยง OTT มีลักษณะแติกต่ิางไปจ้ากกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั

แบบดัู�งเดิูมที�มีผงัรุายการุที�ชัื่ดูเจ้นั และการุปรัุบเปลี�ยนัผงัรุายการุก็ติอ้งเป็นัไปติาม

ข้้อกำาหนัดูในัเง่�อนัไข้การุอนุัญาติ ในัข้ณะที�บริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง OTT ไม่มีการุ

กำาหนัดูผังรุายการุแต่ิเป็นัการุให้บริุการุในัลักษณะออนัดีูมานัด์ู ค่อ สืามารุถึรัุบชื่ม

รัุบฟัังไดู้ทุกเวลาที�ต้ิองการุ 

• ค่าธิรุรุมเนัียมใบอนัุญาติ ซึึ่�งปัจ้จุ้บันัจั้ดูเก็บอยู่ที�รุ้อยละ 0.125 - 1.5  

ข้องรุายไดู้ ในัข้ณะที�ต่ิางปรุะเทศึนัั�นัมีแนัวโน้ัมจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมในัอัติรุาติำ�า 

เพ่ิ�อเป็นัค่าใช้ื่จ่้ายในัการุกำากับดููแลเท่านัั�นั เช่ื่นั ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุไม่มีการุจั้ดู

เก็บค่าธิรุรุมเนีัยมจ้ากผู้ให้บริุการุที�มีรุายไดู้ติำ�ากว่า 10 ล้านัปอนัด์ู (ปรุะมาณ 468 

ล้านับาท) และจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมสูืงสุืดูที� 4,146 ปอนัด์ู (ปรุะมาณ 194,046 

บาท) หากผู้ให้บริุการุมีรุายไดู้ 50 ล้านัปอนัด์ูขึ้�นัไป (ปรุะมาณ 2,340 ล้านับาท)   

ในัข้ณะที�รุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุกและสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุนัั�นัไม่มีการุจั้ดูเก็บ 

ค่าธิรุรุมเนีัยม

ดัูงนัั�นั การุกำากับดููแลบริุการุ OTT ควรุคำานึังถึึงลักษณะเฉพิาะข้องบริุการุ  

เพ่ิ�อให้สืามารุถึกำากับดููแลบริุการุ OTT ไดู้ติามสืภาพิความเป็นัจ้ริุงและสือดูคล้อง

กับการุให้บริุการุในัปัจ้จุ้บันั การุกำาหนัดูมาติรุการุรุะยะสัื�นั โดูยกำาหนัดูกรุอบการุ

กำากับดููแลบริุการุ OTT ขึ้�นัมาเป็นัการุเฉพิาะในัปรุะเด็ูนัต่ิางๆ จึ้งมีความสืำาคัญ  

โดูยเฉพิาะปรุะเด็ูนัที�มีความจ้ำาเป็นัเรุ่งดู่วนัสืำาคัญ ไดู้แก่ 
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การจัดเก็บภาษีอากร ในัมิติิข้องภาษีเงินัไดู้นิัติิบุคคล หากผู้ให้บริุการุเข้้ามา 
มีตัิวตินัในัปรุะเทศึไทย ก็จ้ะทำาให้ผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ชื่ำารุะภาษีเงินัไดู้นิัติิบุคคล
ที�ไดู้จ้ากการุให้บริุการุในัปรุะเทศึไทยติามกรุอบกฎหมายที�มีอยู่ในัปัจ้จุ้บันั 

ประเด็ูนิที�มีคํวามจาํเปน็ิเรง่ดู่วนิ
ในิการกํากับดูแูลบรกิาร  OTT

การกำาหนุดสัดส่วนุเนุ้�อหารายการว่าจ้ะต้ิองมีเน่ั�อหารุายการุปรุะเภทต่ิางๆ 
เช่ื่นัเน่ั�อหาท้องถิึ�นัเป็นัสัืดูส่ืวนัเท่าใดู

การบันุทึกรายการที�ออกอากาศุไปแล้วว่าจ้ะต้ิองจั้ดูเก็บบันัทึกไว้เพ่ิ�อการุ
ติรุวจ้สือบไดู้ภายหลังเป็นัรุะยะเวลาอย่างน้ัอยเท่าใดู

การกำากับดูแลที�เกี�ยวข้้องกับการคุ้มูครองผูู้้ใช้บริการในุประเด็นุอ้�นุๆ 
นุอกเหนุ้อจากเนุ้�อหารายการ เช่ื่นั การุหารุายไดูข้้องผู้ให้บริุการุ การุโฆษณา
ที�ไม่หลอกลวงหรุ่อเอารัุดูเอาเปรีุยบผู้บริุโภค

การกำากับดูแลโครงข้่ายโทรคมูนุาคมู โดูยมุ่งเนั้นัในัปรุะเดู็นัความเป็นั 
กลางทางอินัเทอร์ุเน็ัติ

การแข่้งขั้นุระหว่างผูู้้ประกอบการ การุเข้้าสู่ืติลาดูข้องผู้ให้บริุการุรุายใหม่ 
จ้ะต้ิองไม่มีอุปสืรุรุคในัการุดูำาเนิันัการุติามกฎหมายเกินัสืมควรุ

การกำาหนุดค่าธรรมูเนุียมูสำาหรับผูู้้ให้บริการ ซึึ่�งจ้ะต้ิองไม่เป็นัภารุะแก่ 
ผู้ให้บริุการุเกินัสืมควรุ

รูปแบบการกำากับดูแล ใช้ื่การุแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุในักลุ่ม SVoD ที�มีแหล่ง
กำาเนิัดูการุให้บริุการุในัปรุะเทศึไทย จ้ะช่ื่วยลดูอุปสืรุรุคในัการุเข้้าสู่ืติลาดูและ
ทำาให้มีผู้ให้บริุการุรุายใหม่ๆ รุวมถึึงผู้ให้บริุการุรุายเล็กไดู้มากขึ้�นั

การกำากับดูแลความูเหมูาะสมูข้องเนุ้�อหา ไม่ว่าจ้ะเป็นัเน่ั�อหาที�รุุนัแรุง  
ล่อแหลม เป็นัอันัติรุายต่ิอเด็ูกและเยาวชื่นั หรุ่อเน่ั�อหาที�ผิดูกฎหมาย การุจั้ดู
รุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาและอายุข้องผู้ชื่ม

$
TAX
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NEW
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ทั�งนีั�รุายละเอียดูข้องปรุะเด็ูนัที�มีความจ้ำาเป็นัเรุ่งดู่วนั ปรุะกอบไปดู้วย

• รูปแบบการกำากับดูแล ซึึ่�งควรุพิิจ้ารุณาใช้ื่การุแจ้้งการุปรุะกอบกิจ้การุ 

ในักลุ่ม SVoD ที�มีแหล่งกำาเนิัดูการุให้บริุการุในัปรุะเทศึไทย ซึ่ึ�งการุกำาหนัดูให้ใช้ื่

รุะบบแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุจ้ะชื่่วยลดูอุปสืรุรุคในัการุเข้้าสู่ืติลาดูและทำาให้มีผู้ให้

บริุการุรุายใหม่ๆ รุวมถึึงผู้ให้บริุการุรุายเล็กไดู้มากขึ้�นั 

• การกำากับดูแลความูเหมูาะสมูข้องเนุ้�อหา ไม่ว่าจ้ะเป็นัเน่ั�อหาที�รุุนัแรุง 

ล่อแหลม เป็นัอันัติรุายต่ิอเด็ูกและเยาวชื่นั หรุ่อเน่ั�อหาที�ผิดูกฎหมาย การุจั้ดูรุะดัูบ

ความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาและอายุข้องผู้ชื่ม โดูยในัปรุะเด็ูนัการุกำากับดููแลเน่ั�อหา

นัั�นัควรุกำาหนัดูให้เป็นัไปในัทิศึทางเดีูยวกันักับการุกำากับดููแลเน่ั�อหาที�ออกอากาศึ

ทางกิจ้การุกรุะจ้ายเสืียงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั แต่ิในัส่ืวนัข้องการุจ้ัดูผังรุายการุ

อาจ้พิิจ้ารุณาใช้ื่แนัวทางอ่�นัๆ เช่ื่นั parental control ซึึ่�งอาจ้อยูใ่นัรูุปรุะบบการุ

จั้ดูรุะดัูบความเหมาะสืมข้องเน่ั�อหาที�จ้ะรุะบุอายุขั้�นัติำ�าข้องผู้รัุบชื่มให้เหมาะสืม

กับรุะดัูบความอ่อนัไหวข้องเน่ั�อหา โดูยอาจ้มีรุะบบที�ผู้ปกครุองสืามารุถึควบคุม 

การุใช้ื่งานัข้องบุติรุหลานัไดู้ เช่ื่นัในัสืหภาพิยุโรุปและสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ หรุ่อ  

การุจ้ำากัดูการุเข้้าถึึงเน่ั�อหาบางส่ืวนัโดูยการุตัิ�งค่ามาติรุฐานั เว้นัแต่ิจ้ะมีการุย่นัยนัั

บัญชีื่ผู้ใช้ื่งานัซึึ่�งมีกรุะบวนัการุติรุวจ้สือบอายุข้องผู้ใช้ื่งานัที�น่ัาเช่ื่�อถ่ึอรุ่วมดู้วย  

อย่างในัสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ 

• การกำาหนุดสัดส่วนุเนุ้�อหารายการว่าจะต้ิองมีูเนุ้�อหารายการประเภท

ต่ิางๆ เป็นัสัืดูส่ืวนัเท่าใดู เช่ื่นั กำาหนัดูสัืดูส่ืวนัขั้�นัติำ�าข้องเน่ั�อหาท้องถิึ�นัเพ่ิ�อ 

เพิิ�มศัึกยภาพิให้เน่ั�อหาท้องถิึ�นัในัปรุะเทศึสืามารุถึใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้ากแพิลติฟัอร์ุม

บริุการุ OTT

• การบันุทึกรายการที�ออกอากาศุไปแล้วว่าจ้ะต้ิองจั้ดูเก็บบันัทึกไว้เพ่ิ�อ

การุติรุวจ้สือบไดู้ภายหลังเป็นัรุะยะเวลาอย่างน้ัอยเท่าใดู เช่ื่นั ในัสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ 

กำาหนัดูไว้ที� 42 วันั หรุ่อในัรุาชื่อาณาจั้กรุเดูนัมาร์ุก กำาหนัดูไว้ที� 6 เดู่อนั
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• การกำากับดูแลที�เกี�ยวข้้องกับการคุ้มูครองผูู้้ใช้บริการในุประเด็นุอ้�นุๆ 

นุอกเหนุ้อจากเนุ้�อหารายการ เช่ื่นั การุหารุายไดู้ข้องผู้ให้บริุการุ ทั�งในัลักษณะ

การุบอกรุับสืมาชื่ิกและการุโฆษณา การุเรีุยกเก็บค่าธิรุรุมเนัียมและเง่�อนัไข้ 

การุให้บริุการุที�ควรุกำาหนัดูให้มีการุแสืดูงค่าบริุการุอย่างชัื่ดูเจ้นัและไม่เป็นัไปในั

ลักษณะเอาเปรีุยบผู้บริุโภค การุโฆษณาที�ติ้องไม่หลอกลวงหรุ่อเอารัุดูเอาเปรีุยบ 

ผู้บริุโภค การุกำาหนัดูรุะยะเวลาสืูงสุืดูในัการุโฆษณาสืำาหรุับเน่ั�อหารุายการุติาม

สัืดูส่ืวนัเวลาข้องเน่ั�อหาเพ่ิ�อป้องกันัการุโฆษณาเกินัสืมควรุ และลักษณะการุ

โฆษณาที�เป็นัธิรุรุม หรุ่อหากเป็นัการุนัำาเสืนัอเน่ั�อหาที�ไดู้รัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุ

เงินั (Sponsor) ก็ต้ิองแจ้้งให้ผู้รัุบชื่มทรุาบถึึงการุรัุบการุสืนัับสืนุันัทางการุเงินันัั�นั

• การกำากับดูแลโครงข่้ายโทรคมูนุาคมู ซึึ่�งบริุการุ OTT ใช้ื่เป็นั

โครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานัในัการุให้บริุการุ แติ่เป็นัปัจ้จั้ยที�ไม่อยู่ภายใต้ิความควบคุมข้อง 

ผู้ให้บริุการุเอง โดูยมุ่งเน้ันัในัปรุะเด็ูนัความเป็นักลางทางอินัเทอร์ุเน็ัติซึึ่�งเป็นั

เรุ่�องสืำาคัญปรุะการุหนึั�งในัอุติสืาหกรุรุม OTT ที�ยังคงมีปรุะเด็ูนัถึกเถีึยงกันัและ 

ไม่มีข้้อยุติิที�แน่ัชัื่ดูว่า ผู้ให้บริุการุโครุงข่้ายโทรุคมนัาคมสืามารุถึเรีุยกเก็บค่าใช้ื่จ่้าย 

เพิิ�มเติิมเป็นัพิิเศึษจ้ากผู้ให้บริุการุ OTT ไดู้หรุ่อไม่ การุกำาหนัดูนัโยบายที�เปิดูกว้าง 

และย่ดูหยุ่นัน่ัาจ้ะเป็นัแนัวทางที�เหมาะสืม โดูยในัรุะยะเริุ�มต้ินัควรุเปิดูกว้าง 

ในัปรุะเดู็นัความเป็นักลางทางอินัเทอรุ์เน็ัติเพ่ิ�อให้เกิดูการุพิัฒนัาข้องติลาดู 

ในัปรุะเด็ูนัที�ว่าใครุควรุมีความรัุบผิดูชื่อบต่ิอค่าใช้ื่จ่้ายในัการุพัิฒนัาโครุงข่้าย 

เพ่ิ�อรุองรัุบความต้ิองการุจ้ากการุให้บริุการุ OTT บ้าง โดูยเปิดูให้เป็นัพ่ิ�นัที�สืำาหรัุบ

เอกชื่นัทั�งผู้ให้บริุการุโครุงข่้ายโทรุคมนัาคมและผู้ให้บริุการุ OTT ที�จ้ะเจ้รุจ้าต่ิอรุอง

รุะหว่างกันัไดู้ในัปรุะเด็ูนัดัูงกล่าว โดูยไม่มีกฎหมายเขี้ยนักำาหนัดูหน้ัาที�ไว้โดูยเฉพิาะ

• การแข่้งขั้นุระหว่างผูู้้ประกอบการ การุเข้้าสู่ืติลาดูข้องผู้ให้บริุการุรุายใหม่ 

จ้ะต้ิองไม่มีอุปสืรุรุคในัการุดูำาเนิันัการุติามกฎหมายเกินัสืมควรุ ซึึ่�งการุกำาหนัดูให้

ใช้ื่รุะบบแจ้้งปรุะกอบกิจ้การุจ้ะชื่่วยลดูความยากในัการุเข้้าสู่ืติลาดูและทำาให้มี 

ผู้ให้บริุการุรุายใหม่ๆ รุวมถึึงผู้ให้บริุการุรุายเล็กไดู้มากขึ้�นั นัอกจ้ากนีั�ปรุะเด็ูนัสืำาคัญ

ที�ส่ืงผลต่ิอการุแข่้งขั้นัรุะหว่างผู้ปรุะกอบการุไดู้แก่ความเป็นักลางทางอินัเทอร์ุเน็ัติ
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ดัูงที�ไดู้กล่าวมาแล้ว โดูยจ้ะต้ิองไม่มีการุกีดูกันัหรุ่อเล่อกปฏิิบัติิต่ิอเน่ั�อหาบนั 

โครุงข่้าย ไม่ว่าจ้ะเป็นัเน่ั�อหาปรุะเภทใดู หรุ่อมาจ้ากผู้ให้บริุการุรุายใดู

• การกำาหนุดค่าธรรมูเนีุยมูสำาหรับผูู้้ให้บริการ ซึึ่�งจ้ะต้ิองไม่เป็นัภารุะ 

แก่ผู้ให้บริุการุเกินัสืมควรุ ในัต่ิางปรุะเทศึนัั�นัมีแนัวโน้ัมการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยม 

ในัอัติรุาติำ�าเพ่ิ�อเป็นัค่าใช้ื่จ่้ายในัการุกำากับดููแลเท่านัั�นัหรุ่อไม่เก็บค่าธิรุรุมเนีัยมเลย 

เพ่ิ�อเป็นัการุดึูงดููดูให้ผู้ให้บริุการุยอมเข้้ามาอยูใ่นัรุะบบการุกำากับดููแล ในัปรุะเด็ูนันีั� 

จึ้งควรุพิิจ้ารุณาเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมในัอัติรุาติำ�าเพีิยงเท่าที�จ้ะเป็นัค่าใช้ื่จ้่ายในั 

การุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT มากกว่าจ้ะเป็นัการุจั้ดูเก็บค่าธิรุรุมเนีัยมเพ่ิ�อ 

หารุายไดู้เข้้ารัุฐ 

• การจัดเก็บภาษีอากร ในัมิติิข้องภาษีเงินัไดู้นิัติิบุคคล หากผู้ให้บริุการุ

เข้้ามามีตัิวตินัในัปรุะเทศึไทย ก็จ้ะทำาให้ผู้ให้บริุการุมีหน้ัาที�ชื่ำารุะภาษีเงินัไดู้

นิัติิบุคคลที�ไดู้จ้ากการุใหบ้ริุการุในัปรุะเทศึไทยติามกรุอบกฎหมายที�มีอยูใ่นัปจั้จุ้บันั  

ซึึ่�งในัปรุะเด็ูนันีั�อาจ้มีข้้อจ้ำากัดูในัทางภาษีอากรุที�ยังไม่สืามารุถึรัุบม่อไดู้อย่างมี

ปรุะสิืทธิิภาพิต่ิอการุวางแผนัภาษีข้องบริุษัทข้้ามชื่าติิที�อาจ้มีการุโยกย้ายกำาไรุ 

ไปยังปรุะเทศึที�มีอัติรุาภาษีติำ�า (Beer, Mooij, & Liu, 2018; Klemm & Liu, 

2019, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) ส่ืวนัมิติิข้องภาษีมูลค่าเพิิ�มนัั�นัปัจ้จุ้บันั

ปรุะเทศึไทยไดู้มีการุดูำาเนิันัการุปรุับปรุุงกฎหมายเพิ่�อให้สืามารุถึจ้ัดูเก็บภาษีกับ 

ผู้ให้บริุการุจ้ากต่ิางปรุะเทศึแล้ว

โดูยในัส่ืวนันีั� กสืทชื่. ควรุจั้ดูทำาปรุะกาศึกำาหนัดูหลักเกณฑ์์สืำาหรัุบการุกำากับ

ดููแล OTT ติามปรุะเดูน็ัข้้างต้ินั เพ่ิ�อให้มีสืภาพิบังคับไดู้ในัรุะยะสัื�นั และอาจ้พิิจ้ารุณา 

จั้ดูทำาปรุะมวลแนัวปฏิิบัติิสืำาหรุบัผู้ให้บริุการุ OTT ในัลกัษณะเดูยีวกันักับสืาธิารุณรัุฐ

สิืงคโปร์ุและสืหรุาชื่อาณาจั้กรุ เพ่ิ�อใช้ื่ปรุะกอบกับกฎเกณฑ์์สืำาหรัุบการุกำากับดููแล

บริุการุ OTT ที�จ้ะปรุะกาศึใช้ื่ในัรุะยะสัื�นั เพ่ิ�อเป็นัแนัวทางสืำาหรัุบผู้ให้บริุการุไดู้

ปฏิิบัติิติาม และเป็นัการุข้ยายความในัรุายละเอียดู ซึึ่�งปรุะมวลแนัวปฏิิบัติิจ้ะไม่มี

สืถึานัะเป็นักฎหมาย ทำาให้ไม่เครุ่งครัุดูมากนััก เปิดูโอกาสืให้ผู้ให้บริุการุสืามารุถึ

ปรัุบปรุุงแนัวทางการุให้บริุการุให้สือดูคล้องกับปรุะมวลแนัวปฏิิบัติิต่ิอไปในัอนัาคติ
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ปรัุบบทบาท กสืทชื่. ให้เป็นัหน่ัวยงานักลางในัการุอำานัวยความสืะดูวกให้แก่

ผู้ปรุะกอบการุในัลกัษณะ Single Window เพิ่�อปรุะสืานังานัการุกำากับดููแลและการุ

บังคับใช้ื่กฎหมายทุกเรุ่�องที�เกี�ยวข้้อง โดูยมีลักษณะคล้ายคลึงกับรุะบบ GoBusiness 

ข้องสืาธิารุณรุฐัสิืงคโปรุที์�พิยายามอำานัวยความสืะดูวกแกผู้่ให้บริุการุในัขั้�นัติอนัข้อง

การุเข้้าสู่ืติลาดูโดูยรุวมศูึนัยก์ารุให้บริุการุอยู ่ณ จุ้ดูเดีูยวแบบเบ็ดูเสืร็ุจ้ เพ่ิ�อจู้งใจ้ให้

ผู้ให้บริุการุเข้้ามาในัปรุะเทศึ ทั�งนีั� ควรุกำาหนัดูเป็นัแนัวทางในัรุะดูับนัโยบายข้อง

ชื่าติิเน่ั�องจ้ากมคีวามเกี�ยวข้้องกบัหลายหนัว่ยงานั ผ่านัช่ื่องทางข้องคณะกรุรุมการุ

ดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสืังคม อันัจ้ะนัำาไปสู่ืการุสัื�งการุและแบ่งบทบาทความ 

รัุบผิดูชื่อบข้องแต่ิละหน่ัวยงานัเพ่ิ�อให้สืามารุถึนัำาไปดูำาเนิันัการุในัรุะดัูบปฏิิบัติิการุไดู้ 

โดูย กสืทชื่. เป็นัหนั่วยงานักลางในัการุอำานัวยความสืะดูวก เพิ่�อให้เกิดูการุ 

ส่ืงเสืริุมและกำากับดููแลอย่างบูรุณาการุรุ่วมกันัรุะหว่างหน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้อง 

ก�ากับดูแลกิจการกระจายเสีียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม

ส่ีงเสีริม พััฒนา และด�าเนิน
กิจการเกี�ยวกับดิจิทัล

ก�ากับดูแลตามพัระราชบัญญัติ
ภาพัยนตร์และวีดิทัศน์

คณะกรรมการกิจการกระจายเสีัยง  
กิจการโทรทัศัน์ แล่ะกิจการโทรคมนาคมแห่์งชาติ

ห์น่วยงานที�มีความเกี�ยวข้้องห์ลั่กกับสืั�อ

กระทรวงดิ้จิทัล่ 
เพื�อเศัรษฐกิจแล่ะสัังคม

กระทรวงวัฒนธรรม

ห์น่วยงานที�เกี�ยวข้้องในการกำากับดู้แล่      แล่ะส่ังเสัริมกิจการ OTT 

2. การจัดูให่มี้ระบบที�เปน็ิศนูิยก์ลางการประสานิ 
การทํางานิของห่นิว่ยงานิภาคํรฐัที�เกี�ยวขอ้งที�จุดูเดีูยว
(Single Window)
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ดูแลด้านลิขลิทธิิ์� ทั�งการจดแจ้ง และการให้ความ
ค้้มครองเจ้าของหรือผูู้้ทรงสิีทธิิ์� รวมทั�งการ
ค้้มครองทรัพัย์สิีนทางปัญญาประเภทอื�นๆ

ก�ากับดูแลการประกอบธ้ิ์รกิจของผูู้้ให้บริการ 
OTT ไม่ให้มีพัฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการ
กีดกัน จ�ากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขัน
ทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธิ์รรม

จัดเก็บและด�าเนินนโยบายเกี�ยวกับภาษีอากร 
ซ่ึ่�งครอบคล้มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิั�ม  
รวมถ่ึงนโยบายสิีทธิิ์ประโยชน์ทางภาษีต่างๆ

บทบาทในการค้้มครองผูู้้ใช้บริการ OTT 

ส่ีงเสีริมสีนับสีน้นและพััฒนาอ้ตสีาหกรรมการท่องเที�ยว โดยมี
บทบาทการขออน้ญาตถ่ึายท�าภาพัยนตร์จากต่างประเทศใน 
ราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการพิัจารณาภาพัยนตร์และ 
วีดิทัศน์ ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา

ก�ากับดูแลด้านการโฆษณาผู้ลิตภัณฑ์์เกี�ยวกับ
อาหารและยา เช่น อาหาร ยา เครื�องสี�าอาง 
เครื�องมือแพัทย์

ห์น่วยงานที�มีความเกี�ยวข้้องห์ลั่กกับสืั�อ ห์น่วยงานอื�นที�มีความเกี�ยวข้้องในการทำางาน

กรมทรัพย์สิันทางปัิญญา 
กระทรวงพาณิชย์

กรมสัรรพากร  
กระทรวงการคลั่ง

คณะกรรมการการแข่้งขั้นทางการค้า

คณะกรรมการคุ้มครองผูู้้บริโภค  
สัำานักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการอาห์ารแล่ะยา

กระทรวงการท่องเที�ยวแล่ะกีฬา

ห์น่วยงานที�เกี�ยวข้้องในการกำากับดู้แล่      แล่ะส่ังเสัริมกิจการ OTT 
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โดูยแนัวทางดัูงกล่าวมีความจ้ำาเป็นัต้ิองอาศัึยการุปรุะสืานังานัในัรุะดัูบ

นัโยบายและรุะดัูบปฏิิบัติิเน่ั�องจ้ากมีความเกี�ยวข้้องกับหลายหน่ัวยงานั เพ่ิ�อให้เกิดู

การุบูรุณาการุความรุ่วมม่ออย่างเป็นัรูุปธิรุรุม ซึึ่�งการุกำาหนัดูให้มีการุปรุะสืานังานั

จ้ากรุะดัูบนัโยบายข้้างต้ินัจ้ะช่ื่วยแก้ไข้ปัญหาข้้อติิดูขั้ดูในัการุปรุะสืานัความรุ่วม

ม่อรุะหว่างหน่ัวยงานัต่ิางๆ ที�ไม่สืามารุถึดูำาเนิันัการุไดู้ในัอดีูติ รุวมถึึงปัญหาความ 

ไม่แน่ัชัื่ดูในัเชิื่งนัโยบายว่าควรุให้หน่ัวยงานัใดูมีบทบาทในัการุส่ืงเสืริุมและกำากับ

ดููแลบริุการุส่ื�อภาพิและเสีืยง OTT ทั�งนีั�บทบาทข้อง กสืทชื่. ในัฐานัะหนัว่ยงานัหลัก 

ในัรุะบบ Single Window นัั�นัจ้ะปรุะกอบดู้วย 3 องค์ปรุะกอบที�สืำาคัญค่อ 

ซึึ่�งทั�ง 3 องค์ปรุะกอบจ้ะเป็นัส่ืวนัที�ช่ื่วยอำานัวยความสืะดูวกให้แก่ผู้ให้

บริุการุ OTT ทั�งในัปรุะเทศึและต่ิางปรุะเทศึ และเป็นัปัจ้จั้ยที�จ้ะช่ื่วยดึูงดููดูให้ผู้ให้

บริุการุเข้้าสู่ืรุะบบการุกำากับดููแลไดู้ ทั�งนีั� อาจ้พิิจ้ารุณาให้รุะบบ Single Window 

รุวมเอามิติิข้องการุคุ้มครุองผู้บริุโภคเข้้าไว้เป็นัอีกบทบาทหนึั�ง เพ่ิ�อบูรุณาการุ 

การุปฏิิบัติิการุที�จ้ะเช่ื่�อมโยงข้้อมูลมาไว้ที�จุ้ดูเดีูยวมีความครุอบคลุมทั�งในัดู้านัข้อง

การุส่ืงเสืริุมผู้ให้บริุการุและการุคุ้มครุองผู้บริุโภคไปพิรุ้อมๆ กันั โดูยแผนัการุ 

ในัการุพัิฒนัาให้เกิดูรุะบบ Single Window ปรุากฏิดัูงภาพิ 

บทบาทในิการประสานิงานิดู้านิการกํากับดูแูลการประกอบ
กิจการของบรกิารส้�อภาพและเสียง OTT กับห่นิ่วยงานิที�
เกี�ยวขอ้ง

บทบาทในิการประสานิงานิดู้านิการส่งเสรมิการประกอบ
กิจการ รวมถึงการสง่เสรมิดู้านิเนิ้�อห่า

บทบาทในิการประสานิการคํุ้มคํรองทรพัย์สินิทางปัญี่ญี่า 
และคํวามคํุม้คํรองอ้�นิๆ ภายใต้ิกฎห่มายแก่ผูใ้ห่บ้รกิาร OTT

บทบาท กสทช.  
ในิระบบ Single Window

Single 
Window
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คํณ์ะกรรมการพัฒนิาการกํากับดููแลและส่งเสรมิ
การประกอบกิจการ OTT ประกอบดู้วยห่นิว่ยงานิ
ที�เกี�ยวข้องดํูาเนินิิการเพ้�อให่เ้กิดูการกํากับดูแูลและ
ส่งเสรมิการประกอบกิจการ OTT ที�เป็นิรูปธรรม 
โดูยให่ค้ํวามสาํคัํญี่กับระบบ Single Window

สืำาหรัุบแผนังานัการุพัิฒนัาให้เกิดูรุะบบ Single Window นัั�นั ในัขั้�นัแรุก

เห็นัควรุให้คณะกรุรุมการุดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสัืงคมแห่งชื่าติิตัิ�งคณะทำางานั 

เพ่ิ�อศึึกษาแนัวทางการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT 

โดูยให้ความสืำาคัญกับรุะบบ Single Window โดูยคณะทำางานัดัูงกล่าวมีหน้ัาที� 

ในัการุศึึกษาถึึงรูุปแบบและความเหมาะสืมข้องรุะบบ Single Window ที�จ้ะนัำามา 

ใช้ื่รุวมถึึงพิิจ้ารุณาถึึงหน่ัวยงานัที�ควรุจ้ะเข้้ามารุ่วมในัรุะบบ Single Window  

เพ่ิ�อรุ่วมเป็นัคณะกรุรุมการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ 

OTT โดูยให้ดูำาเนิันัการุให้แล้วเสืร็ุจ้ภายในั 1 ปี

คํณ์ะกรรมการดิูจิทัลเพ้� อเศรษฐกิจและสังคํม
แห่่งชาติิตัิ�งคํณ์ะทํางานิเพ้� อศึกษาแนิวทางการ
พัฒนิาการกํากับดููแลและส่งเสริมการประกอบ
กิจการ OTT เพ้�อเสนิอต่ิอคํณ์ะกรรมการดิูจทัิลเพ้�อ
เศรษฐกิจและสงัคํมแห่ง่ชาติิ โดูยให่ค้ํวามสาํคัํญี่กับ
ระบบ Single Window

คํณ์ะกรรมการดิูจทัิลเพ้�อ
เศรษฐกิจและสงัคํมแห่ง่ชาติิ 

(3 เดู้อนิ)

คํณ์ะกรรมการพฒันิา 
การกํากับดูแูลและสง่เสรมิ
การประกอบกิจการ OTT

(9 เดู้อนิ)

คํณ์ะทํางานิเพ้�อ
ศกึษาแนิวทาง 

(1 ปี)

คณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิจิและสัังคม 
แห่่งชาติิตัิ�งคณะกรรมการพัื่ฒนาการกำากับดิูแล
และสัง่เสัรมิการประกอบกิจิการ OTT ติามข้อ้เสันอ
ข้องคณะทัำางานฯ
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เม่�อไดู้รัุบผลการุศึึกษาจ้ากคณะทำางานัแลว้ จึ้งเสืนัอใหค้ณะกรุรุมการุดูจิิ้ทัล

เพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสืังคมแห่งชื่าติิพิิจ้ารุณาจ้ัดูตัิ�งคณะกรุรุมการุพิัฒนัาการุกำากับ

ดููแลและสื่งเสืรุิมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT ติามข้้อเสืนัอข้องคณะทำางานัภายในั 

3 เดู่อนั โดูยคณะกรุรุมการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ  

OTT จ้ะมีหน้ัาที�ครุอบคลุมการุจั้ดูทำานัโยบายและทิศึทางการุพัิฒนัาการุกำากับ

ดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT อย่างเป็นัรูุปธิรุรุม และสือดูคล้องกันั

รุะหว่างหน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้อง และอำานัวยให้เกิดูรุะบบ Single Window อย่าง

เป็นัรูุปธิรุรุมภายในัเวลา 9 เดู่อนั โดูยคณะกรุรุมการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลและ 

ส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT จ้ะทำางานัปรุะสืานักันัในัลักษณะคณะกรุรุมการุ

ซึึ่�งไม่ไดู้แบ่งแยกหน้ัาที�รุะหว่างกันั เพ่ิ�อปรุะสืานัให้เกิดูการุกำากับดููแลรุะหว่าง 

หน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้อง โดูยภาพิรุวมคณะกรุรุมการุพิฒันัาการุกำากับดููแลและสืง่เสืริุม

การุปรุะกอบกิจ้การุ OTT ปรุากฏิติามภาพิ 

คณะกรรมการพัฒนาการ
กํากับดูแลและสงเสริม
การประกอบกิจการ

OTT

หน
วย
งาน

อ่ืนๆ 

กร
มส
รร
พ
าก
ร 

กรมทรั
พยสิ

นท
างป

ญ
ญ
า กระทรวงวัฒนธรรม

ท่ีเก่ี
ยวข

อง 
กสทช.

กระทรวงดิจิทัล
เพื่
อเศรษฐกิจและสังคม

ทั�งนีั� การุอาศัึยอำานัาจ้ข้องคณะกรุรุมการุดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสัืงคมแห่ง
ชื่าติิเพ่ิ�อจั้ดูตัิ�งคณะกรุรุมการุพัิฒนัาการุกำากับดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ 
OTT นัั�นัจ้ะไม่กรุะทบต่ิอความเป็นัอิสืรุะข้อง กสืทชื่. ซึึ่�งเป็นัหน่ัวยงานักำากับดููแล 
เน่ั�องจ้ากการุกำาหนัดูนัโยบายโดูยคณะกรุรุมการุดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสัืงคม
แห่งชื่าติิเป็นัการุดูำาเนิันันัโยบายในัรุะดูับชื่าติิ (State-level) ในัข้ณะที� กสืทชื่.  
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ทำาหนั้าที�เป็นัเครุ่�องม่อที�เป็นักลางทางเทคนัิคสืำาหรุับการุดูำาเนัินันัโยบายนัั�นัภาย
ใต้ิหลักเกณฑ์์ทางกฎหมายที�เกี�ยวข้้อง (Christensen, Lægreid, Roness, & 

Røvik, 2007, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) กล่าวค่อ ทำาหน้ัาที�กำากับดููแล 
ผู้ปรุะกอบการุในัติลาดู ภายใต้ินัโยบายข้องรัุฐบาล แต่ิยงัคงความอิสืรุะข้องหน่ัวยงานั 
กำากับดููแล ในัแง่ที�สืามารุถึทำาหน้ัาที�กำากับดููแลไดู้อย่างอิสืรุะจ้ากสืายบังคับบัญชื่า
แบบส่ืวนัรุาชื่การุติามกรุอบอำานัาจ้ที�กฎหมายกำาหนัดู และติามแนัวนัโยบายที� 
ฝ่่ายบริุหารุเป็นัผู้กำาหนัดูในัภาพิรุวมข้องปรุะเทศึ (ปิยะบุติรุ บุญอรุ่ามเรุ่อง, 2563, 

อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563)

โดูยสืรุุปแล้วในัรุะยะสัื�นัจึ้งแบ่งการุดูำาเนิันังานัออกเป็นั 2 ส่ืวนัค่อ  
การุกำาหนัดูกรุอบการุกำากับดููแลบริุการุ OTT ขึ้�นัเป็นัการุเฉพิาะซึ่ึ�งจ้ะดูำาเนิันัการุ 
โดูย กสืทชื่. ในักรุอบรุะยะเวลา 2 ปี และการุจ้ัดูตัิ�งคณะกรุรุมการุพิัฒนัาการุ 
กำากับดููแลและส่ืงเสืริุมการุปรุะกอบกิจ้การุ OTT โดูยอาศัึยกลไกผ่านัคณะกรุรุมการุ
ดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสัืงคมแห่งชื่าติิ เพ่ิ�อให้เกิดูรุะบบ Single Window ภายในั
กรุอบรุะยะเวลา 2 ปีเช่ื่นักันั โดูยสืามารุถึสืรุุปภาพิรุวมแผนังานัและกรุอบเวลา
สืำาหรัุบข้้อเสืนัอรุะยะสัื�นัดัูงปรุากฏิติามภาพิ 

กสทช. จัดูทําประมวลแนิวปฏิิบติัิสาํห่รบั
ผู้ให่บ้รกิาร OTTกร
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กสทช. ศกึษากรอบการกํากับดูแูล OTT
ขึ�นิเปน็ิการเฉพาะ

คํณ์ะทํางานิศกึษาแนิวทางการพัฒนิา
การกํากับดูแูลและสง่เสรมิ
การประกอบกิจการ OTT

1  ปี

1  ปี

1  ปี

3 เดู้อนิ 9 เดู้อนิ

1  ปี

กสทช. กําห่นิดูกฏิเกณ์ฑ์์สาํห่รบั
การกํากับดูแูล OTT

คํณ์ะกรรมการพฒันิา
การกํากับดูแูลและสง่เสรมิ
การประกอบกิจการ OTT 

ดํูาเนินิิการเพ้�อให่เ้กิดู
ระบบ Single Window

คํณ์ะกรรมการ
ดิูจทัิลฯ พิจารณ์า

แต่ิงตัิ�งคํณ์ะกรรมการ 
พฒันิาฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (เดู้อนิ)ระยะเวลา
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เน่ั�องจ้ากการุให้บริุการุข้องกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และ

กิจ้การุโทรุคมนัาคม จ้ากเดิูมที�ต่ิางกิจ้การุก็ต่ิางให้บริุการุข้องตินัเองแยกต่ิาง

หากจ้ากกันัติามเทคโนัโลยีที�แติกต่ิางกันัไป แต่ิในัปัจ้จุ้บันัการุเปลี�ยนัแปลงไป

ข้องเทคโนัโลยีดิูจิ้ทัลและการุส่ื�อสืารุที�ก่อให้เกิดูการุหลอมรุวม (Convergence)  

ข้องทุกกิจ้การุเข้้าไว้ดูว้ยกันั ไม่ไดู้แยกการุปรุะกอบกิจ้การุออกจ้ากกันัอยา่งเด็ูดูข้าดู

เหม่อนัในัอดีูติ ทำาให้การุกำากับดููแลโดูยแบ่งแยกติามปรุะเภทเทคโนัโลยีที�ใช้ื่ในัการุ

ให้บริุการุจึ้งไม่ติอบสืนัองต่ิอการุเปลี�ยนัแปลงไปข้องอุติสืาหกรุรุมที�การุให้บริุการุ

เป็นัไปในัลักษณะลำาดัูบชัื่�นั (Layer) ตัิ�งแต่ิการุให้บริุการุในัรุะดัูบโครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานั  

การุให้บริุการุแพิลติฟัอร์ุมบนัโครุงสืรุ้างพ่ิ�นัฐานั ไปจ้นัถึึงการุให้บริุการุเน่ั�อหา 

บนัแพิลติฟัอรุ์ม โดูยมีความเกาะเกี�ยวเช่ื่�อมโยงกันั การุกำากับดููแลติามกรุอบเดูิม 

จึ้งไม่อาจ้ครุอบคลุมถึึงการุให้บริุการุในัรูุปแบบใหม่ๆ ที�เกิดูขึ้�นั รุวมถึึงบริุการุ OTT 

ดัูงนัั�นั ในัรุะยะยาวจึ้งควรุดูำาเนิันัการุในัปรุะเด็ูนัต่ิอไปนีั�

เพ่ิ�อให้สืามารุถึรุองรัุบการุเปลี�ยนัแปลงข้้างต้ินัไดู้อย่างเต็ิมรูุปแบบ ควรุมี

การุแก้ไข้พิรุะรุาชื่บัญญัติิองค์กรุจั้ดูสืรุรุคล่�นัความถีึ�และกำากับการุปรุะกอบกิจ้การุ

วิทยุกรุะจ้ายเสีืยง วิทยุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม พิ.ศึ. 2553 และที�แก้ไข้

เพิิ�มเติิม พิรุะรุาชื่บัญญัติิการุปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสืียงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั  

พิ.ศึ. 2551 และพิรุะรุาชื่บัญญัติิการุปรุะกอบกิจ้การุโทรุคมนัาคม พิ.ศึ. 2544 

และที�แก้ไข้เพิิ�มเติิม ให้มีลักษณะการุกำากับดููแลในัแนัวรุาบ (Horizontal  

Regulation) ซึ่ึ�งสืะท้อนัภาพิข้องอตุิสืาหกรุรุมที�มีลักษณะเป็นัลำาดัูบชัื่�นัติามหว่งโซ่ึ่ 

อุปทานัแทนัการุกำากับดููแลในัแนัวดิู�ง (Vertical Regulation) ซึึ่�งแต่ิเดิูม  

ผู้ให้บริุการุมีการุรุวมตัิวในัแนัวดิู�ง และให้บริุการุทั�งห่วงโซ่ึ่อปุทานัดู้วยตินัเองทั�งหมดู

(Bezzina & Terrab, 2005, อ้างถึึงในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) และรัุฐก็กำาหนัดู

รูุปแบบการุกำากับดููแลแต่ิละอุติสืาหกรุรุมแติกต่ิางกันัออกไปทั�งส่ื�อสิื�งพิิมพ์ิ การุแพิรุ่

1. การแก้ไขกฎห่มาย

2.2  ข้อเสนิอแนิะระยะยาว
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ภาพิกรุะจ้ายเสีืยง โทรุศัึพิท์ และโครุงข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ (Frieden, 2002, อ้างถึึง  

ในัสืำานัักงานั กสืทชื่., 2563) 

นัอกจ้ากนีั�การุกำากับดููแลควรุปรัุบเปลี�ยนัไปในัลักษณะที�ไม่ยึดูติิดูอยู่กับ

เทคโนัโลยี (Technological Neutrality) เพิ่�อให้สือดูคล้องกับห่วงโซ่ึ่อุปทานั 

ในัอุติสืาหกรุรุมซึ่ึ�งมีการุหลอมรุวมกันัในัทางเทคโนัโลยี กิจ้การุกรุะจ้ายเสืียงและ

กิจ้การุโทรุทัศึน์ักับกิจ้การุโทรุคมนัาคมเกิดูการุปรัุบตัิวและมีการุหลอมรุวมกันั 

ไม่ไดู้แบ่งแยกว่าเป็นัการุให้บริุการุติามเทคโนัโลยีใดูอีกต่ิอไป แต่ิเป็นัลักษณะการุ

ให้บริุการุกันัเป็นัลำาดัูบชัื่�นั (Layer) ดู้วยการุแก้ไข้กฎหมายโดูยเฉพิาะในัปรุะเด็ูนั

ปรุะเภทกิจ้การุที�ต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติ ที�จ้ากเดิูมมีการุแบ่งเป็นั ผู้ปรุะกอบกิจ้การุ

กรุะจ้ายเสีืยง ผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุทัศึน์ั หรุ่อผู้ปรุะกอบกิจ้การุโทรุคมนัาคม  

ให้เป็นัรุายกิจ้การุที�ไม่ยึดูติิดูกับเทคโนัโลยีแต่ิแบ่งติามลำาดัูบชัื่�นัการุให้บริุการุ  

จ้ะช่ื่วยลดูความซึ่ำ�าซ้ึ่อนัในัการุกำากับดููแลกิจ้การุที�หลอมรุวมกันัรุะหว่างกิจ้การุ

กรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม

สืำาหรัุบแนัวทางการุกำากับดููแล ควรุพิิจ้ารุณาจ้ำากัดูการุแทรุกแซึ่งข้องรัุฐ 

และเน้ันัการุกำากับดููแลเพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัสืาธิารุณะที�สืำาคัญ โดูยลดูกฎรุะเบียบในัการุ

กำากับดููแลให้เหล่อเพีิยงเท่าที�จ้ำาเป็นั (Deregulation) โดูยเฉพิาะอย่างยิ�งการุออก 

ใบอนัุญาติปรุะกอบกิจ้การุควรุเป็นัไปในัลักษณะที�เปิดูกว้างขึ้�นั เพ่ิ�อไม่เป็นัการุ

สืรุ้างอุปสืรุรุคในัลักษณะที�ผู้ให้บริุการุจ้ะต้ิองข้อรัุบใบอนุัญาติ ติลอดูจ้นัผ่อนัปรุนั

การุกำากับดููแลในัแนัวทาง Light-touch approach อันัไดู้แก่การุปรัุบเปลี�ยนัการุ 

กำากับดููแลการุเข้้าสู่ืติลาดูจ้ากรุะบบอนุัญาติเป็นัรุะบบการุขึ้�นัทะเบียนั หรุ่อการุแจ้้ง

การุปรุะกอบกิจ้การุมากขึ้�นั โดูยเปิดูช่ื่องไว้เป็นัทางเล่อกในัรุะดัูบนัโยบายว่าต้ิองการุ

จ้ะกำากับดููแลเข้้มข้้นัในัรุะดูับใดู ติลอดูจ้นัไม่ตัิ�งข้้อจ้ำากัดูในัการุปรุะกอบกิจ้การุ

สืำาหรัุบคนัต่ิางดู้าว แต่ิต้ิองกำาหนัดูให้ผู้ให้บริุการุเข้้ามาตัิ�งกิจ้การุในัปรุะเทศึไทย

ดัูงนัั�นั การุแก้ไข้กฎหมายในัรุะยะยาวจึ้งมีปรุะเด็ูนัการุแก้ไข้หลักค่อ 

การุปรัุบรูุปแบบการุกำากับดููแลข้องทั�งรุะบบให้เป็นัแนัวรุาบ ส่ืวนัปรุะเด็ูนัในัการุ
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กำากับดููแลก็จ้ะมีปรุะเด็ูนัอย่างเดีูยวกันักับการุแก้ไข้กฎหมายในัรุะยะสัื�นั เน่ั�องจ้าก

การุแก้ไข้ในัรุะยะสัื�นันัั�นัเป็นัการุแก้ไข้เพ่ิ�อให้สืามารุถึรุองรัุบการุกำากับดููแลบริุการุ  

OTT ไดู้อย่างทันัท่วงที จึ้งหยิบยกเอาปรุะเดู็นัเหล่านัั�นัมาแก้ไข้โดูยกำาหนัดูเป็นั

ปรุะกาศึก่อนั แล้วจึ้งแก้ไข้กฎหมายในัรุะยะยาวต่ิอไป โดูยสืามารุถึสืรุุปไดู้ดัูงภาพิ

ภาพรวมแนิวทางการกํากับดูแูล
แบบ Light-touch approach

การเขา้สูต่ิลาดูพจิารณ์าใชร้ะบบการขึ�นิทะเบยีนิ  
ห่รอ้การแจง้การประกอบกิจการมากขึ�นิ

ไมตั่ิ�งขอ้จาํกัดูในิการประกอบกิจการสาํห่รบัคํนิต่ิางดู้าว อยา่งไรก็ติาม 
ต้ิองกําห่นิดูให่ผู้้ให่บ้รกิารเขา้มาตัิ�งกิจการในิประเทศไทย

ประเด็ูนิการแก้ไขกฎห่มายในิระยะยาว
รูปแบบการกํากับดูแูลที�ไม่ยึดูติิดูอยูกั่บเทคํโนิโลยี

การกํากับดูแูลการเขา้สูต่ิลาดูที�ผ่อนิปรนิขึ�นิ

การกํากับดูแูลดู้านิเนิ้�อห่าและการโฆษณ์า ทั�งดู้านิคํวามเห่มาะสม 
ของเนิ้�อห่า สดัูสว่นิเนิ้�อห่า ติลอดูจนิการบนัิทึกรายการที�ออกอากาศไปแล้ว

การคํุ้มคํรองผู้บรโิภคํ

การกํากับดูแูลโคํรงขา่ยโทรคํมนิาคํม

การกํากับดูแูลการแขง่ขนัิระห่วา่งผู้ประกอบการ

การจดัูเก็บค่ําธรรมเนีิยมและภาษีอากร
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เน่ั�องจ้ากบริุการุ OTT เป็นับริุการุที�ไม่มีอุปสืรุรุคดู้านัพิรุมแดูนั จึ้งเป็นั 

การุเปิดูช่ื่องให้ผู้ให้บริุการุเข้้าไปให้บริุการุในัปรุะเทศึต่ิางๆ ไดู้ค่อนัข้้างเสืรีุผ่านัทาง

เครุ่อข่้ายอินัเทอร์ุเน็ัติ การุเข้้ามาตัิ�งสืถึานัปรุะกอบการุในัปรุะเทศึที�ให้บริุการุไม่ใช่ื่

ปัจ้จั้ยสืำาคัญที�จ้ะทำาให้สืามารุถึให้บริุการุไดู้แต่ิอย่างใดู หากแนัวทางในัการุกำากับ

ดููแลข้องแต่ิละปรุะเทศึนัั�นัแติกต่ิางกันัอย่างสิื�นัเชิื่ง ไม่ไปในัทิศึทางเดีูยวกันั หรุ่อมี

ปรุะเทศึใดูที�ให้สิืทธิิปรุะโยชื่น์ัมากกว่าหรุ่อมีการุกำากับดููแลที�น้ัอยกว่า ผู้ให้บริุการุ

ก็มีแนัวโนัม้ที�จ้ะเล่อกปรุะเทศึนัั�นัเปน็ัแหลง่ที�จ้ะเข้้าไปจ้ดัูตัิ�งธุิรุกิจ้เปน็ัฐานัในัการุให้

บริุการุไปยังปรุะเทศึอ่�นัๆ ไดู้ การุสืรุ้างความรุ่วมม่อรุะหว่างปรุะเทศึเพ่ิ�อปรุะสืานั

การุกำากับดููแลบริุการุ OTT ให้เป็นัไปในัทิศึทางเดีูยวกันัจ้ะช่ื่วยให้ปรุะเทศึต่ิางๆ  

มีแนัวทางการุกำากับดููแลผู้ให้บริุการุ OTT ที�สือดูคล้องกันั การุให้สิืทธิิปรุะโยชื่น์ั  

หรุ่อความเข้้มงวดูในัการุกำากับดููแลไม่แติกติ่างกันัมากจ้นัเกินัไปและอยู่ในักรุอบ

ที�ปรุะเทศึต่ิางๆ ดู้วยกันัเห็นัสืมควรุและยอมรัุบไดู้ ซึึ่�งจ้ะช่ื่วยแก้ปัญหาการุเล่อก

เข้้าไปมีตัิวตินัในัปรุะเทศึติ่างๆ ไดู้เสืรีุติามความพิึงพิอใจ้ แม้จ้ะไม่ใช่ื่ปรุะเทศึที�มี

ความสัืมพัินัธ์ิในัการุให้บริุการุจ้ริุงๆ เพ่ิ�อหลีกเลี�ยงการุต้ิองปฏิิบัติิติามกฎหมายในั

ปรุะเทศึที�ต้ิองการุให้บริุการุ โดูยอาจ้เริุ�มต้ินัจ้ากการุสืรุ้างความรุ่วมม่อในัรุะดูับ

ภูมิภาคอาเซีึ่ยนั เช่ื่นั ในัเวที ASEAN Telecommunication Regulator‘s Council 

ที�หน่ัวยงานักำากับดููแลดู้านัโทรุคมนัาคมในัอาเซีึ่ยนัรุ่วมปรุะชุื่มหารุ่อกันั และ 

ที�ผ่านัมาไดู้มีการุหารุ่อในัปรุะเด็ูนัการุกำากับดููแล OTT มาบ้างแล้ว

2. การสง่เสรมิให่เ้กิดูคํวามรว่มมอ้ระห่วา่งประเทศ 
ในิการกํากับดูแูลบรกิาร OTT เพ้�อประสานิ
แนิวทางการกํากับดูแูลให่ส้อดูคํล้องกันิ
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นัอกจ้ากมิติิในัดู้านัการุกำากับดููแลบริุการุ OTT แล้ว เพ่ิ�อเป็นัการุส่ืงเสืริุม

กิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ัในับริุบทข้องอุติสืาหกรุรุมที�เปลี�ยนัแปลงไป 

จ้ากผลการุศึึกษาสืามารุถึสืรุุปข้้อเสืนัอแนัะในัการุสื่งเสืริุมและกำากับดููแลฯ  

สืำาหรัุบปรุะเทศึไทย ไดู้ดัูงนีั�

การเสรมิสรา้งศกัยภาพอตุิสาห่กรรมและผู้ประกอบการ 
ดู้านิเนิ้�อห่าสรา้งสรรค์ํ

การสง่เสรมิดู้านิเนิ้�อห่า

การสง่เสรมิรากฐานิการผลิติบคุํลากรดู้านิเนิ้�อห่าสรา้งสรรค์ํประเภท 
โสติทัศนิข์องไทย

การสง่เสรมิคํวามรูใ้ห่มใ่นิเชงิรูปแบบการผลิติและการจดัูจาํห่น่ิาย 
ที�สอดูรบักับแพลติฟอรม์ OTT

การสรา้งบคุํลากรรายให่ม ่ทั�งที�อยูใ่นิติลาดูแรงงานิและในิสถาบนัิการศกึษา 

การพฒันิาผู้ประกอบการรายเดิูมในิอุติสาห่กรรมโสติทัศน์ิ

การผสานิคํวามต้ิองการของภาคีํที�เกี�ยวขอ้งในิการกํากับดูแูล 

การสง่เสรมิการสง่ออกเนิ้�อห่า

สนิบัสนินุิเนิ้�อห่าท้องถิ�นิ 

สนิบัสนินุิเคํรอ้ขา่ยทางธรุกิจ 

การสง่เสรมิเทคํโนิโลยีและแพลติฟอรม์

การสง่เสรมิเทคํโนิโลยีฐานิข้อมลูผูใ้ชง้านิ OTT ในิรูปแบบของ  
Data Center

การมีแพลติฟอรม์ที�เป็นิแห่ล่งรวมเนิ้�อห่าไทยและภมูิภาคํเพ้�อการสง่ออก

ขอ้เสนิอแนิะเชงินิโยบายในิการสง่เสรมิ
และกํากับดูแูลกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศนิ์

1
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การเสรมิสรา้งศกัยภาพอตุิสาห่กรรมและผู้ประกอบการดู้านิ
เนิ้�อห่าสรา้งสรรค์ํ

การุข้ยายตัิวข้องบริุการุ OTT รุายใหญ่จ้ากติ่างปรุะเทศึไดู้เปิดูโอกาสื

ให้ผู้ผลิติเน่ั�อหาในัท้องถิึ�นัสืามารุถึเผยแพิรุ่เน่ั�อหาสู่ืติลาดูผู้ชื่มที�ใหญ่ขึ้�นัไดู้  

ซึึ่�งปรุะเทศึไทยควรุใช้ื่โอกาสืนีั�ในัการุสื่งเสืรุิมอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหา โดูยการุสืรุ้าง

ศัึกยภาพิการุผลิติเน่ั�อหาเพ่ิ�อนัำาเสืนัอผ่านัแพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัลจ้ำาเป็นัต้ิองถูึกบรุรุจุ้

เป็นัหนึั�งในันัโยบายและแผนัพิัฒนัาทางเศึรุษฐกิจ้ข้องชื่าติิในัลักษณะเป็นัเรุ่อธิง 

(flagship) เพ่ิ�อให้มีเป้าหมายที�ชัื่ดูเจ้นั และต่ิอเน่ั�อง 

ข้ณะเดีูยวกันัควรุมีคณะกรุรุมการุหรุ่อหน่ัวยงานัที�จั้ดูตัิ�งขึ้�นัเพ่ิ�อเป็นัองค์กรุ

กลางในัการุขั้บเคล่�อนัและปรุะสืานังานัรุะหว่างหน่ัวยงานัที�เกี�ยวข้้อง ในัลักษณะ

เดีูยวกับที�สืาธิารุณรัุฐเกาหลีไดู้ทำามาก่อนัหน้ัาดู้วยองค์กรุอย่าง KOCCA (Korea 

Creative Content Agency)  ติลอดูจ้นัการุสืรุา้งความรุ่วมม่อแบบสืามปรุะสืานัและ

พิหุภาคีรุะหว่างภาครัุฐ ภาคเอกชื่นั และภาคการุศึึกษา ในัการุหาต้ินัแบบหรุ่อสูืติรุแห่ง

การุพัิฒนัาเน่ั�อหาและการุนัำาเสืนัอผ่านัแพิลติฟัอร์ุมดิูจิ้ทัลที�สืามารุถึจ้ะแสืดูงออกถึึง 

อัติลักษณ์เฉพิาะในัฐานัะผลผลิติจ้ากปรุะเทศึไทย แต่ิข้ณะเดีูยวกันัก็มีมาติรุฐานั

รุะดูับสืากล สืามารุถึจ้ะดูึงดููดูผู้บริุโภคนัอกปรุะเทศึและแข่้งขั้นัไดู้ภายใติ้กรุะแสื

โลกาภิวัติน์ัทางวัฒนัธิรุรุม

ที�ผา่นัมาแม้ปรุะเทศึไทยจ้ะมีนัโยบายดู้านัเศึรุษฐกิจ้ดิูจ้ทิลัที�เกี�ยวข้้องกับการุ

ผลิติเน่ั�อหา แต่ิมีลักษณะแบบแบ่งเส้ืนัทางกันัเดิูนั ยังไม่เอ่�อต่ิอการุปรัุบเปลี�ยนัต่ิอ

ความเปลี�ยนัแปลง ยิ�งไปกว่านัั�นั อุติสืาหกรุรุมดู้านัเน่ั�อหาเชิื่งวัฒนัธิรุรุมสืรุ้างสืรุรุค์

ในัรูุปแบบต่ิางๆ ข้องไทย ยังมีเส้ืนัทางข้องการุพัิฒนัาติลอดูจ้นัการุกำากับดููแลและ

ส่ืงเสืริุมที�แยกข้าดูจ้ากกันั อาทิ อุติสืาหกรุรุมภาพิยนัติร์ุและวีดิูทัศึน์ั อยู่ในัความ

ดููแลข้องกรุะทรุวงวัฒนัธิรุรุม ข้ณะที�อุติสืาหกรุรุมส่ื�อแพิรุ่ภาพิและกรุะจ้ายเสีืยง 

อยูใ่นัความดููแลข้อง กสืทชื่. 

1
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แม้การุตัิ�งองคก์รุใหมห่รุ่อยบุรุวมองคก์รุเดูมิต้ิองใช้ื่เวลาในัการุปรุบัเปลี�ยนั

โครุงสืรุ้างติามกฎหมาย แต่ิรัุฐสืามารุถึเริุ�มต้ินัโดูยให้กองทุนัที�เกี�ยวข้้องปรัุบแนัวทาง

ในัการุสื่งเสืรุิมและสืนัับสืนัุนัการุพิัฒนัาเน่ั�อหาเชิื่งวัฒนัธิรุรุมสืรุ้างสืรุรุค์ ทั�งดู้านั

การุส่ืงเสืริุมดู้านัทักษะบุคลากรุในัการุผลิติเน่ั�อหา การุให้ทุนัสืนัับสืนุันัแก่ผู้ผลิติ

ทั�งรุายใหญ่และรุายย่อยในัการุผลิติเพ่ิ�อการุส่ืงออก การุพิัฒนัาองค์ความรูุ้และ 

ฐานัข้้อมูลเพ่ิ�อเพิิ�มมูลค่าทางเศึรุษฐกิจ้ไดู้ เช่ื่นั กองทุนัวิจั้ยและพัิฒนัากิจ้การุ

กรุะจ้ายเสีืยง กิจ้การุโทรุทัศึน์ั และกิจ้การุโทรุคมนัาคม เพ่ิ�อปรุะโยชื่น์ัสืาธิารุณะ  

(กทปสื.) กองทุนัพัิฒนัาดิูจิ้ทัลเพ่ิ�อเศึรุษฐกิจ้และสืังคม และกองทุนัพัิฒนัา 

ส่ื�อปลอดูภัยและสืรุ้างสืรุรุค์

 การสง่เสรมิดู้านิเนิ้�อห่า2
 การส่งเสริมูรากฐานุการผู้ลิติบุคลากรด้านุ

เนุ้�อหาสร้างสรรค์ประเภทโสติทัศุน์ุข้องไทย โดูยเฉพิาะ

การุสืนัับสืนุันัดู้านัความรูุ้ที�จ้ำาเป็นัในัการุพัิฒนัาเน่ั�อหา 

ให้มีคุณภาพิและความเป็นัสืากลโดูยยังคงไว้ซึึ่�งเอกลักษณ์

ความเป็นัไทย กล่าวค่อ ควรุมีการุส่ืงเสืริุมให้กรุะบวนัการุ

ผลิติบุคลากรุในัอุติสืาหกรุรุมเน่ั�อหาไทยมีความพิรุ้อม

สืำาหรัุบการุก้าวสู่ืปรุะชื่าคมนัักผลิติเน่ั�อหาสืรุ้างสืรุรุค์ 

ข้องโลก ดู้วยวิธีิคิดูและรุะบบการุผลติิที�มีลักษณะเป็นัสืากล

โดูยแนัวทางอาจ้เป็นัการุวางรุากฐานัรุะยะยาวเพิ่�อฟูัมฟััก

และบ่มเพิาะความรูุ้ ความสืามารุถึ และทักษะจ้ำาเป็นัไว้

ในัหลักสูืติรุการุศึึกษา โดูยสืาธิารุณรัุฐเกาหลีเป็นัตัิวอย่าง

ปรุะเทศึที�มีการุวางรุากฐานัในัดู้านันีั�ไว้อย่างเข้้มแข็้ง
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 การสร้างบุคลากรรายใหมู่ ทั�งที�อยู่ในัติลาดูแรุงงานัและในัสืถึาบันั

การุศึึกษาเพ่ิ�อติอบสืนัองอุติสืาหกรุรุมการุผลิติสืำาหรัุบ OTT ที�จ้ะต้ิองใช้ื่ทรัุพิยากรุ

บุคคลมากขึ้�นัยิ�งกว่าเดิูมในัอนัาคติ ตัิ�งแต่ิส่ืวนัข้องการุพัิฒนัาการุผลิติ ไปจ้นัถึึงการุ

จั้ดูจ้ำาหน่ัายและการุโฆษณา 

 การพััฒนุาผูู้้ประกอบการรายเดิมูในุอุติสาหกรรมูโสติทัศุน์ุ ไดู้แก่  

ผู้ปรุะกอบกิจ้การุวิทยุและโทรุทัศึน์ัแบบดัู�งเดิูม และโรุงภาพิยนัติร์ุ ให้สืามารุถึปรัุบ

ตัิวกับการุเข้้ามาข้องผู้เล่นัรุายใหม่อย่าง OTT เช่ื่นั ส่ืงเสืริุมการุพัิฒนัาองค์ความรูุ้

ดู้านัการุสืรุ้างสืรุรุค์เน่ั�อหาโดูยเฉพิาะดู้านัคุณภาพิข้องเน่ั�อหา พัิฒนัาดู้านัการุส่ืง

ออกเน่ั�อหา ทั�งในัดู้านัการุพิัฒนัาบุคลากรุในัอุติสืาหกรุรุมและการุสืนัับสืนัุนัทุนัที�

 การส่งเสริมูความูรู้ใหมู่ในุเชิงรูปแบบการ

ผู้ลิติและการจัดจำาหนุ่ายที�สอดรับกับแพัลติฟอร์มู 

OTT  เช่ื่นั การุเน้ันัความสืำา คัญข้องการุผลิติซีึ่ รีุ ส์ื  

รุะบบคิดูคำานัวณงบปรุะมาณอันัเกี�ยวเน่ั�องกับลักษณะ

เน่ั�อหาและช่ื่�อเสีืยงข้องนัักแสืดูงที�สัืมพัินัธ์ิกับยอดูผู้ชื่มที�

คาดูหวัง บนัฐานัข้องวิธีิคิดูข้องการุบริุหารุจั้ดูการุศิึลปินั 

(artist management) เป็นัหลัก ดัูงที�มีสืาธิารุณรัุฐเกาหลี

เป็นัต้ินัแบบ ผสืมผสืานักับการุสื่งเสืริุมแพิลติฟัอรุ์มบนั

กรุอบข้องกฎหมายลิข้สิืทธิิ�ที�สืรุ้างรูุปแบบการุทำารุายไดู้ที�

หลากหลายติามต้ินัแบบข้องแพิลติฟัอร์ุมในัปรุะเทศึญี�ปุ่นั 

ที�มีการุจั้ดูตัิ�งแพิลติฟัอร์ุม OTT TV กลางข้องอุติสืาหกรุรุม

โดูยกำาหนัดูรุะยะเวลาในัการุแพิรุ่ภาพิที�จ้ำากัดู เพ่ิ�อให้

สืามารุถึเก็บข้้อมูลเรุติติิ�งข้องอุติสืาหกรุรุมรุวมไดู้ ซึึ่�งเม่�อ

รุะยะเวลาการุออกอากาศึบนัแพิลติฟัอรุ์มกลางสิื�นัสุืดูลง 

สืถึานัโีทรุทศัึน์ัเจ้้าข้องเน่ั�อหาเหลา่นัั�นัก็สืามารุถึสืรุา้งรุายไดู้

ต่ิอจ้ากการุนัำาเน่ั�อหาเหล่านัั�นัไปเผยแพิรุ่แบบออนัดีูมานัด์ู

ไดู้บนัแพิลติฟัอร์ุมอ่�นัๆ ต่ิอไป
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เกี�ยวข้้อง เช่ื่นั ทุนัสืนัับสืนุันัการุจั้ดูทำาคำาบรุรุยาย/พิากย์เสีืยงภาษาต่ิางปรุะเทศึ 

เพ่ิ�อให้สือดูคล้องกับติลาดูเป้าหมายหรุ่อติลาดูรุะดัูบนัานัาชื่าติิ รุวมถึึงพัิฒนัาโอกาสื

การุจั้บคู่ทางธุิรุกิจ้หรุ่อโอกาสืการุเรีุยนัรูุ้รุะหว่างผู้ปรุะกอบการุรุายเดิูมกับผู้เล่นั 

ในัรุะดูบันัานัาชื่าติิ เช่ื่นั จั้ดูโครุงการุ/กจิ้กรุรุม/นัทิรุรุศึการุ ตัิวอยา่งเช่ื่นั Singapore 

Media Festival ที�ดูำาเนิันัการุโดูยภาครัุฐข้องสืาธิารุณรัุฐสิืงคโปร์ุ หรุ่อการุพัิฒนัา

รุะบบนิัเวศึทางกฎหมายและการุกำากับดููแลที�เอ่�อให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุรุายเดิูม

สืามารุถึมีขี้ดูความสืามารุถึในัการุแข่้งขั้นัที�สูืงขึ้�นั ตัิวอยา่งเช่ื่นั กรุณีข้องสืาธิารุณรัุฐ

เกาหลีที�มีการุผ่อนัปรุนักฎหมายและการุกำากับดููแลในัดู้านัต่ิางๆ ที�เกี�ยวข้้องเพ่ิ�อ

เอ่�อให้เกิดูสืภาพิการุแข่้งขั้นัที�เท่าเทียม อาทิ การุผ่อนัปรุนักฎรุะเบียบการุควบรุวม

กิจ้การุอันัจ้ะเป็นัการุเอ่�อให้ผู้เล่นัในัปรุะเทศึสืามารุถึรุวมตัิวกันัเป็นัแพิลติฟัอร์ุม

ข้นัาดูใหญ่ไดู้ หรุ่อการุผ่อนัปรุนัดู้านัการุกำากับดููแลเน่ั�อหา โดูยคงความเสืรีุและ

ความเป็นัธิรุรุมแก่ทุกฝ่่าย 

 การผู้สานุความูต้ิองการข้องภาคี 

ที�เกี�ยวข้้องในุการกำากับดูแล โดูยยึดูหลักข้อง

การุปรุะนีัปรุะนัอม เช่ื่นั หากภาครัุฐเข้้ามา 

กำากับดููแลก็ควรุจ้ะคุ้มครุองผลปรุะโยชื่น์ัข้อง 

ผู้ปรุะกอบการุบนัพ่ิ�นัฐานัข้องปรุะโยชื่น์ัสืาธิารุณะ

และส่ืงเสืริุมให้มี ศัึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นัไดู้  

ติลอดูจ้นัควรุส่ืงเสืริุม/สืนัับสืนุันัการุแข่้งขั้นัที�

เป็นัธิรุรุม การุลดูค่าใช้ื่จ่้ายในัการุผลิติ เช่ื่นั ภาษี

ที�เกี�ยวข้้อง เพิ่�อจู้งใจ้ให้การุผลิติเน่ั�อหาในัติลาดู

ปรุะเทศึไทยสืามารุถึเทียบต่ิางปรุะเทศึ และให้

เน่ั�อหาไทยมีคุณภาพิมากพิอในัการุสื่งออกไปสู่ื

ติลาดูรุะดัูบนัานัาชื่าติิไดู้ 

TAX
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THAILAND

  การสง่เสรมิการสง่ออกเนิ้�อห่า

ข้้อเสืนัอแนัะเชิื่งนัโยบายเกี�ยวกับแนัวทางการุสื่งเสืริุมการุส่ืงออกเน่ั�อหา 

ที�เรีุยนัรูุ้จ้ากบทเรีุยนัข้องกรุณีศึึกษาต่ิางปรุะเทศึสืามารุถึสืรุุปไดู้ดัูงนีั�

3

 สนัุบสนุุนุเนุ้�อหาท้องถิึ�นุ เช่ื่นั ทุนัเพ่ิ�อผลิติเน่ั�อหา ทุนัเพ่ิ�อการุจั้ดูทำา 

คำาบรุรุยาย/พิากย์เสีืยงภาษาต่ิางปรุะเทศึสืำาหรัุบติลาดูนัานัาชื่าติิ สืนัับสืนุันัการุ

ส่ืงออกเน่ั�อหาท้องถิึ�นัไปต่ิางปรุะเทศึ และการุกำาหนัดูสัืดูส่ืวนัขั้�นัติำ�าเน่ั�อหาท้องถิึ�นั

ซึึ่�งจ้ะสืามารุถึเพิิ�มศัึกยภาพิให้เน่ั�อหาท้องถิึ�นัในัปรุะเทศึสืามารุถึใช้ื่ปรุะโยชื่น์ัจ้าก

แพิลติฟัอร์ุมบริุการุ OTT รุะดัูบโลกที�เข้้ามาให้บริุการุในัปรุะเทศึไทยเพ่ิ�อข้ยายฐานั

ผู้ชื่มไปสู่ืต่ิางปรุะเทศึไดู้

 สนัุบสนุุนุเคร้อข่้ายทางธุรกิจ โดูยการุส่ืงเสืริุมให้เกิดูการุรุ่วมผลิติ

รุะหว่างผู้ผลิติในัท้องถิึ�นักับผู้ผลิติรุายใหญ่จ้ากต่ิางชื่าติิ การุรุ่วมทุนัรุะหว่างเอกชื่นั

ดู้วยกันัหรุ่อการุรุ่วมทุนักับภาครัุฐ การุจั้ดูฝึ่กอบรุมเพ่ิ�อสืรุ้างบุคลากรุที�สืามารุถึติอบ

สืนัองความต้ิองการุข้องติลาดู
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 การสง่เสรมิเทคํโนิโลยีและแพลติฟอรม์

 การส่งเสริมูเทคโนุโลยีฐานุข้้อมููลผูู้้ใช้งานุ OTT ในุรูปแบบข้อง Data 

Center ซึึ่�งมีข้้อมูลการุรัุบชื่ม ข้้อมูลความนิัยม/เรุติติิ�ง (Rating) รุวมถึึงข้้อมูล

พิฤติิกรุรุมการุรุับชื่มสื่�อ ผ่านัแพิลติฟัอรุ์มที�ให้บริุการุข้องสื่�อโทรุทัศึน์ัและวิทย ุ

ที�ปรุะกอบกิจ้การุในัรูุปแบบ OTT ข้องทั�งอุติสืาหกรุรุมส่ื�อในัปรุะเทศึ เพ่ิ�อใช้ื่เป็นั

รุะบบอ้างอิงการุจั้ดูทำาเรุติติิ�งในัการุแพิรุ่ภาพิกรุะจ้ายเสีืยงบนัแพิลติฟัอร์ุม OTT 

ที�ส่ื�อไทยสืามารุถึใช้ื่เป็นัข้้อมูลในัการุหารุายไดู้และการุทำาความเข้้าใจ้พิฤติิกรุรุม

ผู้บริุโภคในัรูุปแบบ KYC (Know Your Customer) ซึึ่�งการุมีรุะบบเรุติติิ�งข้อง

แพิลติฟัอร์ุม OTT จ้ะช่ื่วยให้ผู้ปรุะกอบกิจ้การุกรุะจ้ายเสีืยงและกิจ้การุโทรุทัศึน์ั

และวิทยุแบบดัู�งเดิูมเป็นัอิสืรุะจ้ากแพิลติฟัอร์ุมรุะดัูบโลกเพิรุาะมีรุะบบฐานัข้้อมูล

ข้องอุติสืาหกรุรุมในัปรุะเทศึเป็นัข้องตัิวเองและสืามารุถึนัำาไปใช้ื่ในัการุหารุายไดู้ 

โดูยไม่ต้ิองพึิ�งพิาการุวิเครุาะห์จ้าก Google Ads หรุ่อ Facebook Ads ทั�งนีั� 

การุรุวมตัิวดัูงกล่าวจ้ำาเป็นัต้ิองอาศัึยผู้กำาหนัดูทิศึทางดู้านันัโยบายอย่างชัื่ดูเจ้นั 

4

  การมีูแพัลติฟอร์มูที�เป็นุแหล่งรวมูเนุ้�อหา

ไทยและภูมิูภาคเพ้ั�อการส่งออก โดูยทิศึทางนัโยบาย

เพ่ิ�อการุสืรุ้างความเข้้มแข็้งในัอุติสืาหกรุรุมส่ื�อไทย

นัั�นั นัอกจ้ากจ้ะติ้องเริุ�มจ้ากการุปกป้องผู้ปรุะกอบ 

กิจ้การุภายในัปรุะเทศึผ่านัการุส่ืงเสืริุมกฎรุะเบียบ

ที�เป็นัธิรุรุมและการุสืรุ้างความเข้้มแข็้งในัการุ

ผลิติเน่ั�อหาแล้ว การุส่ืงเสืริุมแพิลติฟัอร์ุมเพ่ิ�อ

รุองรัุบเน่ั�อหารุะดัูบภูมิภาคก็เป็นัอีกทิศึทางหนึั�ง

ที�ปรุะเทศึไทยจ้ะสืามารุถึทำายุทธิศึาสืติร์ุเชิื่งรุุก

เพ่ิ�อใช้ื่เทคโนัโลยี OTT เป็นัฐานัข้องการุสืรุ้าง

ศัึกยภาพิในัการุแข่้งขั้นัดู้านัดิูจ้ิทัลในัรุะดัูบภูมิภาค

ไดู้ โดูยปัจ้จุ้บันัสืามารุถึนัำารุ่องนัโยบายดัูงกล่าวดู้วย

เทคโนัโลยีแพิลติฟัอร์ุม OTT ข้องกลุ่มโทรุคมนัาคม

ไทย และผู้ปรุะกอบกิจ้การุ OTT ในัปรุะเทศึ

OTTOTTOTTOTT



บทสรุุปผลการุศึึกษาบริุการุ Over the Top และข้้อเสนอแนวทางกำากับดููแล 185185

โดูยสืำาหรุับการุสืรุ้างแพิลติฟัอรุ์มสืำาหรุับการุบรุิการุเน่ั�อหา OTT TV นัั�นั 

ควรุมี Roadmap ที�มุ่งเป้าบริุการุเน่ั�อหาในักลุ่มปรุะเทศึอาเซีึ่ยนัและสืาธิารุณรุัฐ

ปรุะชื่าชื่นัจี้นั ซึึ่�งมีฐานัผู้ชื่มที�นิัยมเน่ั�อหาข้องไทยอยูแ่ล้ว โดูยเฉพิาะสืาธิารุณรัุฐแห่ง

สืหภาพิเมียนัมา สืาธิารุณรัุฐปรุะชื่าธิิปไติยปรุะชื่าชื่นัลาว รุาชื่อาณาจั้กรุกัมพูิชื่า  

และสืาธิารุณรุัฐสัืงคมนิัยมเวียดูนัาม ไปจ้นัถึึงติลาดูในัสืาธิารุณรุัฐปรุะชื่าชื่นัจ้ีนั  

ซึึ่�งในัยุคที�แพิลติฟัอรุ์มเป็นักลไกในัการุข้ับเคล่�อนัเศึรุษฐกิจ้ดิูจิ้ทัลแล้ว การุสืรุ้าง

แพิลติฟัอร์ุม OTT เพ่ิ�อบริุการุเน่ั�อหาส่ื�อรุะดัูบอาเซีึ่ยนัโดูยใช้ื่เน่ั�อหาละครุและซีึ่รีุส์ื

ข้องไทยในัฐานัะที�เป็นั Original content เป็นัตัิวนัำา ถ่ึอไดู้ว่าเป็นัช่ื่องว่างทางการุ

ติลาดูที�ปรุะเทศึไทยสืามารุถึจั้ดูทำาเป็นัยุทธิศึาสืติร์ุรุะดัูบภูมิภาคไดู้ ดู้วยเหตุินีั�  

หากจ้ะมีการุสื่งเสืรุิมดู้านัการุสื่งออกเน่ั�อหาไทยไปยังติลาดูติ่างปรุะเทศึ ติลาดู

อาเซีึ่ยนัและสืาธิารุณรุัฐปรุะชื่าชื่นัจ้ีนัน่ัาจ้ะเป็นัจุ้ดูที�สืามารุถึสืรุ้างความเข้้มแข็้ง 

ให้ติลาดูเน่ั�อหาไทยไดู้ และน่ัาจ้ะมีโอกาสืปรุะสืบความสืำาเร็ุจ้สูืง

Series
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