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OTT Platforms’ Strategies for Two-Sided Markets
ในชวงเวลาเกือบทศวรรษที่ผานมา การเกิดขึ้นและเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอรม
ขยายตั วไปยั งทุ ก ประเทศทั่ วโลก ถื อ เป น การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการซื้ อ ขายสิ น ค าและบริ ก ารจากเดิ ม
ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Business ประกอบดวยกระบวนการผลิตสินคาและบริการ
จากผูประกอบการตนน้ำไลเรียงจนถึงกระบวนการจัดจำหนายไปยังผูบริโภคปลายน้ำ แตในปจจุบันมีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนตัวเชื่อมในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในหวงโซคุณคา ทั้งผูบริโภคและพันธมิตรคูคา กลาวคือ การเกิดขึ้นของตลาดแบบใหมนี้อาจมีลูกคา 2 กลุม
หรือ 3 กลุมที่ตองการประโยชนรวมกัน ดำเนินการผานสื่อกลางหรือแพลตฟอรมเดียวกัน ในทางทฤษฎีเรียกวา
Two-Sided market หรื อ ตลาด 2 ด า น นั่ น เอง ทั้ ง นี้ การแลกเปลี่ ย นจะเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สรางมูล คาเพิ่ ม และผลกระทบเชิ งบวกให กับ ผูที่ อยูในระบบนิ เวศธุรกิจ ไดนั้ น ขึ้น อยูกับ การทำหน าที่ ของ
แพลตฟอรมหรือตลาดตัวกลางที่จะชวยขยายเครือขายชุมชนผูใชงานดังกลาวใหมากขึ้น หรือเกิด Network
Effects 1 ซึ่งจะทำเกิดปฏิสัมพันธและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมา
การสะทอนตลาดแบบ Two-Sided market ที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
มักจะอยูในรูปแบบการใหบริการผานแพลตฟอรม OTT ซึ่งหนาที่สำคัญ ของแพลตฟอรม คือ เปนตัวกลาง
ในการนำสงสินคาและบริการอยางเนื้อหารายการ (Content มาพบกับผูมีสวนไดเสียตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป
ใหตอบสนองซึ่งกันและกันไดโดยสะดวก ยกตัวอยางเชน แพลตฟอรม OTT รูปแบบ AVoD 2 อยาง YouTube
และรูปแบบ SVoD 3 อยาง Netflix ที่ เชื่อมโยงระหวางผูผ ลิตคอนเทนทกับผูชม เมื่อฐานความนิยมใชงาน
แพลตฟอร ม แพร ห ลายออกไปและมี ผู ใ ช ง านมากขึ้ น ผลจาก Cross-Side Network Effect ก็ จ ะดึ ง ดู ด
ผูมีสวนไดเสียใหเขามาในระบบนิเวศมากขึ้น ทั้งผูผลิตคอนเทนทรายอื่น ผูใหบริการโฆษณาออนไลน ผูพัฒนา
แอปพลิเคชั่น หรือแมแตพันธมิตรทางธุรกิจของแพลตฟอรมในการชำระเงิน อาทิ บริการ Internet Banking
บริการ Credit Card และบริการเงินสกุลดิจิทัลตาง ๆ
Side 1 : User/Subscriber
- ผูสมัครสมาชิกแพลตฟอรม

Side 2 : Supplier
- ผูผลิตคอนเทนทแบบ Production กรณี YouTube, Netflix
- ผูผลิตคอนเทนทแบบ User Generate กรณี YouTube

Side 3 : Advertiser
- ผูเสนอขายสินคาใหสมาชิก
กรณี YouTube

Side4 : Platform Partner
- ผูพัฒนา Application ที่เปนประโยชนตอสมาชิกแพลตฟอรม
- พันธมิตรในการชำระเงินคาสินคาและบริการของแพลตฟอรม

ภาพที่ 1 แสดง Cross-Side Network Effect ระหวางผูมสี ว นไดเสียในแพลตฟอรม
1

Network Effects คือ คุณคาของสินคาหรือบริการในแพลตฟอรมนั้นๆ จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีจำนวนผูใชงานแพลตฟอรมจำนวน
มากขึ้น แบงเปน 2 รูปแบบแรกคือ Same-Side Network Effect หมายถึง การที่มีผูใชงานในแพลตฟอรมเพิ่มมากขึ้น จะยิ่ง
ดึงดูดผูใชงานรายอื่นเขามาเชื่อมตอใชงานแพลตฟอรมมากขึ้น ตัวอยางเชน ผูใชงาน Facebook ที่เพิ่มขึ้นยอมดึงดูดเพื่อนหรือ
สมาชิกคนอื่นใหมาใชงานและมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น (User-to-user Attraction รูปแบบที่สอง คือ Cross-Side Network
Effect หมายถึง การเพิ่มขึ้นของสมาชิกในแพลตฟอรมจะดึงดูดใหผูผลิต-ผูพัฒนาสินคา รวมถึงคูคาในมิติอื่นๆ สนใจและเขารวม
แพลตฟอรมมากขึ้น กลาวคือ ผูใชงานมากยอมดึงดูดผูขาย และผูขายที่มากขึ้นยอมดึงดูดลูกคาใหเขารวมแพลตฟอรมเพื่อซื้อ
สินคา/บริการมากขึ้น เกิดผลสะทอนกลับไปมาเปนลูกโซ
2 Advertising-Based Video on Demand หรือ AVoD เปนบริการ OTT ที่มีรูปแบบการหารายไดจากการโฆษณา โดยจะไมเก็บ
คาบริการจากผูใชปลายทางแตจะคิดคาบริการจากเจาของสินคาและบริการ
3 Subscription Video on Demand หรือ SVoD เปนบริการ OTT ที่มีรูปแบบการหารายไดจากการเก็บคาสมาชิก
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ความน า สนใจของ Two-Sided Market ที่ อ าศั ย การดึ ง ดู ด กั น เองระหว า งกลุ ม ผู มี ส ว นได เสี ย ใน
แพลตฟอรม ยิ่งมีผูใชงานดานหนึ่งมาก จะยิ่งเพิ่มผูใชงานอีกดานหนึ่งใหมากขึ้นตาม อาจกอใหเกิดการผูกขาด
ตลาดหรือสรางอำนาจตลาดใหกับแพลตฟอรม ดวยกลยุทธการดึงดูดกันเองดังกลาวทำใหปจจุบัน YouTube
และ Netflix ทำรายไดมหาศาลและมีสวนแบงการตลาดทั่วโลกมากกวา 46.8% 4 และ 45.4% 5 ตามลำดับ
Source: Statista
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ภาพที่ 2 แสดงรายไดและจำนวนผูใชงานทั่วโลกของแพลตฟอรม YouTube และ Netflix

จากจำนวนผูใชงานแพลตฟอรมที่ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหการเขามาของผูใหบริการ
OTT รายใหมที่จะแยงสวนแบงตลาด AVoD และ SVoD ดังกลาวเปนไปไดยาก อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง
ธุรกิจแพลตฟอรมนั้นไมอาจวางกลยุทธไดโดยงาย เนื่องจากรูปแบบธุรกิจจำเปนตองการใหลูกคาสนใจและ
เขารวมใชงานแพลตฟอรมเปนวงกวาง ดังนั้นจึงตองสูญเสียรายไดในกลุมเปาหมายบางสวน เชน YouTube
เลือกใหผูใชงานสามารถใชบริการรับชมคอนเทนทไดฟรีเพื่อเพิ่มและขยายความตองการของตลาดออกไป
เรื่อยๆ เมื่อมีผูใชงานแพลตฟอรมมากก็ยิ่งดึงดูดผูผลิตคอนเทนทและผูลงโฆษณามากขึ้นตามไปดวย หรือกรณี
การเปดตัวในชวงแรกของ Netflix ที่เปดใหสมัครใชงานและรับชมคอนเทนทฟรี จากนั้นเปลี่ยนกลยุทธเปน
รับสวนลด 50% สำหรับ การใชงาน 2 เดือนแรกแทน ซึ่งแพลตฟอรมจำเปนตองยอมสละรายไดจากการ
ใหบริการฟรีแกลูกคากลุมแรกเพื่อขยายฐานผูใชงานใหมากขึ้นนั่นเอง
คุณคาและการประสบความสำเร็จของ Network Effect จึงเกิดจากการที่ผูใชงานยอมจายมากขึ้น
เพื่อเขาถึงเครือขายขอมูลที่ใหญกวา ดังนั้น ความหวังของแพลตฟอรมที่จะสรางผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนั้น
จึงตองแขงขันกันอยางรุนแรงทั้งดานการใชผลกำไรลงทุนใน R&D หรือการใชกลยุทธดานราคาขับไลคูแขง
ที่ออนแอกวา ดังนั้น ธุรกิจและอุตสาหกรรมแพลตฟอรมที่มีลักษณะเปน Two-Sided Market จึงหนีไมพน
ที่จะถูกครอบงำโดยผูใหบริการรายใหญและครองสวนแบงทางการตลาดเกือบทั้งหมด

4

สวนแบงตลาดของ YouTube ประมาณการจากขอมูล YouTube Ads Revenue 2021 ($28,845 million) เทียบกับ Internet
Ads spending worldwide 2021 : Display-online Video ($61,601 million)
5 https://business.scoop.co.nz/2022/01/21/netflix-originals-dominate-q4-but-hbo-max-disney-and-apple-tv-cutinto-netflixs-market-share-parrot-analytics/
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การกำหนดราคาใน Two-Sided Market
ตามปกติ ในทางเศรษฐศาสตร การกำหนดราคาสิน ค าและบริการจะขึ้น อยูกั บ ความยืด หยุน ของ
อุปสงค 6 ซึ่งในกรณี Two-Sided Market มีตลาดที่เกี่ยวของและมีลูกคามากกวา 2 กลุม ดังนั้นการกำหนด
ราคาที่แพลตฟอรมจะเก็บจึงตองพิจารณาจากความยืดหยุนของอุปสงคและการมีสวนในการกำหนด volume
หรือปริมาณการซื้อขายทั้ง 2 ตลาด ดังนั้น การทำธุรกิจแพลตฟอรมใหประสบความสำเร็จจึงตองดึงลูกคาใน
แตละกลุมใหไดมากที่สุด หากดานใดดานหนึ่งของตลาดมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามากกวาตลาด
อีกดานหนึ่ง 7 แพลตฟอรมก็จะเก็บเงินนอยกวา (เพราะหากเก็บเงินมากลูกคา/คูคาจะลดการใชงานทันที
และไปเรียกเก็บกลุมลูกคาที่มีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานอยกวาในอัตราที่สูงขึ้นแทน ซึ่งการกำหนด
ราคาในรูปแบบดังกลาว แพลตฟอรมตองพิจารณาถึงผลกระทบสวนไดเสียจากการยอมสูญเสียลูกคาในกลุมที่
ยืดหยุนนอยกวาที่อาจออกจากตลาดไปเนื่องจากการถูกเก็บเงินเพิ่ม แลกกับการไดลูกคาอีกฝงตลาดมาแทน
5

6

ภาพที่ 3 แสดงการกำหนดราคาโดยคำนึงถึง Network Effect 8

แพลตฟอรมที่ทำหนาที่เปนตัวกลางใน TwoSided Market จ ะ ต อ ง ก ำ ห น ด ร า ค า
คาธรรมเนียมที่เก็บจากทั้ง 2 ดานของตลาด
อยา งมีส มดุล มีก ารคา ธรรมเนีย มในตลาด
ดา น ที ่อ อ น ไห วตอ ราค า แ ล ะเรีย ก เก็บ
คา ธรรม เนีย ม สูง ขึ ้น ใน ต ลาด ฝ ง ที ่ไ ดร ับ
ประโยชนจ ากความสำเร็จ ของแพลตฟอรม
“การเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่งของตลาด
จะทำให ร าคาอี ก ด า นเปลี่ ย นไป เรี ย กว า
Waterbed Effect”

ในตลาดแบบ Two-Sided Market การกำหนดราคาจะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วาการใชบริการในฝงหนึ่งยอมสงผล
ตออีกฝงหนึ่ง ในกรณีตัวอยางของ Adobe PDF ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการตั้งราคาโดยยอมใหผูบริโภคใชงาน
ซอฟแวร Reader ไดฟรี สงผลใหมีผูใชงานแพลตฟอรมเพิ่มสูงขึ้น (ภาพซายฝง Consumer Demand เมื่อลดราคาหรือ
ใชงานฟรี P↓ แลวปริมาณการใชงาน Q↑ เพิ่มจากเดิมมาก QOLD  QNEW จะเห็นไดวาฝงผูบริโภคมีความยืดหยุนของ
อุปสงคตอราคาสูง และจากความเชื่อมโยงของ 2 ตลาดทำให Cross-Side Network Effect สงผลไปยังฝงผูพัฒนาแอพฯ
จากภาพขวาในฝ ง Developer Demand เพิ่ ม ขึ้ น และ shift ออกไปด า นขวาเพื่ อ ตอบสนองต อ การเติ บ โตของฐาน
ผู ใช ง าน ดั ง นั้ น เจ า ของแพลตฟอร ม หรื อ Adobe ซึ่ ง ลดราคาฝ ง ผู บ ริ โภคที่ อ อ นไหวต อ ราคา แล ว ไปเรี ย กเก็ บ เงิ น
คาธรรมเนียมเพิ่มจากฝงผูพัฒนาแอพฯ ซึ่งมีความตองการเพิ่มขึ้นแทน (แมคาธรรมเนียมจะเพิ่มแตสามารถทำกำไรได
จาก Demand ที่เพิ่ม : สังเกตจากรายไดพื้นที่สีแดงที่มากกวาสีน้ำเงินเดิม เราจะเรียกตลาดดานที่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม
เพื่อเอาไปชดเชยอีกฝงวา “Money Side” ในที่นี้คือผูพัฒ นาแอพฯ และดานที่ออนไหวตอราคาและตองการเงินจาก
อีกฝงมาอุดหนุนวา “Subsidy Side” ในที่นี้คือผูบริโภคที่ใชงาน
6

อัตราความเปลี่ยนแปลงของความตองการซื้อสินคา/บริการ เมื่อปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้อสินคาอยางราคาสินคา หรือรายได
ของผูบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง
7 ตลาดที่มค
ี วามยืดหยุนของอุปสงคตอราคามาก หมายถึง ปริมาณการซื้อสินคาและบริการเปลี่ยนแปลงไป (มาก เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง
หรือมีความออนไหวตอราคา กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา (เพิ่ม/ลด ผูบริโภคก็จะเปลี่ยนปริมาณการบริโภค (เพิ่ม/ลด หรือ
ไปใชสินคาทดแทนอื่น แตหากเปนตลาดที่มีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานอย นั่นคือ แมราคาจะเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด แต
ปริมาณการบริโภคก็แทบจะไมเปลี่ยน มักเกิดกับสินคาจำเปนหรือไมสามารถหาสินคาทดแทนได
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Two-sided_market#Pricing
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กรณีศึกษาตลาด OTT Two-Sided Market ของบริการ Netflix ในประเทศเกาหลีใต
ประเทศเกาหลีใตถือเปนหนึ่งในประเทศผูนำทางอุตสาหกรรมระดับโลกในการผลิตคอนเทนทสาระ
ความบันเทิง ทั้งภาพยนตร ซีรีส คอนเสิรต รวมถึงรายการวาไรตี้ตางๆ และไดสรางอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือ
Soft Power ไปทั่วโลกจนกลายเปนปจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนรายไดและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรัฐบาลเกาหลีใตไดกำหนดเปาหมายเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใตเกือบ 3 แสนลานดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งถือวาเปนมูลคาที่สูงกวาอุตสาหกรรมหลักอยางผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเรงสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับขยายตลาดตางประเทศใหกับสินคาวัฒนธรรม
ดังกลาว 9 ดังนั้น ปฏิเสธไมไดเลยวาในปจจุบันแพลตฟอรม OTT เปนตัวกลางสำคัญในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
ที่จะเปนตัวกลางในการสงตออุตสาหกรรมคอนเทนทไปสูผูบริโภคทั้งในเกาหลีใตและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
8
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ภาพที่ 4 แสดงขอมูลรายได SVoD รายได Netflix และสัดสวนผูใชงาน Netflix เทียบกับ OTT ประเทศเกาหลีใต

จากสถิติขอมูลในภาพที่ 4 จะเห็นไดวาผูใหบริการ OTT ประเภท SVoD อยาง Netflix ไดรับความ
นิยมอยางมาก สามารถสรางรายได และมีจำนวนผูใชงานคิดเปนสัดสวนสูงที่สุดในกลุม ผูใหบริการ SVoD
ดวยกัน 10 ในชวงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผานมา Netflix ไดมีการประกาศปรับเพิ่มอัตราคาบริการสมาชิก
แบบพรีเมียมขึ้นอีก 17% 11 สอดคลองกับการปรับขึ้นคาบริการในหลายประเทศทั่วโลก แตแมกระนั้นการปรับ
ราคาดั ง กล า วก็ ยั ง ไม ไ ด ส ง ผลต อ การลดลงของจำนวนสมาชิ ก อย า งชั ด เจน จากเหตุ ดั ง กล า วสามารถ
ตั้งสมมติฐานไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรมอยาง Netflix ประเมินวาตลาดฝงผูใชบริการหรือ User นั้นมีความ
นิยมในแบรนด และมีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาคอนขางต่ำจึงสามารถปรับเพิ่มอัตราคาบริการไดโดยไม
สงผลกระทบดังนั้นฝง User จึงถือเปนกลุม “Money Side” แนนอนวากำไรที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกนำมาอุดหนุน
ตลาดอีกดานหนึ่งของแพลตฟอรมเปนกลุม “Subsidy Side” คือ ผูผลิตคอนเทนท หรือ Content Provider
นั่นเอง
9

10

9

https://workpointtoday.com/23-year-soft-power-thai-korean/

10https://www.chandlernguyen.com/blog/2019/04/04/south-korea-subscription-video-on-demand-svod-key-facts11

and-trends/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211118000739
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Cross-Sided Network Effect

Same-Sided Network Effect

Same-Sided Network Effect

Platform
Money Side: SvoD User

Subsidy Side: SvoD ContentProvider

ภาพที่ 5 แสดงการกำหนด Money Side และ Subsidy Side ของแพลตฟอรม Netflix 12
จากภาพที่ 5 จะเห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของสมาชิกผูใชงานในฝง User ไดสราง Positive Effect (+) ใหกับแพลตฟอรม
เนื่องจากเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นยอมทำใหแพลตฟอรมมีคุณคามากขึ้น มีการดึงดูดสมาชิกในฝงเดียวกันใหสนใจสมัครเขามา
ใชงานมากขึ้น (Same-Sided Effect และ ดึงดูดสมาชิกฝงผูผลิตคอนเทน ทให เขารวมแพลตฟอรมมากขึ้น ( CrossSided Effect ส วนทางฝ งผู ผ ลิ ต คอนเท น ท เมื่ อ มี ส มาชิ ก ผู ผ ลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น นั้ น จะส งผลกระทบทั้ งทางบวกและทา งลบ
กลาวคือ การมีผูผลิตคอนเทนทจำนวนมากทำใหแพลตฟอรมมีคุณคามากขึ้น ดึงดูดสมาชิกผูผลิตใหเขารวมมากขึ้น แต
ผูผลิตจำนวนมากขึ้นนี้ยอมทำใหเกิดการแขงขันที่ดุเดือดมากขึ้นไปดวย

กลยุทธที่ Netflix ในประเทศเกาหลีใตนำมาใชสรางมูลคาใหแพลตฟอรม
 การนำผลกระทบของ Cross-Sided Network Effect มาใชใหไดผล

เมื่อแพลตฟอรม Netflix ไดกำหนดแลววาตลาดผูผลิตคอนเทนทเปน Subsidy Side ดังนั้นการจะ
สรางคุณคาใหแพลตฟอรมจากผลกระทบของ Cross-Sided Network Effect ไดนั้นจำเปนที่จะตองมีสมาชิก
ผูผลิตจำนวนมากเพื่อสรางทางเลือกหลากหลายดึงดูดใหผูบริโภคสนใจสมัครเขาใชงาน การใหเงินอุดหนุนเพื่อ
ผลิต Original Content จึ งเป น หนึ่ งในการสรางแรงจูงใจให ผูผ ลิ ตเขาสูต ลาด แตสิ่งสำคั ญ ของกลยุท ธดั ง
กลาวคือ ตองมีขอกำหนดมิใหการอุดหนุนนั้นไปถึงมือ OTT รายอื่นได ยกตัวอยางเชน หากมีการถายทำซีรีส
Netflix Original Content มี ค า ใช จ า ยใน
การถายทำ 100% ทาง Netflix จะจายเงิน
455.1
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ให 130% เพื่อครอบครองลิขสิทธิ์ความเปน
400
275.6
205.2
เจาของแต เพี ยงผูเดีย วและเป น การการัน ตี
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กำไรจากการผลิตหรือ Production Margin
100
Million USD0
ซึ่งหากเปรียบเทียบกันกับแพลตฟอรม OTT
2018
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อื่นๆ จะมีการจายเงินเพียง 60-70% ของคา
ถ า ยทำเท า นั้ น ทำให ผู ผ ลิ ต เองยั ง คงเป น
ภาพที่ 6 Netflix ใหเงินอุดหนุนผลิตคอนเทนทในเกาหลีใต
เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ อ ยู แ ละอาจนำไปขายให
13
แพลตฟอรมคูแขงรายอื่นได ดังนั้น การอุดหนุนเงินดังกลาวนอกจากจะดึงดูดผูผลิตแลว เมื่อมีคอนเทนท
ที่หลากหลายก็ยอมดึงดูดผูบริโภคไปมาเปนลูกโซเชนกัน
12

12Minzheong

Song, “Over-The-Top (OTT) Platforms’ Strategies for Two-Sided Markets in Korea,” International
Journal of Internet, Broadcasting and Communication Vol.13 No.4 pp.55-65,2021
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การลงทุนในบริษัทผูผลิตคอนเทนทในเกาหลีใตของ Netflix
กรณีศึกษาดังกลาวนี้เปนของบริษัทผูผลิตคอนเทนทชื่อดังอยาง Studio Dragon ซึ่งแตเดิมถูกสราง
ขึ้นมาเพื่อผลิตรายการทางโทรทัศนโดยเฉพาะเคเบิ้ลทีวีของเกาหลี มีศักยภาพในการผลิตและเปนหนึ่งใน
Production Company ที่ เป น ที่ ต อ งการตั ว มากที่ สุ ด มี ที ม เขี ย นบทละครเป ย มความสามารถ และมี
ประสบการณสรางซีรีสเกาหลีชื่อดังนับไมถวน อาทิ Goblin / Crash Landing on You / Hometown Cha
Cha Cha ซึ่ง Netflix เล็งเห็นถึงศักยภาพในการผลิตดังกลาว จึงเขาไปลงทุนในบริษัท Studio Dragon ผาน
การซื้อหุนจากบริษัทแม คือ CJ ENM ที่ขายหุนของตนให Netflix ในสัดสวน 4.68% และ CJ ENM ไดแลกหุน
Studio Dragon กับหุนของ NAVER 14 สามารถแสดงโคงสรางความสัมพันธและผูถือหุนไดดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงโครงสรางผูถ อื หุนบริษทั ผลิตคอนเทนท Studio Dragon

สำหรับการจับ มื อกัน เปน พั นธมิตรคูคาในหลายตลาดนี้ สรางความไดเปรียบในการแขงขันให กับ
Netflix อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก Studio Dragon สามารถนำเค า โครงเรื่ อ งหรื อ เนื้ อ หาการ ตู น ยอดนิ ย ม
ในแพลตฟอรม Webtoon มาใชประโยชนโดยผลิตเปน Netflix original content ลงฉายในแพลตฟอรม
ในขณะที่ OTT รายอื่นอาจไมไดลิขสิทธิ์ในการนำไปใชดังกลาว
 การสรางรายไดโดยดำเนินการใหครอบคลุมระบบนิเวศ OTT

เนื่องจากการผลิตคอนเทนทนั้นมีตนทุนจม (Sunk Cost 15 คอนขางสูง ดังนั้น OTT จะสามารถเรียก
คืนตนทุนเหลานี้ไดตอเมื่อฐานการใชงานของลูกคาขยายและเติบโตอยางรวดเร็ว สำหรับ Netflix Korea เอง
ไดมี การขยายเนื้ อหาประเภท Local Content ออกไปสูผูชมในระดับ โลก แมในความเป นจริงรายไดของ
Netflix ภายในประเทศจะสูงกวา 331 ลานเหรียญสหรัฐ แตยอดเงินลงทุนผลิตเฉพาะ Korean Content
เพี ย งอย า งเดี ย วนั้ น กลั บ สู ง ถึ ง 275.6 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในป 2020 ทำให ส ร า งกำไรไม ม ากเท า ที่ ค วร
นั่นหมายความวาการพึ่งพายอดขายในเกาหลีใตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงตองขยายการจำหนาย
14

13

https://promotions.co.th/breakingnews/entertainment/how-netflix-pays-for-licenses.html
เว็บไซตคนหาขอมูลหรือ Search Engine ขนาดใหญ ของเกาหลีใตคลายกับ Google และเปน บริษัทแมของ Line Application
รวมถึงเปนเจาของ Webtoon แพลตฟอรมสำหรับอานการตูนชื่อดัง
15 ตนทุนจม คือ ตนทุนที่ไดชำระไปหมดแลว จึงนับเปนตนทุนของอดีตซึ่งจะไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจในอนาคต เชน Netflix ลงทุน
ซื้อคอนเทนทหรือลงทุนสรางโรงถายคอนเทนทเมื่อปที่แลว ถาหากจะลงทุนสรางโรงถายเพิ่มอีก เงินที่ลงทุนไปแลวจะไมเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ หรืออาจหมายถึงตนทุนสวนที่หายไปของโรงถายดวย เชน โรงถายที่ผานการใชงานมานาน 5 ป และมีราคาตามบัญชีคือ
5 แสนบาท ถาขายมูลคาในปจจุบันเหลือเพียง 1.5 แสนบาท ตนทุนจมคือ 5 หมื่นบาทที่หายไป
14
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คอนเทนทไปสูระดับโลกดวย สวน OTT ในประเทศบางรายที่ไมสามารถขยายการจำหนายไดระดับนั้น ก็มักจะ
เพิ่ ม ชองทางจำหน ายของตนด วยการรวมมือกัน เองระหวาง Local OTT เพื่อเพิ่ม ยอดขาย หรือเลือกเป น
พันธมิตรกับผูใหบริการ Telecom หรือ ISP ที่เปนเจาของโครงขายโทรศัพทไรสายและเคเบิ้ล ใหชวยดึงลูกคา
โครงข ายมาเป น ลู ก ค า OTT ที่ ต นเป น พั น ธมิ ต ร สราง Network Effect ผ านการกำหนดกลยุ ท ธข ายพ วง
(เชน โปรโมชั่นโทรศัพทพวงบริการแอพพลิเคชั่น OTT ในราคาพิเศษ หรือในทางกลับกันแพลตฟอรม OTT
อยาง LGU+ ที่มี ISP เปนเจาของก็จะพยายามขยายฐานผูใชงานโดยนำ Netflix มาเปนผูใหบริการคอนเทนท
เสริมใน OTT บนโครงขายโทรศัพทของตน ซึ่งวิธีการดังกลาวมีความคุมคามากกวาการนำเงินจำนวนมากไป
ลงทุนผลิตคอนเทนทเอง

การกำหนดกลยุทธในการประกอบธุรกิจ ทั้งดานราคาตลอดจนการเปนพันธมิตรทางธุรกิจของผูใหบริการ
แพลตฟอรม OTT ในตลาด Two-Sided Market กอใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เกิดการแขงขัน
ที่ ม ากขึ้ น ในหลายตลาดพร อ มๆ กั น สร างรายได ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมกิ จ การกระจายเสี ย ง โทรทั ศ น
โทรคมนาคม ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวของอยางมหาศาล แตอยางไรก็ดี หากการดำเนินธุรกิจแพลตฟอรมมี
ขนาดใหญและมีอำนาจเหนือตลาดจนเกิดการผูกขาด รวมถึงปราศจากการกำกับดูแลจากหนวยงานภาครัฐ
อาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่กีดกันการแขงขันในตลาดที่เกี่ยวของ อาทิ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
ตั ว อย า งเช น การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างด า นราคา โดยเอื้ อ ประโยชน ให กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ สามารถเข า ถึ ง
แพลตฟอรม เขาถึงคอนเทนทหรือสินคาและบริการตางๆ โดยคิดราคาในอัตราที่ต่ำกวาคูแขงรายอื่น หรือมี
พฤติกรรมการขายต่ำกวาทุนอยางไมเปนธรรม เปนตน การเลือกปฏิบัติโดยกำหนดเงื่อนไขบริการอยางไมเปน
ธรรม ตัวอยางเช น กรณี โครงข าย ISP บรอดแบรนดซึ่งเป น พั น ธมิ ตรหรือ เป น เจาของแพลตฟอรม OTT
ปฏิเสธหรือลดความสามารถในการใหบริการของ OTT คูแขงรายอื่นที่ใหบริการผานโครงขายตนในลักษณะ
Vertical Agreement ซึ่งการกีดกันการแขงขันในรูปแบบดังกลาวจะสงผลกระทบเปนวงกวางในหลายตลาด
อุตสาหกรรม นอกจากประเด็นปญหาที่เกิดกับผูประกอบการแลว หนวยงานภาครัฐจำเปนตองคำนึงถึงปญหา
ที่อาจสงผลกระทบตอผูบริโภคอันเกิดจากการกำหนดราคาตลาดทั้งดาน “Money Side” และ “Subsidy
Side” ของแพลตฟอรม ซึ่งตองสรางขอบเขตการกำหนดราคาใหสมดุลทั้งสองดานหรือหากจำเปนอาจเปนตอง
แทรกแซงการกำหนดราคา รวมถึงการระมัดระวังมิใหตลาดแตละดานตองแบกรับภาระสวนตางคาบริการมาก
เกินไปจนเกิดการเอารัดเอาเปรียบที่ไมเปนธรรม
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How U.S. could be the leader of sport broadcasting in the world
ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันที่ทำใหการสื่อสารไรพรมแดนที่ดูเหมือนวาใกลความเปนจริงไรรอยตอของ
การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารหมายรวมไปถึงการรับชมรายการทางโทรทัศน หรืออุปกรณอื่นๆที่มีอยูหลากหลาย
ในป จ จุ บั น โดยไม ว า ผู ช มจะอยู ท วี ป ที่ แ ตกต างกั น แต ก็ ส ามารถที่ จ ะรับ ชมรายการในช ว งเวลาเดี ย วกั น
ยกตัวอยางเชน รายการถายทอดสดกีฬา คอนเสิรต รวมไปถึงละคร หรือภาพยนตรที่เปดฉายเปนครั้งแรก ทำ
ใหผูผลิตรายการ และเอเจนซี่โฆษณาเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการทำการตลอดสื่อเนื้อหารายการ จากเดิมที่ทำ
การตลาดระดับประเทศ เปลี่ยนเปนเริ่มมองการทำการตลาดระดับโลก ซึ่งประเทศที่ถือวาเปนผูนำในการทำ
ตลาดสื่อเนื้อหารายการของโลก คงปฏิเสธไมไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนำอันดับตนๆ ของโลก จึงเปนที่
นาสนใจในที่การศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาถึงกลยุทธ มุมมอง ในการทำการตลาดสื่อเนื้อหารายการอยางไร
เมื่อมองถึงเนื้อหารายการของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวามีความหลากหลายและครบทุกความ
ต อ งการทั้ งกี ฬ า ภาพยนตร ซี รี ส สารคดี ซึ่ งสิ่ งเหล า เป น ที่ คุ น เคยเป น อย า งดี ส ำหรั บ คนไทยโดยเฉพาะ
ภาพยนตร และซีรีส ที่มีอยูอยางมากมาย ทั้งในรูปแบบการรับชมผานเคเบิล ดาวเทียม OTT หรือแมกระทั่งทีวี
ดิจิตอลที่เปนฟรีทีวีก็มีใหรับชมอยูบอยครั้ง แตสิ่งที่นาสนใจไมตางกับภาพยนตร และซีรีส นั่นคือรายการกีฬา
ที่ปจจุบันคนทั่วโลกเริ่มใหความสนใจมากยิ่งขึ้น เชน บาสเกตบอล NBA อเมริกันฟุตบอล NFL เปนตน ซึ่ง
ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาในการแขงขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบชิงชนะเลิศ (Super blow ลาสุดในป 2022 มี
มูลคามากถึง 6.5 ลานดอลลาร ตอ 30 วินาที 16 ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงมาก สาเหตุสำคัญที่ทำใหมูลคาโฆษณา
สูงมากมาจากรายการดังกลาวมีผูชมมากถึง 112 ลานคนทั่วโลก 17 และเปนกีฬาที่นิยมมากที่สุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในที่นี้จึงขอนำการถายทอดสดประเภทกีฬามาวิเคราะหถึงกลยุทธและรูปแบบการนำเสนอ
เนื้อหารายการ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริบทการถายทอดสดกีฬาในประเทศไทย
15

16

ภาพที่ 1: มูลคาโฆษณาของการแขงขันอเมริกนั ฟุตบอล NFL รอบชิงชนะเลิศ (Super blow ที่มากขึ้นอยางตอเนือ่ ง 18
17

16https://www.sportspromedia.com/news/2022-super-bowl-partner-sponsors-media-value-nike-pepsi-bose

17https://www.nfl.com/news/super-bowl-lvi-averages-audience-of-112-3-million-viewers-is-most-watched-show-

i#:~:text=Around%20the%20NFL-,Super%20Bowl%20LVI%20averages%20audience%20of%20112.3%
20million%20viewers%2C%20is,watched%20show%20in%20five%20years&text=Super%20Bowl%20LVI%20cracked
%20the,game%20drama%20and%20thrilling%20finishes.
18 https://marketscale.com/industries/sports-and-entertainment/ making-a-super-bowl-commercial-count-in-an-eraof-ad-aversion/
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สำหรับเนื้อหารายการประเภทกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาเปนที่นิยมทั้งผูชมในประเทศ และนอก
ประเทศมาอยางยาวนาน โดยสังเกตไดจาก rating รายการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการสำรวจในป 20202021 พบวารายการประเภทกีฬาไดรับความนิยมติด 10 อันดับแรกถึง 4 รายการ ดังตารางที่ 1
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
NFL Sunday Night
Football
NFL Thursday Night
Football
NFL Monday Night
Football
This Is Us
The Masked Singer
Grey’s Anatomy
NFL Thursday Night
Football
Equalizer
9-1-1
The Bachelorette

ความนิยม (Rating)
4.8

จำนวนผูช ม (พันคน
6216

3.9

5008

3.5

4494

2.0
2.0
1.9
1.9

2636
2599
2519
2491

1.9
1.8
1.8

2442
2319
2308

ตารางที่ 1: แสดง rating รายการโทรทัศนของประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2020-2021 19
18

อเมริกันฟุตบอล NFLถือวาเปนกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศ และไดรับความนิยมจากประชาชนเปน
จำนวนมาก จึงทำใหฝายผูจัดทำ เจาของลิขสิทธิ์ เอเจนซี่โฆษณา ตางใหความสนใจกับรายการกีฬาดังกลาว
เปนอยางมาก นำมาสูการพัฒนาทั้งรูปแบบการถายทอด และการทำการตลาดเพื่อใหไดผลตอบแทนและความ
นิยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางที่นาสนใจไดดังตอไปนี้
นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการถายทอดสด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือวาเปนผูนำทางเทคโนโลยีของโลก ไมเวนแมแตการถายทอดสดกีฬาที่เปน
ผูนำการถายทอดสดมาโดยตลอด หากยอนกลับไปเมื่อป ค.ศ.1985 เริ่มมีการทดลองนำ skycam มาทดลองใช
ถายทอดสดกีฬาเปนครั้งแรก ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูชมเปนอยางดี เนื่องจากไดภาพจากมุมสูงที่ไมเคยมีที่
ไหนทำมากอน ณ ขณะนั้น จนถึงปจจุบันที่นำเทคโนโลยีเขามาพัฒนา skycam ใหสามารถนำเสนอภาพนิ่งที่
หมุน มุม มองอย างอิ ส ระได ม ากถึ ง 360 ในขณะถายทอดสด อีกทั้ งนำ VR เขามาเพิ่ ม ชองทางการรับ ชมที่
เปรียบเสมือนนั่งดูอยูในสนาม และ AR เขามาชวยในการนำเสนอขอมูล หรือสรุปสาระสำคัญของการแขงขัน
ดวยการนำเทคโนโลยีเหลานี้มาใชในการถายทอดสดยิ่งเพิ่มความนาสนใจใหกับผูชมทั่วโลก ซึ่งหมายถึงทำให
rating รายการสูงยิ่งขึ้นไปดวย
1.

19

https://variety.com/2021/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2020-2021-season-1234980743/
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ภาพที่ 2: กลอง skycam ที่ใชถา ยทอดสดกีฬาจากมุมสูง และการนำเทคโนโลยี AR เขามาประยุกตใชในการถายทอดสด

สำหรั บ ประเทศไทยด ว ยการขยายเครื อ ข า ย 5G ทำให เป น โอกาสในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ถายทอดสดกีฬาไมวาจะเปนฟุตบอล มวยไทย หรือการแขงขันกีฬาอื่นๆโดยในการถายทอดสดฟุตบอลใน
ประเทศไทยเริ่มมีการใช AR ในการนำเสนอโฆษณาสินคา ซึ่งหากสามารถพัฒนาใหการถายทอดเปนไปอยาง
นาสนใจแลว อาจเปนโอกาสใหมของวงการถายทอดสดกีฬาที่จะกลับมามีมูลคา และ rating ที่ดีอีกครั้งก็
เปนไปได แตอยางไรก็ตามด วยมูลค าในการลงทุ นในการถายทอดสดที่ใช เทคโนโลยี ระดั บสูง เป นตนทุ น
คาใชจายที่สูงมาก จึงอาจเปนขอจำกัดในการพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการถายทอดสดของประเทศ
ไทย เพราะผลตอบแทนที่ไดจากการพัฒนาอาจไมสอดคลองกับการลงทุนในเทคโนโลยีนั้นๆ ทำใหผูชมยังคุน
ชินกับการถายทอดสดกีฬาภายในประเทศในรูปแบบเดิมจนคุนตา
2. รูปแบบชวงเวลาที่ทำการโฆษณาสินคา

การถายทอดสดกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความไดเปรียบมากกวากีฬาประเภทอื่นๆ เนื่องจาก
การแขงขันกีฬาของสหรัฐฯ จะมีชวงเวลาในการหยุดพักระหวางการแขงขันคอนขางมาก และเปนเพียงการ
หยุดพั กชวงเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2นาที ทำให ผูรับ ชมไมส ามารถที่ จะเปลี่ยนชองหรือทำกิจกรรมอื่นได
ระหวางพักการแขงขัน ดังนั้นชวงเวลาดังกลาวจึงสามารถที่จะใสโฆษณาไปตามชวงเวลานั้นๆ ทั้งในรูปแบบ
pop-up หรือโฆษณาเปนสปอตเต็มรูปแบบ ซึ่งความไดเปรียบในสวนนี้ทำใหคาโฆษณารายการแขงขันกีฬา
NFL มีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับรายการอื่นตามที่กลาวไวขางตน
สำหรั บ ในประเทศไทย รายการโทรทั ศ น ที่ ได รับ ความนิ ย มติ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 มาตลอด คื อ การ
ถายทอดสดกีฬาฟุตบอลไทยและมวยไทย อยางไรก็ดี ในการถายทอดสดฟุตบอลพบวาการโฆษณาสินคา
ระหวางการแขงขันไมคอยไดรับความนิยม เนื่องจากการถายทอดสดฟุตบอลมีระยะเวลาการแขงขันทั้งหมด
90 นาที แตทำการโฆษณาไดเพียงระหวางพักครึ่งที่มีเวลาเพียงแค 15 นาที และในชวงเวลาดังกลาวยังไมไดรับ
ความสนใจจากผูชมอีกดวย จึงเปนปญหาที่ถึงแม rating การถายทอดสดฟุตบอลจะสูง แตคาโฆษณารายการ
ไมสูงตามไปดวย ในขณะที่การถายทอดสดมวยไทยที่มีการแขงขันหลายคูตอการถายทอดสด 1 ครั้ง ไดรับ
ความสนใจจากผลิตภัณฑตางๆ ที่จะมาขอนำโฆษณาลงระหวางรายการ เนื่องจากการแขงขันมวยไทยจะชกกัน
ทั้งหมด 5 ยก โดยแตละยกพัก 2 นาที ทำใหผูรับชมไมสามารถที่จะปฏิเสธการรับชมโฆษณาได เนื่องจาก
ระยะเวลาทีพ่ ักยกนอยเกินกวาจะทำกิจกรรมอื่นๆ
แต อ ย า งไรก็ ต าม ด ว ยจำนวนผู ช มผู ช มทั่ ว โลกที่ แ ตกต า งกั น อย า งมากของการถ า ยทอดกี ฬ า
ตางประเทศกับกีฬาในประเทศไทย จึงเปนเหตุใหอัตราคาโฆษณาแตกตางกันอยางมาก ซึ่งอาจเปนโจทยสำคัญ
สำหรับผูผลิตรายการ หรือเจาของลิขสิทธิ์กีฬาในประเทศไทยที่จะตองทำการเผยแพรความนาสนใจของเนื้อหา
รายการใหเปนที่รูจักของคนทั่วโลก เพราะในปจจุบันผูผลิตเนื้อหารายการตางๆ ไมไดม องการแขงขันแค
10

ภายในประเทศ แตมองการเผยแพรและทำการตลาดไปสูระดับโลก ซึ่งหากยกตัวอยางเปรียบเทียบระหวาง
มวยไทยกับ NFL ก็จะเห็นไดวามวยไทยสามารถเขาถึงและงายตอการรับชมมากกวา เพียงแตมวยไทยยังอาจ
ขาดกลยุทธในการทำการตลาดระดับโลก ดังนั้น การศึกษารูปแบบ กลยุทธ หรือกรณีตัวอยางจากตางประเทศ
จึงเปนปจจัยสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาแผนการตลาดและกลยุทธในการถายทอดสดรายการแขงขันกีฬาของไทย
ใหมีรูปแบบที่นาสนใจมากยิ่งขึ้นกวาเดิมและกาวไปสูระดับสากลตอไป
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KANNIKA SUWANMANEE

Mid-Level Economic Officer

Media Ownership: Efficiency versus Failure in Digitalization
บทบาทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีความสำคัญมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบัน เนื่องมาจากเปนแหลงเผยแพรขอมูล ขาวสารสาระ และความบันเทิง สูสาธารณะ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับรูขอมูลของคนใหมากขึ้น นั่นจึงทำใหกิจการดังกลาวมีอิทธิพลตอความคิดของ
ประชาชน ซึ่งขอมูลจำนวนไมนอยนี้เอง อาจนำไปถูกใชในทางที่ไมถูกตองและสงผลกระทบยอนกลับไปสูระบบ
เศรษฐกิจและสังคม และในบางครั้งก็อาจเกิดพฤติกรรมการฉวยโอกาสจากการใชสื่อผานชองทางการกระจาย
เสียงและโทรทัศนเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูที่เปนเจาของสื่อหลาย
แขนง จึงทำใหการครองสิทธิขามสื่อที่จะนำไปสูโอกาสที่จะถูกครอบงำทางความคิดนั่นเองเปนประเด็นที่
หนวยงานกำกับดูแลในหลายประเทศจะตองพิจารณา
การครองสิทธิขามสื่อ (Media Ownership) คือ การถือครองหรือเปนเจาของกิจการสื่อมากกวาหนึ่ง
ประเภทโดยบุคคลหรือองคกรธุรกิจ ซึ่งสามารถรวมถึงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ วีดิทัศนและสื่อ
ออนไลน 20 ซึ่งการเปนถือครองกิจการสื่อมากกวาหนึ่งประเภทนี้เอง อาจทำใหเกิดความรับรูขอมูลที่ไมเทา
เที ยมกั นระหว างบุ คคลบางกลุ มได หรือหากจะกล าวในมุ มมองทางเศรษฐศาสตร นั่ นก็คื อ พฤติ กรรมการ
แสวงหาผลประโยชนจากกลุมผูไดประโยชนจากการมีขอมูลมากกวา นำไปสูความลมเหลวของตลาด (Market
Failure) ทางดานความไมสมมาตรกันของขอมูล (Asymmetric Information) ซึ่งแนนอนวาภายใตตลาดที่มี
การแขงขันสมบูรณและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรนั้น ยอมอยูภายใตสมมติฐานที่วาผูผลิต
และผูบริโภคตางตัดสินใจทำธุรกรรมหนึ่งๆ ภายใตขอมูลขาวสารที่ครบถวนสมบูรณ แตในโลกแหงความเปนจริง
นั้นเงื่อนไขดังกลาวเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจากความจำกัดของขอมูลที่ตางฝายตางมีขอมูลไมเทากัน จึงทำใหเกิด
พฤติกรรมการฉวยโอกาสจากความไมเทาเทียมกันของขอมูล ซึ่งสามารถแบงไดออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ
19

•

Adverse Selection คือ การเลือกที่ไมเกิดผลตามความประสงคของผูเลือก ซึ่งเกิดจากการมี

พฤติกรรมที่ถูกปกปดซอนเรนเอาไว กอนจะทำการเลือกโดยที่ผูเลือกมีขอมูลไมเพียงพอเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของอีกฝายหนึ่ง เชน การเกิดขึ้นของวิกฤติ The Great Depression ในป 1929 ซึ่งเกิดจากกลุมทุนขนาด
ใหญในตลาดหลักทรัพยที่ตองการระดมทุนเปนจำนวนมาก ประกอบกับการเกิดขึ้นของวิทยุกระจายเสียงใน
สมัยนั้น ยิ่งทำใหสื่อในขณะนั้นมีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน กลุมทุนเหลานั้นอาจมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่จะชักนำใหนักลงทุนเขาไปลงทุนโดยที่ยังศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นไมดีพอ อีกทั้งหากกลุมทุน
นั้นเปนเจาของและถือครองสื่อและปราศจากการกำกับดูแลใดๆ จากหนวยงานที่รับผิดชอบแลว ก็ยิ่งจะทำ
ใหพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นไดงาย ทายที่สุดก็จะเกิดความลมเหลวในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
• Moral Hazard เปนสถานการณที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกทำขอตกลงใดๆ แลว โดยที่บุคคล
หนึ่งจะทำพฤติกรรมในทางที่ทำใหตนไดผลประโยชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันการกระทำนั้นก็กอใหเกิด
ตนทุนหรือความเสียหายตอบุคคลอื่นที่มีขอมูลนอยกวา
ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารมีคุณสมบัติเปนสินคาสาธารณะที่ประชาชนสามารถรับรูไดโดยทั่วไป เนื่องจาก
ขอมูลขาวสารเหลานี้มีคาใชจายสูงในการกีดกันการบริโภค และมีตนทุนคงที่ในการรวบรวมและเผยแพรที่สูง
ในขณะที่ตนทุนของการผลิตซ้ำจากขอมูลเดิมคอนขางต่ำมาก นั่นจึงทำใหการครองสิทธิขามสื่อเปนประโยชน
สำนักงาน กสทช., สรุปผลการศึกษาดานการกำกับดูแลการแขงขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, (กรุงเทพฯ: ธนาเพรส,
2560, 9.
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แกผูเปนเจาของสื่อในเชิงเศรษฐกิจจากการได Economies of Scopes รวมไปถึงการขยายการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่มากขึ้นก็ทำใหผูเปนเจาของสื่อไดประโยชนจากการเกิด Economies of Scales นอกจากนี้ การ
ขยายธุรกิ จไปในหวงโซที่มีลักษณะคลายกัน และกวางขึ้น ทำใหเกิดความมั่นคงในทางธุรกิจ อีกทั้งผูเป น
เจาของสื่อยังสามารถดึงทรัพยากรจากอีกบริษัทมาผลิตรายการในราคาตนทุนที่ต่ำลง อยางไรก็ตามการรวม
กิจการสื่อเอาไวโดยเจาของเพียงกลุมเดียวนั้นนอกจากจะทำใหเกิดปญหาเชิงเศรษฐกิจดานความไมเทาเทียม
กันของขอมูลแลว ยังมีผลตออิทธิพลทางความคิด เสรีภาพการรับรูขาวสารและความหลากหลายของเนื้อหา
รายการ อันสงผลตอสังคมตอไป ดังนั้นกอนหนานี้ในหลายๆ ประเทศจึงมีความพยายามในการควบคุมการ
ครองสิทธิขามสื่อ ดวยเหตุผลในเชิงสังคมเพื่อปองกันมิใหเกิดการครอบงำในเชิงความคิด และเหตุผลในเชิง
เศรษฐศาสตรเพื่อสรางสภาพแวดลอมการแขงขันใหเกิดความหลากหลายในเชิงโครงสรางมากขึ้น ดังจะแสดง
ตัวอยางไดในตารางที่ 1
สหรัฐอเมริกา 21
20

สหราชอาณาจักร 22
21

 ห ามมิ ใ ห มี ก ารถื อ ครองสิ ท ธิ ข า มสื่ อ ใน ตลาดที่ มี

สถานีโทรทัศนไมเกิน 3 สถานี
* ในตลาดที่มีสถานีโทรทัศนมากกวา 3 สถานี สามารถถือ
ครองสิทธิขามสื่อระหวางโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุได
โดยตองมีสัดสวนความเปนเจาของไมเกิน 50% ของกิจการ
วิทยุ หรือโทรทัศน
 ห า มมิ ให ถื อ ครองสิ ท ธิ ข า มสื่ อ ในเครื อ ข า ยของ กิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่อยูใน 4 อันดับตน ไดแก
ABC, CBS, Fox และ NBC
 ผูประกอบการวิทยุที่เปนเจาของกิจการหนังสือพิมพรวม

 หามบุคคลถือครองใบอนุญ าตดำเนิน กิจการ Channel

3 (ITV) ถาบุคคลนั้น ดำเนินกิจการหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง
หรือหลายฉบับรวมกัน ซึ่งในเวลานั้นมีสวนแบงการตลาด
ระดับประเทศตั้งแต 20% ขึ้นไป

 หามบุคคลถือครองใบอนุญ าตดำเนิน กิจการ Channel

3 (ITV) ถาบุคคลนั้น ดำเนินกิจการหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง
หรือหลายฉบับรวมกัน ซึ่งในเวลานั้นมีสวนแบงการตลาด
ระดั บ พื้ น ที่ ข องถิ่ น ในพื้ น ที่ อ อกอากาศ ของ Channel 3
(ITV) ตั้งแต 20% ขึ้นไป

ดวย แตไมเปนเจาของกิจการโทรทัศน สามารถเปนเจาของ
กิจการวิทยุ ไดถึง 100%
 การถื อ ครองสิ ท ธิ ข า มสื่ อ ระหว า งวิ ท ยุ แ ละ โทรทั ศ น
สามารถทำไดตามสัดสวนที่ขึ้นอยูกับขนาดของตลาดและ
จำนวนผูประกอบการ
ตารางที่ 1: ตัวอยางการควบคุมการครองสิทธิขา มสื่อในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 23
22

ทวาดวยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหสื่อตางๆ เขามามีบทบาทบนแพลตฟอรมออนไลนและ
Social Media มากขึ้น ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือเนื้อหารายการของตนเองผานทางชองทางออนไลน
เพิ่มขึ้น ทั้งการสรางแพลตฟอรมของตัวเองและการเชื่อมโยงเนื้อหารายการเขากับแพลตฟอรมอื่น นอกจากนี้
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ยั ง เป น โอกาสเพื่ อ ให ส ามารถอยู ร อดในยุ ค เปลี่ ย นแปลงด า นดิ จิ ทั ล
(Digitalization) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีการปรับตัว หากสื่อรายยอยไมสามารถปรับตัวได ก็ยอมถูกราย
21

พิ จารณาการถือครองกิจการประเภทเดียวกัน ดวยจำนวนใบอนุญ าตและพื้ นที่ ที่ ขอรับ ใบอนุญ าต เพื่อสงเสริมการแขงขัน และ
ผูประกอบการทองถิ่น
22 พิจารณาการถือครองกิจการประเภทเดียวกัน ตามจำนวนใบอนุญาต พื้นที่ที่ขอรับใบอนุญาต และจำนวนผูประกอบการ
23 สามารถอ า นต อ เพิ่ ม เติ ม ได จ าก สรุ ป ผลการศึ ก ษาด า นการกำกั บ ดู แ ลการแข ง ขั น ในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น
(https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/601100000007.pdf
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ใหญ ค วบรวมไป โดยการที่ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเปลี่ ย นไปทำให เกิ ด การเพิ่ ม ขึ้ น ของ User-generated
Content (UGC) หรือขอมูลจากสื่อออนไลนจำนวนมาก เนื่องจากมีตนทุนในการรวบรวมและเผยแพรที่ไมสูง
มากนัก ซึ่งขอมูลขาวสารจาก UGC นี้เองมักถูกนำมาใชโดยสื่อกระแสหลักผานทางรายการโทรทัศนเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการนำขอมูลนั้นมาตอยอดเปนขาวในสื่อหลัก 24 อยางไรก็ดีธุรกิจสื่อรายใหญก็ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้เชนกัน เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค โดยจากการสำรวจของ Nielsen พบวา
ความถี่ของการเขาชมเนื้อหารายการตามผังการออกอากาศในป 2021 ตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน
คนไทยรับชมโทรทัศนเพียงวันละ 48% ของการเขาถึงโทรทัศนของคนไทยทั้งหมด ซึ่งเปนยอดการชมที่ลดลง
อยางตอเนื่อง จาก 51% ในป 2020 และ 53% ในป 2019 25 และแนนอนวาพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนไปนี้
ย อ มส งผลต อ รายได โฆษณาที่ มี สั ด ส วนการเติ บ โตที่ ล ดลงของผู ให บ ริก ารซึ่ งแสดงให เห็ น ในภาพที่ 1 ซึ่ ง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ลวนแลวแตมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก อันเปนผลตอเนื่องใหไมนานมานี้ หลาย
ประเทศที่มีการควบคุมการครองสิทธิขามสื่อ มีการผอนปรนกฎกติกาที่เปนอุปสรรคตอผูเปนเจาของสื่อมาก
เกินไป เพื่อใหสามารถอยูรอดตอไปได
23

24

ภาพที่ 1: มูลคาโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ ในประเทศไทย ประจำป 2017-2021 26
25

ในป 2021 ศาลฎี ก า (Supreme Court) ของสหรัฐ อเมริกาไดตั ด สิ น ยืน ยัน ให มี การเปลี่ยนแปลง
การควบคุมการเปนเจาของสื่อ สืบเนื่องจากความพยายามของ FCC ตั้งแตป 2017 ที่ตองการจะยกเลิกหรือ
ผ อ นคลายกฎของการเป น เจ า ของสื่ อ และสื่ อ ท อ งถิ่ น หลายฉบั บ อั น เป น กฎระเบี ย บที่ ล า สมั ย ซึ่ ง ผู ก มั ด
อุ ต สาหกรรมสื่ อ มานานเกิ น ไป ทั้ ง การจำกั ด ความเป น เจ า ของสื่ อ ร ว มกั น ระหว า งสถานี โทรทั ศ น แ ละ
หนังสือพิมพ และการจำกัดสัดสวนการครองสิทธิขามสื่อระหวางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุ การหามใหถือ
ครองสิทธิขามสื่อในกิจการโทรทัศน 4 อันดับแรก ซึ่งการผอนคลายขอหามดังกลาวจะชวยสรางการลงทุนที่
จำเปนและเสริมสรางการทำงานรวมกันขามแพลตฟอรมที่จะชวยสนับสนุนผูผลิตขาวทองถิ่น และในปเดียวกัน
นี้เอง สหราชอาณาจักรซึ่งมีการกำกับดูแลการครองสิท ธิขามสื่อเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา

24

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/601100000005.pdf
https://marketeeronline.co/archives/244532
26 https://www.thansettakij.com/business/510233
25
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ไดออกรายงานตอรัฐมนตรีในเรื่องการครองสิทธิขามสื่อ “The future of media plurality in the UK” 27
อันเปนการกำหนดขั้นตอนที่ Ofcom วางแผนจะดำเนินการในอนาคต เพื่อใหแนใจวากรอบการกำกับดูแลสื่อ
ในสหราชอาณาจักรยังคงมีความเหมาะสมและเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย Ofcom ยังคง
การกำหนดขอหามการถือครองใบอนุญาตดำเนินกิจการ Channel 3 ถาบุคคลนั้น ดำเนินกิจการหนังสือพิมพ
ซึ่งมีสวนแบงการตลาดระดับประเทศตั้งแต 20% ขึ้นไป แตเนื่องจากมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางออนไลน
มากขึ้น จึงไดมีการขยายคำนิยามศัพทที่อาจเปนขอกังวลดานผลประโยชนสาธารณะจากการควบรวมสื่อที่
นอกเหนื อ จากผู แ พร ภ าพกระจายเสี ย งและหนั ง สื อ พิ ม พ เป น “news creators (ผู ผ ลิ ต ข า ว” โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การในการรับ รูข อ มู ล ข าวสารของผู บ ริโภคในทุ ก ช อ งทาง อย างไรก็ ดี ก าร
กำหนดการครองสิทธิขามสื่อของสหราชอาณาจักรนี้อาจมีความทาทายจากการรับรูขาวสารผานชองทาง
ออนไลนและ Social Media ที่อาจนำมาสูการรับรูขาวสารที่ไมถูกตอง นั่นจึงทำใหตอไปในอนาคต Ofcom
จะมีการทบทวนอีกครั้งในป 2024
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบันที่ท ำใหประชาชนมีค วาม
ตระหนักรูและสามารถหาขอมูลอยางหลากหลาย กลไกการครอบงำทางความคิดจากสื่อจึงมีแนวโนมที่ลดลง
เมื่อเทียบกับในอดีต โดยที่ประเทศไทยก็ยังไมไดมีการกำหนดการกำกับดูแลเอาไวอยางชัดเจน นั่นจึงมีความ
เปนไปไดวาหากมีการเพิ่มระดับการกำกับดูแลในเรื่องดังกลาว อาจเปนการสรางอุปสรรคในการแขงขันของผู
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทั้งในเรื่องการสรางตนทุนใหผูประกอบการจากการกำกับ
มากกวาดูแล รวมไปถึงยังเปนตนทุนคาเสียโอกาสในการผสานความรวมมือเพื่อลงทุนสรางเนื้อหาที่สามารถ
ดึงดูดผูบริโภคใหมากขึ้น อันจำเปนที่ตองอาศัยเงินลงทุนที่สูง ดังนั้น กลไกที่สำคัญ มากกวาการที่รัฐเขาไป
กำกับและแทรกแซงมากเกินไป (อันอาจนำไปสูความลมเหลวจากการกำกับดูแล: Government Failure) คือ
กลไกการสงเสริมการกำกับดูแลกันเอง รวมไปถึงสนับสนุนใหผูประกอบกิจการในประเทศสามารถแขงขันได
ทัดเทียมกับผูใหบริการจากตางประเทศนั่นเอง

27

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/future-media-plurality-uk
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ชื่อรายงาน

วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง

นายกีรติ อาภาพันธุ์
นางธันยพร เปาทอง
นางสาวธัญธารีย์ สุธีวราสิทธิ์
นายภาณุ วีระชาลี
นางสาวอารดา ทางตะคุ
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณมณี

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อวิเคราะห์ประกอบแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของบุคลากรสำนักงาน
กสทช. และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
ผู้สนใจ โดยข้อมูล ข้อวิเคราะห์ หรือ ข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานนี้ไม่มีผล
ผูกพันต่อ สำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด และสำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อมจาก การนำข้อมูล
ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความ ในรายงานนี้ไปใช้หรือการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล ข้อวิเคราะห์ หรือข้อความที่ปรากฏในรายงานนี้

