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บทคัดยอ 

เนื่องจากกิจการโทรทัศนในยุคปจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว

ทําใหบริการ OTT หรือ Over-the-Top มีบทบาทและเปนที่นิยมในหมูผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจาก

บริการ OTT เปนบริการที่ทําใหผูบริโภคสามารถรับชมไดทุกที่ ทุกเวลา บริการ OTT จึงเขามาเปน

คูแขงที่สําคัญในกิจการโทรทัศน และมีความไดเปรียบกิจการโทรทัศนแบบดั้งเดิม (Traditional TV) 

ในหลายเรื่อง เชน การที่ OTT ไมอยูภายใตการกํากับดูแลที่เขมงวด และการที่ไมตองลงทุนใน

โครงขายในสหราชอาณาจักร ไดมีการแกกฎหมาย The Communications Act (2003) ให

หนวยงานกํากับดูแลมีอํานาจในการกํากับดูแล OTT รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายใหกํากับดูแล 

OTT ไดทั้งในเชิงเนื้อหาและการโฆษณา เพื่อใหทั้ง OTT และกิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิมถูกกํากับ

ดูแลอยางเทาเทียมกัน ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กํากับดูแล OTT อยางชัดเจน 

การศกึษากรอบการกาํกบัดแูล OTT ของสหราชอาณาจกัรสามารถนาํมาเปนแนวทางในการปรบัปรงุ

กฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไทยได 

คําสําคัญ: OTT กิจการโทรทัศน กํากับดูแล กฎหมาย

Abstract

Due to drastic changes and technological development in television services, OTT or 

Over-the-Top has grown significantly and become popular among consumers. OTT 

featured trait is an ability for consumers to access contents anytime and anywhere. 

Therefore, OTT is in direct competition with traditional television service providers 

(traditional TV), although OTT has competitive edge over the traditional TV in a case 

where OTT is not subject to strict regulation and not having to invest in infrastructure. 

In United Kingdom, the Communications Act (2003) has been amended to give

the regulator power to regulate OTT on both content and advertising in order to create

a level playing field between traditional TV and OTT. As Thailand’s regulation in this 

area still remains unclear, the UK’s regulatory framework can provide an idea on future 

revision of relevent Thai laws.

Keywords: OTT, television, regulation, law
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1. บทนํา

 บริการ OTT (Over the Top) หมายถึง

บริการแพรภาพกระจายเสียง และบริการขอมูล

ที่อาศัยโครงสรางพื้นฐานของผูใหบริการโครงขาย

ที่มีอยูเดิม เชน โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และ

โครงขายอนิเทอรเน็ตบรอดแบนด เพือ่เปนชองทาง

ในการสื่อสารเน้ือหาไปยังผูรับบริการที่มีอุปกรณ

เชื่อมตอกับโครงขายดังกลาว
1
 เชน โทรศัพท

เคลือ่นที ่คอมพวิเตอรต้ังโตะหรอืพกพา และสมารท

ทวี ีตวัอยางของบริการ OTT ของกิจการโทรทศันที่

ไดรับความนิยมในปจจุบัน เชน Netflix, YouTube, 

LineTV เปนตน โดยผูใหบริการไมตองลงทุน

โครงขายโทรคมนาคม หรืออุปกรณสื่อสารเปน

ของตัวเอง
2
 

 เน่ืองจากบรกิาร OTT เปนบริการทีส่ามารถ

รบัชมไดทกุที ่ทกุเวลา ผานหลากหลายอปุกรณ เชน 

Smartphone, Tablet, Laptop เปนตน จึงทําให

ผูบริโภคมีทางเลอืกในการรบัฟงรบัชมรายการเพิม่

มากขึ้น แตกตางจากการใหบริการกระจายเสียง

และโทรทัศนที่ออกอากาศผานชองทางแบบเดิม

ทีผู่บริโภคสามารถรบัฟงรับชมรายการวทิยรุายการ

โทรทัศนตามผังรายการเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงทําให

บริการ OTT เติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวโนม

ที่จะมีผูรับบริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  อยางตอเนื่อง
3 

และจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ในการใหบริการ OTT อยางรวดเร็ว ทําให OTT 

ไดเขามาเปนคู แขงที่สําคัญในกิจการโทรทัศน

เนื่องจาก OTT เปนบริการรูปแบบใหมที่ยังไมอยู

ภายใตการกํากับดแูลทีเ่ขมงวด และไมตองลงทนุใน

โครงขาย จงึมคีวามไดเปรียบในเชงิตนทนุมากกวา

กิจการโทรทัศนแบบดั้งเดิม (Traditional TV) 

 กิจการโทรทัศนแบบด้ังเดิม ไมวาจะเปน

กิจการโทรทัศนโครงขายภาคพื้นดิน (Terrestrial 

TV) กิจการโทรทัศนผานโครงขายดาวเทียม หรือ

ทีวีดาวเทียม (Satellite TV) กิจการโทรทัศน

ผานโครงขายเคเบิล (Cable TV) หรือกิจการ

โทรทัศนผานโครงขายอินเทอรเน็ต หรือ IPTV 

(Internet Protocol Television) ลวนแลวตอง

ขอรับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อจะอยูภายใต

กรอบการกํากับดแูลใหกิจการโทรทศันน้ันมบีรกิาร

ที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอสาธารณะ

 เมื่อ OTT ไดเขามาทําตลาดในประเทศไทย

มากขึ้นเน่ืองจากความตองการของผูบริโภคในยุค

ใหมที่ตองการบริการรูปแบบใหมมากขึ้น การที่

กฎหมายไทยปจจุบันยังไมมีกรอบการกํากับดูแล 

OTT ที่ชัดเจนอาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน

1
 Catherine Polson. (2021). Enterprise Video: IPTV vs OTT. Haivision [Blogpost]. Retreived from https://www.haivision.

 com/blog/enterprise-video-answers/enterprise-video-iptv-vs-ott/ (accessed 12 May 2021).

2 
ณัฏฐชาติ พวงสุดรัก. (2563). สํารวจตลาด OTT กับการชิงพื้นที่ทีวีในอนาคต (ตอนที่ 1) [เว็บไซต]. สืบคนจาก https://broadcast.

 nbtc.go.th/bcj/2560/doc/2560_02_3.pdf (เขาถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563).

3
 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2563). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการศึกษา

 ผลกระทบของ OTT ตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและแนวทางการสงเสริมและกํากับดูแล เลม 5 ขอเสนอเชิง

 นโยบายการกํากับดแูลบรกิาร OTT/ การสงเสรมิและกํากับดแูลกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน. รายงานวจัิยเสนอตอสาํนักงาน

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) วันที่ 23 ธันวาคม 2563, หนา 1.
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ในการแขงขัน เน่ืองจาก OTT ในปจจุบันไมตอง

ขอใบอนุญาตจาก กสทช. และไมตองตกอยูภายใต

การกํากับดูแลของกฎหมายหลายฉบับเหมือน

กับที่กิจการโทรทัศนดั้งเดิมตองมีหนาที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายเหลาน้ัน บทความน้ีจึงนําเสนอกรอบ

การกํากับดูแล OTT ในกิจการโทรทศันของสหราช

อาณาจักรเพื่อใหผูอานทราบถึงแนวทางการกํากับ

ดแูล และแนวทางการกํากับดูแลของสหราชอาณา-

จักรอาจเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชกับ

ประเทศไทย

2. ภาพรวมของกิจการโทรทัศนแบบ

 ดัง้เดมิและ OTT ในสหราชอาณาจักร

 สําหรับผูประกอบการโทรทัศนแบบดั้งเดิม

น้ันประกอบไปดวย (1) ผูประกอบการโทรทัศน

สาธารณะ (Public Service Broadcaster) เชน 

BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 (2) ผูประกอบ

การโทรทัศนโครงขายภาคพื้นดิน เชน Freeview, 

Sure TV และ YouView (3) ผูประกอบการ

โทรทัศนแบบผานโครงขายอินเทอรเน็ต (IPTV) 

เชน Sure TV และ YouView (4) ผูประกอบการ

โทรทัศนผานโครงขายดาวเทียม เชน Freesat 

(เปนแบบโครงขายภาคพืน้ดนิ) และ Sky (เปนแบบ

บอกรับสมาชิก) การใหบริการโดยสวนใหญจะให

บริการแบบรวมหลายบริการเขาดวยกัน (Bundle 

Service) โดยเสนอขายบริการโทรทัศนแบบบอก

รับสมาชิก พรอมกับอินเทอรเน็ต และโทรศัพท 

ในราคาที่ถูกกวาการแยกรับบริการ และ (5) 

ผูประกอบการโทรทัศนผานโครงขายเคเบิล เชน 

Virgin Media (เปนแบบบอกรับสมาชิก) การให

บริการโดยสวนใหญจะใหบริการแบบรวมหลาย

บริการเขาดวยกัน (Bundle Service) เหมือน

ขางตน

 ผู ประกอบการที่มีความสําคัญตอกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมากที่สุด ไดแก 

BBC ซึ่งเปนผูประกอบการรายแรกของโลกที่

ออกอากาศรายการโทรทัศนแบบรายการประจํา 

(Regular Television Service) ในป พ.ศ. 2479
4 

สถานี BBC กอตั้งโดย The Royal Charter ที่มี

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปนเจาของ สหราช

อาณาจักรเก็บคาธรรมเนียมการรับชมโทรทัศน 

(TV License Fee) จากทุกครัวเรือนที่มีการรับชม

โทรทัศน ซึ่งรายไดโดยสวนใหญจากการเก็บคา

ธรรมเนียม TV License Fee ปละประมาณ 2.5 

พันลานปอนดจะตกไปสู BBC ซึ่งถือเปนรายได

หลักของ BBC ในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลตัดสินใจ

ใหมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนแหงที่สองซึ่งเปน

กิจการที่ดําเนินกิจการโดยเอกชน แตยังคงอยู

ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลเพื่อใหเปนชอง

โทรทัศนสาธารณะ
5
 สถานีนี้มีชื่อวา ITV ซึ่งไดรับ

สิทธิจากรัฐบาลในการจัดตั้งสถานีตามภูมิภาคที่

กําหนดไวในสญัญา ITV เปนสถานีโทรทศันเอกชน

4
 G. Doyle and M. Hibberd. (2005). The Case of the UK Audio-Visual System. (eds). P. Guerrieri, P. Lelio lapadre, 

 G. Koopmann. Cultural Diversity and International Economic Integration: The Global Governance of the

 Audio-Visual Sector. Edward Elgar. Cheltenham. p. 132.

5
 House of Lords. (2009). The British Film and Television Industries, Communications Committee to the Parliament.

 Retrieved from http://www.publications.parliament.uk/pa/Id200910/Idcomuni/37/3707.htm (accessed 16 

 October 2020).
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ซึง่รายไดสวนใหญมาจากคาโฆษณา (Advertising 

Revenue) 

 สําหรับภาพรวมของกิจการในยุคปจจุบัน

จะพบวา OTT ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ

แขงขันในตลาดกิจการโทรทัศน ซึ่งจากขอมูลภาพ

รวมรายไดของกิจการโทรทัศนตั้งแตป พ.ศ. 2556 

จนถึง พ.ศ. 2562 จะพบวา OTT เปนกิจการเดียว

ที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากทุกแหลงรายได ไมวาจะ

เปนรายไดจากคาสมาชกิ และรายไดจากคาโฆษณา

จากตารางขางตน จะพบวา OTT เปนการ

ใหบริการรูปแบบเดียวที่มีรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่

กิจการโทรทศันแบบดัง้เดมิจะมแีนวโนมของรายได

คงที่หรือลดลงทั้งหมด ไมวาจะเปนรายไดจาก

คาสมาชิก รายไดจากคาโฆษณา รายไดของสถานี

โทรทัศนที่ไดรับการอุดหนุนโดยรัฐ และรายได

จากแหลงอื่น การที่บริการแบบ OTT มีแนวโนม

ดานรายไดที่สูงขึ้นน้ันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่

ประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตอยางกวาง

ตารางที่ 1 ภาพรวมรายไดของกิจการโทรทัศน (ป พ.ศ. 2556 ถึง ป พ.ศ. 2562)

รายไดตามประเภทกิจการและแหลงรายได

หนวย: พันลานปอนด

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

แนวโนม

รายไดทั้งหมดของกิจการโทรทัศน 14.8 15.2 15.9 16.4 16.2 16.4 16.3 คงที่

รายไดของกิจการโทรทัศนในรูปแบบ OTT 0.7 1.0 1.3 1.7 2.5 2.7 3.1 เพิ่มขึ้น

รายไดจากคาสมาชิก OTT 0.16 0.28 0.50 0.76 1.06 1.32 1.68 เพิ่มขึ้น

รายไดจากคาโฆษณาของ OTT 0.33 0.50 0.57 0.67 0.87 1.01 1.10 เพิ่มขึ้น

รายไดจากคาสมาชิกของกิจการโทรทัศนแบบ

ดั้งเดิม

6.4 6.4 6.5 6.7 6.4 6.5 6.3 ลดลง

รายไดจากคาโฆษณาของกิจการโทรทัศนแบบ

ดั้งเดิม

4.0 4.1 4.4 4.4 4.0 3.8 3.6 ลดลง

รายไดของสถานีที่ไดรับการอุดหนุนโดยรัฐ 

(Publicly funded channel)

2.8 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 ลดลง

รายไดจากแหลงอื่น 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 คงที่

ที่มา: Ofcom พ.ศ. 2563, the Communications Markets Report (2020)

ขวาง จะเห็นไดจากอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

ของสหราชอาณาจักรอยูทีร่อยละ 91 ซึง่เปนอตัรา

ที่สูงมาก ทําใหผูใหบริการ OTT ในตลาดมากขึ้น 

จากขอมูลของ Ofcom ในป พ.ศ. 2563 พบวา

ในตลาดของสหราชอาณาจักร มีผูใหบริการ OTT 

หลัก ไดแก Amazon prime VDO, Apple TV+ 

(เขาตลาดป พ.ศ. 2562), BritBox (เขาตลาดป พ.ศ. 

2562), Disney+ (เขาตลาดป 2563), Netflix และ 

Now TV ผูใหบริการ OTT มีแนวโนมวาจะไดรับ
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รายไดเพิ่มมากขึ้นจากคาสมาชิกและคาโฆษณาที่

สามารถเก็บไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป นอกจาก

รายไดของ OTT ทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ทกุปแลว เวลา

ของการออกอากาศรายการใน OTT ยังมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวยตามตารางขางลาง

 การใหบริการแบบ OTT มีบทบาทมากขึ้น

จากการที่ประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต

อยางกวางขวาง (อตัราการเขาถึงอนิเทอรเน็ตของ

สหราชอาณาจักรอยูที่รอยละ 91) ทําใหเกิดผูเลน

ใหมในตลาดมากขึ้น ในสหราชอาณาจักรจะเห็นได

จากขอมูลในตารางที่แสดงใหเห็นวาบริการ OTT 

เปนกิจการประเภทเดียวที่มีรายไดเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562 ใน

ขณะทีโ่ทรทศันด้ังเดมิมรีายไดลดลง จากขอมลูของ 

Ofcom ในป พ.ศ. 2563 พบวา ในตลาดของ

สหราชอาณาจักร มีผูประกอบการ OTT หลกั ไดแก 

Amazon prime VDO, Apple TV+ (เขาตลาด

ป พ.ศ. 2562), BritBox (เขาตลาดป พ.ศ. 2562), 

Disney+ (เขาตลาดป 2563), Netflix และ Now 

ตารางที่ 2 เวลาการออกอากาศของรายการใน OTT (พ.ศ. 2558 ถึง ป พ.ศ. 2563)

ผูประกอบการ

หน�วย: พันชั่วโมง

2558 2559 2560 2561 2562 2563

แนวโนม

เวลาการออกอากาศรายการรวมทั้งหมดของ

ผูประกอบการทุกราย

35 54 76 109 138 152 เพิ่มขึ้น

Amazon prime VDO 11.9 17.4 28.9 51.9 71.8 79.5 เพิ่มขึ้น

Apple TV+ 0 0 0 0 44 94 เพิ่มขึ้น

BritBox 0 0 0 0 3.9 5.7 เพิ่มขึ้น

Disney+ 0 0 0 0 0 3.8 เพิ่มขึ้น

Netflix 12.9 21.0 28.7 35.7 40.4 41.0 เพิ่มขึ้น

Now TV 11.0 15.9 18.9 21.7 22.7 22.0 เพิ่มขึ้น

ที่มา: Ofcom พ.ศ. 2563, the Communications Markets Report (2020)

TV ผูประกอบการ OTT มีแนวโนมวาจะไดรับ

รายไดเพิ่มมากขึ้นจากคาสมาชิกและคาโฆษณาที่

สามารถเก็บไดเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  ทกุปตามทีแ่สดง

ใหเห็นในตารางขางบน

3. การกํากับดูแลกิจการโทรทัศนแบบ

 ดั้งเดิมของสหราชอาณาจักร

 3.1 กฎหมาย

 กฎหมาย Communications Act (2003) 

เปนกฎหมายหลักทีก่าํกับดูแลกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดย

จัดตั้งองคกร Office of Communications 

(Ofcom) ทีเ่ปนองคกรอสิระใหทาํหนาทีเ่ปนผูกํากับ
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ดูแล การกํากับดูแลของ Ofcom มุงกํากับดูแล

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กิจการ

โทรคมนาคมในทุกรูปแบบการใหบริการ (Across 

Delivery Platform)
6
 หลกัการทีส่าํคญัของ Ofcom 

คือ การกํากับดูแลใหผูประกอบการมีอิสระในการ

ใหบริการแตจะกํากับดูแลเทาที่จําเปนเพื่อควบคุม

ดานเน้ือหาใหเปนประโยชนกับประชาชนในทกุกลุม 

Ofcom ไดรับเงินสนับสนุนจากคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตที่ผูประกอบการจาย

 Ofcom กํากับดูแลทั้งเรื่องการจัดสรรคลื่น

ความถ่ี (Spectrum Management) และเรื่อง

เน้ือหา (Content) โดยที่ Ofcom มีอํานาจและ

หนาที่หลัก ไดแก (1) ปรับปรุงและพัฒนากฎเกณฑ

การกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนใหทันสมัยเพื่อกํากับดูแลมาตรฐานดาน

เน้ือหา และหากประกอบการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

องคกร Ofcom มอีาํนาจออกคาํสัง่ตกัเตอืน สัง่ปรบั 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตได (2) กํากับดูแลกฎเกณฑ

ว าด วยจํานวนโฆษณาและเผยแพร  โฆษณา

(Amount and Distribution of Advertising) 

(3) รับคําติชมและความคิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสยี เพือ่นําไปปรับปรงุบรกิาร (4) จัดสรรคลืน่

และใหใบอนุญาตผูประกอบในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน และ (5) หารือกับภาคสวน

ที่เกี่ยวของ (Public Consultations) เพื่อปรับปรุง

นโยบายและประกาศใหทราบทั่วกัน 

 3.2 ระบบใบอนุญาต

 สําหรับการออกใบอนุญาต Ofcom มีการ

ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตในรูปแบบ

ดังตอไปนี้
7

 (1) ใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนสาธารณะ

เปนใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการที่ตองการให

บริการเพื่อสาธารณะในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

(Digital Terrestrial Television) หรือใหบริการ

ผานโครงขายทองถ่ิน (Local Multiplex) ใน

การพิจารณาใหใบอนุญาตจะใชระบบคัดเลือก

ผูประกอบการจากคณุสมบตั ิ(Beauty Contest) ใน

ปจจุบันผูรับใบอนุญาตไดแก BBC, ITV, Channel 

4, Channel 5

 (2) ใบอนุญาตใหบริการโทรทัศนในระบบ

ดิจิทัลและดาวเทียม (Television Licensing 

Content Service: TLCS) เปนใบอนุญาตสําหรับ

ผูประกอบการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ผูประกอบ

การโทรทัศนเคเบิลทีวี ผูประกอบการโทรทัศน

ระบบดาวเทียม และผูประกอบการโทรทัศนผาน

อินเทอรเน็ต (IPTV) สําหรับบริการ Video on 

Demand น้ันไมตองมีใบอนุญาตในการประกอบ

กิจการ

 (3) ใบอนุญาตสาํหรับผูประกอบการโทรทศัน

สําหรับภารกิจเฉพาะ (Restricted Event) เปน

ใบอนุญาตสําหรับผูประกอบการที่ใหบริการเฉพาะ

ในกรณีที่มีเหตุการณสําคัญ

6 
Ofcom. (2020). Ofcom Functions and Roles. Retrieved from http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-

 run/committees/england/role/ (accessed 16 May 2021).

7 
Ofcom. (2020). Ofcom Licensing. Retrieved from http://licensing.ofcom.org.uk (accessed 16 May 2021).
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 (4) ใบอนุญาตใหบรกิารโครงขาย (Television

Network Provider) เปนใบอนุญาตสําหรับ

ผูประกอบการโครงขายพื้นฐานในการแพรภาพ

โทรทัศน

 (5) ใบอนุญาตใหบริการชองรายการขาย

สินคาทางไกล (Teleshopping) เปนใบอนุญาต

สาํหรบัผูประกอบการทีเ่สนอสนิคาหรือบรกิารผาน

ชองรายการที่ขายสินคาทางไกลสูสาธารณชนเพื่อ

แลกกับคาตอบแทน

 กฎหมาย The Communications Act 

(2003) กฎหมาย The Competition Act (1998) 

และกฎหมาย The Fair Trading Act (1973) 

มีขอกําหนดที่บังคับใหผูประกอบการตองปฏิบัติ

ตามมาตรการที่เปน Ex ante regulation (การ

กํากับดูแลเพื่อแทรกแซงกอนปญหาจะเกิด) และ 

Ex post regulation (การกํากับดเูพือ่แกไขเยยีวยา

ผลกระทบ) ดังนี้

 (1) มาตรการกํากับดูแลเพื่อแทรกแซงกอน

ปญหาจะเกิด (Ex ante regulation) มาตรการนี้ 

ไดแก การที่ Ofcom ระบุเง่ือนไขในในการออก

ใบอนุญาตเพื่อประกันไมใหผูรับใบอนุญาตกระทํา

การอันกอใหเกิดการกีดกันทางการคา
8
 นอกจากนี้ 

Ofcom มีอาํนาจรวมกับสาํนักงานการคาทีเ่ปนธรรม

(Office of Fair Trading) ในการสบืสวนกิจกรรมที่

อาจกอใหเกิดการผูกขาดทางการคาภายใตขอบเขต

ทีเ่ก่ียวของกับกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคมภายใตกฎหมาย The 

Communications Act (2003)
9

 (2) มาตรการการกํากับดูเพื่อแกไขเยียวยา

ผลกระทบ (Ex post regulation) มาตรการน้ี ไดแก 

ในกรณีที่การดําเนินกิจการของผูประกอบการ

เขาขายมีพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดการผูกขาดทาง

การคา Ofcom สามารถรายงานกิจกรรมที่อาจ

ก อให  เ กิดการผูกขาดทางการค า น้ันให คณะ

กรรมการแขงขันทางการคา (Competition 

Commission) เพือ่พจิารณาออกขอเสนอแนะ หรือ

คาํสัง่ทีบ่งัคบัใหผูประกอบการตองระงับพฤตกิรรม

ดังกลาวตอไป ในบางกรณีที่การควบรวมกิจการ

ระหวางผูประกอบการมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบ

ตอผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) รฐับาล

โดย Secretary of State อาจจะมีมาตรการ

แทรกแซงการควบรวมกิจการน้ันไดเพื่อปองกัน

การกระทําที่ขัดตอผลประโยชนสาธารณะ
10

 3.3 การกํากับดูแลเนื้อหา

 สําหรับการกํากับดูแลดานเน้ือหา Ofcom 

ทําหนาที่กํากับดูแลเน้ือหารายการโดยผูประกอบ

การจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนของ Ofcom ที่มีชื่อวา The 

Broadcasting Code แกไขลาสุด พ.ศ. 2562 ซึ่ง

กําหนดกฎเกณฑพื้นฐานสําหรับผูประกอบการ

ทุกประเภท และมีกฎเกณฑที่เขมงวดโดยเฉพาะ

สาํหรับผูประกอบการโทรทศันสาธารณะ เน่ืองจาก

โทรทศันสาธารณะจะเขาถึงสาธารณชนไดมากกวา 

จึงตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เขมงวดกวาดาน

8
 Section 316 of the Communications Act (2003).

9
 Section 370 of the Communications Act (2003).

10
 OECD. (2013). Policy Roundtables: Competition Issue in Television and Broadcasting: United Kingdom. Report for 

 Directorate for Financial and Enterprise Affairs, p. 325.
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รายการที่ตองมีความหลากหลาย เชน สารคดี 

และรายการเพื่อการศึกษา เพื่อใหเปนประโยชน

แกประชาชนใหมากทีส่ดุ
11
 โดยมกีลไกในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาซึ่งแบงออกเปนสามระดับ (Three-tier 

Test) ดังนี้

 ระดับ 1 (บังคับใชกับผูประกอบการทุก

ประเภท) ไดแก กํากับดูแลเน้ือหาไมใหมีรายการ

ที่มีเน้ือหาอันตราย (Harm) เน้ือหาที่ผิดกฎหมาย 

(Offence) และเน้ือหาทีไ่มเปนกลาง (Impartiality) 

 ระดับ 2 (บังคับใชเฉพาะกับผูประกอบการ

โทรทัศนสาธารณะ) ไดแก กํากับดูแลใหมีรายการ

ที่ผลิตโดยผูผลิตรายการอิสระ (Independent 

Producer) ไมนอยกวารอยละ 25 ของรายการ

ทั้งหมดที่ออกอากาศ เพื่อชวยสงเสริมใหผูผลิต

รายการอิสระสามารถแขงขันกับผูประกอบการ

รายอื่นไดอยางยั่งยืน 

 ระดับ 3 (บังคับใชเฉพาะกับผูประกอบการ

โทรทัศนสาธารณะ) กํากับดูแลเน้ือหาในเร่ือง

เก่ียวกับคณุภาพของรายการใหเปนไปตามแนวทาง

ที่ Ofcom กําหนด 

 นอกจากการกํากับดูแลของ Ofcom แลว 

กฎหมายของสหราชอาณาจักรไดรับหลักการของ

กฎหมายเรื่องโสตทัศนของสหภาพยุโรปมาบังคับ

ใชอีกดวย ไดแก Audio Visual Media Services 

Directive (AVMSD) ทีกํ่าหนดใหมสีดัสวนรายการ

ที่ผลิตโดยประเทศในทวีปยุโรป
12
 การกํากับดูแล

ด านเ น้ือหาสําหรับบริการผ านแพลตฟอร ม

อินเทอรเน็ต (Video Sharing Platform) และ

การมุงเนนทีจ่ะคุมครองเดก็จากเน้ือหาของรายการ

ที่มีเนื้อหารุนแรงทางรางกายและจิตใจ
13
 

 The Broadcasting code ของ Ofcom ใน

หมวด 1 (Protecting the under eighteens) เปน

หมวดทีว่าดวยการคุมครองผูทีอ่ายตุํา่กวา 18 ป ซึง่

ในสหราชอาณาจักรถือวาเปนผูเยาว มกีารกําหนด

หลักการพื้นฐาน ไดแก (1) หามการออกอากาศ

รายการที่มีเน้ือหาเปนอันตรายตอพัฒนาการของ

ผูเยาวในดานรางกาย จิตใจ และคุณธรรม (2) 

กําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่สรางมาตรการที่

เหมาะสมในการคุมครองผูเยาว เชน การกําหนดให

ผูประกอบการโทรทัศนที่บอกรับสมาชิก (Pay TV) 

ทําระบบใหมีการเขารหัส (PIN) สําหรับรายการ

บางประเภทที่มีเน้ือหาไมเหมาะสมกับผูเยาว และ 

(3) จัดผังรายการใหเหมาะสมกับผูเยาว (Appropriate

scheduling) โดยพจิารณาชวงเวลาทีเ่หมาะสมกับ

การออกอากาศรายการที่ไมเหมาะสมกับผูเยาว 

โดยปกติชวงเวลาที่ถือวาเหมาะสมในการออก

อากาศรายการที่มีเน้ือหาไมเหมาะสมกับผูเยาว

จะเรียกชวงเวลานี้วา “Watershed” ซึ่งหมายถึง

ชวงเวลาระหวาง 21.00 น.-5.00 น. ดงัน้ัน รายการ

ที่มีเน้ือหาไมเหมาะสมกับผูเยาวจะตองไมออก

อากาศกอน 21.00 น. และหลัง 5.00 น. 

 รายการที่มีเน้ือหาไมเหมาะสมกับผู เยาว 

ประกอบไปดวย (1) รายการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของ

กับผูเยาวที่กระทําความผิดทางเพศและกระทํา

11 
Section 264 (4) of the Communications Act (2003).

12 
AVMS Directive, preamble para 65.

13
 Article 12 of AVMS Directive.
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ความผิดในกฎหมายอื่น (2) รายการที่มีเน้ือหา

เก่ียวกับยาเสพตดิ การสบูบหุรี ่และการดืม่เคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล (รายการบางประเภทในเร่ืองน้ีอาจ

อนุญาตใหออกอากาศไดแตตองแสดงใหเห็นถึง

เหตุผลความจําเปนที่จะเปนประโยชนกับเยาวชน) 

(3) รายการที่มีเนื้อหาเรื่องพฤติกรรมความรุนแรง

และอันตราย (4) รายการที่ใชภาษาหยาบคาย 

(Offensive) (5) รายการที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับ

เรื่องทางเพศ (Sexual Material) 

 สาํหรบัรายการทีอ่อกอากาศบนแพลตฟอรม 

On-Demand ทีผู่เยาวสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา

ถาตองการจะออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาไม

เหมาะสมกับผูเยาวในบางประการทีก่ลาวมาขางตน 

ผู ประกอบการจะสามารถนํารายการน้ันลง

แพลตฟอรมเพือ่ออกอากาศแบบ On-Demand ได

ก็ตอเมื่อไดปรับเน้ือหารายการใหมีความเหมาะสม

กับผูเยาวมากขึ้นแลว

 3.4 การกํากับดูแลโฆษณา

 Ofcom มีหนาที่กํากับดูแลโฆษณาโดยทั่วไป

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติ

การสือ่สาร พ.ศ. 2546 (The Communications Act 

of 2003) ในการกําหนด Code on the Scheduling 

of Television Advertising (COSTA) ที่กําหนด

ขอจํากัดทางดานเน้ือหาโฆษณา ระยะเวลา รวมถึง

กฎที่เก่ียวกับ Teleshopping แตนอกเหนือจาก 

Ofcom แลว สหราชอาณาจักรมีการจัดตั้งองคกร

อิสระในการกํากับดูแลธุรกิจโฆษณาโดยเฉพาะ ซึ่ง

รวมไปถึงธุรกิจโฆษณาในบริการโทรทัศนแบบ 

On-Demand ดังนี้

 (1) คณะกรรมการดานมาตรฐานโฆษณา 

(The Broadcasting Committee of Advertising 

Practice: BCAP) ทําหนาที่ออกแนวปฏิบัติ (Code 

of Practice) เพื่อกํากับดูแลมาตรฐานดานเนื้อหา

โฆษณา ตารางการโฆษณา ความถ่ีของโฆษณา 

ความเหมาะสมของโฆษณาตามประเภทรายการ 

รายการเด็กและขาวจะอยูภายใตการกํากับดูแล

ที่เขมงวดมากกวารายการอื่น ๆ
14
 

 (2) องค กร Advertising Standard 

Authority (ASA) เปนองคกรอิสระ (Self-

Regulation) ในการระงับขอพิพาทระหวางธุรกิจ

โฆษณา (ไมรวมเฉพาะแคกิจการโฆษณาในโทรทศัน) 

รวมถึงการโฆษณาในบริการ On-Demand ดวย
15

แตกิจการ On Demands บางประเภทจะมกีารกํากับ

ดูแลเร่ืองการโฆษณาโดย UK Code of Non-

Broadcast Advertising, sales promotion and 

direct marketing (CAP Code)

4. การกํากับดูแล OTT ในกิจการ

 โทรทัศนของสหราชอาณาจักร

 4.1 กฎหมาย

 ในชวงเริม่แรก สหราชอาณาจกัรมกีารกํากับ

ดแูล OTT ในกิจการโทรทศันบริการแบบไมเขมงวด 

14 
House of Lords. (2009). The British Film and Television Industries. Communications Committee to the 

 Parliament [Website], retrieved from http://www.publications.parliament.uk/pa/Id200910/Idcomuni/37/3707.htm

 (accessed 16 October 2020).

15 
Open Society Institute. (2005). Television across Europe, regulation, policy and independence: United 

 Kingdom, EU Monitoring and Advocacy Programme (EU MAP), p. 1619.
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(Light Touch) ผานกฎหมาย The Communi-

cations Act (2003) ในปจจุบัน กรอบการกํากับ

ดูแล OTT ในกิจการโทรทศันของสหราชอาณาจักร

มีความชัดเจนมากขึ้นจากการที่ Ofcom มีอํานาจ

ในการกํากับดูแล OTT เพื่อให ประชาชนใน

สหราชอาณาจักรไดประโยชนจากการเปลีย่นแปลง

เทคโนโลยีใหไดมากที่สุด กรอบการกํากับดูแลของ 

Ofcom ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของสหภาพ

ยุโรปซึ่งเริ่มตนจากแนวคิดที่วา OTT เปนบริการ

ที่ไมสามารถกํากับดูแลดวยกฎหมายฉบับเดียวได

เนื่องจาก OTT ประกอบไปดวยบริการหลายสวน 

ไดแก สวนที่เปนบริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Communications Services) สวนที่

เปนบริการเน้ือหาหรือโสตทัศน (Audiovisual 

Services) และสวนที่เปนบริการเทคโนโลยีขอมูล 

(Information Society Services) ซึ่งสําหรับ OTT 

ในแตละสวนของการใหบริการก็จะมีกฎหมายกํากับ

ดูแล ไดแก 

 (1) สําหรับ OTT ที่เปนบริการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส จะอยูภายใตกฎหมาย Electronic 

Communications Services Directive (ECS) 

ซึ่งมีการปรับปรุงลาสุดเปนกฎหมายที่มีชื่อวา 

European Electronic Communications Codes 

2018 (EECC) ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 และมีผลบังคับใชวันที่ 21 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563

 (2) บรกิารเน้ือหาหรอืบริการโสตทศัน จะอยู

ภายใตกฎหมาย Audiovisual Media Services 

Directive (AVMSD) ฉบับแกไขซึ่งมีผลบังคับ

ใชวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 กฎหมายฉบับนี้

ในปจจุบันมีการขยายขอบเขตใหสามารถกํากับ

ดูแล OTT ได ถึงแมสหราชอาณาจักรจะออกจาก

การเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปแลว แตในทาง

กฎหมายสหราชอาณาจักรก็ยังยอมรับกฎเกณฑ 

AVMSD มาปรับใชในกฎหมายของตน

 (3) บริการเทคโนโลยีขอมูล (Information 

Society Services) จะอยู ภายใต กฎหมาย 

Information Society Services Directive 2015 

(ISS) มีผลบังคับใชวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 จากอิทธิพลของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ที่มีตอสหราชอาณาจักร ทําใหสหราชอาณาจักร

นําหลักการของสหภาพยุโรปมาประยุกตใชกับ

กฎหมายของตัวเองเพื่อที่ใหสามารถกํากับดูแล

OTT ได ดังนี้ 

 (1) กฎหมาย The Communications Act

(2003) ไดมีการปรับปรุงลาสุดใน Part 4A ให

สามารถกํากับดแูลผูประกอบการทีใ่หบริการเน้ือหา

ตามสั่ง หรือเรียกวา “On-Demand Programme 

Service (ODPS)” ซึ่งครอบคลุมผูประกอบการ

โทรทศันแบบดยูอนหลงั (TV Catch-up) ผูประกอบ

การที่ใหบริการภาพยนตรออนไลน (Online Film 

Services) และผูใหบริการเน้ือหารายการ (Library 

of Archive Content) ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจาก

ประเภทของบริการที่ถูกกํากับดูแล บริการ ODPS 

ก็เขาขายเปนบริการ OTT เชนเดียวกัน ตาม

กฎหมาย The Communications Act (2003) 

 (2) ผูใหบริการ OTT มหีนาทีต่องปฏิบตัติาม

ประกาศการกํากับดูแล OPDS ซ่ึงเปนประกาศที่

ออกมาภายใตกฎหมาย The Communications 

Act (2003) เพื่อกําหนดรายละเอียดในการกํากับ

ดูแล เชน การกํากับเน้ือหารายการไมใหมีเน้ือหา
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ที่อันตราย (Harmful Material) สําหรับการกํากับ

ดแูลโฆษณาใน OTT องคกร Ofcom จะกํากับดแูล

รวมกับ Advertising Standard Authority (ASA) 

ในรปูแบบการกํากับดแูลรวมกัน (Co-Regulation) 

ซึ่ง ASA เปนผูกําหนดกฎเกณฑเร่ืองการโฆษณา

ในบริการ OTT ถาหากผูใหบริการ OTT ไมปฏิบัติ

ตามกฎหมาย The Communications Act (2003) 

องคกร Ofcom มีอํานาจในการสั่งใหระงับรายการ 

หรือสัง่ใหผูประกอบการดาํเนินการใด ๆ  เพือ่ใหเกิด

การปฏิบัติตามกฎหมายได

 (3) The Communications Act (2003) 

กําหนดให Ofcom สามารถออกขอกําหนดเพือ่การ

เก็บคาธรรมเนียมแบบขั้นบันไดสําหรับผูใหบริการ 

OTT โดยพจิารณาผลประกอบการ ถาผลประกอบ

การประจําปนอยกวา 10 ลานปอนดจะไมตองเสีย

คาธรรมเนียม ถามีผลประกอบการระหวาง 10-50 

ลานปอนด จะเสียคาธรรมเนียม 2,073 ปอนด 

ถามีผลประกอบการ 50 ลานปอนดขึ้นไปจะเสีย

คาธรรมเนียม 4,146 ปอนด

 (4) ในปจจุบนั สหราชอาณาจักรมกีารจัดทาํ

รางนโยบายวาดวยการปองกันภัยออนไลน (White 

Paper on Online Harms 2019)
16 

ที่เสนอกรอบ

ในการปกปองผูบริโภคจากภัยที่เกิดจากบริโภคสื่อ

ออนไลนซึ่งรวมถึง OTT ที่เขมงวดมากขึ้น พรอม

กับกําหนดหนาทีใ่หผูใหบรกิาร OTT จะตองมรีะบบ

ปองกันภัยออนไลนในการใหบริการ เชน รายการ

ที่ออกอากาศจะตองไมมีเน้ือหาที่ไมเหมาะสมกับ

เยาวชน หรือตองมีกลไกรับเรื่องรองเรียนจาก

ผูบริโภคเมื่อเกิดภัยออนไลนจากการรับบริการ 

เปนตน

 4.2 ระบบใบอนุญาต

 การใหบริการ OTT ไมมีการกําหนดให

ผู ประกอบการ OTT ตองมีใบอนุญาตในการ

ดําเนินการ แต The Communications Act 

(2003) กําหนดใหผูประกอบการ OTT จะตองแจง

(Notify) ตอ Ofcom และชําระคาธรรมเนียม 

(Notification Fee) กอนทีจ่ะเริม่ใหบริการ และผูให

บริการ OTT ตองมีการแจง Ofcom อีกครั้งเมื่อ

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือ

เมื่อจะยุติการใหบริการ

 4.3 การกํากับดูแลเนื้อหา

 การใหบริการ OTT นั้น ตองปฏิบัติตามกฎ

ขอที่ 11 ของประกาศการกํากับดูแล ODPS ซึ่งได

กลาวถึงเน้ือหารายการที่ตองไมเปนอันตรายเพื่อ

คุมครองผูชมที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป นอกจากน้ัน

ยังมีกฎขอที่ 12 วาดวยเรื่องการหามการสนับสนนุ

สินคาบุหรี่และยาสูบ นอกจากน้ี Ofcom ยังมี

มาตรการกํากับดูแลเน้ือหา OTT ในสามระดับ 

(Three-tier Test) ดังนี้

 ระดับ 1 การกํากับดูแลเน้ือหาที่กอใหเกิด

อันตราย (Harm) การกลาวหา (Offence) และ

ความไมเปนกลาง (Impartiality) ซึง่การกํากับดแูล

ระดับนี้จะบังคับใชกับผูใหบริการทุกราย 

16 
UK Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2019). Online Harms White Paper 8 April 2019 [Website]. 

 Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

 data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf (accessed 16 April 2021).
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 ระดับ 2 การกํากับดูแลเน้ือหาที่จะตอง

ประกอบดวย รายการที่ผลิตโดยผูผลิตรายการ

อิสระ (Independent Producer) ไมนอยกวา

รอยละ 25 การกํากับดูแลระดับน้ีใชบังคับเฉพาะ

ผูใหบริการโทรทัศนสาธารณะเทานั้น

 ระดบั 3 การกํากับดแูลเน้ือหาในเรือ่งเก่ียวกับ

คุณภาพของรายการและเรื่องอื่น ๆ โดยใหเปนไป

ตามแนวทางที่ Ofcom กําหนด การกํากับดูแล

ระดับน้ีใช บังคับเฉพาะผู  ให บริการโทรทัศน 

สาธารณะเทาน้ัน นอกจากการกํากับดูแลของ 

Ofcom แลว ในการกํากับดูแลดานเนื้อหายังตอง

เปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวใน AVMSD ของ

สหภาพยโุรปในประเดน็เร่ืองขอกําหนดใหมสีดัสวน

รายการสวนใหญผลิตโดยประเทศในทวีปยุโรป
17 

การกํากับดูแลดานเน้ือหาของ OTT ภายใต 

AVMSD มุงเนนทีจ่ะคุมครองผูเยาวในเรือ่งเน้ือหา

ของสื่อที่แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงทางรางกาย

และจิตใจ
18
 และมีการปรับปรุงใหครอบคลุมการ

กํากับดูแลบริการ OTT ทั้งในดานการคุมครอง

จากภัยออนไลน (Online Safety) และการกําหนด

มาตรการสําหรับบริการสื่อดิจิทัล (Digital Media 

Services) นอกจากนื้ The Association for TV 

On-Demand (ATVOD) ออกมาตรฐานการกํากับ

ดูแลเน้ือหาของกิจการโทรทัศนแบบตามสั่ง (TV 

On-Demand) ซึ่งกําหนดหนาที่ของผูใหบริการ

ที่ตองมีความรับผิดชอบดานเน้ือหา (Editorial 

Rules) ในการกลั่นกรองเน้ือหาใหเหมาะสมกอน

ออกสูสาธารณะ และหามเผยแพรรายการทีม่เีน้ือหา

ยุยงใหเกิดความเกลียดชัง และความรุนแรง
19

 4.4 การกํากับดูแลโฆษณา

 สําหรับเร่ืองการโฆษณาใน OTT กฎหมาย 

AVMSD ยกเลิกขอกําหนดเดิมที่ให จํากัดให

ผูประกอบการโฆษณาไดไมเกิน 12 นาทีตอชั่วโมง 

มาเปนใหผูประกอบการเลือกเวลาการโฆษณาได

โดยอิสระแตตองไมเกินรอยละ 20 ของเวลาที่ออก

อากาศในชวง 6.00-18.00 และไมเกินรอยละ 20 

ของเวลาทีอ่อกอากาศในชวง 18.00-เทีย่งคนื ทัง้น้ี 

เพื่อรองรับรูปแบบของการชมรายการโทรทัศนที่

เปลีย่นไปโดยการเขามาของเทคโนโลยสีมยัใหม ซึง่

สหราชอาณาจักรก็ไดนําขอกําหนดจาก AVMSD 

มาบังคับใชในประเทศดวย
20

 4.5 การเรียกเก็บคาธรรมเนียม OTT

 ตามกฎหมาย The Communications Act 

(2003) ผูใหบริการ OTT จะถูกเก็บคาธรรมเนียม

การแจงการใหบริการ (Notification Fee) โดยจะ

ใชโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมแบบขั้นบันไดโดย

17 
AVMS Directive, preamble para 65.

18
 Article 12 of AVMS Directive.

19 
M.J. Starks. (2014). Digital Convergence and Content Regulation. Journal of European Television History & Culture, 

 3 (6). p. 127.

20 
European Commission. (2020). Revision of the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) [Website]. 

 Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd 

 (accessed 2 June 2021).
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พิจารณาตามผลประกอบการ โดยที่ผูใหบริการ 

OTT ขนาดเล็กซึ่งมีผลประกอบการประจําปนอย

กวา 10 ลานปอนด จะไมตองเสยีคาธรรมเนียมผูให

บริการ OTT ที่มีผลประกอบการประจําประหวาง 

10 ถึง 50 ลานปอนด จะเสียคาธรรมเนียม 2,073 

ปอนด สําหรับผูใหบริการ OTT ที่มีผลประกอบ

การประจําปมากกวา 50 ลานปอนด จะเสียคา

ธรรมเนียม 4,146 ปอนด จากเว็บไซตของ Ofcom 

พบวา มีผูประกอบการ OTT หลายรายอยูในบัญชี

รายชื่อเปนผู ประกอบการที่ ถูกกํากับดูแลโดย 

Ofcom แตไมปรากฏชื่อผูประกอบการรายใหญ

อยาง Netflix หรือ Apple TV เน่ืองจากขอ 368A 

ของกฎหมาย The Communications Act (2003) 

กําหนดใหกฎหมายที่บังคับใชกับผูประกอบการ 

ODPS หรือ On-Demand Programme Service 

น้ันบังคับใชไดเฉพาะกับผู ประกอบการที่อยู ใน

สหราชอาณาจักรเทานั้น
21

 4.6 การสนับสนุน OTT ของภาครัฐ

 Britbox เปนผูประกอบการ OTT ที่เกิด

จากการรวมทุนระหวาง BBC และ ITV เพื่อให

บรกิารใน สหราชอาณาจักร สหรฐัอเมริกา ประเทศ

แคนาดา และประเทศออสเตรเลีย เน้ือหาของ 

Britbox จะเนนไปที่ภาพยนตรและ series ของ

สหราชอาณาจักร เน่ืองจากรายไดสวนใหญของ 

BBC มาจากคาธรรมเนียมการรับชมโทรทัศน 

(TV License Fee) จากทุกครัวเรือนที่มีการรับชม

โทรทัศนของสหราชอาณาจักร ดังน้ัน การจัดตั้ง 

OTT อยาง Britbox จึงถือเปนการสนับสนุนให

เกิดผูประกอบการ OTT เพื่อแขงขันในตลาดทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ

 ในสหราชอาณาจักร OTT สามารถทาํรายได

อยางตอเน่ืองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยใน

ชวง 10 ปที่ผานมา รายไดของ OTT ในกิจการ

โทรทศันเพิม่ขึน้อยางมนัียสาํคญัจาก 11 ลานปอนด

ในป พ.ศ. 2549 จนมาเปน 3,130 ลานปอนดในป 

พ.ศ. 2562 ในขณะที่กิจการโทรทัศนแบบดั้งเดิม

มีรายไดลดลงหรือคงที่ทั้งหมด ไมวาจะเปนรายได

จากคาสมาชิกที่เก็บจากผูบริโภค รายไดจาก

คาโฆษณา และรายไดของสถานีโทรทัศนที่ไดรับ

การอุดหนุนโดยรัฐ 

 การใหบริการแบบ OTT มีบทบาทมากขึ้น

จากการที่ประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต

อยางกวางขวาง จะเห็นไดจากขอมูลในตารางที่

แสดงใหเห็นวา OTT เปนกิจการประเภทเดียวที่มี

21 
368A Meaning of on-demand programme service. (1) For the purposes of this Act, a service is an “on-demand 

 programme service” if—

 (a) its principal purpose is the provision of programmes the form and content of which are comparable to

  the form and content of programmes normally included in television programme services;

 (b) access to it is on-demand;

 (c) there is a person who has editorial responsibility for it;

 (d) it is made available by that person for use by members of the public; and

 (e) that person is under the jurisdiction of the United Kingdom for the purposes of the Audiovisual 

  Media Services Directive.
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รายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง 

พ.ศ. 2562 ในขณะที่โทรทัศนดั้งเดิมมีรายไดลดลง 

จากขอมูลของ Ofcom ในป พ.ศ. 2563 พบวา

ในตลาดของสหราชอาณาจักร มีผูใหบริการ OTT 

หลัก ไดแก Amazon prime VDO, Apple TV+ 

(เขาตลาดป พ.ศ. 2562), BritBox (เขาตลาดป พ.ศ. 

2562), Disney+ (เขาตลาดป 2563), Netflix

และ Now TV ผูใหบริการ OTT มแีนวโนมวาจะได

รับรายไดเพิ่มมากขึ้นจากคาสมาชิกและคาโฆษณา

ที่สามารถเก็บไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทุกป ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความนิยมของประชาชนในการใชบริการ

โทรทัศนบนแพลตฟอรมออนไลน

 สหราชอาณาจักรไดมีการแกกฎหมาย The 

Communications Act (2003) ในชวงปลายป 

พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับกฎเกณฑ AVMSD 

ของยุโรป ใหสามารถกํากับดูแล OTT ได ซึ่งรวม

ถึงบริการโทรทศันแบบดยูอนหลงั (TV Catch-up) 

บรกิารภาพยนตรออนไลน (Online Film Services) 

และบริการเนื้อหารายการ (Library of Archive 

Content) ดังน้ัน ปจจุบันสหราชอาณาจักรจึงมี

กรอบกฎหมายที่ชัดเจนในการกํากับดูแล OTT

ถึงแมจะไมใชรูปแบบการกํากับดูแลผูใหบริการ 

OTT ผานใบอนุญาตก็ตาม แตผูใหบริการ OTT 

มีหนาที่แจง (Notify) ตอ Ofcom และชําระ

คาธรรมเนียม (Notification Fee) กอนที่จะเริ่มให

บริการ และตองแจงถึงการเปลีย่นแปลงบรกิารทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยสําคัญ รวมถึงตองแจง 

Ofcom เมื่อยุติการใหบริการดวย

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นวา 

Ofcom เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนผูกํากับดูแล

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมเหมือนประเทศไทย แตเมื่อกิจการ

โทรทัศนมีการเปลี่ยนผานมาสูยุคที่ OTT เขามามี

บทบาท Ofcom ก็มีการขยายอํานาจในการกํากับ

ดูแลเพื่อที่จะสามารถกํากับดูแล OTT ได ดังน้ัน 

สาํหรบัประเทศไทย จึงควรมกีารเพิม่อาํนาจ กสทช. 

ใหสามารถกํากับดูแล OTT ได โดยเพิ่มขอบเขต

อาํนาจในพระราชบญัญตัอิงคกรจัดสรรคลืน่ความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการระบุอํานาจหนาที่ของ 

กสทช.

 ในสวนของการกํากับดูแลเน้ือหา Ofcom 

กาํหนดใหผูใหบรกิาร OTT มีหนาที่ตองปฏบิัตติาม

กฎหมาย The Communications Act (2003) ใน

สวนของการกํากับเน้ือหารายการไมใหมีเน้ือหาที่

อนัตราย (Harmful Material) และตองไมมเีน้ือหา

ทีเ่ปนอนัตรายตอผูเยาว ในสวนของการกํากับดแูล

โฆษณาใน OTT องคกร Ofcom จะกํากับดูแล

รวมกับ Advertising Standard Authority (ASA) 

ในรปูแบบการกํากับดแูลรวมกัน (Co-Regulation) 

ซึ่ง ASA เปนผูกําหนดกฎเกณฑเร่ืองการโฆษณา

ที่จะใหบริการ OTT ปฏิบัติตาม หากผูใหบริการ 

OTT ไมปฏิบตัติามกฎหมาย The Communications 

Act (2003) องคกร Ofcom มีอํานาจในการสั่งให

ระงับรายการ หรือสั่งใหผูประกอบการดําเนินการ

ใด ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายได

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย จะเห็นวา

ประเทศไทยสามารถกําหนดใหมีกรอบการกํากับ

ดูแลดานเน้ือหาไปในพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

2551 ซึง่เปนกฎหมายหลกัในการกํากับดแูลกิจการ
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โทรทัศน เหมือนอยางที่ Ofcom ใชกฎหมาย The 

Communications Act (2003) กํากับดูแลเนื้อหา

ของ OTT ซึ่งในพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน พ.ศ. 2551 

สามารถกําหนดวิธีการเขามาจดทะเบียนแจงเปน

ผูใหบริการ OTT หรือจะใชวิธีการออกใบอนุญาต

ใหผูประกอบการ OTT เพื่อให กสทช. สามารถ

กํากับดูแลได พรอมทั้งกําหนดคาธรรมเนียม

การใหบรกิาร OTT (ในกรณีการเขามาจดทะเบยีน

แจงเปนผูใหบริการ) หรือคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(ในกรณีการออกใบอนุญาต) นอกจากนี้ พระราช-

บญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 ควรตองกําหนดขอบเขตและ

วิธีการกํากับเน้ือหา OTT ทั้งในสวนของเน้ือหา

รายการและเนื้อหาโฆษณา
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