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Abstract
Demand of technology usage is rapidly growing during
the last decade not only in the individual level but also in
organization level. User can gain the competitive advantage,
make a difference and create value on business through the
use of technology, in particular information and communication
technology (ICT). There are many forms of using ICT in the
convergence era. Over-the-Top (OTT) is one among many
forms that growing steadily. OTT service provider is a content
providers but without the right of the content. Specifically,
OTT services can be divided into three categories: OTT
Communication Service, OTT Application and OTT Content.
The OTT service is the innovation which influencing on
business strategy of entrepreneur and competition level in the

บทคัดย่อ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นประกอบกับผู้ประกอบการมุ่งสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่า
เพิ่มในแง่ธุรกิจ รูปแบบของการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีจึง
เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบหนึ่งที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องคือ การบริการแบบ Over-the-Top (OTT) นับ
เป็นส่วนหนึง่ ของเป็นการให้บริการทีเ่ กิดจากการหลอมรวม
สื่อ ผู้ให้บริการ OTT เป็นผู้ให้บริการการเนื้อหาแต่ไม่มีสิทธิ์
ในเนื้อหานั้น ลักษณะการให้บริการ OTT แบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ OTT บริการการสื่อสาร (Communication
Service) OTT โปรแกรมประยุกต์ (Application) และ OTT
เนื้อหา (Content) OTT ถือเป็นนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
กำ�หนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งมีผลต่อการกำ�หนดแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ผลกระทบของ OTT ที่มีผลต่อ
ผูบ้ ริโภคและการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารผ่านกรอบแนวคิดของระบบนิเวศใหม่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งมีการนำ�เสนอตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ

ICT sector and affect the consumer at the end. This article
aims to present and discuss the impact of OTT on consumer
and competition in ICT sector by employing the New ICT
ecosystem framework. The relevant examples from both
domestic and international are also presented.
Keywords: Over-the-Top, New ICT ecosystem.

1. บทนำ�
การหลอมรวมสื่อ (Media convergence) เป็นการพัฒนา
เข้ามาใกล้กันของเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นการวิวัฒนาการ
มาพบกันของเทคโนโลยี 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีการ
แพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology)
เทคโนโลยีการพิมพ์ ( Print and Publishing Technology) และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) โดยมี
เทคโนโลยี สื่ อ สารโทรคมนาคม (Telecommunication
Technology) เป็นปัจจัยสนับสนุน [1] การหลอมรวมสือ
่ ไม่ได้
ทำ�ให้สอื่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุและสือ่ อืน่ ๆ มีการเปลีย่ นแปลงเป็น
สื่อใหม่หรือสื่อเก่าเหล่านั้นหายไปในทันทีทันใด แต่สื่อเก่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
หากพิจารณาความนิยมของสือ่ สามารถดูได้จากค่าใช้จา่ ย

* วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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โฆษณาในสือ่ ทัง้ หมด สำ�หรับในประเทศไทย พบว่า ปี 2556
ค่าใช้จ่ายโฆษณามีการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า โดยสื่อโทรทัศน์มีสัดส่วนจำ�นวนเงินโฆษณา
สูงสุด แต่สื่ออินเทอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 53.1 [2] ประกอบกับจากการสำ�รวจของสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริโภคมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 18.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 22.4 ในปี 2553 ผูบ้ ริโภค
สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ในหลายช่องทาง อาทิ
โดยผ่ า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ พ กพาหรื อ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เป็ น ต้ น สำ � หรั บ การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยนั้ น โครงข่ า ยไร้ ส าย (อาทิ
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น) น่าจะ
เป็นช่องทางทีใ่ ห้บริการแก่ผใู้ ช้บริการได้ครอบคลุมมากทีส่ ดุ
เนื่องจากจำ�นวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากกว่า
จำ�นวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 63.4 [3]
นอกจากนี้ หากพิจารณาลักษณะการใช้บริการของผู้ใช้
บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ผ่ า นมาในประเทศไทย พบว่ า
สัดส่วนรายด้านมิใช่บริการเสียงและบริการเสียง (Non-voice/
voice ratio) พบว่า สัดส่วนรายได้ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
บริการมิใช่เสียง ซึ่งหมายถึงบริการข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 19.48 ในปี 2551 เป็นร้อยละ
59.77 ในปี 2556 [4] เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีพ่ บว่า จำ�นวนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ กี ารรับชมไฟล์
วิดีโอเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบของ HTTP Live
Streaming (HLS) ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์พกพา [5]
Over-the-Top (OTT) นับเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
ที่มิใช่บริการเสียง เนื่องจากเป็นบริการเกี่ยวกับการรับชม
ไฟล์ภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรือ
โทรทัศน์ โดยผูใ้ ห้บริการ OTT เป็นผูใ้ ห้บริการเนือ้ หาแต่ไม่มี
สิทธิ์ในเนื้อหานั้น OTT จึงถือเป็นนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การกำ�หนดกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการทัง้ ธุรกิจกระจายเสียง
และโทรคมนาคม รวมทัง้ มีผลต่อกำ�หนดแนวโน้มการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด
ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์อธิบายลักษณะของ
บริการ OTT และนำ�กรอบแนวคิดของระบบนิเวศใหม่ใน
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อธิบายผลกระทบของ OTT ที่มีต่อผู้บริโภคและการแข่งขัน
ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับ
นำ � เสนอตั ว อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ระบบนิเวศใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(New ICT Ecosystem) เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสาน
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ และวิ วั ฒ นาการทาง
ธรรมชาติ ใ นการอธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร [6] โดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้รับอิทธิพล
มาจากแนวคิดของอัลเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) ในปี
คศ. 1890 โดยอัลเฟรด มาร์แชล กล่าวไว้วา่ การเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงเชิงพลวัตมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงเชิงสถิตย์ [7] แต่อัลเฟรด มาร์แชล ไม่ได้
ระบุชดั เจนว่ามีปจั จัยใดบ้างทีม่ ผี ลทำ�ให้เกิดเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจเชิงพลวัต ต่อมาในปี คศ. 1911 โจเชฟ ชุมปีเตอร์
(Joseph Schumpeter) ได้ นำ � เสนอผลงานชื่ อ “ทฤษฎีก าร
พัฒนาเศรษฐกิจ” (The Theory of Economic Development)
โดยโจเชฟ ชุมปีเตอร์ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างสรรค์ การ
มีความคิดและนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนวัตกรรมอาจจะ
เป็นการผลิตสินค้าใหม่หรือที่มีคุณภาพใหม่ การใช้วิธีการ
ผลิตใหม่ การเปิดตลาดใหม่ การค้นพบแหล่งวัตถุดิบใหม่
หรือการจัดองค์การใหม่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหาร
และการดำ�เนินการ นวัตกรรมจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากจุดดุลยภาพเดิม นวัตกรรม
จะเกิดขึน้ ได้จะต้องมีผปู้ ระกอบการการผลิต (Entrepreneurs)
ที่มีความคิดใหม่กล้าเสี่ยงและลงทุน [8] จากกระบวนการ
ดังกล่าวทำ�ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจำ�เป็นต้องหาทางใน
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพือ่ สร้างผล
ตอบแทนเพิ่มให้กับองค์กร ทำ�ให้องค์กรเกิดกำ�ไรจากการ
ผูกขาด (monopoly profit) ในขณะเดียวกันเกิดเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ บางส่วนพยายามที่จะลอกเลียน
แบบนวัตกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการรายเดิมจำ�เป็นต้อง
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ปรับตัวและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นตลอดเวลา รูปแบบการ
ชั้นที่ 2 เป็นชั้นของผู้ให้บริการโครงข่าย โดยผู้ให้บริการ
แข่งขันที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเป็น การทำ�ลายอย่างสร้างสรรค์ โครงข่ายอาจให้บริการโครงข่ายอย่างเดียวหรือเกิดจากการ
(Creative Destruction)
รวมตัวกันของผู้ผลิตในชั้นที่ 1 โดยผู้ให้บริการจะทำ�หน้าที่
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวในระบบเศรษฐกิจสอดคล้องกับ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในหลายรูปแบบ อาทิ กิจการ
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Chales กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เป็นต้น
Darwin) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ในสองประเด็นคือ ผูใ้ ห้บริการทีอ
่ ยูใ่ นชัน้ นี้ ได้แก่ NTT Docomo France Telecom
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และแนวความคิดเกี่ยวกับ MCOT และ DTAC เป็นต้น
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมของ
ชั้นที่ 3 เป็นชั้นของผู้ให้บริการเนื้อหาและโปรแกรม
ผู้ประกอบการจำ�เป็นต้องอาศัยความหลากหลายของผู้ที่มี ประยุกต์ ผูใ้ ห้บริการเนือ้ หาจะใช้บริการของผูใ้ ห้บริการในชัน้
ส่วนเกีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการ ที่ 2 เป็นช่องทาง (platform) ในการผลิต หรือส่งผ่านเนื้อหา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด จะสามารถอยู่ ร อดได้ ภ ายใต้ ไปยังผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย (ภาคครัวเรือน ภาคเอกชน
ภาวการณ์แข่งขันหรือการเปลี่ยนแปลง
ภาครัฐ) คือชั้นที่ 4 โดยผู้ให้บริการเนื้อหาได้แก่ Google
การนำ�แนวคิดทัง้ สองมาผสมผสานกันจึงเกิดเป็นแนวคิด Facebook WhatsApp Skype และ Youtube เป็นต้น
เศรษฐศาสตร์เชิงวิวัฒนาการมาพัฒนาที่สามารถนำ�มาใช้
อธิบายความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วของในระบบ ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์พน้ื ฐานของผูป้ ระกอบการในชัน้ ต่างๆ
   ระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเวศใหม่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ในรูปแบบ
   การสือ่ สาร
แผนภูมิชั้น (Layer model) [6] ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ชั้น แต่ละชั้น
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 1
ความสัมพันธ์

ผูบริโภค
ผูใหบริการเนื้อหาและโปรแกรม
ประยุกต
ผูใหบริการโครงขาย
ผูผลิตหรือจําหนายอุปกรณและ
อุปกรณโครงขาย

ภาพที่ 1 แผนภูมชิ นั้ แสดงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศใหม่
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [6]
ในชั้นที่ 1 เป็นชั้นของผู้ผลิตหรือจำ�หน่ายอุปกรณ์และ
อุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ย อาทิ ผู้ ผ ลิ ต คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล เราเตอร์ (router) และสวิ ต ช์
(switches) เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการที่อยู่ในชั้นนี้ ได้แก่
Microsoft Alcatel-Lucent และ Cisco เป็นต้น
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ตัวอย่าง

1. ผู้ผลิตหรือจำ�หน่ายอุปกรณ์
และอุปกรณ์โครงข่ายกับผู้ให้
บริการโครงข่าย

Alcatel-Lucent ขายอุปกรณ์

2. ผู้ให้บริการโครงข่ายกับผู้ให้
บริการเนื้อหาและโปรแกรม
ประยุกต์

DTAC ให้บริการ 3G

3. ผู้ให้บริการเนื้อหาและ
โปรแกรมประยุกต์กับผู้บริโภค

ผู้บริโภคสามารถชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

การสื่อสารให้กับ DTAC

4. ผู้ผลิตหรือจำ�หน่ายอุปกรณ์
ครอบครัว ก. ซื้อเราเตอร์เพื่อเป็น
และอุปกรณ์โครงข่ายกับผู้บริโภค อุปกรณ์ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ภายในบริเวณบ้าน
5. ผู้ผลิตหรือจำ�หน่ายอุปกรณ์
และอุปกรณ์โครงข่ายกับผู้ให้
บริการเนื้อหาและโปรแกรม
ประยุกต์

Google

ใช้วิธีหลีกเลี่ยงระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
บราวเซอร์ Internet Explorer ของ
Microsoft เพื่อเข้านำ�ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานไปใช้ต่อ

6. ผู้ให้บริการโครงข่าย
กับผู้บริโภค

ผู้บริโภคสามารถชมรายการ
โทรทัศน์ของช่อง MCOT ได้
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บทความวิชาการ : Over-the-Top (OTT): สงครามที่เพิ่งเริ่มต้นในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนภูมชิ นั้ ของระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางที่ 2 ลักษณะการให้บริการ OTT [10]
และการสือ่ สาร แสดงให้เห็นว่าการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ความเร็วขั้นต่ำ�
รูปแบบ
ในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถ
OTT
สำ�หรับคุณภาพ
การให้บริการ
เกิดขึน้ ได้จากความร่วมมือหรือการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
การบริการที่ดี
ที่ อ ยู่ ใ นชั้ น เดี ย วกั น และระหว่ า งชั้ น หากพิ จ ารณาความ บริการการสื่อสาร การสื่อสารทางเสียง 1-2 เมกะบิตต์
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ต่อวินาที (Mbps)
สัมพันธ์ระหว่างชั้นต่างๆ จะเห็นได้ว่า แต่ละชั้นมีความ (Communication
Service )
อาทิ
VoIP, Skype,
สัมพันธ์ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์และพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อ
Whatsapp เป็นต้น
ให้งา่ ยแก่การทำ�ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์พนื้ ฐานระหว่าง
กต์
เครือข่ายสังคม
1 เมกะบิตต์ต่อวินาที
ชั้ น ในระบบนิ เ วศใหม่ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ โปรแกรมประยุ
(Application)
(Mbps)
ออนไลน์ อาทิ
การสื่อสาร จึงขอยกตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1
Facebook, Twitter,
LinkedIn

3. OTT กับระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรอบแนวคิ ด เรื่ อ งระบบนิ เ วศใหม่ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ห้บริการ OTT ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการทีอ่ ยูใ่ นชัน้ ที่ 3 จะ
มีความสำ�คัญมากขึน้ และการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ
ผู้ให้บริการที่อยู่ในชั้นเดียวกันและระหว่างชั้นได้
รายได้ของการให้บริการแบบ OTT ใน 3 ทวีป คือ
อเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ มีมลู ค่าเท่ากับ
8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตสูงมากกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้มีการ
คาดการณ์ว่าการแข่งขันในตลาดการให้บริการ OTT ยังคง
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามปริ ม าณการเพิ่ ม ขึ้ น และความ
ทั น สมั ย ของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาและโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ โดยในปี 2558 มีการคาดการณ์ว่า รายได้ของการ
ให้บริการแบบ OTT ใน 3 ทวีปจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 พันล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ [9]
ลักษณะการให้บริการ OTT แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
OTT บริการการสื่อสาร (Communication Service) OTT
โปรแกรมประยุกต์ (Application) และ OTT เนือ้ หา (Content)
สำ�หรับรายละเอียดของแต่ละบริการ OTT สามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 2
จากรูปแบบการให้บริการ OTT ในตารางที่ 2 จะเห็นได้
ว่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายกับ
ผู้ให้บริการเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์ ผู้ให้บริการเนื้อหา
และโปรแกรมประยุกต์กบั ผูบ้ ริโภค และผูใ้ ห้บริการโครงข่าย
กับผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยังส่งผล
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เนื้อหา (Content)

เป็นต้น

การรับชมวิดีโอ
ตามสั่ง
( Video on Demand)

เช่น Youtube, Netflix,
Apple TV

เกมออนไลน์
ฟังเพลง/วิทยุ
ออนไลน์

6-10 เมกะบิตต์
ต่อวินาที (Mbps)
1-4 เมกะบิตต์
ต่อวินาที (Mbps)
1-3 เมกะบิตต์
ต่อวินาที (Mbps)

กระทบโดยอ้ อ มไปยั ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ผ ลิ ต หรื อ
จำ � หน่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โครงข่าย และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตหรือจำ�หน่าย
อุ ป กรณ์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเนื้ อ หาและ
โปรแกรมประยุกต์เช่นกัน
ผูใ้ ห้บริการ OTT จำ�เป็นต้องอาศัยโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ผู้ให้บริการโครงข่าย เพื่อเป็นช่องในการกระจายการสื่อสาร
และเนื้อหาไปยังผู้บริโภค อาทิ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงข่ายวงจรเช่า (Leased
line) เป็นต้น ผูใ้ ห้บริการ OTT ไม่จ�ำ เป็นต้องเสียค่าใช้บริการ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว แต่อย่างใด เนื่องจาก
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ผู้ ชำ � ระค่ า บริ ก ารการใช้ โ ครงข่ า ย ส่ ว นผล
ตอบแทนที่ผู้ให้บริการ OTT จะได้รับมาจากค่าโฆษณาผ่าน
เนื้อหา ลักษณะของการให้บริการโครงข่ายดังกล่าวเรียกว่า
ตลาดสองทาง (Two sided market) [11-12]
ในด้านหนึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องตอบสนองต่อผู้
บริโภคโดยนำ�เสนอคุณภาพการให้บริการที่ดีและเหมาะสม
กับค่าใช้จา่ ยทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายไป แต่ในอีกด้านหนึง่ ผูใ้ ห้บริการ
โครงข่ายจะต้องตอบสนองต่อผู้ให้บริการ OTT โดยดูแล
และอาจเพิ่มช่องทางหรือขยายขนาดความกว้างของช่อง
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สัญญาณ (Bandwidth) เพื่อให้การดาวน์โหลดหรืออัพโหลด
ข้อมูลสามารถทำ�ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นของ
การเพิ่ ม ช่ อ งทางหรื อ ขยายขนาดความกว้ า งของช่ อ ง
สัญญาณสำ�หรับผู้ให้บริการ OTT นั้น ยังเป็นประเด็นที่
ถกเถียงกันและยังหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
แรงจูงใจในการลงทุนของผูใ้ ห้บริการโครงข่ายและต้นทุนของ
ผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมและการ
ขยายตัวของการใช้บริการ OTT
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า ผูใ้ ห้บริการ
มีแนวโน้มความสนใจสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ สร้าง
คุณค่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Value creation) ให้เกิดขึ้น
มากกว่าการแข่งขันโดยตรง [13-14] รูปแบบของความ
ร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ มีได้หลายรูปแบบ อาทิ การเสนอบริการขาย
พ่วง [15-16] การเข้าถึงบริการหลัก [17] และการบูรณาการ
เทคโนโลยี [18] ซึ่ ง อาจจะเห็ น ได้ จ ากตั ว อย่ า งของการ
ร่วมมือกันของ OTT โปรแกรมประยุกต์ (Application) ซึ่ง
ได้แก่กรณี Facebook ได้ทำ�การเข้าซื้อ WhatsApp ในวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2557 ในมูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจาก WhatsApp เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ OTT บริการ
สือ่ สารทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ตลาดโลก [19] การเข้าซื้อดังกล่าวเป็นการเพิ่มฐานผู้ใช้
บริการและเพิ่มมูลค่าของกิจการ หรือตัวอย่างของความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการในการให้บริการ OTT แบบ
เนื้อหา ซึ่งการให้บริการเนื้อหา มี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่
เนื้อหาที่สร้างและนำ�เสนอโดยผู้ใช้งาน (User-generated
content) ผู้ให้บริการ อาทิ Google และ Youtube จึงทำ�หน้าที่
เพี ยงให้ บ ริ ก ารช่ อ งทางในการนำ�เสนอ เผยแพร่เนื้อ หา
เท่านั้น ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ (Premium
Content) เช่น เพลง และภาพยนตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ในต่าง
ประเทศผู้ให้บริการเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จัดรูปแบบเนื้อหาโดย
เก็บค่าบริการจากผูใ้ ช้ เนือ่ งจากเนือ้ หาดังกล่าวมีลขิ สิทธิแ์ ละ
มีต้นทุนในการผลิตสูง เช่น Netflix Hulu และ iTunes Store
เป็นต้น [20]
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือการเติบโตของผูใ้ ช้บริการ Netflix
โดย NetFlix คื อ ผู้ บุ ก เบิ ก การให้ บ ริ ก ารวี ดิ โ อรายการ
ภาพยนต์และโทรทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้
ต้องเสียค่าบริการรายเดือน ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่าง
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Netflix กับ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในรูปแบบ

ของเคเบิลและดาวเทียมนั้น คือผู้ใช้จะสามารถเลือกชม
รายการตามความต้องการ (On Demand) และสามารถใช้
บริ ก ารได้ จ ากทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ที่ มี อุ ป กรณ์ ใ นการเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต เช่น Smart TV กล่อง Set Top Box SmartPhone
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น Netflix
ได้รับความนิยมมากในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมี
จำ�นวนสมาชิกชมมากกว่า 23 ล้านคน และสามารถรับชม
ผ่านสัญญาณภาพทีม่ คี วามละเอียดสูง (High definition) โดย
Netflix เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ใช้การจราจรข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 29.7 เมื่อเปรียบเทียบกับ
YouTube ทีป
่ ริมาณการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีเพียงร้อยละ 14.8 เท่านัน้ [21] อย่างไรก็ดี ความสำ�เร็จของ
Netflix เป็ น ความสำ � เร็ จ เฉพาะในตลาดที่ พั ฒนาแล้ วเช่น
สหรัฐ หากเปรียบกับทัง้ โลก พบว่าผูใ้ ห้บริการ Pay TV ต่างๆ
อาทิ HBO Comcast ยังคงมีจำ�นวนสมาชิกที่สูงกว่า Netflix
มาก
สำ�หรับในประเทศไทย รูปแบบของการให้บริการเนื้อหา
แบบ User-Generated Content และโมเดลทางธุรกิจที่ไม่เก็บ
ค่าบริการจะได้รับความนิยม มากกว่ารูปแบบของ Premium
Content แต่มีผู้ประกอบการบางราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำ�กัด นำ�เสนอการให้
บริการที่ให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถรับ
ชมรายการประเภท Multimedia อาทิ รายการโทรทัศน์ฟรีทวี ี
TV on demand และวิทยุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในประเทศ หรือที่เรียกว่าการให้บริการ IPTV ซึ่ง
บริ ษั ท ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ทริ ป เปิ ล ทรี
อินเทอร์เน็ต จำ�กัด (มหาชน) นำ�เสนอเป็นบริการเสริมจาก
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเราเตอร์ และ
Set Top Box โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังแสดงในภาพที่ 2
ในขณะที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำ�กัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สำ�หรับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท
แต่บริษทั จะคิดค่าบริการตามจำ�นวนรายการทีเ่ ลือกชมแม้วา่
รูปแบบการให้บริการ OTT เนื้อหา โดยเฉพาะ Premium
content ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ ไ ม่ ชั ด เจนนั ก สำ � หรั บ ตลาดใน
ประเทศไทย แต่ ค วามต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
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ความเร็ ว สู ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รั บ ชมรายการต่ า งๆ จะส่ ง ผล สามารถในการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ การลงทุ น ในระยะยาว
กระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมและกระจายเสียง นอกจากนี้ ก ารนำ � ระบบคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยมาใช้ อ าจเปลี่ ย น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อินเทอร์เน็ตให้เหมือนสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน เช่น ทีวี
หนังสือ ทีผ่ ใู้ ห้บริการเครือข่ายสามารถควบคุมได้วา่ ผูบ้ ริโภค
สามารถเข้าถึงเนือ้ หาใดได้ ทำ�ให้อนิ เทอร์เน็ตไม่ได้เป็นพืน้ ที่
เสรีภาพอย่างแท้จริง [22]
อย่างไรก็ตาม การเก็บเงินจากผู้ให้บริการเนื้อหาจะยิ่ง
ทำ � ให้ ผู้ บ ริ โ ภคใช้ น วั ต กรรมใหม่ ๆ เหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะบริการทางอินเทอร์เน็ต
ใหม่ๆ อย่างการส่งวีดโี อสดผ่านอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่าง เช่น
การแพทย์ทางไกล Telemedicine การผ่าตัดผ่านกล้องโดย
การส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ไปยั ง แพทย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
สถานที่ผ่าตัด หากใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันยัง
ทำ�ได้ยาก แต่หากมีการแบ่งช่องทางพิเศษสำ�หรับการผ่าตัด
ภาพท่ี 2 รูปแบบการให้บริการ IPTV ของบริษทั ทีโอที จำ�กัด นี้ ก็จะสามารถแยกการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ การผ่าตัดออกจาก
(มหาชน) [22]
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ความบั น เทิ ง อย่ า งการเล่ น เกมส์
ออนไลน์ของคนทั่วไป ส่งผลให้จราจรทางเน็ตไหลไปได้เร็ว
4. ผลกระทบต่อการแข่งขันและผู้บริโภค
ขึน้ การเก็บค่าบริการจากผูบ้ ริการเนือ้ หาให้เป็น “ศูนย์” ตาม
จากรูปแบบการให้บริการ OTT ในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว นโยบายเครือข่ายที่เป็นกลาง (Net Neutrality) นั้น จึงมีแต่
จะเห็นได้วา่ ปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การให้บริการเติบโตได้อย่าง จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเท่านั้น [23]
รวดเร็วตามความต้องการของผูบ้ ริโภคคือ โครงข่ายพืน้ ฐาน
จะเห็นได้ว่า การเติบโตของบริการ OTT และประเด็น
ที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตประจำ�ที่ ถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดการเก็บเงินจากผู้ให้บริการเนื้อหา
ความเร็วสูง (Fixed Broadband) หรือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ให้บริการโครงข่ายกับผู้ให้
ความเร็วสูง (Mobile Broadband)
บริการเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์ในระบบนิเวศใหม่ของ
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ผู้ให้บริการ OTT จำ�เป็นต้องอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นช่องในการ
ผลกระทบถัดมาคือการแข่งขันกับ Pay TV ทั้งนี้ ผู้ให้
กระจายการสือ่ สารและเนือ้ หาไปยังผูบ้ ริโภค โดยผูใ้ ห้บริการ บริการ Pay TV ได้แก่ สือ่ เคเบิลทีวี และทีวดี าวเทียม ซึง่ ถือว่า
ไม่ได้จา่ ยผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ผใู้ ห้บริการโครงข่าย ซึง่ อาจ เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นชั้ น เดี ย วกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร OTT
ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของโครงข่ายขาดแรงจูงใจในการลงทุน เนื้ อ หา (Content) ในระบบนิ เ วศใหม่ ข องเทคโนโลยี
โครงข่ายเพิม่ รวมทัง้ การเพิม่ ขนาดและขยายความกว้างของ สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้นการเพิ่มรูปแบบการให้
ช่องสัญญาณเช่นกัน อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังมีการ บริการในชั้นเดียวกันส่งผลให้จำ�นวนผู้ให้บริการและความ
ถกเถียงกันและยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด เนื่องจากเป็นที่รู้กัน รุนแรงของการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วย
ว่า OTT ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การเติ บ โตของ OTT กำ � ลั ง เป็ น บทพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
หากมีการคิดรายได้จากผู้ให้บริการเนื้อหา นักลงทุนใน ผู้บริโภคสามารถเปิดไฟล์มัลติมีเดียบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์เน็ตอาจจะไม่กล้า ที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆ โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่ง
เนื่องจากมีต้นทุนในการลงทุนที่สูงขึ้น และยังเป็นการเปิด (Streaming) ได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ความ
โอกาสให้ บ ริ ษั ท ใหญ่ ๆ กี ด กั น ตลาดได้ ส่ ง ผลต่ อ ความ เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตพัฒนาการทาง
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บทความวิชาการ : Over-the-Top (OTT): สงครามที่เพิ่งเริ่มต้นในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านความเร็วและพืน้ ทีค่ รอบคลุมเอือ้ อำ�นวยให้การให้บริการ
OTT ในรู ป แบบต่ า งๆ มี โ อกาสสามารถแข่ ง ขั น และแย่ ง
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของสื่ อ เคเบิ ล ที วี แ ละดาวเที ย มได้ ไ ม่
ยากนัก
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า วคื อ
ผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคจะมีความยืดหยุ่นในการเลือก
เวลาที่ จ ะดู ไ ด้ ด้ ว ยตั ว เอง ไม่ ต้ อ งถู ก กำ � หนดโดยสถานี
ผู้บริโภคสามารถรับชมได้จากอุปกรณ์หลากหลาย แต่สิ่งที่
ยังคงเป็นสิ่งท้าทายสำ�หรับผู้ให้บริการ OTT คือ การเพิ่ม
ความหลากหลายในเนื้อหาที่นำ�เสนอ การประกันความ
ต่อเนื่องของสัญญาณ (Session continuity) และคุณภาพของ
บริการ (Quality of Service) เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจสำ�หรับ
ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน การเติบโตทีร่ วดเร็วของ
การให้บริการ OTT และการเพิ่มขึ้นของความหลากหลาย
ของเนื้อหา อาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคหากผู้บริโภคขาด
การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนควรมีบทบาทร่วมกันเพือ่ กำ�หนดทิศทางการ
กำ�กับดูแลเนื้อหาที่นำ�เสนอ พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้
ของผู้ บ ริ โ ภคให้ ก้ า วทั น เทคโนโลยี แ ละรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ
เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น สำ � หรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การให้บริการและความต้องการใช้บริการ OTT ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องยังคงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแข่งขันใน
ธุรกิจนี้และยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ใน
ทันที อาทิ แรงจูงใจในการลงทุนของผู้ให้บริการโครงข่าย
การแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการ Pay TV คุณภาพการให้บริการและ
การสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของผูบ้ ริโภค เป็นต้น ดังนัน้ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีบทบาทร่วมกันเพื่อกำ�หนด
ทิศทางการกำ�กับดูแลในส่วนของโครงข่ายพื้นฐานที่ใช้ใน
การรับส่งสัญญาณและสร้างความตระหนักรูข้ องผูบ้ ริโภคให้
ก้าวทันเทคโนโลยีและรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ รองรับกับรูปแบบการ
ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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