
 

การจดัสรรคล่ืนความถ่ีส าหรับ “ทีวดิีจิตอล” ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2556 ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัอีกจุดหน่ึงของอุตสาหกรรม

โทรทศัน์ในประเทศไทย เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบ “ใบอนุญาต” ภายใตค้ล่ืนความถ่ีใหม ่จากท่ีถูกผกูขาดโดยระบบทีวขีอง

รัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวแีอนะล็อกเดิม มานานหลายสิบปี 

การเปล่ียนผา่นมาสู่ระบบใบอนุญาตทีวดิีจิตอล จะเป็นโอกาสใหก้ลุ่มทุนหนา้ใหม่เขา้มาร่วมด าเนินธุรกิจโทรทศัน์แบบฟรีทีวี 

(free-to-air) มากข้ึน ช่วยท าลายการผกูขาดภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัจะส่งผลกระทบต่อสายสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง

ของกลุ่มทุนส่ือเดิมอีกดว้ย 

เพื่อใหเ้ขา้ใจทิศทางของความเปล่ียนแปลงในยคุทีวดิีจิตอลอยา่งครอบคลุม จึงตอ้งวเิคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมทีวทีั้งใน

แง่เศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อม  ๆกนั  

 

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิการเมือง 
ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย 
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 มิติดา้นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย 

มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรทศันใ์นภาพรวม 

ส่ือโทรทศัน์ถือเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอตัราการเขา้ถึงประชากร 98% และเป็นแหล่ง 

รวมเม็ดเงินจากการโฆษณามูลค่ามหาศาล มูลค่าโฆษณารวมของส่ือโทรทศัน์ในปี 2555 จากขอ้มูลของ AGB 

Nielsen Media Research อยูท่ี่ 68,105 ลา้นบาท คิดเป็น 58% ของเมด็เงินทั้งหมด ในอุตสาหกรรมโฆษณา 

โดยรวม1  และมูลค่าโฆษณาก็สูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี 

สดัส่วนการใชจ่้ายโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ปี 2555                                                มูลค่าการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

                                                     

              

 

 

 

 

 

       

ทีม่า : AGB Nielsen Media Research                                                              ทีม่า : AGB Nielsen Media Research 

การแข่งขนัของสถานีโทรทศันใ์นระบบฟรีทีวี 
ปัจจุบนัประเทศไทยมี “ฟรีทีว”ี หรือทีวภีาคพื้นระบบแอนะล็อกทั้งหมด 6 ช่อง โดยแบ่งเป็น 

 ช่องของหน่วยงานรัฐด าเนินการเอง 3 ช่องคือ  ช่อง 5 (กองทพับก) ช่อง 9 (อสมท.) และช่อง 11 (กรม

ประชาสัมพนัธ์)  

 ช่องท่ีหน่วยงานรัฐใหส้ัมปทานแก่เอกชนด าเนินการ 2 ช่องคือ ช่อง 3 (สัมปทานจาก อสมท. ใหก้ลุ่ม

บริษทั BEC) และช่อง 7 (กองทพับกใหส้ัมปทานแก่กลุ่มบริษทั BBTV)  

 ทีวสีาธารณะของหน่วยงานอิสระของรัฐ ไดแ้ก่ Thai PBS 

                                                           
1 รายงานประจ าปี 2555 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) หน้า 28 

หน่วย : ลา้นบาท 
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ปัจจุบนัความนิยมของฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง สามารถจดัอนัดบัความนิยม (ขอ้มูลปี 2555)2 ไดด้งัน้ี 

1. ช่อง 7 – 47% 

2. ช่อง 3 – 33% 

3. ช่อง 9 – 8% 

4. ช่อง 5 – 6% 

5. Thai PBS – 4% 

6. ช่อง 11 – 1% 

 

 

 

ความนิยมของสถานีโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) ทั้ง 6 ช่อง วดัตามจ านวนผูช้ม (ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี อสมท. ปี 2555) 

จะเห็นวา่สัดส่วนผูช้มรวมกนัช่องทีวเีอกชนช่อง 3 และช่อง 7 รวมกนัไดม้ากถึง 80% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด 

เหลือท่ีวา่งใหฟ้รีทีวช่ีองอ่ืนๆ เพียง 20% เท่านั้น 

อยา่งไรก็ตามถา้พิจารณาจาก 

“สัดส่วนรายได”้ แทนจ านวน

ผูช้มโดยตรงแลว้ ฟรีทีวช่ีอง

อ่ืนๆ นอกจากช่อง 3 และช่อง 

7 มีสัดส่วนรายไดเ้ยอะกวา่

ส่วนแบ่งตลาดอยา่งมี

นยัส าคญั โดยช่อง 7 มีสัดส่วน

รายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงท่ี 31% 

ตามดว้ยช่อง 3 ท่ี 28% ในขณะท่ีช่อง 9 มีสัดส่วนรายไดสู้งถึง 19% ใกลเ้คียงกบัช่อง 5 ท่ีมีสัดส่วนรายได ้18% 

(ไม่นบั Thai PBS ท่ีไม่หารายไดจ้ากการโฆษณา) 

  

                                                           
2 รายงานประจ าปี 2555 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) หน้า 39 



ถา้ลองเทียบขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์โดยตรง จะพบวา่แต่ละปีบริษทั

เหล่าน้ีมีรายรับอยูใ่นระดบัพนั-หม่ืนลา้นบาท และมีก าไรอยูใ่นระดบัพนัลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

เม่ือเทียบกบัขนาดธุรกิจเฉล่ียในประเทศไทย  

 

หมายเหตุ: ใชข้อ้มูลจากรายงานประจ าปีของบริษทัมหาชนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 (ช่อง 3, อสมท, True ใชเ้ฉพาะขอ้มูล

ของ True Visions) ส่วนขอ้มูลรายไดข้องช่อง 7 มาจากงบการเงินปี 2554 ของ บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ  ากดั ท่ียืน่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์

 มิติดา้นการเมืองของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย 

แนวทางการผกูขาดธุรกิจของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยนั้นชดัเจนวา่ใชก้ารผกูสัมพนัธ์กบัอ านาจ 

ทางการเมือง ทั้งการเมืองเชิงโครงสร้าง-สถาบนัท่ีเป็นทางการ (เช่นอ านาจการครอบครองคล่ืนความถ่ีของ 

หน่วยงาน) และสายสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มทุนธุรกิจส่ือกบัขั้วอ านาจทางการเมือง เพื่อผกูขาดช่องทางการท าธุรกิจ 

และกีดกนัไม่ใหก้ลุ่มทุนส่ืออ่ืนๆ สามารถเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์ไดใ้นลกัษณะเดียวกนั 

เราสามารถแยกแยะ ความสัมพนัธ์ เชิงอ านาจของสถานีฟรีทีว ี6 ช่องเดิม ไดด้งัน้ี 

ช่อง 3 

บริหารจดัการโดยกลุ่มบริษทั บีอีซี เวลิด ์จ  ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่ง

ประเทศไทย มีสัดส่วนผูถื้อหุ้นเป็นของตระกลูมาลีนนท ์51.03%3 

                                                           
3 รายงานประจ าปี 2555 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) หน้า 75 

http://www.becworld.com/download/th_annual_2555.pdf 
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ช่อง 3 ประกอบกิจการสถานีโทรทศัน์ โดยผา่นสัญญาสัมปทานกบัรัฐวสิาหกิจคือ องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทย หรือ อสมท. (ปัจจุบนัแปรรูปเป็น บริษทั อสมท จ ากดั มหาชน แลว้) โดยอายสุัญญาสัมปทาน

ส้ินสุดใน พ.ศ. 2563 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม บีอีซี เวลิด ์กบั อสมท. ใน

ประเด็นเร่ืองสัญญาสัมปทานถูกวพิากษว์จิารณ์มาแลว้

หลายคร้ัง โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองอ านาจของ อสมท. 

ในการต่ออายสุัญญาสัมปทานในช่วงเปล่ียนผา่นของ

การก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ และประเด็นดา้นรายไดจ้ากสัญญาสัมปทานในการต่ออายเุม่ือ พ.ศ. 2553 (ช่วง

รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) อีก 10 ปี ซ่ึง อสมท. ไดรั้บเงินเพียง 405 ลา้นบาท ในขณะท่ีตวัเลขรายไดป้ระเมิน

น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 7,000 ลา้นบาท ปัจจุบนัประเด็น การต่อ สัญญาสัมปทานช่อง 3 ยงัอยูใ่นการสอบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)4 

สายสัมพนัธ์ระหวา่งตระกลูมาลีนนท ์ผูถื้อหุน้ใหญ่ของช่อง 3 กบักลุ่มอ านาจทางการเมืองคือ นายประชา มาลี

นนท ์อดีตกรรมการรองผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จ  ากดั เป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งพรรคไทยรักไทย 

และเคยเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงในรัฐบาลทกัษิณ5 

ช่อง 5 

โครงสร้างการบริหารของ สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 (ททบ.5) อยูภ่ายใตค้ล่ืนความถ่ีของกองทพับก 

โดยผูบ้ญัชาการทหารบก จะมีต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

สถานะทางนิติบุคคลของ ททบ.5 จึงอยูภ่ายใตก้องทพับก ไม่ไดมี้สภาพเป็นรัฐวสิาหกิจแบบเดียวกบั อสมท. การ

ด าเนินงานจึงอยูภ่ายใตข้องผูบ้ญัชาการทหารบก ท่ีระบุไวใ้น “พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503” ตามประกาศพระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบบัท่ี 6) 

พ.ศ. 2543 กระทรวงกลาโหมจะน าศกัยภาพในดา้นการอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศและ

การพลงังานทหารท่ีมีอยู ่มาช่วยในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกองทพัและพฒันาประเทศ แต่ไม่ไดก้ล่าวถึง

การด าเนินการดา้นวทิยโุทรทศัน์โดยตรง6 

                                                           
4 เดลินิวส์, ดีเอสไอเรียกผู้บริหารช่อง3-อสมท.แจงฮัว้ตอ่สญัญา, 2 มกราคม 2556, http://www.dailynews.co.th/crime/175860 

5 วิกิพีเดีย, ประชา มาลีนนท์, http://th.wikipedia.org/wiki/ประชา_มาลีนนท์ 

6 ASTV ผู้จดัการออนไลน์, เกิดอะไรขึน้กบัช่อง 5! ผลประโยชน์ใคร?, 25 มิถนุายน 2547, 

http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000013046  

http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000013046


ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของช่อง 5 ถือเป็นอ านาจ

เชิงโครงสร้างภายใตร้ะบบราชการไทย ไม่ไดเ้ป็น

สายสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มทุนทางการเมืองโดยตรง 

แต่เป็นการฉวยโอกาสของกองทพับกไทยในการ

ถือครองคล่ืนความถ่ีวทิย-ุโทรทศัน์ เป็นช่องทางหารายได ้โดยไม่ผา่นกระบวนการจดัสรรคล่ืนความถ่ีของ

หน่วยงานราชการฝ่ังพลเรือนนัน่เอง 

ช่อง 7 

บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ  ากดั (BBTV) ถูกจดัตั้งข้ึนเป็นผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 เป็น

สถานีโทรทศัน์สีแห่งแรกของประเทศไทย ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2510 อนัเป็นยคุท่ีจอม

พลประภาส จารุเสถียร ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้นก าลงัเรืองอ านาจ 

ช่อง 7 ประกอบกิจการโดยผา่นสัมปทานคล่ืนความถ่ีจากกองทพับก โดยสัมปทานจะหมดอายใุนปี 2566 และ

กลุ่มทุนท่ีเป็นเจา้ของบริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุจ  ากดั คือ ตระกลูกรรณสูต (ซ่ึงเป็นเครือญาติกบัจอมพล

ประภาส) และตระกลูรัตนรักษ ์(เจา้ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารนครหลวงไทย และปูนซีเมนตน์ครหลวง

ไทย)7 

การด าเนินธุรกิจของช่อง 7 ใชส้ายสัมพนัธ์ทางตระกลูกรรณสูตท่ีใกลชิ้ดกบักองทพับก เพื่อไดม้าซ่ึงสัญญา

สัมปทานในตน้ทุนท่ีถูกมากเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากค่าโฆษณา ช่อง 7 ตอ้งจ่ายใหก้องทพับกปีละประมาณ 150 

ลา้นบาท8 เทียบกบัรายไดปี้ละประมาณ 6,500 ลา้นบาท และก าไรสุทธิปีละประมาณ 3,200 ลา้นบาท9 

ช่อง 9 

โครงสร้างองคก์รของช่อง 9 คือบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงแปรรูปมาจากรัฐวสิาหกิจ องคก์าร

ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกันายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั บริษทั อสมท จ ากดั 

(มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมีหน่วยงานของรัฐบาล 

ถือหุน้ในสัดส่วน 77.28% (กระทรวงการคลงั 65.80% และธนาคารออมสิน 11.48%)10 

                                                           
7 Siam Intelligence, หรือคณุแดงจะโบกมือลาช่อง 7 สี ทีวีเพื่อใคร?, 9 พฤษภาคม 2552, 

http://www.siamintelligence.com/khun-daeng-to-say-good-bye-on-channel-7/ 
8 อดิศกัด์ิ ลิมปรุงพฒันกิจ, "คล่ืนรบกวน"ดิจิทลัทีวี(2) : สนามแขง่ขนัท่ี"ยงั"ไมเ่ท่าเทียม, กรุงเทพธุรกิจ, 24 มีนาคม 2556, 

http://bit.ly/ZVmvVh 
9 ข้อมลูจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ข้อมลูรายได้ของบริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั ในปี 2554 
10 รายงานประจ าปี 2555 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) หน้า 94 

ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจของ ช่อง 5 ถือเป็นอ านาจ 
เชิงโครงสร้างภายใต้ระบบราชการไทย ไม่ได้เป็น
สาย สมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทุนทางการเมืองโดยตรง 



เน่ืองจาก อสมท ยงัมีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษทัจึงมาจาก 

รัฐบาลในขณะนั้น ซ่ึงจากประวติัท่ีผา่นมาของ อสมท ประธานคณะกรรมการบริษทัจะมาจากคน ของ

นกัการเมืองโดยตรง (บางส่วนของคณะกรรมการจะมาจากขา้ราชการประจ า เช่น ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และ

กระทรวงการคลงั) และมีบทบาทในการคดัเลือกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยประธานกรรมการ อสมท คน

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) คือนายสุธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลทกัษิณ 1 และผูร่้วมก่อตั้งพรรคไทยรัก

ไทย 

โดยสรุปแลว้คือ สถานะของ อสมท ท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจของรัฐ ท าใหถู้กแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ผา่นการตั้ง

คณะกรรมการ และท าใหทิ้ศทางการน าเสนอเน้ือหาของ อสมท ข้ึนกบัพรรคการเมือง ท่ีมีอ านาจในรัฐบาลของ

ช่วงเวลานั้นๆ กรณีตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือกลุ่มเนชัน่ท่ีเขา้มาผลิตรายการให ้อสมท ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ พรรคประชาธิปัตย ์ไม่ไดท้  ารายการต่อในสมยัของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ท่ีน าโดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

ช่อง 11 

ช่อง 11 หรือ NBT ด าเนินการภายใตช่ื้อ สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานใตส้ังกดั

กรมประชาสัมพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี ถือเป็นสถานีโทรทศัน์ของรัฐบาลเตม็ตวั มีหนา้ท่ีเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาล ต่างไปจากช่อง 9 ท่ีบริหารงานในรูปแบบ ของรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมี

เป้าหมายในทางธุรกิจดว้ย 

การท่ีช่อง 11 มีสถานะเป็นทีวขีองรัฐบาลโดยตรง ท าใหภ้าคการเมืองมีอ านาจสั่งการช่อง 11 อยา่งเตม็ท่ี และใน

ประวติัศาสตร์การเมืองไทยตลอดมา ช่อง 11 ก็ถูกใชเ้ป็น “กระบอกเสียงของรัฐบาล” เม่ือมีความขดัแยง้ทาง

การเมืองเกิดข้ึน 

ตวัอยา่งการแทรกแซงของฝ่าย

การเมืองต่อช่อง 11 ท่ีชดัเจนคือ ใน 

พ.ศ. 2550-2551 ช่วงท่ีพรรคพลงั

ประชาชน จดัตั้งรัฐบาลสมคัร สุนทร

เวช กลุ่มคนเส้ือแดงเขา้มามีบทบาทกบัการ จดัการรายการ ในช่อง 11 เป็นอยา่งมาก แต่เม่ือเกิดการเปล่ียนขั้วทาง

การเมืองเป็นรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย ์ระหวา่ง 

พ.ศ. 2551-2554 ก็ส่งผลใหก้ลุ่มคนเส้ือแดงตอ้งออกไปจากช่อง 11 และกลายเป็นคนท่ีมีสายสัมพนัธ์กบัพรรค 

ประชาธิปัตยเ์ขา้มาจดัรายการแทน 

การทีช่่อง 11 มีสถานะเป็นทีวขีองรัฐบาลโดยตรง ท าให้ภาค

การเมืองมีอ านาจส่ังการช่อง 11 อย่างเต็มที ่และในประวตัิศาสตร์

การเมืองไทยตลอดมา ช่อง 11 กถู็กใช้เป็น “กระบอกเสียงของ

รัฐบาล” เมื่อมีความ ขัดแย้งทางการเมืองเกดิขึน้ 

 



Thai PBS 

Thai PBS เป็นทีวสีาธารณะ (public television) เกิดข้ึนจาก พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียง และแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยมีโครงสร้างองคก์รคือ องคก์ารกระจายเสียง และแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และออกอากาศโดยใชค้วามถ่ีของสถานีไอทีวเีดิม 

ตวัโครงสร้างองคก์รของ ส.ส.ท. ถือเป็นนิติบุคคลมหาชน มีกระบวนการคดัเลือกคณะกรรมการนโยบาย (เทียบ

ไดก้บัคณะกรรมการของบริษทัเอกชน) โดยคณะกรรมการสรรหาท่ีประกอบดว้ยนายกสมาคม วชิาชีพต่างๆ 

และขา้ราชการประจ า ส่วนท่ีมาของรายไดม้าจากภาษีดา้นสุราและยาสูบ ในอตัรา 1.5% ของภาษีท่ีเก็บไดใ้นแต่

ละปี (หรือไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท) 

โครงสร้างองคก์รของ ส.ส.ท. ถูกออกแบบใหเ้ป็นอิสระจากทุนเอกชน (ไม่มีการโฆษณา) และรัฐ (เป็น

หน่วยงานอิสระ) อยา่งไรก็ตาม การก่อตั้ง Thai PBS ในสมยัรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ ซ่ึงมาจากการ

รัฐประหาร พ.ศ. 2549, การใชค้วามถ่ีท่ียดึมาจากสถานีไอทีว ี(ซ่ึงกลุ่มบริษทัชินคอร์ปเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) และ

กลุ่มบุคคลากรท่ีเขา้ไปท างานกบัสถานียคุแรกๆ มีกลุ่มท่ีเป็นฝ่ายต่อตา้น พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นจ านวนไม่

นอ้ย ท าให ้Thai PBS ยงัถูกมองวา่เป็นส่ือโทรทศัน์ท่ีมีแนวโนม้จะต่อตา้นขั้วการเมืองฝ่ายพรรคเพื่อไทย-ตระกลู

ชินวตัรอยู ่

 การเปล่ียนผา่นทางเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย 
แมค้วามพยายามในการผกูขาดจ านวนสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยไวท่ี้ 6 ช่องผา่นกลไก เชิงอ านาจรัฐจะ

ประสบความส าเร็จจนคงสถานะของการผกูขาด (status quo) มาหลายสิบปี แต่กระแสเทคโนโลยี ดา้นการแพร่

สัญญาณโทรทศัน์แบบใหม่ๆ ก าลงัเร่ิมท าลายการผกูขาดแบบน้ีลงไป 

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ในระดบันานาชาติแกปั้ญหาช่องสัญญาณจ ากดัดว้ยการแพร่ภาพดว้ยระบบดิจิทลัภาคพื้น 

(digital terrestrial TV) แต่ดว้ยปัญหาเร่ืองสุญญากาศอ านาจขององคก์รก ากบัดูแลของประเทศไทย ท่ีไม่สามารถ

ตั้ง กสช. ไดต้ามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท  าใหก้ารผลกัดนัทีวดิีจิทลัคา้งคามานาน กลุ่มทุนส่ือท่ีตอ้งการ

เป็นเจา้ของสถานีทีวขีองตวัเองจึงหนัไปใชเ้ทคโนโลยอ่ืีนๆ อยา่งเคเบิลทีวแีละ ดาวเทียมแทน 

ทีวดีาวเทียมเป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บความนิยมมากกวา่เคเบิลทีว ีเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองพื้นท่ีการใหบ้ริการ นอ้ย

กวา่มาก ทีวดีาวเทียมเป็นเทคโนโลยท่ีีมีมานานพอสมควร แต่ไม่ไดรั้บความนิยมในวงกวา้งมากนกั จนกระทัง่

ช่วงหลงั พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ความวุน่วายทางการเมืองกลายเป็นแรงจูงใจใหก้ลุ่มส่ือต่างๆ หนัมาท าทีวี

ดาวเทียมอยา่งจริงจงัเพื่อหลีกเล่ียง “การเซ็นเซอร์โดยรัฐ” ของสถานีฟรีทีวใีนระบบเดิม เน้ือหาท่ีหลากหลาย



และหาไม่ไดใ้นส่ือทัว่ไป บวกกบัความต่ืนตวัทางการเมืองของประชาชน ท าใหที้วดีาวเทียมไดรั้บความนิยม

มากข้ึน 

 
 สว่นแบง่ตลาดการรับชมทวีีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ข้อมลูจากผลส ารวจของ ABG Nielsen Media Research11 

หลงัจากนั้นมา ทีวดีาวเทียมเปล่ียนตวัเองจาก “ทีวทีางเลือกดา้นการเมือง” กลายเป็น “ทีวธุีรกิจเตม็ตวั” ในเวลา

อนัรวดเร็ว กลุ่มทุนส่ือภาคเอกชนท่ีไม่ใช่ช่อง 3 และช่อง 7 ต่างหนัมาท าทีวผีา่นดาวเทียมกนัถว้นหนา้ ส่งผลให้

เกิดความหลากหลายทางเน้ือหามากข้ึน 

ปัจจยัดา้นการตลาดของภาคเอกชน ผนวกกบัรูปแบบเน้ือหาท่ีหลากหลายกวา่ฟรีทีว ีราคาอุปกรณ์ดาวเทียม ท่ีถูก

ลงมาก และขอ้ดีของเทคโนโลยดีาวเทียมท่ีใหส้ัญญาณภาพคมชดั กวา่ทีว ีในระบบ ภาคพื้นแบบเดิม ท าให้อตัรา

การรับชมทีวขีองคนไทยกลายมาอยูบ่นเทคโนโลยดีาวเทียมมากถึง 45% ของตลาดทั้งหมด และถา้รวมสัดส่วน

เขา้กบัทีวทีางเลือกอ่ืนๆ คือเคเบิลทีวแีละทีวแีบบ บอกรับสมาชิกของ True Visions ส่งผลใหก้ลุ่มผูช้มทีวท่ีีไม่ได้

ใชเ้สากา้งปลา-หนวดกุง้แบบเดิมมีมากถึง 65% หรือคิดเป็นจ านวน 22.6 ลา้นครัวเรือน 

อยา่งไรก็ตาม รายการท่ีเผยแพร่ในระบบทีวี

ดาวเทียมทุกยีห่อ้นั้นมีช่องรายการของฟรีทีว ี6 ช่อง

เดิมอยูด่ว้ย และผูช้มทีวดีาวเทียมไม่นอ้ยก็เลือกดูฟรี

ทีว ี6 ช่องผา่นเทคโนโลยดีาวเทียม ดว้ยเหตุผลทั้ง

เร่ืองความคมชดักวา่ระบบกา้งปลาเดิม และเหตุผลวา่ฟรีทีวมีีเน้ือหาท่ีน่าสนใจมากกวา่ 

สัดส่วนรายไดข้อง “สถานีทีวดีาวเทียม” จึงยงัไม่เยอะนกัเม่ือเทียบกบั “ฟรีทีว”ี ท่ีสามารถฉายบนดาวเทียม 

ไดด้ว้ย โดยรายไดจ้ากการโฆษณาบนทีวดีาวเทียมใน พ.ศ. 2555 (นบัเฉพาะเดือนมกราคม-พฤศจิกายน) อยูท่ี่

                                                           
11 รายงานประจ าปี 2555, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน), หน้า 39 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีทวีดีาวเทยีมช่วยให้

กลุ่มทุนส่ืออื่นๆ สามารถเป็นเจ้าของสถานีทวีีของ

ตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยอ านาจรัฐ

 



ประมาณ 9,560 ลา้นบาท ถือวา่ยงัไม่เยอะนกัเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากโฆษณาของอุตสาหกรรมทีวใีนภาพรวมปี 

2555 ท่ี 68,105 ลา้นบาท ถึงแมร้ายไดข้องทีวีดาวเทียมจะเติบโตในอตัราท่ีสูง (เพิ่มข้ึน 35% เทียบกบัปี 2554) ก็

ตาม12 

กล่าวโดยสรุปแลว้ เทคโนโลยทีีวดีาวเทียมช่วยใหก้ลุ่มทุนส่ืออ่ืนๆ สามารถเป็นเจา้ของสถานีทีวขีองตวัเองได้

โดยไม่ตอ้งอาศยัอ านาจรัฐ ถือเป็นการท าลายการผกูขาดช่องสถานีทีวไีดส้ าเร็จ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความนิยมใน

เน้ือหาของฟรีทีวเีดิมท าใหค้นส่วนใหญ่ยงัเลือกใหเ้วลากบัการชมช่องฟรีทีวอียูม่าก และยงัส่งผลให ้

อุตสาหกรรมทีวดีาวเทียมยงัมีสัดส่วนรายไดท่ี้นอ้ยกวา่ช่องฟรีทีวีเดิมอยูอี่กมาก แมจ้ะมีอตัราการเติบโตอยูใ่น

ระดบัสูงก็ตาม 

แผนการจดัสรรใบอนุญาตทีวดิีจิตอลของ กสทช. 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีไว ้3 ประเภท13 14 ไดแ้ก่ 

 ใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสาธารณะ ผูข้อใบอนุญาตตอ้งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่รวม

รัฐวสิาหกิจ สมาคม-มูลนิธิท่ีไม่แสวงผลก าไร สถาบนัการศึกษา 

 ใบอนุญาตประกอบกจิการทางธุรกจิ ผูข้อใบอนุญาตตอ้งเป็นบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 

 ใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชน ผูข้อใบอนุญาตตอ้งเป็นสมาคม-มูลนิธิท่ีไม่แสวงผลก าไรทาง

ธุรกิจ และเนน้การด าเนินกิจการโทรทศัน์เพื่อชุมชน 

กฎหมายก าหนดใหก้ารจดัสรรใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจตอ้งใชว้ธีิประมูลเท่านั้น ในขณะท่ี

ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะและบริการชุมชน ใหใ้ชว้ธีิคดัเลือกคุณสมบติั (beauty contest) 

ตามท่ีคณะกรรมการ กสทช. ก าหนด  

เง่ือนไขตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ท าใหก้ลุ่มฟรีทีวี

เดิม 6 รายถูกแบ่งประเภทตามใบอนุญาตแบบใหม่ไดด้งัน้ี 

 ช่อง 3 และช่อง 7 ท่ีประกอบกิจการในฐานะบริษทัเอกชน จะเขา้ข่ายตอ้งขอใบอนูญาตประกอบกิจการ

ทางธุรกิจ 

                                                           
12 อ้างแล้ว 

13 พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 

14 พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 11-13 



 ช่อง 9 ท่ีประกอบกิจการในฐานะรัฐวสิาหกิจ จะเขา้ข่ายตอ้งขอใบอนูญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 

 ช่อง 5, ช่อง 11, Thai PBS ท่ีประกอบกิจการในฐานะหน่วยงานของรัฐ จะเขา้ข่ายตอ้งขอใบอนูญาต

ประกอบกิจการบริการสาธารณะ 

ส่วนของสัญญาสัมปทานเดิมของช่อง 3 และช่อง 7 นั้น ตามพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบั

การประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดใหห้น่วยงาน

ราชการหรือรัฐวสิาหกิจเจา้ของสัญญาสัมปทาน ไม่สามารถต่ออายสุัญญาสัมปทานได ้แต่ยงัคงใหส้ัญญา

สัมปทานเดิมมีผลบงัคบัใชจ้นส้ินอายสุัญญา15 ซ่ึงสัญญาสัมปทานของช่อง 3 จะส้ินอายุในปี 2563 และช่อง 7 ใน

ปี 2566 

ส่วนคล่ืนท่ีหน่วยงานของรัฐใชง้านหรือครอบครองอยู ่ตามกฎหมายระบุให ้กสทช. ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน 

ในการคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อน าไปจดัสรรใหม่หรือปรับปรุงการใชง้าน ซ่ึง กสทช. ไดก้ าหนดในแผนแม่บท 

บริหารคล่ืนความถ่ี พ.ศ. 2555 ใหค้ล่ืนโทรทศัน์ของเจา้ของเดิมสามารถใชง้านต่อไดอี้ก 10 ปี หลงัแผนแม่บท 

บริหารคล่ืนความถ่ีมีผลบงัคบัใช ้

กฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนผา่นระบบโทรทศัน์แบบแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 

ในระยะยาว ท าใหส้ถานีฟรีทีวเีดิมทั้ง 6 รายจ าเป็นตอ้งเขา้มาสู่ระบบใบอนุญาตของ กสทช. เพื่อขอสิทธิ 

การใชง้านคล่ืนความถ่ีดิจิตอลในทา้ยท่ีสุด แมว้า่ในระยะสั้น (ก่อนหมดสัญญาสัมปทานในกรณีของเอกชน หรือ

ก่อนครบก าหนด 10 ปีในกรณีของหน่วยงานรัฐ) จะสามารถด าเนินกิจการทีวีแอนะล็อก 

บนคล่ืนเดิมไดต้ามปกติ 

ดงันั้นช่อง 3, ช่อง 7 และช่อง 9 จะตอ้งเขา้ร่วมการประมูล

ทีวดิีจิตอลประเภทธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกบับริษทัเอกชน

หรือรัฐวสิาหกิจรายอ่ืนๆ โดยยนือยูบ่นพื้นฐานการ

แข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนั เพียงแต่ผูป้ระกอบการบางรายอาจ

ยงัไม่เขา้ร่วมการประมูลทีวดิีจิตอลในปี 2556 ดว้ยเหตุผล

ดา้นตน้ทุนการประมูลท่ีอาจประเมินวา่สูงเกินไป แต่สุดทา้ยแลว้ในระยะยาวแลว้ก็ตอ้งเขา้มาอยูภ่ายใตร้ะบบ 

ใบอนุญาตทีวทีางธุรกิจอยูดี่ 

                                                           
15 พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 มาตรา 83 

กฎหมายก าหนดใหก้ารจดัสรรใบอนุญาตประกอบ

กิจการทางธุรกิจตอ้งใชว้ธีิประมูลเท่านั้น ในขณะ

ท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะและ

บริการชุมชน ใหใ้ชว้ธีิคดัเลือกคุณสมบติั (beauty 

contest) 



ส่วนช่อง 5, 11, Thai PBS จะเขา้มาอยูภ่ายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์บริการสาธารณะ ซ่ึงใช้

กฎเกณฑก์ารคดัเลือกและบริหารจดัการท่ีแตกต่างออกไปจากทีวธุีรกิจ และเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภาครัฐ หรือ

หน่วยงานภาคประชาสังคมอ่ืนๆ เขา้มาขอใบอนุญาตดว้ยเช่นกนั 

ในบทความช้ินน้ีจะเนน้ไปท่ีโอกาสของกลุ่มทุนอ่ืนในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ทางธุรกิจ 

ซ่ึงจะคดัเลือกโดยวธีิการประมูล 

 กลุ่มทุนอ่ืนท่ีมีโอกาสเขา้ร่วมประมูลทีวีดิจิตอล 
ก าแพงของการผกูขาดสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย ถูกท าลายลงไปบางส่วนดว้ยเทคโนโลยทีีวผีา่นดาวเทียม 

เปิดช่องใหก้ลุ่มทุนส่ืออ่ืนๆ เร่ิมด าเนินกิจการสถานีทีวดีาวเทียมอยา่งจริงจงั เร่ิมวางระบบการผลิตเน้ือหารายการ 

ท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีแผนงานธุรกิจท่ีชดัเจนมากข้ึน 

เม่ือ กสทช. มีแผนการจดัสรรคล่ืนท าทีวี

ภาคพื้นระบบดิจิตอลใน พ.ศ. 2556 โดย

ก าหนดใหที้วธุีรกิจตอ้งใชว้ธีิการประมูล การ

ประเมินกลุ่มทุนส่ือท่ีสนใจเขา้มาประมูลทีวี

ดิจิตอลจึงควรประเมินจากฐานเดิมในการ

ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็นหลกั 

เน่ืองจากมีรูปแบบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัมากทั้งในแง่การผลิตเน้ือหารายการและการหารายได ้อีกทั้งยงัเป็นกลุ่ม

ทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเมด็เงินลงทุนสูง พร้อมสู้ราคาประมูลไดม้ากกวา่กลุ่มทุนขนาดเล็ก 

กลุ่มทุนส่ือท่ีท าทีวดีาวเทียมอยูแ่ลว้มีแรงจูงใจในการเขา้มาประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการหา

รายไดจ้ากโฆษณาไดม้ากข้ึน (จากความเป็น “ฟรีทีว”ี ของทีวดิีจิตอลท่ีเหนือกวา่ดาวเทียม) และแง่ของตน้ทุนท่ี

ไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มมากนกัโดยเฉพาะในส่วนของการผลิตรายการ มีเพียงแค่การลงทุนดา้นการประมูลคล่ืนและ

การวางโครงข่ายกระจายสัญญาณทีวดิีจิตอลเท่านั้น 

รูปแบบของ  “ช่องทีวดิีจิตอล” อาจไม่เหมือนกบั “ช่องทีวีดาวเทียม” เสียทั้งหมด ดว้ยเหตุผลดา้นกลุ่มผูช้มและ

กลไกการก ากบัดูแลของ กสทช. แต่ก็มีความเป็นไปไดสู้งวา่กลุ่มทุนส่ือท่ีตอ้งการท าช่องทีวดิีจิตอล จะดึงเน้ือหา

หรือรายการจากทีวดีาวเทียมของตวัเองมาเผยแพร่ในทีวดิีจิตอลนัน่เอง (เช่น อาจผนวกรวมรายการจากทีวี

ดาวเทียม 2-3 ช่องท่ีมีอยูใ่นมือ มาฉายยงัทีวดิีจิตอลช่องเดียวท่ีประมูลได ้เป็นตน้) 

กลุ่มทุนส่ือท่ีท าทีวดีาวเทียมอยูแ่ลว้มีแรงจูงใจในการเขา้

มาประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการ 

หารายไดจ้ากโฆษณาไดม้ากข้ึน (จากความเป็น “ฟรีทีว”ี 

ของทีวดิีจิตอลท่ีเหนือกวา่ดาวเทียม) และแง่ของตน้ทุน 

ท่ีไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มมากนกั โดยเฉพาะในส่วนของการ 

ผลิตรายการ



ตารางแสดงความเป็นไปไดข้องกลุ่มทุนขนาดใหญ่ท่ีแนวโนม้หรือแสดงเจตนาจะร่วมประมูลทีวดิีจิตอล 

(รวบรวมขอ้มูลโดย SIU จากข่าวท่ีปรากฏตามส่ือและรายงานผลประกอบการของบริษทัในปี 2555) 

กลุม่ทนุ ธุรกิจเดิม จดทะเบยีนในตลาด 
หลกัทรัพย์ 

ช่องทีวดีาวเทยีมใน
ปัจจบุนั 

ทา่ทีตอ่การประมลู 
ช่องดจิิตอล 

ช่อง 3 สถานีทีว ี BEC - ยงัไมแ่นช่ดั 

ช่อง 7 สถานีทีว ี - - 1 ช่อง 
อสมท สถานีทีวี วิทย ุ

อินเทอร์เน็ต 
MCOT - 3 ช่อง 

แกรมมี ่ บนัเทิง เพลง ภาพยนตร์ 
ละคร 

GMM 10 ช่อง 3 ช่อง 

อาร์เอส บนัเทิง เพลง ภาพยนตร์ 
ละคร 

RS 6 ช่อง 1-3 ช่อง 

เนชัน่ หนงัสอืพิมพ์ ทีวี
ดาวเทียม พ็อคเก็ตบุ๊ก 
มหาวิทยาลยั 

NMG, NBC, NINE 5 ช่อง 3 ช่อง 

สยามสปอร์ต หนงัสอืพิมพ์ กีฬา 
นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ก 

SPORT, SMM 5 ช่อง ยงัไมแ่นช่ดั นา่จะ 1 

ช่อง 
ทรู โทรคมนาคม เคเบิลทวี ี TRUE 1 ช่อง ยงัไมแ่นช่ดั นา่จะ 1 

ช่อง 
กนัตนา ละคร ผลติรายการ

โทรทศัน์ 

- 5 ช่อง ยงัไมแ่นช่ดั นา่จะ 1 

ช่อง 
เวิร์คพอยท์ ผลติรายการโทรทศัน์ อี

เวนต์ 

WORK 2 ช่อง 2 ช่อง 

วอยซ์ทวี ี ทีวีดาวเทยีม - 1 ช่อง 1 ช่อง 
สปริงนิวส์ ทีวีดาวเทยีม - 1 ช่อง 1 ช่อง 
ไทยรัฐ หนงัสอืพิมพ์ - 1 ช่อง (เคเบิลทีวี 

CTH) 

ยงัไมแ่นช่ดั นา่จะ 

1-2 ช่อง 
เดลนิิวส ์ หนงัสอืพิมพ์ - 1 ช่อง ยงัไมแ่นช่ดั นา่จะ  

1 ช่อง 
อมรินทร์ สิง่พิมพ์ นิตยสาร พ็อก

เก็ตบุ๊ก 

 1 ช่อง 1 ช่อง 

อินทชั โทรคมนาคม INTUCH - 2 ช่อง 
โมโน โทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต - 1 ช่อง 1 ช่อง 



 ผลกระทบของการปฏิรูปส่ือต่อประชาธิปไตย 
การเปล่ียนผา่นของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยจากเทคโนโลยทีีวดีาวเทียม-ทีวดิีจิตอล มีผลกระทบท่ีชดัเจน 

ในทางบวกคือเปิดกวา้งใหก้ลุ่มทุนส่ือใหม่ๆ เขา้มาประกอบกิจการโทรทศัน์ใหม้ากข้ึน สร้างความหลากหลาย 

ในแง่เน้ือหา และลดการผกูขาดความเป็นเจา้ของส่ือลง การแข่งขนัในแง่ธุรกิจเช่าเวลา-โฆษณา จะมีเพิ่มข้ึน 

ตามไปดว้ย ช่วยใหบ้ริษทัหรือองคก์รธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑห์รือบริการมีทางเลือกมาก

ข้ึนและแนวโนม้อตัราค่าโฆษณาเฉล่ียลดลง 

ในแง่เน้ือหารายการ ทีวรีะบบใหม่ท่ีผา่นการ

ก ากบัดูแลของ กสทช. ซ่ึงไมใ่ช่หน่วยงานของ

รัฐบาลโดยตรงยอ่มมีโอกาสเผยแพร่เน้ือหา และ

วพิากษว์จิารณ์การท างานของหน่วยงานรัฐบาล

ไดม้ากข้ึนในทางทฤษฎี เพราะโครงสร้างของใบอนุญาตจะไม่ผกูกบัเจา้ของสัมปทานแบบระบบฟรีทีวเีดิม 

อยา่งไรก็ตาม อิทธิพลของหน่วยงานรัฐบาลน่าจะยงัมีผลต่อเน้ือหารายการ ผา่นกลไกเชิงอ านาจอ่ืนๆ เช่น อ านาจ

ต่อรองในการลงโฆษณา หรือ การใหทุ้นสนบัสนุนในกรณีท่ีเป็นทีวบีริการสาธารณะของรัฐ 

การเปล่ียนระบบก ากบัดูแลจากสัมปทานมาสู่ กสทช. จะท าให ้กสทช. กลายเป็นองคก์รผูมี้อิทธิพลแห่งใหม่ของ

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ และตอ้งจบัตาเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นของ กสทช. ทั้งในระดบัคณะกรรมการและ

ส านกังาน ต่อการใหคุ้ณให้โทษผา่นอ านาจในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ กบั

ผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดว้ย 

 ประเดน็ท่ีควรจบัตาของอุตสาหกรรมทีวีไทย 
ปัจจยัเร่ืองเทคโนโลยทีีวดีาวเทียมและเคเบิลทีว ีบวกกบัการเปล่ียนผา่นเชิงโครงสร้างหลงัการเกิดข้ึนของ 

กสทช. ท าใหอุ้ตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเปิดกวา้งต่อผูเ้ล่นหนา้ใหม่ๆ มากข้ึน แต่

ก็ยงัมีประเด็นตอ้งจบัตาดงัน้ี 

ทีวีบริการสาธารณะ: อาจเอ้ือประโยชนใ์หห้น่วยงานรัฐ 

ยงัมีปัญหาเร่ืองค านิยามท่ีแน่ชดัของ “ทีวบีริการสาธารณะ” ทั้งในเร่ืองของรูปแบบองคก์รท่ีมีสิทธิขอใบอนุญาต 

โครงสร้างองคก์รท่ีประกอบกิจการทีวบีริการสาธารณะ รูปแบบเน้ือหาช่องรายการ กระบวนการคดัเลือกและ

การควบคุม เน้ือหา-โฆษณาภายในช่องรายการ ท่ีอาจกลายเป็นช่องวา่งให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ กบัหน่วยงานรัฐ 

บางหน่วยงานได ้

การเปลีย่นระบบก ากบัดูแลจากสัมปทานมาสู่ กสทช. จะ

ท าให้ กสทช. กลายเป็นองค์กรผู้มีอทิธิพลแห่งใหม่ของ

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ และต้องจับตาเร่ืองผลประโยชน์

ทบัซ้อนของ กสทช. 



ปัญหาท่ีควรจบัตาอยูท่ี่กระบวนการคดัเลือกคุณสมบติัผูรั้บใบอนุญาตของ กสทช. ท่ีอาจเอ้ือใหก้บัหน่วยงาน

ของรัฐบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการฟรีทีวรีายเดิม (ช่อง 5, ช่อง 11, Thai PBS) ได ้และน่าพิจารณาวา่

สายสัมพนัธ์ดา้น เศรษฐกิจการเมือง ของอุตสาหกรรมทีวีแต่เดิมนั้นอาจกลายพนัธ์ุมาเป็นความสัมพนัธ์แบบ

พึ่งพาระหวา่ง หน่วยงานก ากบัดูแลอยา่ง กสทช. กบัหน่วยงานรัฐรายอ่ืนๆ ท่ีเขา้มายืน่ขอใบอนุญาตทีวบีริการ

สาธารณะได ้

ทีวบีริการชุมชน: ค าถามถึงศกัยภาพขององคก์รภาคประชาชน 

ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวบีริการสาธารณะและบริการชุมชน ยงัมีความคลุมเครือจากกฎระเบียบท่ี 

กสทช. ยงัไม่ประกาศในปัจจุบนั และมีค าถามถึงความพร้อมขององคก์รภาคประชาชน ในการประกอบกิจการ

โทรทศัน์ ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนและความเช่ียวชาญสูงมาก 

ทีวธุีรกิจ: การผกูขาดช่องทีวีธุรกิจจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

การจดัสรรทีวดิีจิตอลจะช่วยใหก้ลุ่มทุนขนาดใหญ่ท่ีมกัประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียมอยูแ่ลว้ เขา้มาท าฟรีทีวภีายใต้

ระบบใบอนุญาตของ กสทช. และเพิ่มระดบัการแข่งขนัในตลาดฟรีทีวใีหม้ากข้ึน อ านาจเหนือตลาดของช่องทีวี

ธุรกิจรายเดิมจึงเร่ิมลดลง ในแง่กระบวนการคดัเลือกผูรั้บใบอนุญาตใชร้ะบบการประมูลท่ีโปร่งใสพอสมควร 

แต่เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนเยอะ กลุ่มผูเ้ล่นรายใหม่ท่ีเขา้มาท าทีวดิีจิตอลจึงจ ากดัอยูท่ี่กลุ่มทุนใหญ่ๆ ประมาณ 

10-20 รายเท่านั้น ท าใหก้ลุ่มทุนรายเล็ก ตอ้งอยูใ่นระบบทีวดีาวเทียมต่อไป หรือไม่ก็เลือกท าธุรกิจผลิตรายการ

ป้อนทีวดิีจิตอลช่องใหม่ๆ แทน 

ทีวดีาวเทียม: ยงัขาดการก ากบัดูแลเน้ือหา-โฆษณา 

ทีวดีาวเทียมเกิดข้ึนจากช่องโหวอ่ านาจท่ีไม่มีหน่วยงานดา้นการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์ ท าให ้กสทช. ใน

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถก ากบัดูแลไดม้ากนกั ส่งผลใหเ้กิดผูป้ระกอบการทีวีดาวเทียมเป็นจ านวนมาก และท าให้

ธุรกิจทีวดีาวเทียมไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในหมู่ผูบ้ริโภคแต่กระนั้นช่องวา่งของการก ากบัดูแลก็เกิดผลเสีย ดา้น

การคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งในแง่สัญญาการใหบ้ริการ เน้ือหา และโฆษณา 


