ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจการเมือง
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ไทย
The political economy of broadcasting media
อิ สริ ยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
มิ ถนุ ายน 2556

การจัดสรรคลื่นความถี่สาหรับ “ทีวดี ิจิตอล” ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2556 ถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ในประเทศไทย เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของระบบ “ใบอนุญาต” ภายใต้คลื่นความถี่ใหม่ จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวขี อง
รัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวแี อนะล็อกเดิม มานานหลายสิ บปี
การเปลี่ยนผ่านมาสู่ ระบบใบอนุญาตทีวดี ิจิตอล จะเป็ นโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาร่ วมดาเนินธุ รกิจโทรทัศน์แบบฟรี ทีวี
(free-to-air) มากขึ้น ช่วยทาลายการผูกขาดภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังจะส่ งผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง
ของกลุ่มทุนสื่ อเดิมอีกด้วย
เพื่อให้เข้าใจทิศทางของความเปลี่ยนแปลงในยุคทีวดี ิจิตอลอย่างครอบคลุม จึงต้องวิเคราะห์บริ บทของอุตสาหกรรมทีวที ้ งั ใน
แง่เศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อมๆ กัน

 มิติดา้ นเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย

มูลค่าของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในภาพรวม
สื่ อโทรทัศน์ถือเป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดในประเทศไทย มีอตั ราการเข้าถึงประชากร 98% และเป็ นแหล่ง
รวมเม็ดเงินจากการโฆษณามูลค่ามหาศาล มูลค่าโฆษณารวมของสื่ อโทรทัศน์ในปี 2555 จากข้อมูลของ AGB
Nielsen Media Research อยูท่ ี่ 68,105 ล้านบาท คิดเป็ น 58% ของเม็ดเงินทั้งหมด ในอุตสาหกรรมโฆษณา
โดยรวม1 และมูลค่าโฆษณาก็สูงขึ้นเรื่ อยๆ ทุกปี
สัดส่วนการใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ปี 2555

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์
หน่วย : ล้านบาท
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การแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ในระบบฟรี ทีวี
ปัจจุบนั ประเทศไทยมี “ฟรี ทีว”ี หรื อทีวภี าคพื้นระบบแอนะล็อกทั้งหมด 6 ช่อง โดยแบ่งเป็ น
 ช่องของหน่วยงานรัฐดาเนินการเอง 3 ช่องคือ ช่อง 5 (กองทัพบก) ช่อง 9 (อสมท.) และช่อง 11 (กรม
ประชาสัมพันธ์)
 ช่องที่หน่วยงานรัฐให้สัมปทานแก่เอกชนดาเนินการ 2 ช่องคือ ช่อง 3 (สัมปทานจาก อสมท. ให้กลุ่ม
บริ ษทั BEC) และช่อง 7 (กองทัพบกให้สัมปทานแก่กลุ่มบริ ษทั BBTV)
 ทีวสี าธารณะของหน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ Thai PBS
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ปั จจุบนั ความนิยมของฟรี ทีวีท้ งั 6 ช่อง สามารถจัดอันดับความนิยม (ข้อมูลปี 2555)2 ได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ช่อง 7 – 47%
ช่อง 3 – 33%
ช่อง 9 – 8%
ช่อง 5 – 6%
Thai PBS – 4%
ช่อง 11 – 1%

ความนิยมของสถานี โทรทัศน์ (ฟรี ทีวี) ทั้ง 6 ช่อง วัดตามจานวนผูช้ ม (ข้อมูลจากรายงานประจาปี อสมท. ปี 2555)

จะเห็นว่าสัดส่ วนผูช้ มรวมกันช่องทีวเี อกชนช่อง 3 และช่อง 7 รวมกันได้มากถึง 80% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด
เหลือที่วา่ งให้ฟรี ทีวชี ่องอื่นๆ เพียง 20% เท่านั้น
อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาจาก
“สัดส่ วนรายได้” แทนจานวน
ผูช้ มโดยตรงแล้ว ฟรี ทีวชี ่อง
อื่นๆ นอกจากช่อง 3 และช่อง
7 มีสัดส่ วนรายได้เยอะกว่า
ส่ วนแบ่งตลาดอย่างมี
นัยสาคัญ โดยช่อง 7 มีสัดส่ วน
รายได้เป็ นอันดับหนึ่งที่ 31%
ตามด้วยช่อง 3 ที่ 28% ในขณะที่ช่อง 9 มีสัดส่ วนรายได้สูงถึง 19% ใกล้เคียงกับช่อง 5 ที่มีสัดส่ วนรายได้ 18%
(ไม่นบั Thai PBS ที่ไม่หารายได้จากการโฆษณา)
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ถ้าลองเทียบข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของสถานีโทรทัศน์โดยตรง จะพบว่าแต่ละปี บริ ษทั
เหล่านี้มีรายรับอยูใ่ นระดับพัน-หมื่นล้านบาท และมีกาไรอยูใ่ นระดับพันล้านบาท ซึ่ งถือเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่
เมื่อเทียบกับขนาดธุ รกิจเฉลี่ยในประเทศไทย
รายได้ -กาไรสุทธิ สถานีโทรทัศน์ไทย
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ช่อง 3

ช่อง 7
รายได้ รวม

ช่อง 9

True Visions

กาไรสุทธิ

หมายเหตุ: ใช้ขอ้ มูลจากรายงานประจาปี ของบริ ษทั มหาชนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประจาปี 2555 (ช่อง 3, อสมท, True ใช้เฉพาะข้อมูล
ของ True Visions) ส่ วนข้อมูลรายได้ของช่อง 7 มาจากงบการเงินปี 2554 ของ บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ที่ยนื่ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์

 มิติดา้ นการเมืองของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย
แนวทางการผูกขาดธุ รกิจของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นชัดเจนว่าใช้การผูกสัมพันธ์กบั อานาจ
ทางการเมือง ทั้งการเมืองเชิงโครงสร้าง-สถาบันที่เป็ นทางการ (เช่นอานาจการครอบครองคลื่นความถี่ของ
หน่วยงาน) และสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนธุ รกิจสื่ อกับขั้วอานาจทางการเมือง เพื่อผูกขาดช่องทางการทาธุ รกิจ
และกีดกันไม่ให้กลุ่มทุนสื่ ออื่นๆ สามารถเป็ นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ได้ในลักษณะเดียวกัน
เราสามารถแยกแยะ ความสัมพันธ์ เชิงอานาจของสถานีฟรี ทีวี 6 ช่องเดิม ได้ดงั นี้
ช่อง 3
บริ หารจัดการโดยกลุ่มบริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย มีสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นของตระกูลมาลีนนท์ 51.03%3
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http://www.becworld.com/download/th_annual_2555.pdf

ช่อง 3 ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ โดยผ่านสัญญาสัมปทานกับรัฐวิสาหกิจคือ องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย หรื อ อสมท. (ปั จจุบนั แปรรู ปเป็ น บริ ษทั อสมท จากัด มหาชน แล้ว) โดยอายุสัญญาสัมปทาน
สิ้ นสุ ดใน พ.ศ. 2563
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ กับ อสมท. ใน
ประเด็นเรื่ องสัญญาสัมปทานถูกวิพากษ์วจิ ารณ์มาแล้ว
หลายครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องอานาจของ อสมท.
ในการต่ออายุสัญญาสัมปทานในช่วงเปลี่ยนผ่านของ
การกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ และประเด็นด้านรายได้จากสัญญาสัมปทานในการต่ออายุเมื่อ พ.ศ. 2553 (ช่วง
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ) อีก 10 ปี ซึ่ง อสมท. ได้รับเงินเพียง 405 ล้านบาท ในขณะที่ตวั เลขรายได้ประเมิน
น่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ปัจจุบนั ประเด็น การต่อ สัญญาสัมปทานช่อง 3 ยังอยูใ่ นการสอบสวนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)4
สายสัมพันธ์ระหว่างตระกูลมาลีนนท์ ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของช่อง 3 กับกลุ่มอานาจทางการเมืองคือ นายประชา มาลี
นนท์ อดีตกรรมการรองผูจ้ ดั การ บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด เป็ นหนึ่งในผูก้ ่อตั้งพรรคไทยรักไทย
และเคยเป็ นรัฐมนตรี หลายกระทรวงในรัฐบาลทักษิณ5
ช่อง 5
โครงสร้างการบริ หารของ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) อยูภ่ ายใต้คลื่นความถี่ของกองทัพบก
โดยผูบ้ ญั ชาการทหารบก จะมีตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
สถานะทางนิติบุคคลของ ททบ.5 จึงอยูภ่ ายใต้กองทัพบก ไม่ได้มีสภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจแบบเดียวกับ อสมท. การ
ดาเนินงานจึงอยูภ่ ายใต้ของผูบ้ ญั ชาการทหารบก ที่ระบุไว้ใน “พระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503” ตามประกาศพระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2543 กระทรวงกลาโหมจะนาศักยภาพในด้านการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการป้ องกันประเทศและ
การพลังงานทหารที่มีอยู่ มาช่วยในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกองทัพและพัฒนาประเทศ แต่ไม่ได้กล่าวถึง
การดาเนินการด้านวิทยุโทรทัศน์โดยตรง6

เดลินิวส์, ดีเอสไอเรียกผู้บริหารช่อง3-อสมท.แจงฮัวต่
้ อสัญญา, 2 มกราคม 2556, http://www.dailynews.co.th/crime/175860
วิกิพีเดีย, ประชา มาลีนนท์, http://th.wikipedia.org/wiki/ประชา_มาลีนนท์
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ASTV ผู้จดั การออนไลน์, เกิดอะไรขึ ้นกับช่อง 5! ผลประโยชน์ใคร?, 25 มิถน
ุ ายน 2547,
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http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000013046

ความสัมพันธ์เชิงอานาจของช่อง 5 ถือเป็ นอานาจ
เชิงโครงสร้างภายใต้ระบบราชการไทย ไม่ได้เป็ น
สายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนทางการเมืองโดยตรง
แต่เป็ นการฉวยโอกาสของกองทัพบกไทยในการ
ถือครองคลื่นความถี่วทิ ยุ-โทรทัศน์ เป็ นช่องทางหารายได้ โดยไม่ผา่ นกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ของ
หน่วยงานราชการฝั่งพลเรื อนนัน่ เอง
ความสัมพันธ์เชิ งอานาจของ ช่อง 5 ถือเป็ นอานาจ
เชิ งโครงสร้างภายใต้ระบบราชการไทย ไม่ได้เป็ น
สาย สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนทางการเมืองโดยตรง

ช่อง 7
บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (BBTV) ถูกจัดตั้งขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็ น
สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2510 อันเป็ นยุคที่จอม
พลประภาส จารุ เสถียร ผูบ้ ญั ชาการทหารบกในขณะนั้นกาลังเรื องอานาจ
ช่อง 7 ประกอบกิจการโดยผ่านสัมปทานคลื่นความถี่จากกองทัพบก โดยสัมปทานจะหมดอายุในปี 2566 และ
กลุ่มทุนที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด คือ ตระกูลกรรณสู ต (ซึ่ งเป็ นเครื อญาติกบั จอมพล
ประภาส) และตระกูลรัตนรักษ์ (เจ้าของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย และปูนซีเมนต์นครหลวง
ไทย)7
การดาเนิ นธุ รกิจของช่อง 7 ใช้สายสัมพันธ์ทางตระกูลกรรณสู ตที่ใกล้ชิดกับกองทัพบก เพื่อได้มาซึ่ งสัญญา
สัมปทานในต้นทุนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับรายได้จากค่าโฆษณา ช่อง 7 ต้องจ่ายให้กองทัพบกปี ละประมาณ 150
ล้านบาท8 เทียบกับรายได้ปีละประมาณ 6,500 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ปีละประมาณ 3,200 ล้านบาท9
ช่อง 9
โครงสร้างองค์กรของช่อง 9 คือบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ซึ่ งแปรรู ปมาจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
สื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ภายใต้การกากับดูแลของสานักนายกรัฐมนตรี ปั จจุบนั บริ ษทั อสมท จากัด
(มหาชน) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีหน่วยงานของรัฐบาล
ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 77.28% (กระทรวงการคลัง 65.80% และธนาคารออมสิ น 11.48%)10

7

Siam Intelligence, หรื อคุณแดงจะโบกมือลาช่อง 7 สี ทีวีเพื่อใคร?, 9 พฤษภาคม 2552,

http://www.siamintelligence.com/khun-daeng-to-say-good-bye-on-channel-7/
8

อดิศกั ดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ, "คลื่นรบกวน"ดิจิทลั ทีวี(2) : สนามแข่งขันที่"ยัง"ไม่เท่าเทียม, กรุงเทพธุรกิจ, 24 มีนาคม 2556,

http://bit.ly/ZVmvVh

ข้ อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ ข้อมูลรายได้ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ในปี 2554
10
รายงานประจาปี 2555 บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) หน้ า 94
9

เนื่องจาก อสมท ยังมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นอานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริ ษทั จึงมาจาก
รัฐบาลในขณะนั้น ซึ่ งจากประวัติที่ผา่ นมาของ อสมท ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จะมาจากคน ของ
นักการเมืองโดยตรง (บางส่ วนของคณะกรรมการจะมาจากข้าราชการประจา เช่น ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ
กระทรวงการคลัง) และมีบทบาทในการคัดเลือกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยประธานกรรมการ อสมท คน
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) คือนายสุ ธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิณ 1 และผูร้ ่ วมก่อตั้งพรรคไทยรัก
ไทย
โดยสรุ ปแล้วคือ สถานะของ อสมท ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ทาให้ถูกแทรกแซงจากฝ่ ายการเมือง ผ่านการตั้ง
คณะกรรมการ และทาให้ทิศทางการนาเสนอเนื้ อหาของ อสมท ขึ้นกับพรรคการเมือง ที่มีอานาจในรัฐบาลของ
ช่วงเวลานั้นๆ กรณี ตวั อย่างที่ชดั เจนคือกลุ่มเนชัน่ ที่เข้ามาผลิตรายการให้ อสมท ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ทารายการต่อในสมัยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่นาโดยนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
ช่อง 11
ช่อง 11 หรื อ NBT ดาเนินการภายใต้ชื่อ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานใต้สังกัด
กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี ถือเป็ นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเต็มตัว มีหน้าที่เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาล ต่างไปจากช่อง 9 ที่บริ หารงานในรู ปแบบ ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งมี
เป้ าหมายในทางธุ รกิจด้วย
การที่ช่อง 11 มีสถานะเป็ นทีวขี องรัฐบาลโดยตรง ทาให้ภาคการเมืองมีอานาจสั่งการช่อง 11 อย่างเต็มที่ และใน
ประวัติศาสตร์ การเมืองไทยตลอดมา ช่อง 11 ก็ถูกใช้เป็ น “กระบอกเสี ยงของรัฐบาล” เมื่อมีความขัดแย้งทาง
การเมืองเกิดขึ้น
การทีช่ ่ อง 11 มีสถานะเป็ นทีวขี องรัฐบาลโดยตรง ทาให้ ภาค
ตัวอย่างการแทรกแซงของฝ่ าย
การเมืองมีอานาจสั่ งการช่ อง 11 อย่างเต็มที่ และในประวัติศาสตร์
การเมืองต่อช่อง 11 ที่ชดั เจนคือ ใน
การเมืองไทยตลอดมา ช่ อง 11 ก็ถูกใช้ เป็ น “กระบอกเสี ยงของ
พ.ศ. 2550-2551 ช่วงที่พรรคพลัง
รัฐบาล” เมื่อมีความ ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึน้
ประชาชน จัดตั้งรัฐบาลสมัคร สุ นทร
เวช กลุ่มคนเสื้ อแดงเข้ามามีบทบาทกับการ จัดการรายการ ในช่อง 11 เป็ นอย่างมาก แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนขั้วทาง
การเมืองเป็ นรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิ ปัตย์ ระหว่าง
พ.ศ. 2551-2554 ก็ส่งผลให้กลุ่มคนเสื้ อแดงต้องออกไปจากช่อง 11 และกลายเป็ นคนที่มีสายสัมพันธ์กบั พรรค
ประชาธิปัตย์เข้ามาจัดรายการแทน

Thai PBS

Thai PBS เป็ นทีวสี าธารณะ (public television) เกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยง และแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยมีโครงสร้างองค์กรคือ องค์การกระจายเสี ยง และแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และออกอากาศโดยใช้ความถี่ของสถานีไอทีวเี ดิม
ตัวโครงสร้างองค์กรของ ส.ส.ท. ถือเป็ นนิติบุคคลมหาชน มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการนโยบาย (เทียบ
ได้กบั คณะกรรมการของบริ ษทั เอกชน) โดยคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบด้วยนายกสมาคม วิชาชีพต่างๆ
และข้าราชการประจา ส่ วนที่มาของรายได้มาจากภาษีดา้ นสุ ราและยาสู บ ในอัตรา 1.5% ของภาษีที่เก็บได้ในแต่
ละปี (หรื อไม่เกิน 2,000 ล้านบาท)
โครงสร้างองค์กรของ ส.ส.ท. ถูกออกแบบให้เป็ นอิสระจากทุนเอกชน (ไม่มีการโฆษณา) และรัฐ (เป็ น
หน่วยงานอิสระ) อย่างไรก็ตาม การก่อตั้ง Thai PBS ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งมาจากการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2549, การใช้ความถี่ที่ยดึ มาจากสถานีไอทีวี (ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ชินคอร์ ปเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่) และ
กลุ่มบุคคลากรที่เข้าไปทางานกับสถานียคุ แรกๆ มีกลุ่มที่เป็ นฝ่ ายต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นจานวนไม่
น้อย ทาให้ Thai PBS ยังถูกมองว่าเป็ นสื่ อโทรทัศน์ที่มีแนวโน้มจะต่อต้านขั้วการเมืองฝ่ ายพรรคเพื่อไทย-ตระกูล
ชินวัตรอยู่
 การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย
แม้ความพยายามในการผูกขาดจานวนสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยไว้ที่ 6 ช่องผ่านกลไก เชิงอานาจรัฐจะ
ประสบความสาเร็ จจนคงสถานะของการผูกขาด (status quo) มาหลายสิ บปี แต่กระแสเทคโนโลยี ด้านการแพร่
สัญญาณโทรทัศน์แบบใหม่ๆ กาลังเริ่ มทาลายการผูกขาดแบบนี้ลงไป
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระดับนานาชาติแก้ปัญหาช่องสัญญาณจากัดด้วยการแพร่ ภาพด้วยระบบดิจิทลั ภาคพื้น
(digital terrestrial TV) แต่ดว้ ยปั ญหาเรื่ องสุ ญญากาศอานาจขององค์กรกากับดูแลของประเทศไทย ที่ไม่สามารถ
ตั้ง กสช. ได้ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทาให้การผลักดันทีวดี ิจิทลั ค้างคามานาน กลุ่มทุนสื่ อที่ตอ้ งการ
เป็ นเจ้าของสถานีทีวขี องตัวเองจึงหันไปใช้เทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเคเบิลทีวแี ละ ดาวเทียมแทน
ทีวดี าวเทียมเป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิ ยมมากกว่าเคเบิลทีวี เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่ องพื้นที่การให้บริ การ น้อย
กว่ามาก ทีวดี าวเทียมเป็ นเทคโนโลยีที่มีมานานพอสมควร แต่ไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างมากนัก จนกระทัง่
ช่วงหลัง พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ความวุน่ วายทางการเมืองกลายเป็ นแรงจูงใจให้กลุ่มสื่ อต่างๆ หันมาทาทีวี
ดาวเทียมอย่างจริ งจังเพื่อหลีกเลี่ยง “การเซ็นเซอร์โดยรัฐ” ของสถานีฟรี ทีวใี นระบบเดิม เนื้อหาที่หลากหลาย

และหาไม่ได้ในสื่ อทัว่ ไป บวกกับความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ทาให้ทีวดี าวเทียมได้รับความนิยม
มากขึ้น

ส่วนแบ่งตลาดการรับชมทีวีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ข้ อมูลจากผลสารวจของ ABG Nielsen Media Research11

หลังจากนั้นมา ทีวดี าวเทียมเปลี่ยนตัวเองจาก “ทีวที างเลือกด้านการเมือง” กลายเป็ น “ทีวธี ุ รกิจเต็มตัว” ในเวลา
อันรวดเร็ ว กลุ่มทุนสื่ อภาคเอกชนที่ไม่ใช่ช่อง 3 และช่อง 7 ต่างหันมาทาทีวผี า่ นดาวเทียมกันถ้วนหน้า ส่ งผลให้
เกิดความหลากหลายทางเนื้อหามากขึ้น
ปั จจัยด้านการตลาดของภาคเอกชน ผนวกกับรู ปแบบเนื้อหาที่หลากหลายกว่าฟรี ทีวี ราคาอุปกรณ์ดาวเทียม ที่ถูก
ลงมาก และข้อดีของเทคโนโลยีดาวเทียมที่ให้สัญญาณภาพคมชัด กว่าทีวี ในระบบ ภาคพื้นแบบเดิม ทาให้อตั รา
การรับชมทีวขี องคนไทยกลายมาอยูบ่ นเทคโนโลยีดาวเทียมมากถึง 45% ของตลาดทั้งหมด และถ้ารวมสัดส่ วน
เข้ากับทีวที างเลือกอื่นๆ คือเคเบิลทีวแี ละทีวแี บบ บอกรับสมาชิกของ True Visions ส่ งผลให้กลุ่มผูช้ มทีวที ี่ไม่ได้
ใช้เสาก้างปลา-หนวดกุง้ แบบเดิมมีมากถึง 65% หรื อคิดเป็ นจานวน 22.6 ล้านครัวเรื อน
อย่างไรก็ตาม รายการที่เผยแพร่ ในระบบทีวี
กล่ าวโดยสรุ ปแล้ ว เทคโนโลยีทวี ดี าวเทียมช่ วยให้
ดาวเทียมทุกยีห่ อ้ นั้นมีช่องรายการของฟรี ทีวี 6 ช่อง
กลุ่มทุนสื่ ออื่นๆ สามารถเป็ นเจ้ าของสถานีทวี ีของ
เดิมอยูด่ ว้ ย และผูช้ มทีวดี าวเทียมไม่นอ้ ยก็เลือกดูฟรี
ตัวเองได้ โดยไม่ ต้องอาศัยอานาจรัฐ
ทีวี 6 ช่องผ่านเทคโนโลยีดาวเทียม ด้วยเหตุผลทั้ง
เรื่ องความคมชัดกว่าระบบก้างปลาเดิม และเหตุผลว่าฟรี ทีวมี ีเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่า
สัดส่ วนรายได้ของ “สถานีทีวดี าวเทียม” จึงยังไม่เยอะนักเมื่อเทียบกับ “ฟรี ทีว”ี ที่สามารถฉายบนดาวเทียม
ได้ดว้ ย โดยรายได้จากการโฆษณาบนทีวดี าวเทียมใน พ.ศ. 2555 (นับเฉพาะเดือนมกราคม-พฤศจิกายน) อยูท่ ี่

11

รายงานประจาปี

2555, บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน), หน้ า 39

ประมาณ 9,560 ล้านบาท ถือว่ายังไม่เยอะนักเมื่อเทียบกับรายได้จากโฆษณาของอุตสาหกรรมทีวใี นภาพรวมปี
2555 ที่ 68,105 ล้านบาท ถึงแม้รายได้ของทีวีดาวเทียมจะเติบโตในอัตราที่สูง (เพิ่มขึ้น 35% เทียบกับปี 2554) ก็
ตาม12
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว เทคโนโลยีทีวดี าวเทียมช่วยให้กลุ่มทุนสื่ ออื่นๆ สามารถเป็ นเจ้าของสถานีทีวขี องตัวเองได้
โดยไม่ตอ้ งอาศัยอานาจรัฐ ถือเป็ นการทาลายการผูกขาดช่องสถานีทีวไี ด้สาเร็ จ อย่างไรก็ตาม ด้วยความนิยมใน
เนื้อหาของฟรี ทีวเี ดิมทาให้คนส่ วนใหญ่ยงั เลือกให้เวลากับการชมช่องฟรี ทีวอี ยูม่ าก และยังส่ งผลให้
อุตสาหกรรมทีวดี าวเทียมยังมีสัดส่ วนรายได้ที่นอ้ ยกว่าช่องฟรี ทีวีเดิมอยูอ่ ีกมาก แม้จะมีอตั ราการเติบโตอยูใ่ น
ระดับสู งก็ตาม
แผนการจัดสรรใบอนุญาตทีวดี ิจิตอลของ กสทช.
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ไว้ 3 ประเภท13 14 ได้แก่
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ผูข้ อใบอนุ ญาตต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐไม่รวม
รัฐวิสาหกิจ สมาคม-มูลนิธิที่ไม่แสวงผลกาไร สถาบันการศึกษา
 ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ผูข้ อใบอนุ ญาตต้องเป็ นบริ ษทั หรื อรัฐวิสาหกิจ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุ มชน ผูข้ อใบอนุญาตต้องเป็ นสมาคม-มูลนิธิที่ไม่แสวงผลกาไรทาง
ธุ รกิจ และเน้นการดาเนินกิจการโทรทัศน์เพื่อชุมชน
กฎหมายกาหนดให้การจัดสรรใบอนุ ญาตประกอบกิจการทางธุ รกิจต้องใช้วธิ ี ประมูลเท่านั้น ในขณะที่
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริ การสาธารณะและบริ การชุ มชน ให้ใช้วธิ ี คดั เลือกคุณสมบัติ (beauty contest)
ตามที่คณะกรรมการ กสทช. กาหนด
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทาให้กลุ่มฟรี ทีวี
เดิม 6 รายถูกแบ่งประเภทตามใบอนุญาตแบบใหม่ได้ดงั นี้
 ช่อง 3 และช่อง 7 ที่ประกอบกิจการในฐานะบริ ษทั เอกชน จะเข้าข่ายต้องขอใบอนูญาตประกอบกิจการ
ทางธุ รกิจ
อ้ างแล้ ว
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 ช่อง 9 ที่ประกอบกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจ จะเข้าข่ายต้องขอใบอนูญาตประกอบกิจการทางธุ รกิจ
 ช่อง 5, ช่อง 11, Thai PBS ที่ประกอบกิจการในฐานะหน่วยงานของรัฐ จะเข้าข่ายต้องขอใบอนูญาต
ประกอบกิจการบริ การสาธารณะ
ส่ วนของสัญญาสัมปทานเดิมของช่อง 3 และช่อง 7 นั้น ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กาหนดให้หน่วยงาน
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจเจ้าของสัญญาสัมปทาน ไม่สามารถต่ออายุสัญญาสัมปทานได้ แต่ยงั คงให้สัญญา
สัมปทานเดิมมีผลบังคับใช้จนสิ้ นอายุสัญญา15 ซึ่ งสัญญาสัมปทานของช่อง 3 จะสิ้ นอายุในปี 2563 และช่อง 7 ใน
ปี 2566
ส่ วนคลื่นที่หน่วยงานของรัฐใช้งานหรื อครอบครองอยู่ ตามกฎหมายระบุให้ กสทช. กาหนดเวลาที่แน่นอน
ในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนาไปจัดสรรใหม่หรื อปรับปรุ งการใช้งาน ซึ่ ง กสทช. ได้กาหนดในแผนแม่บท
บริ หารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 ให้คลื่นโทรทัศน์ของเจ้าของเดิมสามารถใช้งานต่อได้อีก 10 ปี หลังแผนแม่บท
บริ หารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. ที่นาไปสู่ การเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์แบบแอนะล็อกเป็ นดิจิตอล
ในระยะยาว ทาให้สถานีฟรี ทีวเี ดิมทั้ง 6 รายจาเป็ นต้องเข้ามาสู่ ระบบใบอนุญาตของ กสทช. เพื่อขอสิ ทธิ
การใช้งานคลื่นความถี่ดิจิตอลในท้ายที่สุด แม้วา่ ในระยะสั้น (ก่อนหมดสัญญาสัมปทานในกรณี ของเอกชน หรื อ
ก่อนครบกาหนด 10 ปี ในกรณี ของหน่วยงานรัฐ) จะสามารถดาเนิ นกิจการทีวีแอนะล็อก
บนคลื่นเดิมได้ตามปกติ
ดังนั้นช่อง 3, ช่อง 7 และช่อง 9 จะต้องเข้าร่ วมการประมูล กฎหมายกาหนดให้การจัดสรรใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการทางธุ รกิจต้องใช้วธิ ี ประมูลเท่านั้น ในขณะ
ทีวดี ิจิตอลประเภทธุ รกิจ เฉกเช่นเดียวกับบริ ษทั เอกชน
ที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบริ การสาธารณะและ
หรื อรัฐวิสาหกิจรายอื่นๆ โดยยืนอยูบ่ นพื้นฐานการ
บริ การชุมชน ให้ใช้วธิ ีคดั เลือกคุณสมบัติ (beauty
แข่งขันที่เท่าเทียมกัน เพียงแต่ผปู ้ ระกอบการบางรายอาจ
ยังไม่เข้าร่ วมการประมูลทีวดี ิจิตอลในปี 2556 ด้วยเหตุผล contest)
ด้านต้นทุนการประมูลที่อาจประเมินว่าสู งเกินไป แต่สุดท้ายแล้วในระยะยาวแล้วก็ตอ้ งเข้ามาอยูภ่ ายใต้ระบบ
ใบอนุญาตทีวที างธุ รกิจอยูด่ ี
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ส่ วนช่อง 5, 11, Thai PBS จะเข้ามาอยูภ่ ายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์บริ การสาธารณะ ซึ่ งใช้
กฎเกณฑ์การคัดเลือกและบริ หารจัดการที่แตกต่างออกไปจากทีวธี ุ รกิจ และเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆ เข้ามาขอใบอนุญาตด้วยเช่นกัน
ในบทความชิ้นนี้จะเน้นไปที่โอกาสของกลุ่มทุนอื่นในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทางธุ รกิจ
ซึ่งจะคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
 กลุ่มทุนอื่นที่มีโอกาสเข้าร่ วมประมูลทีวีดิจิตอล
กาแพงของการผูกขาดสถานี โทรทัศน์ในประเทศไทย ถูกทาลายลงไปบางส่ วนด้วยเทคโนโลยีทีวผี า่ นดาวเทียม
เปิ ดช่องให้กลุ่มทุนสื่ ออื่นๆ เริ่ มดาเนินกิจการสถานีทีวดี าวเทียมอย่างจริ งจัง เริ่ มวางระบบการผลิตเนื้ อหารายการ
ที่มีคุณภาพ มีความเป็ นมืออาชีพสู ง มีแผนงานธุ รกิจที่ชดั เจนมากขึ้น
เมื่อ กสทช. มีแผนการจัดสรรคลื่นทาทีวี
กลุ่มทุนสื่ อที่ทาทีวดี าวเทียมอยูแ่ ล้วมีแรงจูงใจในการเข้า
ภาคพื้นระบบดิจิตอลใน พ.ศ. 2556 โดย
มาประกอบธุ รกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการ
กาหนดให้ทีวธี ุ รกิจต้องใช้วธิ ี การประมูล การ
หารายได้จากโฆษณาได้มากขึ้น (จากความเป็ น “ฟรี ทีว”ี
ประเมินกลุ่มทุนสื่ อที่สนใจเข้ามาประมูลทีวี
ของทีวดี ิจิตอลที่เหนื อกว่าดาวเทียม) และแง่ของต้นทุน
ดิจิตอลจึงควรประเมินจากฐานเดิมในการ
ที่ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มมากนัก โดยเฉพาะในส่ วนของการ
ประกอบกิจการทีวีดาวเทียมเป็ นหลัก
ผลิตรายการ
เนื่องจากมีรูปแบบธุ รกิจที่ใกล้เคียงกันมากทั้งในแง่การผลิตเนื้ อหารายการและการหารายได้ อีกทั้งยังเป็ นกลุ่ม
ทุนขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินลงทุนสู ง พร้อมสู ้ราคาประมูลได้มากกว่ากลุ่มทุนขนาดเล็ก
กลุ่มทุนสื่ อที่ทาทีวดี าวเทียมอยูแ่ ล้วมีแรงจูงใจในการเข้ามาประกอบธุ รกิจทีวีดิจิตอลเพิ่มเติม ในแง่ของการหา
รายได้จากโฆษณาได้มากขึ้น (จากความเป็ น “ฟรี ทีว”ี ของทีวดี ิจิตอลที่เหนือกว่าดาวเทียม) และแง่ของต้นทุนที่
ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มมากนักโดยเฉพาะในส่ วนของการผลิตรายการ มีเพียงแค่การลงทุนด้านการประมูลคลื่นและ
การวางโครงข่ายกระจายสัญญาณทีวดี ิจิตอลเท่านั้น
รู ปแบบของ “ช่องทีวดี ิจิตอล” อาจไม่เหมือนกับ “ช่องทีวีดาวเทียม” เสี ยทั้งหมด ด้วยเหตุผลด้านกลุ่มผูช้ มและ
กลไกการกากับดูแลของ กสทช. แต่ก็มีความเป็ นไปได้สูงว่ากลุ่มทุนสื่ อที่ตอ้ งการทาช่องทีวดี ิจิตอล จะดึงเนื้ อหา
หรื อรายการจากทีวดี าวเทียมของตัวเองมาเผยแพร่ ในทีวดี ิจิตอลนัน่ เอง (เช่น อาจผนวกรวมรายการจากทีวี
ดาวเทียม 2-3 ช่องที่มีอยูใ่ นมือ มาฉายยังทีวดี ิจิตอลช่องเดียวที่ประมูลได้ เป็ นต้น)

ตารางแสดงความเป็ นไปได้ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่แนวโน้มหรื อแสดงเจตนาจะร่ วมประมูลทีวดี ิจิตอล
(รวบรวมข้อมูลโดย SIU จากข่าวที่ปรากฏตามสื่ อและรายงานผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2555)
กลุม่ ทุน

ธุรกิจเดิม

จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
BEC
MCOT

ช่องทีวดี าวเทียมใน
ปั จจุบนั
-

ท่าทีตอ่ การประมูล
ช่องดิจิตอล
ยังไม่แน่ชดั

GMM

10 ช่อง

3 ช่อง

RS

6 ช่อง

1-3 ช่อง

NMG, NBC, NINE

5 ช่อง

3 ช่อง

SPORT, SMM

5 ช่อง

TRUE

1 ช่อง

-

5 ช่อง

WORK

2 ช่อง

วอยซ์ทวี ี
สปริ งนิวส์
ไทยรัฐ

ละคร ผลิตรายการ
โทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์ อี
เวนต์
ทีวีดาวเทียม
ทีวีดาวเทียม
หนังสือพิมพ์

ยังไม่แน่ชดั น่าจะ 1
ช่อง
ยังไม่แน่ชดั น่าจะ 1
ช่อง
ยังไม่แน่ชดั น่าจะ 1
ช่อง
2 ช่อง

-

เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์

-

1 ช่อง
1 ช่อง
1 ช่อง (เคเบิลทีวี
CTH)
1 ช่อง

อมริ นทร์

สิง่ พิมพ์ นิตยสาร พ็อก
เก็ตบุ๊ก
โทรคมนาคม
INTUCH
โทรคมนาคม อินเทอร์ เน็ต -

สถานีทีวี
สถานีทีวี
สถานีทีวี วิทยุ
อินเทอร์ เน็ต
แกรมมี่
บันเทิง เพลง ภาพยนตร์
ละคร
อาร์ เอส
บันเทิง เพลง ภาพยนตร์
ละคร
เนชัน่
หนังสือพิมพ์ ทีวี
ดาวเทียม พ็อคเก็ตบุ๊ก
มหาวิทยาลัย
สยามสปอร์ ต หนังสือพิมพ์ กีฬา
นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ก
ทรู
โทรคมนาคม เคเบิลทีวี
ช่อง 3
ช่อง 7
อสมท

กันตนา
เวิร์คพอยท์

อินทัช
โมโน

1 ช่อง
3 ช่อง

1 ช่อง

1 ช่อง
1 ช่อง
ยังไม่แน่ชดั น่าจะ
1-2 ช่อง
ยังไม่แน่ชดั น่าจะ
1 ช่อง
1 ช่อง

1 ช่อง

2 ช่อง
1 ช่อง

 ผลกระทบของการปฏิรูปสื่ อต่อประชาธิ ปไตย
การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยจากเทคโนโลยีทีวดี าวเทียม-ทีวดี ิจิตอล มีผลกระทบที่ชดั เจน
ในทางบวกคือเปิ ดกว้างให้กลุ่มทุนสื่ อใหม่ๆ เข้ามาประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มากขึ้น สร้างความหลากหลาย
ในแง่เนื้ อหา และลดการผูกขาดความเป็ นเจ้าของสื่ อลง การแข่งขันในแง่ธุรกิจเช่าเวลา-โฆษณา จะมีเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย ช่วยให้บริ ษทั หรื อองค์กรธุ รกิจอื่นๆ ที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมีทางเลือกมาก
ขึ้นและแนวโน้มอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยลดลง
การเปลีย่ นระบบกากับดูแลจากสั มปทานมาสู่ กสทช. จะ
ในแง่เนื้ อหารายการ ทีวรี ะบบใหม่ที่ผา่ นการ
ทาให้ กสทช. กลายเป็ นองค์ กรผู้มีอทิ ธิพลแห่ งใหม่ ของ
กากับดูแลของ กสทช. ซึ่ งไม่ใช่หน่วยงานของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และต้ องจับตาเรื่องผลประโยชน์
รัฐบาลโดยตรงย่อมมีโอกาสเผยแพร่ เนื้ อหา และ
ทับซ้ อนของ กสทช.
วิพากษ์วจิ ารณ์การทางานของหน่วยงานรัฐบาล
ได้มากขึ้นในทางทฤษฎี เพราะโครงสร้างของใบอนุญาตจะไม่ผกู กับเจ้าของสัมปทานแบบระบบฟรี ทีวเี ดิม
อย่างไรก็ตาม อิทธิ พลของหน่วยงานรัฐบาลน่าจะยังมีผลต่อเนื้อหารายการ ผ่านกลไกเชิงอานาจอื่นๆ เช่น อานาจ
ต่อรองในการลงโฆษณา หรื อ การให้ทุนสนับสนุ นในกรณี ที่เป็ นทีวบี ริ การสาธารณะของรัฐ
การเปลี่ยนระบบกากับดูแลจากสัมปทานมาสู่ กสทช. จะทาให้ กสทช. กลายเป็ นองค์กรผูม้ ีอิทธิ พลแห่งใหม่ของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และต้องจับตาเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ กสทช. ทั้งในระดับคณะกรรมการและ
สานักงาน ต่อการให้คุณให้โทษผ่านอานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ กับ
ผูป้ ระกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
 ประเด็นที่ควรจับตาของอุตสาหกรรมทีวีไทย
ปั จจัยเรื่ องเทคโนโลยีทีวดี าวเทียมและเคเบิลทีวี บวกกับการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างหลังการเกิดขึ้นของ
กสทช. ทาให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปิ ดกว้างต่อผูเ้ ล่นหน้าใหม่ๆ มากขึ้น แต่
ก็ยงั มีประเด็นต้องจับตาดังนี้

ทีวีบริ การสาธารณะ: อาจเอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานรัฐ
ยังมีปัญหาเรื่ องคานิยามที่แน่ชดั ของ “ทีวบี ริ การสาธารณะ” ทั้งในเรื่ องของรู ปแบบองค์กรที่มีสิทธิ ขอใบอนุ ญาต
โครงสร้างองค์กรที่ประกอบกิจการทีวบี ริ การสาธารณะ รู ปแบบเนื้ อหาช่องรายการ กระบวนการคัดเลือกและ
การควบคุม เนื้ อหา-โฆษณาภายในช่องรายการ ที่อาจกลายเป็ นช่องว่างให้เกิดการเอื้อประโยชน์ กับหน่วยงานรัฐ
บางหน่วยงานได้

ปั ญหาที่ควรจับตาอยูท่ ี่กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติผรู ้ ับใบอนุญาตของ กสทช. ที่อาจเอื้อให้กบั หน่วยงาน
ของรัฐบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการฟรี ทีวรี ายเดิม (ช่อง 5, ช่อง 11, Thai PBS) ได้ และน่าพิจารณาว่า
สายสัมพันธ์ดา้ น เศรษฐกิจการเมือง ของอุตสาหกรรมทีวีแต่เดิมนั้นอาจกลายพันธุ์มาเป็ นความสัมพันธ์แบบ
พึ่งพาระหว่าง หน่วยงานกากับดูแลอย่าง กสทช. กับหน่วยงานรัฐรายอื่นๆ ที่เข้ามายืน่ ขอใบอนุญาตทีวบี ริ การ
สาธารณะได้
ทีวบี ริ การชุมชน: คาถามถึงศักยภาพขององค์กรภาคประชาชน
ส่ วนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวบี ริ การสาธารณะและบริ การชุมชน ยังมีความคลุมเครื อจากกฎระเบียบที่
กสทช. ยังไม่ประกาศในปั จจุบนั และมีคาถามถึงความพร้อมขององค์กรภาคประชาชน ในการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนและความเชี่ยวชาญสู งมาก
ทีวธี ุ รกิจ: การผูกขาดช่องทีวีธุรกิจจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่
การจัดสรรทีวดี ิจิตอลจะช่วยให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มกั ประกอบธุ รกิจทีวีดาวเทียมอยูแ่ ล้ว เข้ามาทาฟรี ทีวภี ายใต้
ระบบใบอนุ ญาตของ กสทช. และเพิ่มระดับการแข่งขันในตลาดฟรี ทีวใี ห้มากขึ้น อานาจเหนื อตลาดของช่องทีวี
ธุ รกิจรายเดิมจึงเริ่ มลดลง ในแง่กระบวนการคัดเลือกผูร้ ับใบอนุญาตใช้ระบบการประมูลที่โปร่ งใสพอสมควร
แต่เนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนเยอะ กลุ่มผูเ้ ล่นรายใหม่ที่เข้ามาทาทีวดี ิจิตอลจึงจากัดอยูท่ ี่กลุ่มทุนใหญ่ๆ ประมาณ
10-20 รายเท่านั้น ทาให้กลุ่มทุนรายเล็ก ต้องอยูใ่ นระบบทีวดี าวเทียมต่อไป หรื อไม่ก็เลือกทาธุ รกิจผลิตรายการ
ป้ อนทีวดี ิจิตอลช่องใหม่ๆ แทน
ทีวดี าวเทียม: ยังขาดการกากับดูแลเนื้ อหา-โฆษณา
ทีวดี าวเทียมเกิดขึ้นจากช่องโหว่อานาจที่ไม่มีหน่วยงานด้านการกากับดูแลสื่ อโทรทัศน์ ทาให้ กสทช. ใน
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถกากับดูแลได้มากนัก ส่ งผลให้เกิดผูป้ ระกอบการทีวีดาวเทียมเป็ นจานวนมาก และทาให้
ธุ รกิจทีวดี าวเทียมได้รับความนิยมอย่างสู งในหมู่ผบู ้ ริ โภคแต่กระนั้นช่องว่างของการกากับดูแลก็เกิดผลเสี ย ด้าน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งในแง่สัญญาการให้บริ การ เนื้ อหา และโฆษณา

