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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาแนวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแข่งขันผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านสัดส่วนเนื้อหารายการของส านักงาน
คณะกรรมการกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช .)
ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแ อนะล็อกไปสู่ในระบบดิจิตอล โดย งานวิจัยฉบับนี้
จะศึกษาและวิเคราะห์การแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของผู้ประกอบการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์                    
ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระสาระ (News) เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระจะเป็นกลุ่มเนื้ อหาโทรทัศน์ที่มีการลงทุนผลิตมากขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ผลิตเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ทั้งในแง่ปริมาณท่ี
เพ่ิมมากข้ึนและรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังจ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
การแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตในการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดย วิธีการประมูลจากส านักงาน กสทช .  
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ด้านสัดส่วนเนื้อหารายการข่าวสารและสาระที่ส านักงาน กสทช . 
ก าหนด 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านสัดส่วนเนื้อหารายการของ  
ส านักงาน กสทช. น ามาสู่สมมติฐานซึ่งคาดว่า หลักเกณฑ์ของส านักงาน กสทช . จะมีส่วนช่วยผลักดัน
ให้เกิดแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระเพ่ิมมากข้ึน  การทดสอบสมมติฐาน
ดังกล่าวจะใช้กรอบการวิเคราะห์ แบบ Structure-Conduct-Performance (SCP) Approach โดย
รูปแบบการวิจัยจะเป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอ้างอิง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากการค้นคว้าทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์  และข้อกฎหมาย ที่ออกโดยส านักงาน กสทช . นอกจากนั้น จะน าข้อมูลเชิงลึก ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ มาสรุปเป็นข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือ
ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีตามกรอบแนวคิด S-C-P ข้างต้น  

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิพบว่า การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาลงทุนประกอบกิจการช่องโทรทัศน์  และเพ่ือให้ช่องโทรทัศน์
ในระบบดจิิตอลของตนได้รับความนิยมจากคนดูและสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นได้  
ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ในระบบ                     
แอนะล็อกเดิ ม ผู้ประกอบการช่องดาวเทียมหรือเคเบิล หรือผู้ประกอบการช่อง ดิจิตอลรายใหม่ที่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการผลิตช่องรายการ ต่างเร่งสร้างความแข็งแกร่งด้านเนื้อหาโทรทั ศน์ให้กับช่อง
รายการของตนเอง การแข่งขันกันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจึงมีความเข้มข้นมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ในช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เนื่องจากเป็นประเภทรายการที่ประชาชนให้ความนิยมมากท่ีสุด 

แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาจากข้อมูลเชิงลึกพบว่า การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
แพร่ภาพเนื้อหาข่าวสารและสาระจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของส านักงาน กสทช . ไม่ได้ส่งผลให้
ผู้ประกอบการช่องรายการข่าวตัดสินใจที่จะผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระเพ่ิมมากข้ึนแต่อย่างใด 
เนื่องจากผู้ประกอบการช่องรายการข่าวได้ก าหนดสัดส่วนการผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระเป็น
จ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรายการทั้งหมดท่ีจะผลิตไว้อยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการช่อง
รายการข่าวและพันธมิตรร่วมผลิตเนื้อหารายการข่าวตัดสินใจที่จะพัฒนารู ปแบบและผลิตเนื้อหาของ
รายการข่าวตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Demand Side) กล่าวคือ จะเป็นเนื้อหาข่าว ที่
สั้น เข้าใจง่าย  และไม่เน้น การวิเคราะห์ ในแง่นี้  เนื้อหารายการข่าวส่ วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการช่อง
รายการและผู้ผลิตเนื้อหาผลิต จึงไม่มีคุณภาพ และขาดความหลากหลาย  ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึง
เสนอแนะให้ หน่วยงานก ากับดูแล หรือ ส านักงาน กสทช . มีการก ากับดูแลและสนับสนุนด้านเนื้อหา
รายการ (Content Regulation) เช่น การให้เงินสนับสนุน (Subsidy) ด้านการผลิตเนื้อหารายการที่
สะท้อนความหลากหลายของท้องถิ่นให้แก่ผู้ประกอบการช่องรายการที่สนใจ 
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ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้ัง
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และ หน่วยงานก ากับดูแลที่จะ
สามารถทราบถึงผลกระทบของหลักเกณฑ์ที่ตนได้ ก าหนดขึ้นว่าเป็น อย่างไร และจะก าหนดแนว
ทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไปในทิศทางใด 

 
ค าส าคัญ: การแข่งขัน, การผลิตเนื้อหาโทรทัศน์, โทรทัศน์ดิจิตอล, ข่าวสารและสาระ 
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 ABSTRACT 
 

A study of competition in television content production after Thailand’s 
transition to digital terrestrial television has its objective to analyze the effects of 
“news content requirement” on content production. The study only focuses on 
news content production of 24 commercial digital television channels since these 
channels are ruled under the requirement and regulation of the National 
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). NBTC, in this regard, 
requires at least fifty percent of news content to be broadcasted through digital 
news channels.   

The study assumes that news content requirement will facilitate more 
competition in news content production in television sector. The study also test the 
abovementioned assumption based on Structure-Conduct-Performance (SCP) 
approach and use supporting data from primary and secondary sources. 

From preliminary research, the study finds that the conversion from 
analog to digital terrestrial television allows new entrants to enter in television 
market. As a result, there are currently more channels and more players competing 
in digital broadcasting market.  Furthermore, in order to reach more viewers and to 
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increase television rating, television broadcasters immensely invest in content 
production as well as develop more interesting content. News content, in particular, 
becomes one of the highest content investments in digital television sector. The 
increase in competition in news content production, in this sense, results from the 
increase in news television channels and broadcasters. The study also sees a 
relationship between news content requirement and the rising amount of news 
content production from television broadcasters and content providers. 

Therefore, the study preliminarily concludes that news content 
production becomes more competitive after the transition from analog to digital 
television. The rising trend of competition could be a result of higher numbers of 
players in television market as well as the regulation newly imposed by regulator. 

Concerning the fact that Thailand has just started its conversion from 
analog to digital television, a positive conclusion on competition in news content 
production might be too soon. Moreover, preliminary research is mainly conducted 
based on the secondary sources. The study, in this regard, needs a further analysis of 
news content competition by collecting data from primary sources such as from an 
in-depth interview. 
 
Keywords: Competition, Television content production, Digital television, News 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ใช้เวลาศึกษาท าความเข้าใจ รวมรวมข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหา เป็นเวลา
เกือบหนึ่งปีเต็ม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานและไม่ได้เป็นไปตามก าหน ดเวลาที่ได้วางไว้ตั้งแต่
เริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ศุภัช ศุภัช ลาศัย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างยิ่ง  ที่มีความอดทนและเสีย สละเวลาอันมีค่าเพ่ือช่วยเสนอแนะแนว
ทางการท าวิจัย และคอยช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้วิจัยเอาใจ ใส่ในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยข้อจ ากัดของผู้วิจัยหลายประการ เช่น เรื่องเวลา เรื่องหน้าที่           
การงาน เรื่องครอบครัว และเรื่องส่วนตัว จึงท าให้การส่งงานวิจัยมีความล่าช้าออกไปบ้างในบางครั้ง 
ผู้วิจัยจึงต้องขอขอบพ ระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งที่เข้าใจถึงข้อจ ากัดของผู้วิจัย และ
ยังให้ก าลังใจผู้วิจัยในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูล  
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ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ อรพรรณ พนัสพัฒนา  ที่ร่วมเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ในโครงการ TITLE ท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ในที่นี้ ที่ให้ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการท าวิจัย  ยิ่งไปกว่านั้น ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ให้
ความอนุเคราะห์ข้ อมูลทุกท่าน และต้องขอขอบคุณ คุณนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์  คุณพสุ ศรีหิรัญ 
คุณสมบัติ ลีลาพตะ คุณ กนิษฐ์ สัญชาติวิรุฬห์  คุณอรศรี ศรีระษา  และคุณสุชนัน โชคสิทธิกร  ที่ช่วย
ติดต่อและ ประสานงาน การสัมภาษณ์ให้ผู้วิจัย ซึ่งการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจได้ว่า ก าร
ติดต่อขอสัมภาษณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ทั้งความพยายามและอดทนในการเข้าถึงบุคคลที่ผู้วิจัย
มีความประสงค์ที่จะสัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

 
ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุ่นสาม และเจ้าหน้าที่โครงการ TITLE ทุกคน 

ส าหรับมิตรภาพที่ ดีและน้ าใจที่คอยช่วยเหลือกันเสมอมา นอกจากนี้ ต้องขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ 
และคุณตา ที่สนับสนุนการเรียนและให้ก าลังใจมาโดยตลอด 

 
 นางสาว ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

การประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
ประเภทธุรกิจทั้ง 24 ช่อง1 ของประเทศไทยโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) ในช่วงเดือนธันวาคม พ .ศ. 2556 เสมือนเป็นการเริ่มต้น
ของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของเมืองไทย และเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีจะผลักดันอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ให้ก้ าวผ่านจากการแพร่ภาพใ นระบบแอนะล็อก (Analog Television) ไปสู่การแพร่ภาพใน
ระบบดิจิตอล มากไปกว่านั้น การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยังท าให้เกิดการลงทุนครั้ง
ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหา (Content Creator)  
ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network Provider) และผู้ประกอบการช่องรายการ (Broadcaster)  

โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหานั้น ได้มองว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลจะเป็นยุคทองของอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่เดิม ผู้ผลิตเนื้อหาประสบกับข้อจ ากัดใน
การเข้าสู่ตลาดโทรทัศน์เพราะช่องทางการรับชม  (Platform) ด้านการแพร่ภาพเนื้อหามีอยู่น้อยซึ่ง
สามารถส่งผ่านทางฟรีทีวี 2 ได้เพียงไม่ก่ีช่องเท่านั้น การเกิดข้ึนของโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีระบบการบีบ
อัดสัญญาณ (Digital Compression)  ท าให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น คือ จา กเดิม 1 
ช่องสัญญาณโทรทัศน์ส่งได้ 1 เนื้อหารายการ แต่ในระบบดิจิตอล 1 ช่องสามารถส่งได้ 4-6 รายการ
ทางภาคพ้ืนดิน ช่องทางการแพร่ภาพเนื้อหาที่เพ่ิมมากข้ึนนี้ จึงสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อหาให้กับ
ผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ไทย ทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ นอกจากนี้ การแพร่ภาพ
ในระบบดิจิตอลยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับชมฟรีทีวีที่มีจ านวนช่องเพ่ิมมากข้ึนหลายเท่าตัว
และมีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ดังนั้น เมื่อทางเลือกในการรับชมเนื้อหาโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น 

                                           
1 ส าหรับการประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ 24 ช่องนั้น แบ่งออกเป็น 1. เด็ก เยาวชนและครอบครัว

จ านวน 3 ช่อง 2. ข่าวสารและสาระจ านวน 7 ช่อง 3. ทั่วไปแบบความคมชัดปกติจ านวน 7 ช่อง และ 4. ทั่วไปแบบ
ความคมชัดสูงจ านวน 7 ช่อง 

2 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอ นุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. 
2555 ฟรีทีวี (Free TV) หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ” หมายความว่า บริการ
โทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถี่ท่ีผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป โดยไม่ก าหนดเง่ือนไขในการได้รับบริการ 
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ประชาชนจึงมีความต้องการที่จะชมโทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น จ นส่งผลให้อุปสงค์ในการรับชมเนื้อหา
โทรทัศน์ (Demand) เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์จึงมีแรงจูงใจในการลงทุนและ
แข่งขันกันผลิตเนื้อหามากข้ึนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ชม (Viewer) และผู้ประกอบการ
ช่องรายการที่มีความต้องการเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น  

แต่อย่างไรก็ดี การแพร่ภาพเนื้อหาของผู้ประกอบการช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในระบบดิจิตอลจะถูกก าหนดโดยหลักเกณฑ์ที่ออกโดยส านักงาน กสทช . ซึ่งเป็นผู้
ก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย หลักเกณฑ์ท่ีว่านี้ คือ 
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภท บริการทางธุรกิจระดับชาติ พ .ศ. 2556 โดยประกาศฉบับนี้ ได้ก าหนดให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ใน
หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ จะต้องแพร่ภาพรายการที่เป็นข่าวสารและสาระ 3ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสั ดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงแต่เดิมนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการทางธุรกิจต้องก าหนดให้มีการแพร่ภาพรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามท่ีระบุในประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 

ทั้งนี้ การออกประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่ น
ความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ .ศ. 2556 ซ่ึง
ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงการ ก าหนดสัดส่วนข่าวสารและสาระที่ต้องออกอากาศ โดยก าหนดให้ต้องมี
การออกอากาศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25 (ที่ก าหนดโดย ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555) เป็นร้อยละ 50 นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เกิดการส่งเสริมก ารแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการประเภทที่
ให้บริการข่าวสารและสาระในสัดส่วนที่เหมาะสม  

                                           
3 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556  “หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ” หมายความว่า การ
ให้บริการโทรทัศน์ที่เน้นการน าเสนอรายการที่เป็นการเผยแพร่ข่าวสารหรือสาระ ท้ังข้อเท็จจริง ข้อวิเคราะห์ และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต และ ค านึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของ
ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีการน าเสนออย่างเที่ยงตรง รอบด้าน อิสระ และเป็นกลาง ท้ังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ข่าวสารและสาระจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ส านักงาน กสทช . มีสิทธิเรียกให้ผู้รับ
ใบอนุญาตส่งเอกสาร หรือหลักฐานการได้รับสิทธิดังกล่าว 

http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการแพร่ภาพเนื้อหารายการประเภท
ข่าวสารและสาระจากร้อยละ 25 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 จะเป็นตัวแปรส าคัญในการก า หนดทิศ
ทางการแพร่ภาพเนื้อหา และยังส่งผลต่อแนวโน้มการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของผู้ป ระกอบการผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ไทย ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาว่า การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการแพร่ภาพเนื้อหา
รายการประเภทข่าวสารและสาระจากร้อยละ 25 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 ดังกล่าว  จะส่งผลกระทบ
ด้านการแข่งขันในการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระของผู้ประกอบการผลิต
เนื้อหาไทยอย่างไร และน าผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีวิเคราะห์ได้ในทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับหลักการและเปูาหมายของกฎเกณฑ์ในการเปลี่ยนแ ปลงสัดส่วน
เนื้อหารายการข่าวสารและสาระหรือไม่ และอย่างไร 

1.2 โจทย์การวิจัย 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการแพร่ภาพเนื้อหารายการประเภทข่าวสารและสาระ
จากร้อยละ 25 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 จะส่งผลกระทบต่อการการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ใน
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระอย่างไร  

1.2.2 ผลกระทบด้านการแข่งขันผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระของ
ผู้ประกอบกา รผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ สอดคล้องกับหลักการและเปูาหมายของกฎเกณฑ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเนื้อหารายการข่าวสารและสาระหรือไม่  

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านสัดส่วนเนื้อหา
รายการของส านักงาน กสทช . ต่อการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

1.3.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้าน
สัดส่วนเนื้อหารายการต่อแนวทางการออกกฎหมาย และหลักเกณฑ์ขององค์กรก ากับดูแล 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาและวิเคราะห์การแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของผู้ประกอบการ
ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (News) เท่านั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า หมวดหมู่
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ข่าวสารและสาระจะเป็นกลุ่มเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีการลงทุนผลิตมากขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตเนื้อหา ทั้งในแง่ปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจมากขึ้น และ
เนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นอกจากนี้ ยังจ ากัด
ขอบเขตการศึกษาเฉพาะการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดิน ประเภทธุร กิจ 
24 ช่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยวิธีการประมูล
จากส านักงาน กสทช.  

1.5 สมมติฐานทางการศึกษา 

1.5.1 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการแพร่ภาพเนื้อหารายการประเภทข่าวสารและสาระ
จากร้อยละ 25 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 จะส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อการแข่งขันผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  

1.5.2 ผลกระทบต่อการแข่งขันผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระของ
ผู้ประ กอบการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ สอดคล้องกับ หลักการและเปูาหมายของกฎเกณฑ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเนื้อหารายการข่าวสารและสาระ  

1.6 แหล่งที่มาของข้อมูล 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูลทั้ง ปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 
กล่าวคือ งานวิจัยจะใช้การค้นคว้าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และข้อกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ออก
โดยหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ทฤษฎีและกรอบ
การศึกษาข้างต้น งานวิจัยฉบับนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยจะน าบทสนทนาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาสรุปเป็นข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหาสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภาย
หลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
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1.7.2 องค์กรก ากับดูแล หรือส านักงาน กสทช . สามารถทราบถึงผลกระทบของ
หลักเกณฑ์ที่ตนได้ก าหนดขึ้นว่าจะมีผลอย่างไรต่อการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ไทย เพื่อน ามาแก้ไข
และปรับปรุงต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดทางทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษา 

 
2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี  
 

การวิเคราะห์ผลกระทบของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ออกโดยผู้ก ากับดูแลในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักงาน กสทช .) น ามาสู่สมมติฐานซึ่งคาดว่า หลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน กสทช . จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระเพ่ิมมากข้ึน  การทดสอบสมมติฐานดังกล่าวจะใช้กรอบการวิเคราะห์ เชิงโครงสร้าง พฤติกรรม 
และผลการด าเนินงาน หรือ Structure-conduct-performance (SCP) approach  

แนวคิด SCP นั้น เป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และผลการด าเนินของ
ตลาด (ภาพที่ 2.1) กล่าวคือ “โครงสร้างตลาด ” (Structure) จะเป็นตัวก าหนด “พฤติกรรมของ
ตลาด” (Conduct) และพฤติกรรมของตลาดจะเป็นตัวก าหนด “ผลการด าเนินงาน” (Performance) 
ของตลาด แต่อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ข้างต้นนั้นมีทิศทางย้อนกลับจากผลการด าเนินงานของตลาด
ไปสู่พฤติกรรมของตลาด และส่งผลต่อไปยังโครงสร้างตลาดได้ หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือ 
ความสัมพันธ์ในกรอบ SCP เป็นความสัมพันธ์แบบ 2 ทิศทาง  

ทั้งนี้ แนวทางการวิเคราะห์การแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
จะประกอบไปด้วยการศึกษาในสามส่วนใหญ่ๆ คือ  

2.1.1 ศึกษาการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระภายหลังจากการ
เปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลว่ามีโครงสร้างลักษณะใด 

2.1.2 ศึกษาพฤติกรรมการแข่งขันทางด้านราคาและที่มิใช่ราคาในการผลิตเนื้อหาใน
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระว่ามีลักษณะใด 

2.1.3 ศึกษาผลการด าเนินงานของตลาดของการผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระว่ามี
ลักษณะเป็นเช่นใด 
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นอกจากนี้ การวิเคราะห์การแข่งขันนั้น ยังต้องศึกษานโยบายและกฎหมายการก ากับ
ดูแลของรัฐควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายที่ออกโดยรัฐหรือผู้ก ากับดูแลสามารถ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันของตลาด ตลอดจนผลการด าเนินงานของ
ตลาดได้ และในขณะเดียวกัน หากมีการประเมินดูแล้วว่า พฤติกรรมการแข่งขันที่เกิดข้ึนในตลาดไม่มี
ความสอดคล้องกับหลักการและเปู าหมายของกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยผู้ก ากับดูแลแล้ว งานวิจัยฉบับนี้จึง
เห็นควรที่จะต้องมีการน าเสนอข้อเสนอแนะ (Recommendation) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้กฎเกณฑ์
นั้นบรรลุจุดมุ่งหมายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย.ปรับปรุงจาก Modern Industrial Organization, โดย Dennis 
Carlton and Jeffrey M. Perloff, 1994, New York: HarperCollins. และ The Economics of 
Industrial Organization, William G. Shepherd, 1997, New Jersey: Prentice-Hall. 

เงื่อนไขพื้นฐาน (Basic condition) 
- อุปสงค์ของผู้บริโภค                  
- อุปทานของผู้ผลิต  
- โครงสร้างต้นทุน  

โครงสร้างตลาด (Structure) 
- ส่วนแบ่งตลาด (Market share)  
- การกระจุกตัว (Concentration) 
- อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของบริษัทรายใหม ่
(Barrier to Entry) 

   

 พฤติกรรม (Conduct) 
- พฤติกรรมด้านราคา เช่น ต้นทุน  
- พฤติกรรมที่มิใช่ราคา เช่น การท าให้ผลิตภัณฑ์
แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น (Product 
Differentiation) 

 

ผลการด าเนินงาน (Performance) 
- ราคาและก าไร (Price and Profit) 
- คุณภาพของสินค้า  (Product Quality) 
- ความหลากหลายของสินค้า (Diversity) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
นโยบายของหน่วยงานก ากับดูแล               

(Regulatory policy) 

 

ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  พ.ศ. 2556 

 

 

http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwODAwMDAwMDAx&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDgwMDAwMDAwMS5wZGY=
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2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ภายหลังจาก
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย : กรณีศึกษาการผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ (News)” จ าเป็นที่ต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดที่ส าคัญใน  3 เรื่อง คือ  1) 
หลักการเกี่ยวกั บห่วงโซ่ การผลิตเนื้อหาโทรทัศน์  (Value Chain) เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเข้าใจ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 2) แนวคิด Structure-conduct-performance (SCP) 
approach เพ่ือเป็นแนวทางในกา รวิเคราะห์และศึกษาการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ และ 3) 
ผลกระทบของการก ากับดูแลของรัฐและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบ
ของกฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลที่จะมีต่อการลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 

2.2.1 ห่วงโซ่การผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ (Value Chain) 
ห่วงโซ่ของกิจการท ารายการโทรทัศน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ (1) 

ผู้ผลิตเนื้อหา (Content Creator ) ( 2) ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ (Broadcaster ) และ (3)               
ผู้จ าหน่ายและแพร่ภาพเนื้อหา (Distributor) นั่นหมายความว่า Content Creator จะเป็นผู้ผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ (Program Production)  ซึ่งเนื้อหาที่ผ ลิตได้นั้นจะรวบรวมโดยผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ (Channel Packaging) และส่งผ่านเนื้อหาไปยังผู้ชม (Transmission to End User) ผ่าน
ช่องทางของผู้จ าหน่ายและแพร่ภาพเนื้อหา เช่น การส่งสัญญาณของโท รทัศน์ภาคพ้ืนดิน (ทั้งแบบ           
แอนะล็อกหรือแบบดิจิตอล) เคเบิล หรือจานดาวเทียม เป็นต้น  ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของแต่
ละข้ันตอนใน Value Chain ของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ ดังภาพที่ 2.2  

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่ของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ . จาก Public Service Broadcasting in the Digital 
World, โดย  Mark Armstrong and Helen Weeds, 2007, สืบค้นจาก 
http://www.econ.ucl.ac.uk และ Media & Entertainment in India: Digital Road Ahead, 
โดย Deloitte, 2011, สืบค้นจาก http://www. deloitte.com. 

 

Content Creators 
 

Program 
Production 

Broadcasters 
 

Channel 
Packaging 

Distributors 
 

   Transmission 

End Users 
 

Viewer 
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2.2.1.1 ขั้นตอนการผลิตเนื้อหา (Program Production)  
ในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์โดยทั่วไปนั้น ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถ

ผลิตเนื้อหาซึ่งแบ่งออกได้เป็น  5 ประเภท คือ  1) เนื้อหาด้านบันเทิงทั่วไป 2) เนื้อหาที่มีข่าวสารและ
สาระ 3) เนื้อหารายการเด็ก 4) เนื้อหากีฬา และ 5) เนื้อหาด้านดนตรี  

2.2.1.2 ขั้นตอนการรวบรวมเนื้อหา (Channel Packaging) 
เนื้อหาโทรทัศน์ในแต่ละรายการจะถูกรวบรวมโดยผู้ประกอบการช่อง

โทรทัศน์ ซึ่งผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์อาจจะเลือกรวบรวมเนื้อหารายการเฉพาะประเภท หรือ
อาจจะรวบรวมเนื้อหารายการหลายๆประเภทเพ่ือสร้างความหลากหลายก่อนที่จะมีการแพร่ภาพไป
ยังผู้ชม (Seabright & Weeds, 2007) 

2.2.1.3 ขั้นตอนการส่ง/แพร่ภาพเนื้อหาและออกอากาศ (Transmission) 
เนื้อหารายการสามารถส่งผ่านไปยังผู้ชมได้หลายรูปแบบตามความ

แตกต่างด้านเทคโนโลยี เช่น การส่งสัญญาณของโท รทัศน์ภาคพ้ืนดิน (ทั้งแบบแอนะล็อก หรือแบบ
ดิจิตอล) การส่งสัญญาณทางโทรทัศน์ดาวเทียม หรือเคเบิล เป็นต้น  

ทั้งนี้ การส่งสัญญา ณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ แอนะล็อกนั้น มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
คลื่นความถี่ที่ใช้ส่งและแพร่ภาพเนื้อหา ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการส่งและแพร่ภาพเนื้อหา
ลดลง และยังท าให้ช่องทาง (Channel) ในการส่งและแพร่ภาพเนื้อหามีจ านวนน้อยลงด้วย ข้อจ ากัด
ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวจึงขัดขวางการเข้าสู่ตลาด (Market Entry) ของผู้ประกอบการ
โทรทัศน์รายใหม่ๆ  แต่อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีระบบการบีบอัด
สัญญาณ (Digital Compression) ท าให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น คือ จากเดิม 1 ช่องส่ง
ได้ 1 รายการ แต่ในระบบดิจิตอล 1 ช่องสามารถส่งได้ 4-6 รายการทางภาคพ้ืนดิน ช่องทางการแพร่
ภาพเนื้อหาที่มากข้ึนนี้ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตและให้บริการเนื้อหา  (Content Creator and 
Provider) และยังช่วยให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์รายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น (Seabright & 
Weeds, 2007) 

เช่นเดียวกันนั้น โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะสร้างศักยภาพในการผลิตและแพร่ภาพ
เนื้อหา กล่าวคือ ช่องรายการสามารถที่จะขยายการให้บริการเนื้อหาออกได้เป็นหลายรูปแบบ เช่น 
ช่อง Discovery สามารถที่จะแบ่งการแพร่ภาพเนื้อหาออกได้เป็นช่องรายการย่อยๆ ได้แก่ ช่องเด็ก 
ช่องข่าวสารและสาระ ช่องท่องเที่ยว เป็นต้น ในแง่นี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีของการแพร่
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ภาพในระบบดิจิตอลก่อให้เกิดการส่งผ่านเนื้อหาชนิดเดียวกันผ่านหลายๆ ช่องทาง  ซึ่งจะท าให้เนื้อหา
สามารถส่งผ่านห่วงโซ่ไปยังผู้ชม (End User) ได้ง่ายขึ้น (Carey, 2008)  

2.2.2 แนวคิดด้าน Structure-conduct-performance Approach 
การวิเคราะหแ์นวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์จะเริ่มจากการศึกษาเงื่อนไข

พ้ืนฐาน (Basic Condition) อันได้แก่ อุปสงค์และอุปทานของเนื้อหาโทรทัศน์ และโครงสร้างต้นทุน
ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แล้วจึงน าเงื่อนไขพ้ืนฐานนี้มาวิเคราะห์
โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ต่อไป ใน
ขณะเดียวกันนั้น งานวิจัยฉบับนี้ยังจะวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายที่ก าหนดโดยรัฐหรือผู้ก ากับ
ดูแลว่าจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขพ้ืนฐาน โครงสร้างตลาด ตลอดจนพฤติกรรมและผลด าเนินงานของ
บริษัทผลิตเนื้อหาโทรทัศน์อย่างไร  

2.2.2.1 เงื่อนไขพื้นฐาน (Basic Conditions) 
(1) อุปสงค์และอุปทานของเนื้อหาโทรทัศน์ 

เนื่องจากการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะท าให้เกิดช่อง
โทรทัศน์จ านวนมากมายที่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ชม จึงส่งผลให้อุปสงค์ต่อเนื้อหารายการในช่อง
โทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น ศักยภาพในการส่งสัญญาณระบบดิจิตอลก็เพ่ิมความสามารถ
ในการส่งรายการท างภาคพ้ืนดินได้มากข้ึนถึง 6 เท่า การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การแพร่ภาพในระบบ
ดิจิตอลจึงส่งผลให้อุปทานของช่องรายการมากขึ้น (Adda & Ottaviani, 2004) เช่น ภายหลังจาก
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ผู้บริโภคใน สหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงเนื้อหา
โทรทัศน์ได้มากข้ึนเนื่องจากมีทางเลือก (Choice) มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจ านวนช่องโทรทัศน์ที่เพ่ิมมาก
ขึ้นหรือแม้กระทั้ง ช่องทางการรับชม ที่เพ่ิมจ านวนขึ้น เช่น ในส่วนของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ซึ่งมี Freeview เป็นผู้ให้บริการนั้น มีจ านวนช่องเพ่ิมมากข้ึนกว่า 50 ช่องรายการ นอกจากนี้ 
ในช่องทาง การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบอ่ื นๆ เช่น โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิ ล และ
โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ต่างก็มีจ านวนช่องรายการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก  

ดังนั้น เมื่อความต้องการในการรับชมเนื้อหาเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้การ
ผลิตเนื้อหาโดย Content Creator ขยายตัวใหญ่ขึ้นมาก ตลอดจนสร้างโอกาสการซื้อขายและการ
ลงทุนในด้านเนื้อหามากขึ้นด้วย (Stork & Kanyangela , 2010) ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันที่เข้มข้น
มากขึ้นระหว่างช่องทางการรับชมของกิจการโทรทัศน์ยังเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นการลงทุนผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ให้เพ่ิมสูงขึ้นและมีคุณภาพดีข้ึน (Kenny et al., 2014) ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ 
รูปแบบการลงทุนในการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร ซ่ึงรูปแบบการลงทุนด้านเนื้ อหา
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การลงทุนด้านเนื้อหาโทรทัศน์ 

(Content Investment) 

 

ของสหราชอาณาจักรนั้นอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่า “Virtuous Circle” นั่นคือ กลุ่มผู้ชมที่มีขนาดใหญ่
และเงินโฆษณาที่เพ่ิมมากข้ึนจะเป็นตัวก าหนดการผลิตและการลงทุนด้านเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ 
(OFCOM, 2012) (ภาพที่ 2.3) หรือสามารถกล่าวได้ว่า รายได้จากโฆษณาจะเพ่ิ มมากข้ึนหากตลาด
ผู้ชมขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งตลาดที่ขยายกว้างขึ้นนี้เป็นผลมากจากโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และหากมีการ
ขยายกลุ่มผู้ชมที่เพ่ิมข้ึนจะกลายเป็นตัวเร่งผลักดันให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ (Waterman, 
1999) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ปัจจัยในการลงทุนด้านเนื้อหาโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร . จาก Driving Investment 
and Growth in the UK’s TV Content Industries, โดย OFCOM, 2012, สืบค้นจาก
http://stakeholders.ofcom.org.uk. 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อุปทานในการผลิตเนื้อหา
รายการหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอุปทานในการผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่1 การผลิตเนื้อหาโดย Content Creator ภายในประเทศ 

- เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มากขึ้นและสามารถน าเนื้อหานั้นมา
ปูอนให้กับช่องรายการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลออสเตรเลียจึงได้สนับสนุนทางการเงินให้แก่
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (Community Station) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหา ที่ส าคัญของประเทศออสเตรเลีย 

กลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ 

(Viewing) 

รายได้จากการโฆษณา 
(Ad revenue) 
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ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตเนื้อหาใหม่ที่สร้างสรรค์ รัฐบาลออสเตรเลียได้ทุ่มเงินอัดฉีด
จ านวน 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่บริษัทผลิตเนื้อหาต่างๆ  (Australian Government, 
2011) 

- ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กลุ่มสหภาพยุโรป
ได้สนับสนุนให้มีการลงทุนผลิตเนื้อหา รายการ ประมาณ 7.1 พันล้านยูโร โดยที่จะสนับสนุนเงิน
ประมาณ 4.7 พันล้านยูโรไว้เพื่อการผลิตเนื้อหาภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (Deloitte, 2011a)  

- ตัวเลขการจ่ายในการผลิตเนื้อห าต่างๆ ในสหราชอาณาจักรมีจ านวนเพิ่ม
สูงขึ้นมากภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีการลงทุนผลิตเนื้อหา
ประมาณ 600 ล้านปอนด์ในปี  ค.ศ. 2011 ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี ค .ศ. 2009 ประมาณ 140 ล้าน
ปอนด์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตเนื้อหาอิสระเป็นกลุ่มผู้ลงทุนด้านเนื้อหาที่สูงที่สุด (OFCOM, 2012) 

ส่วนที่ 2 การลงทุนผลิตหรือซื้อเนื้อหาจากต่างประเทศ 

- ในประเทศเกาหลีใต้นั้น การขยายตัวในกิจการโทรทัศน์ภายหลังจากการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ก่อให้เกิดการลงทุนด้านการผลิตเนื้อหาเพิ่มสูงขึ้น และเป็น
โอกาสอันดีส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้าไปลงทุนและผลิตเนื้อหาในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเทศเกาหลีใต้มีจ านวนช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีเพิ่มข้ึนถึง 200 ช่อง นอกจากนี้ จ านวนผู้ลงทะเบียนบอกรับสมาชิกสูงขึ้นและ
ครอบคลุม 80 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนเกาหลีใต้ การขยายตัวของกิจการรายการโทรทัศน์ดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื้อหาที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาจากต่างประเทศ ส่งผลให้อุปทานในการ
น าเข้าเนื้อหาจากต่างประเทศขยายตัว ทั้งนี้ ร้อยละ 70 ของเนื้อหาที่น าเข้ามาในป ระเทศเกาหลีใต้มา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา (International Business Publication, 2013) 

- กลุ่มสหภาพยุโรปได้ส่งเสริมให้มีการผลิตและลงทุนด้านเนื้อหาในประเทศ
นอกกลุ่มสหภาพยุโรป โดยสนับสนุนเงินประมาณ 2.4 พันล้านยูโรให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหาในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการไปลงทุนด้านการผลิตเนื้อหาในต่างประเทศ (Deloitte, 2011a) 

จากตัวอย่างในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การลงทุนผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์ภายหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายๆ ประเทศ 
ซึ่งการลงทุนผลิตเนื้อหาที่เพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลมาจากที่ผู้ผลิตเนื้อหาภายในประเทศเร่งผลิตและสร้างสรรค์



13 
 

เนื้อหาเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึนของผู้ชม โดยเนื้อหาโทรทัศน์ที่เพ่ิมข้ึนนั้นอาจเกิด
จากการร่วมผลิตระหว่า งผู้ผลิตภายในประเทศกับผู้ผลิตชาวต่างชาติ หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ภายในประเทศได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เนื้อหาสาระมาจากต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ 
รัฐบาลของแต่ละประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลก็มีส่วนส าคัญท่ีจะสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ ผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความหลากหลายและเกิดการลงทุนผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์มากขึ้น เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ หรือการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 

(2) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 
 โครงสร้างต้นทุนของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 

กล่าวคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เช่น การผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Program Production), 
การส่งและแพร่ภาพเนื้อหา (Transmission) และการเข้ารหัสสัญญาณ (Encryption) จะมีมูลค่าสูง
มาก แต่อย่างไรก็ดี หากเมื่อเนื้อหารายการโทรทัศน์ได้ผลิตขึ้นแล้ว ต้นทุนการแพร่ภาพเนื้อหานั้น
ให้แก่ผู้ชม (เพ่ิมอีก 1 คน) มีค่าเท่ากับศูนย์ หรืออีกนัยยะหนึ่ง ต้นทุนในการส่งและแพร่ภาพเนื้อหา
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนสถานีหรือจ านวนผู้รับชม และเมื่อการรับชมเนื้อหาของบุคคลหนึ่งไม่สามารถกีด
กันบุคคลอื่นให้ไม่สามารถรับชมเนื้อหาโทรทัศน์เดียวกันนี้ได้ จึงส่งผลให้ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal 
Cost) ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อน าเสนอเนื้อหารายการให้ผู้ชมที่เพ่ิมข้ึน 1 คน จึงมีค่า
เท่ากับศูนย์  ดังนั้นแล้ว  การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถช่วยลดต้นทุนคงท่ีของการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเนื้อหาโทรทัศน์มากขึ้น 
และยังจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภคด้วย (Collin et al., 1988; Brown, 
1996; Seabright & Weeds ,2007) 

นอกจากนี้ จากการค้นคว้ายังพบว่า เทคโนโลยีของโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลที่ส่งผลให้จ านวนช่องโทรทัศน์เพ่ิมมากข้ึน และเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลที่ทันสมัยจน
สามารถส่งผ่านเนื้อหาไปได้ในหลายๆ ช่องทางการรับชม  (Multiple Platform) ได้ช่วยลดภาระ
ต้นทุนในการผลิตข่าวสารและสาระ เนื่องจากผู้ผลิตเนื้อหามีโอกาสที่จะกระจายเนื้อหาข่าวสารและ
สาระที่ตนผลิตไปยังผู้ชมผ่านหลายๆช่องทาง หรืออีกนัยยะหนึ่ง ในการผลิตข่าวสารและสาระในแต่ละ
ครั้ง ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถน าเสนอหรือขายเนื้อหาข่าวของตนผ่านหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วิทยุ เว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นแล้ว นอกจากอุปสงค์ด้านเนื้อหา
ที่เพ่ิมมากข้ึน ต้นทุนที่ลดลงดังกล่าวสามารถส่งผลให้อุปทานในการผลิตเนื้อหาด้านข่าวสารและสาระ
เพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน (Doyle, 2010) 
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2.2.2.2 โครงสร้างตลาด (Market Structure) 
โครงสร้างตลาด ถือได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อหน่วยผลิต 

(Firm) ซึ่งจะช่วยก าหนดพฤติกรรมและผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตในตลาด และใน
ขณะเดียวกัน โครงสร้างตลาดก็อาจจะถูกกระทบและแปรเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตในตลาดด้วย  หรือในอีกนัยยะหนึ่ง หน่วยผลิตจะมีพฤติกรรม (เช่น การ
ก าหนดราคา ) และผลการด าเนินงาน (เช่น ก าไร หรือประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ) เป็น
อย่างไรนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างตลาด และในทางกลับกัน พฤติกรรมและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตในตลาดก็จะส่งผลกระทบย้อน กลับไปท่ีโครงสร้างตลาดอีกทางหนึ่ง (Koch, 
2006; มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2538) 

ยกตัวอย่างเช่น ในตลาดประเภทผู้ขายน้อยราย ซึ่งตลาดประเภทนี้จะมี
โครงสร้างที่ประกอบไปด้วยผู้ขายจ านวนน้อย และผลิตสินค้าท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ และเมื่อ
ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเปลี่ยนแปลงราคาและจ านวนการผลิต จะมีผลกระทบกระเทือนต่อคู่แข่งและมัก
มีการตอบโต้ทางการตลาด ดังนั้น จึงท าให้พฤติกรรมของผู้ผลิตในโครงสร้างตลาดแบบนี้จะใส่ใจต่อ
ปฏิกิริยาคู่ต่อสู้ ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่มีในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ เพราะโครงส ร้างตลาด
นั้นจะประกอบไปด้วยผู้ขายเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาในตลาด 
ดังนั้น ผู้ผลิตแต่ละคนจะต่างคนต่างผลิตและมีพฤติกรรมในตลาดโดยไม่ใส่ใจหน่วยผลิตอื่นๆ อย่างไรก็
ตาม ในทางกลับกันนั้น หากหน่วยผลิตใดมีพฤติกรรมในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีผลการ
ด าเนินงานในต ลาดที่ประสบความส าเร็จ เช่น มีก าไรต่อหน่วยการผลิตสูง หน่วยผลิตนี้อาจจะขยาย
การผลิตและมีส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้น จนเป็นหน่วยผลิตที่ใหญ่ขึ้นและเป็นผู้น าในตลาด ในแง่นี้ 
โครงสร้างตลาดเดิมท่ีมีผู้ผลิตหลายคนและแต่ละคนมีขนาดการผลิตที่เท่าๆ กัน ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็น
โครงสร้างที่มีผู้ผลิตใหญ่ๆ อยู่หน่วยเดียว ดังนั้น ความสัมพันธ์ของโครงสร้างตลาด พฤติกรรมของ
หน่วยผลิต และผลการ ด าเนินงาน จึงเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางที่สามารถมีผลกระทบถึงกันได้  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538) 

ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดนั้น ต้องวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีส่วนใน
การก าหนดโครงสร้างตลาดที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ ส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) การกระจุกตัวของตลาดและจ านวนของคู่แข่งในตลาด (Concentration and the 
Numbers of Comparable Rivals) และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาด (The Conditions of Entry) 
ดังนี้ 
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ปัจจัยท่ีหนึ่ง ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 

ส่วนแบ่งตลาด คือ ร้อยละของส่วนแบ่งของรายได้จากการขาย (Sale 
Revenue)4ของแต่ละบริษัท ซึ่งส่วนแบ่งตลาดสามารถมีได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 ในแง่นี้ 
ส่วนแบ่งตลาดจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุดในการวัดระดับอ านาจผูกขาด  หรือสามารถกล่าวได้ว่า หาก
ส่วนแบ่งตลาดสูงก็จะมีอ านาจผูกขาดมาก และหากส่วนแบ่งตลาดต่ าก็จะมีอ านาจผูกขาดน้อยลง 

ทั้งนี้ ระดับของอ านาจตลาด (Market Power) มักจะเกิดขึ้นเมื่อส่วน
แบ่งตลาดสูงถึงระดับร้ อยละ 15 และหากส่วนแบ่งตลาดอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 
ระดับของอ านาจผูกขาดจะค่อนข้างสูง และถ้าหากส่วนแบ่งตลาดอยู่ในช่วงร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 
ระดับของอ านาจผู้ขาดจะสูงมากอย่างมีนัยยะส าคัญ (Shepherd, 1997) 

ปัจจัยท่ีสอง การกระจุกตัวของตลาด (Market Concentration) 

การกระจุกตัวของตลาดเป็นการรวบรวมส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้น
น าเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทชั้นน าที่ว่านี้ คือ บริษัทท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากเป็น 4 อันดับ
แรก ทั้งนี้ การกระจุกตัวดังกล่าวสามารถบ่งบอกระดับของการผูกขาดแบบอุตสาหกรรมที่มีผู้ขาย น้อย
รายได้ (Oligopoly) 

ทั้งนี้ ระดับการกระจุกตัวสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งดัชนี 
HHI (Hirschman-Herfindahl Index) ที่ได้รับความนิยมมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยเป็นการค านวณ
จากส่วนแบ่งตลาดของทุกบริษัท ดังนั้น การคิดค านวณแบบ HHI จึงได้ค่าละเอียดมากก ว่าการ
ค านวณแบบมาตรฐานที่ค านวณจากส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้นน าแค่ 4 บริษัท แต่อย่างไรก็ดี ดัชนี 
HHI ก็เป็นค่าตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในบางครั้ง ก็ก่อให้เกิดความยากล าบากในการตีความ  

โดยปกตินั้น อุตสาหกรรมผู้ขายน้อยรายที่ค่อนข้างแข่งขัน (Loose 
Oligopoly) จะมีค่าดัชนี HHI ที่ต่ ากว่า 1,000 หรือมีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 40 
หรือน้อยกว่า ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมผู้ขายน้อยรายที่ค่อนข้างผูกขาด (Tight Oligopoly) จะ

                                           
4 ในบางกรณี ส่วนแบ่งตลาดอาจจะใช้เกณฑ์การวัดจากทรัพย์สิน (Asset) มูลค่าเพิ่ม (Value Added) 

และรายการสินค้าหรือเครื่องมือท่ีได้เช่าซื้อ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งตลาดมักจะใช้ตัวช้ีวัดจากรายได้จากการ
ขายมากกว่า เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงจ านวนที่สามารถขายได้และชนะคู่แข่งในตลาดนั่นเอง 
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มีค่าดัชนี HHI ที่มากกว่า 1,800 หรือมีการกระจุกตัวของส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 60 
(Shepherd, 1997) 

ปัจจัยท่ีสาม อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) 

อุปสรรคกีดขวางที่ปูองกันไม่ให้บริษัทใหม่ๆเข้าสู่ตลาดนั้น แท้จริงแล้ว
เป็นสิ่งพ้ืนฐานของคุณลักษณะของตลาด อันได้แก่ ขนาดของบริษัท การประหยัดต่อขนาด และการ
โฆษณา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิด ต้นทุนที่สูงมากต่อการก่อตั้งบริษัทใหม่ ทั้งนี้ อุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

(1) อุปสรรคภายนอกในการเข้าสู่ตลาด (Exogenous Barriers) หมายถึง 
อุปสรรคที่มีมาแต่ดั้งเดิม และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเดิมที่อยู่ในตลาด (Incumbent 
Firms) ซึ่งได้แก่ การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เงินทุน (Capital Requirements ) 
การได้เปรียบโดยสมบูรณ์ด้านต้นทุน (Absolute Cost Advantages) เช่น เทคโนโลยี และแรงงาน
ราคาถูก ความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation) ต้นทุนจม (Sunk Cost) ระดับของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development Intensity ) การควบรวมกิจการในแนวตั้ง 
(Vertical Integration ) ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนผู้ผลิตเดิมไปสู่ผู้ผลิตรายอื่น (Switching Cost) 
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการเข้าตลาด (Special Risks and Uncertainti es of Entry ) 
ความคงทนของทุน (High Durability of Firm-Specific Capital) ความหลากหลายที่สร้างโดย
บริษัทเดิมท่ีประกอบกิจการอยู่ในตลาด (Diversification by Incumbents) ช่องว่างและความไม่
สมมาตรของข้อมูล (Gaps and Asymmetries of Information) อุปสรรคที่ก าหนดโดยรัฐห รือกลุ่ม
อุตสาหกรรม เช่น เฟรนไชส์ ภาษีทางการค้า เป็นต้น 

(2) อุปสรรคภายในของการเข้าสู่ตลาด (Endogenous Barriers ) 
หมายถึง อุปสรรคที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทเดิมที่อยู่ในตลาด ซึ่งสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่
ปูองกันไม่ให้บริษัทใหม่เข้าสู่ตลาด ได้แก่ กลยุทธ์โ ต้ตอบ ศักยภาพที่ล้นเหลือ การโฆษณา และ  
สิทธิบัตร เป็นต้น 
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โดยสรุปแล้ว แนวคิดเรื่องอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและ
ยากท่ีจะตัดสิน แต่อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์จ านวนหนึ่งได้มองว่าอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญมากกว่าโครงสร้างตลาดภายในหากจะวัดระดับการแข่งขัน5 (Shepherd, 1997) 

2.2.2.3 พฤติกรรมของตลาด (Market Conduct) 
พฤติกรรมของหน่วยผลิตในโครงสร้างตลาดต่างๆ สามารถจ าแนกออกได้

เป็น 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับราคา และ 2) พฤติกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับราคา 

(1) พฤติกรรมการแข่งขันท่ีเกี่ยวข้องกับ ราคา (Price Competition) คือ 
พฤติกรรมการก าหนดราคาของหน่วยผลิต ซ่ึงจะแตกต่างกันตามโครงสร้างตลาด  โดยตลาดที่มีการ
แข่งขันสูงมักจะมีสินค้าท่ีมีราคาใกล้เคียงกัน เพราะผู้ประกอบการไม่มีอ านาจเหนือตลาดที่จะก าหนด
ราคาสินค้า หรือเป็นลักษณะที่เรียกว่า เป็นผู้รับราคา (Price Taker) ในขณะเดียวกัน ตลาดที่มีการ
แข่งขันน้อยนั้น ผู้ประกอบการมักจะมีความสามารถในการก าหนดราคาสินค้า หรือ Price Maker6  

(2) พฤติกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับราคา  (Non-price Competition) คือ
การด าเนินนโยบาย การแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาด โดยไม่อาศัยพฤติกรรมด้านราคาและการผ ลิต 
นั่นหมายความว่า หน่วยผลิตจะมีพฤติกรรมอื่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การแข่งขัน
โฆษณา การท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ และการควบรวมกิจการของผู้ผลิต ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างความแตกต่างในสินค้า (Product Differentiation) ทั้งนี้ ความแตกต่างใน
สินค้า  สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความแตกต่างของสินค้าในแนวตั้ง (Vertical 
Differentiation) และความแตกต่างของสินค้าในแนวนอน (Horizontal Differentiation) ซึ่งความ
แตกต่างของสินค้าในแนวตั้ งนั้น เกิด จากความแตกต่างในตัวสินค้า หรือความแต กต่างของคุณภาพ
ของสินค้า โดยที่ผู้บริโภคมีความชอบ เหมือนกัน และสินค้ามีฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์เหมือนกัน  ส่วน
ความแตกต่างของสินค้าในแนวนอนนั้น คือ ความแตกต่างกันเนื่องจากผู้บริโภคมีความชอบที่แตกต่าง
กัน (Heterogeneous Preferences) เช่น ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งชอบรสหวา น แต่ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง
ชอบรสเค็ม (ชนินทร์ มีโภคิน, 2554) ซึ่งการสร้างความแตกต่างของสินค้านี้จะเป็นลักษณะที่ผู้ผลิตท า
ให้ผู้บริโภครู้สึกว่า สินค้าของตนนั้นสามารถสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค ได้มากกว่า โดยสิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ท าให้ผู้ผลิตสามารถมีอ านาจในการก าหนดราคา หรือเป็น Price Maker  

                                           
5 ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แบ่งตลาดตามระดับของการแข่งขันไว้เป็นประเภทต่างๆ โปรดดู 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538) และวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2556) 
6 รายละเอียดโปรดดู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538) และชนินทร์ มีโภคิน (2554) 
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ส าหรับ “เนื้อหารายการโทรทัศน์ ” (Content) ก็สามารถแบ่ง ความ
แตกต่าง ออกได้เป็น 2 ประเภทข้างต้น กล่าวคือ เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกันตามแนวดิ่ง 
(Vertical Product Differentiation) จะเป็นเนื้อหารายการที่แตกต่างกันเพราะคุณภา พของเนื้อหา 
(Quality) โดยผู้บริโภคจะสามารถแยกแยะได้ว่าเนื้อหารายการใดเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพมากกว่ากัน 
เช่น การสร้างหนังที่ใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effects) ส่วนเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกันตาม
แนวระนาบ (Horizontal Product Differentiation) นั้น จะเป็นเนื้อหาที่ผู้บริโภคจะเลือกแตกต่าง
กันตามความชอบของตน (Preference) เช่น เนื้อหาที่เก่ียวกับข่าวสารและสาระ (News) ละคร 
(Drama) เพลง (Music) ศิลปะ (Art) และกีฬา (Sport) (Seabright & Weeds, 2007) 

ทั้งนี้ การโฆษณาเป็น อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า สินค้ามีความ
แตกต่างกัน (Product Differentiation)  โดยหน่วยผลิตที่ท าการโฆษณาต้องการ ที่จะสร้างความ
แตกต่างระหว่างสินค้า ของตนและสินค้า ของคู่แข่ง และหากผู้บริโภคเชื่อในความแตกต่างของสินค้า
นั้น จะท าให้เส้นอุปสงค์ท่ีผู้ผลิตเ ผชิญเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป เช่น เลื่อน
ไปทางขวา แล ะ/หรือ มีความชันมากขึ้น ซ่ึงการโฆษณานั้นถือได้ว่าเป็นการแข่งขันในรูปแบบที่มิใช่
ราคา และเป็นการแข่งขันท่ีส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด คือ ส่วนแบ่งตลาด และการกีดกันผู้ผลิต
รายใหม่  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538; ชนินทร์ มีโภคิน, 2554)     

2.2.2.4 ผลการด าเนินงาน (Performance) 
ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากพฤติกรรมของผู้ผลิต ซึ่ ง

ผู้ผลิตมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันย่อมมีผลประกอบการหรือผลด าเนินงานที่แตกต่างกัน ในแง่นี้ ผลการ
ด าเนินงานจึงหมายถึง ราคาและผลก าไร (Prices and Profits) ประสิทธิภาพในการผลิตและการ
จัดสรร (Product and Allocative Efficiency) และคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า 
(Product Diversity and Quality) (ชนินทร์ มีโภคิน, 2554; Shepherd, 1997) 

ส าหรับในกรณีการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์นั้น ผลการด าเนินงานจะสามารถ
ใช้ป ระเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ได้ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจนั้นท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากความพึงพอใจอาจเกิดจากเนื้อหาสาระท่ีมีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น หรือ อาจเกิดจาก ความ
หลากหลายของ รายการ ที่ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึนทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระและความ
บันเทิงที่หลากหลาย    
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2.2.3 ผลกระทบของการก ากับดูแลของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Adda & Ottaviani (2004) อธิบายว่า เนื่องจากการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ต้องใช้

เงินลงทุนสูงมาก และยังต้องครอบคลุมกลุ่มผู้ชมอย่างกว้างขวาง ท าให้อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมการแข่งขันท่ีไม่มากเท่าใดนัก ดังนั้นการก ากับดูแลจากภาครัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆจึงมีความส าคัญ เช่นเดียวกันนั้น OECD (2006) กล่าวว่า โอกาสของ
ผู้ผลิตเนื้อหาภายหลังจากการเปลี่ ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งต่อผู้บริโภค ดังนั้น หากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดจนส่งผลกระทบทางลบต่อผู้คนในวงกว้าง การก ากับดูแลจากรัฐจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็น เมื่อเป็น เช่นนี้ Matteucci (2010) จึงอธิบายว่า ในหลายๆประเทศ เช่น 
ประเทศอิตาลีจึงออกข้อบังคับและกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดและเกิดความหลากหลายด้าน
เนื้อหาโทรทัศน์ 

ในประเทศไทยนั้น  ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. 2555 โดยส านักงาน กสทช . จะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ก ากับดูแลผู้ประกอบการในด้านการแพร่ภาพเนื้อหาโทรทัศน์  เช่น ลักษณะผังรายการ และสัดส่วน
รายการ แต่ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน จากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
แล้วนั้น ส านักงาน กสทช. ก็ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ .ศ. 2556 
เพ่ือใช้ก ากับดูแลการประกอ บกิจการของผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขใบอนุญาต  โดยประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดให้ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระจะต้องมีรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

การก าหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดว่า ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในการรับชม
ข่าวสารและสาระ และในขณะเดียวกันนั้น ได้ส่งผลต่ออุปทานในการผลิตเนื้อหารายการในหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระด้วย กล่าวคือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถรับชมฟรีทีวีที่มีช่องข่าวสารและสาระเพ่ิมมา กข้ึนถึง 7 ช่อง ส่งผลให้อุปสงค์ ในการรับชม
เนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการเนื้อหาโทรทัศน์
ประเภทข่าวสารและสาระของผู้ประกอบการช่องรายการก็เพ่ิมสูงขึ้นด้วยเนื่องจากกฎเกณฑ์ของ
ส านักงาน กสทช. ก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน



20 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์จึ งมีแรงจูงใจในการผลิตเนื้อหาข่าวสาร
และสาระเพ่ิมข้ึนและมีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้ชม และ
ผู้ประกอบการช่องรายการ  

จากการทบทวนงานวิจัยทั้งหมดที่เก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า ในหลายๆ ประเทศ มีแนวโน้มใน
การลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์เพ่ิมสูงขึ้นภายหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
จึงเป็นที่น่าสนใจว่าแนวโน้มการผลิตเนื้อหารายการในประเทศไทย โดยเฉพาะเนื้อหาประเภทข่าวสาร
และสาระจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ทั้งนี้ งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของประเทศไทยภายหลังจากท่ีมี
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใ นระบบดิจิตอลมีเพียงงานวิจัยของ Homchampa (2013) ที่ศึกษา
รายได้จากการโฆษณา ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่า รายได้จากการโฆษณาจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะ
ส าคัญในช่วง 5 ปีหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าว
ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต่อการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์
ของประเทศไทย 

2.3 วิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

2.3.1 วิธีการศึกษา 
 การวิเคราะห์ผลกระทบของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ออกโดยผู้ก ากับดูแลใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักงาน กสทช.) น ามาสู่สมมติฐานซึ่งคาดว่า  หลักเกณฑ์
ของส านักงาน กสทช. จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระเพ่ิมมากข้ึน การทดสอบสมมติฐานดังกล่าวจะใช้กรอบการวิเคราะห์แบบ  Structure-Conduct-
Performance (SCP) approach ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1.1 การศึกษาโครงสร้าง (Structure) ของผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตเนื้อหา
รายการภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพิจารณา
จ านวนผู้ผลิต และลักษณะการกระจายตัวของขนาดผู้ผลิต ซึ่ งการศึกษาปัจจัยดังกล่าวจะท าให้ทราบ
ถึง “อ านาจทางการตลาด” (Market Power) โดยสามารถศึกษาอ านาจทางการตลาดนี้ได้จากจ านวน
ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์  เช่น ถ้ามีจ านวนผู้ผลิตจ านวนมาก อ านาจทางการตลาดของแต่ละ
บริษัทจะน้อย แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนของผู้ผลิตอาจไม่เพียงพอที่ จะบอกได้ถึงอ านาจของตลาดได้
อย่างถูกต้อง เพราะขนาดของผู้ผลิตในแต่ละหน่วยอาจจะมีขนาดไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
ลักษณะการกระจายตัวของขนาดผู้ผลิตประกอบด้วย 
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2.3.1.2 การศึกษาพฤติกรรม  (Conduct) ของตลาดผู้ผลิตเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ กล่าวคือ การเข้าสู่ตลาดผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ (Market Entry) ของผู้ผลิตรายใหม่ (New 
Entry) ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาจก่อให้เกิดเง่ือนไขการเข้าสู่
ตลาด เช่น ผู้ผลิตเนื้อหารายใหม่ๆ เป็นผู้ประกอบการที่มชี่องรายการในระบบดิจิตอล หรือ เป็นผู้ผลิต
เนื้อหาที่ ไม่มีช่องรายการในระบบดิจิตอล เงื่อนไขดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของ
ตลาด ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาพฤติกรรมของตลาดผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Conduct) 
เพ่ือพิจารณาว่า โครงสร้างตลาดจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตอย่างไร 

ในกรณีของการแข่ง ขันผลิตเนื้อหาข่าวและสาระนั้น จะเป็นพฤติกรรม
การแข่งขันท่ีไม่ใช่ราคา หรือ Non-price Competition โดยผู้ประกอบการจะเน้นสร้างความแตกต่าง
ในเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนการผลิตเนื้อหาข่าวสาร
และสาระมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่ อจะแสดงให้เห็นว่า เจ้าของช่องรายการที่ต้องการรายการ
ที่มีคุณภาพย่อมจะต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งการลงทุนผลิตและพัฒนาเนื้อหารายการนั้นจะ
ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านเนื้อหารายการและก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน 
เนื่องจากเจ้าของช่องรายการแต่ละรายมีความสามารถในการลงทุนที่ต่างกัน 

2.3.1.3 การศึกษาผลการด าเนินงานของตลาด (Performance) เป็นการ  
ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากพฤติกรรมของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลประกอบการ
หรือผลด าเนินงานที่แตกต่างกัน ในแง่นี้ จะศึกษาและวิเคราะห์ผลก ารด าเนินงานจากปัจจัย ที่ส าคัญ 
คือ ความหลากหลายของเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (Diversity) เพ่ือศึกษาว่าผู้ผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์จะมีแนวโน้มการผลิตเนื้อหา ข่าวสารและสาระที่มีความหลายหลายมากขึ้นหรือไม่  คุณภาพ
ของเนื้อหาข่าวและสาระของช่องข่าวเป็นอย่างไร มีการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

2.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งข้อมูลที่ใช้

ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูลทั้งปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 
กล่าวคือ งานวิจัยจะใช้การค้นคว้าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และข้อกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ออก
โดยผู้ก ากับดูแลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยจะน าบท
สนทนาที่ได้จากการ สัมภาษณ์มาสรุปเป็นข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ทฤษฎีและกรอบ
การศึกษา S-C-P รวมทั้งน าเอาผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีเกิดข้ึนจริงกับผู้ประกอบการมาประเมิน
กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยผู้ก ากับดูแล โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  

สรุปวิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

สิ่งท่ีศึกษา วิธีการศึกษา ประเภทของข้อมูล การได้มาของข้อมูล 

1. การศึกษาพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ 
และการผลิตเนื้อหาของ
ประเทศไทย รวมทั้งการก ากับ
ดูแลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive) 

- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
แหล่งต่างๆ เช่น บทความ 
เอกสารทางวิชาการ ศูนย์ข้อมูล
ของส านักงาน กสทช. และ
เว็บไซต์ต่างๆ ในระบบ
อินเตอร์เน็ต  

ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

2. การศึกษาผลกระทบด้าน
การแข่งขันผลิตเนื้อโทรทัศน์ 
ในเชิงโครงสร้าง (Structure) 
พฤติกรรม (Conduct) และ
ผลการด าเนินงานของตลาด 
(Performance)  

การวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive) 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามและสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ และผู้ผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์ไทย 

- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
แหล่งต่างๆ เช่น บทความ 
เอกสารทางวิชาการ ศูนย์ข้อมูล
ของส านักงาน กสทช. และ
เว็บไซต์ต่างๆ ในระบบ
อินเตอร์เน็ต 

สัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์
ไทย รวมทั้งค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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2.3.3 รายละเอียดและกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ในเชิงกรอบการศึกษาแบบ S-C-P เป็นไปอย่างมีระบบ และ

เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการและข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการ
ด าเนินของธุรกิจการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ไ ทย งานวิจัยฉบับนี้ จึงได้แบ่งตัวอย่างในการ
สัมภาษณ์ออกเป็นกลุ่มๆ และจะใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)  

อย่างไรก็ตาม จ านวนของผู้ประกอบการในส่วนของข่าวสารและสาระยังมี
จ านวนไม่มากนัก ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลแล้วนั้น พบว่า  มีผู้ประกอบการช่องรายการและบริษัทผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าวทั้งสิ้น
จ านวน 25 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการช่องรายการธุรกิจในระบบดิจิตอลจ านวน 20 ราย 
และบริษัทผู้ผลิต เนื้อหา เฉพาะ รายการข่าวสารและสาระจ านวน 5 ราย ทั้งนี้ สามารถจ าแนก
ผู้ประกอบการด้านเนื้อหารายการข้างต้นได้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีจ านวน 13 ราย7 คือ กลุ่มผู้ประกอบการช่องรายการในระบบ
ดิจิตอลที่มีประสบการณ์ในการผลิตข่าว รวมทั้งมีฐ านสื่อและสิ่งพิมพ์ข่าวมาก่อน เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ในระบบเคเบิล และโทรทัศน์ในระบบดาวเทียม ซึ่งกลุ่ม สัมภาษณ์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้
ข้อมูลส าคัญว่า การมีฐานในด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ ข่าวมาก่อนจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างไ รในการ
ผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

กลุ่มที่ 2 มีจ านวน 4 ราย 8 คือ กลุ่มผู้ประกอบการช่องรายการที่ ไม่มี
ประสบการณ์ในการผลิต เนื้อหารายการข่าวมาก่อน แต่ มีการตัดสินใจ ที่จะผลิตรายการข่าวเพื่อปูอน
ให้แก่ทางสถานี ซึ่งกลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถให้ข้อมูลได้ว่ า เพราะเหตุใดจึงเลือกท่ีจะ
ผลิตเนื้อห ารายการข่าวด้วยตนเอง โดย พิจารณาจาก ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยต้นทุน และ
ปัจจัยทางด้านสังคม  

                                           
7 ได้แก่ ทีเอ็นเอ็น 24 (TNN24) ทรูโฟร์ยู (TRUE4U) MCOT ช่อง 3 ช่อง 7 นิวทีวี (New TV) ไบรท์ทีวี 

(Bright TV) เนช่ัน (Nation) ไทยรัฐทีวี (Thairath TV) สปริงนิวส์ (Spring News) วอยซ์ทีวี (Voice TV) นาวทีวี 
(Now TV) และ พีพีทีวี (PPTV) 

8 ได้แก่ ช่อง 8 จีเอ็มเอ็ม (GMM) วัน (ONE) และโมโน (Mono) 
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กลุ่มที่ 3 มีจ านวน 3 ราย 9 คือ กลุ่มผู้ประกอบการช่องรายการที่ ไม่มี
ประสบการณ์ในการผลิตเนื้อหารายการข่าวมาก่อน แต่มีการตัดสินใจที่จะซื้อหรือจ้างผู้อื่นผลิตเนื้อหา
รายการข่าวให้ ซึ่งกลุ่ม สัมภาษณ์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการตัดสินใจที่จะ
ซื้อเนื้อหารายการข่าวจากผู้ผลิตเนื้อหารายการ (Content Provider) โดยพิจารณาจากปัจจัยการ
แข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยต้นทุน และปัจจัยทางด้านสังคม  

กลุ่มที่ 4 มีจ านวน 5 ราย 10 คือ กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าว (Content 
Provider) ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการที่ ไม่มีช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถให้ข้อมูล เชิงลึกเก่ียวกับการผลิตเนื้อหารายการข่าว และ
นโยบายการเข้า ร่วมเป็นพันธมิตรในการร่วมผลิตเนื้อหารายการ ข่าวกับช่องรายการ ในระบบดิจิตอล  
หรอืแม้แต่อุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจช่องรายการในระบบดิจิตอล        

2.3.4 แนวทางค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์จะเป็นในลักษณะของแนวการสนทนา (Dialogue) โดยผู้วิจัยจะ

ศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมในกิจการโทรทัศน์ไว้ล่วงหน้า แล้วตั้งสมมติฐานในเรื่องต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน (Competition) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Performance) ซึ่งผู้วิจัยจะอาศัย
แนวทางจากแนวทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแข่งขันท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Literature Review) และกรณีตัวอย่างที่ส าคัญในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ แนวค าถามในการใช้สัมภาษณ์ผู้ ประกอบการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์นั้นจะ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

2.3.4.1 สถานการณ์ ของอุตสาหกรรม โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในปัจจุบัน เช่น 
การประกอบกิจการในตลาดของผู้ประกอบการช่องรายเดิม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 
และแนวโน้มการออกจากตลาดของผู้ประกอบการช่องรายการบางราย 

2.3.4.2 การผลิตเนื้อหาข่าวของผู้ประกอบการช่องรายการ เช่น จ านวน ต้นทุน 
และการท าเนื้อหาข่าวให้มีความแตกต่างและน่าสนใจ 

                                           
9 ได้แก่ ไทยทีวี (Thai TV) อมรินทร์ทีวี (Amarin TV) และเวิรค์พอยท์ทีวี (Workpoint TV) 
10 ได้แก่ มติชน โพสต์ทีวี เนกสเตป์ (Next Step) เจเอสแอล และสยามสปอร์ต 
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2.3.4.3 การซื้อหรือจ้างผลิตเนื้อหาข่าวของผู้ประกอบการช่องรายการ เช่น 
จ านวน ต้นทุน และแนวทางในการซื้อและจ้างผลิต 

2.3.4.4 การผลิต เนื้อหาข่าวโทรทัศน์ของผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ เช่น 
ต้นทุน จ านวนที่ผลิตให้แก่ช่องรายการในระบบดิจิตอล พันธมิตรช่องรายการในการร่วมผลิตข่าว 

2.3.4.5 ผลกระทบของกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล (ส านักงาน กสทช .) ต่อ
แผนการผลิตเนื้อหา หรือการแผนการจ้างผลิต/ซื้อเนื้อหาข่าว 

2.3.4.6 แนวโน้มเนื้อหารายการข่าวในปัจจุบัน เช่น ปริมาณ คุณภาพและความ
หลากหลาย (Diversity) 

2.3.4.7 แนวโน้มอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในอนาคต และการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการ 
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บทที่ 3  
พัฒนาการของอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ของประเทศ ไทยในภาพรวมเพ่ือ
น าเสนอพัฒนาการของโครงสร้างความเป็นเจ้าของ ลักษณะและผลการประกอบกิจการ รวมทั้งความ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมโทรทัศน์และผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ ซึ่งจะ มีการอธิบายทั้งในเชิง
โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงพัฒนาการของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยจะแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 
ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงยุคโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก และ ในช่วงยุคโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ดังนี้ 

3.1 ยุคโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก (Analog Terrestrial Television) 
 

3.1.1 พัฒนาการกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย 

สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (หรือ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 ในปัจจุบัน ) เกิดข้ึนจากแนวคิดของของจอมพล ป . พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี ที่เห็นว่า ประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาสถานีโทรทัศน์เหมือนกับประเทศที่พัฒนา
แล้ว เพื่อใช้เป็นสื่อทางการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข และความบันเทิง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนั้น (พ.ศ. 
2495) ได้จัดตั้งบริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด เพื่อรองรับการด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์ในประเทศไทย 
ก่อนที่จะมีการพัฒนาและให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ได้เริ่มออกอากาศในระบบขาวด าเป็นครั้ง
แรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 

ต่อมา ในสมัยของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้บัญชาการ
ทหารบกในขณะนั้น ได้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ขึ้น (หรือสถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 (ททบ .5) ในปัจจุบัน ) โดยเริ่มออกอากาศในระบบขาวด าเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ .ศ. 2501 
และกลายเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย 

จากนั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบขาวด าเข้าสู่
โทรทัศน์สี โดยจอมพล ประภาส จารุเสถียร ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้ให้
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ซึ่งมีคุณหญิงไสว จารุเสถียร เป็นปร ะธานกรรมการ 
ด าเนินการทดลองการใช้เครื่องส่งโทรทัศน์สี และต่อมาในปี พ .ศ. 2510 จึงเริ่มมีการแพร่ภาพการ
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ออกอากาศในระบบสีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
(สถานีโทรทัศน์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย) ภายใต้การด าเนินการของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิ ทยุ 
จ ากัด ซึ่งมีตระกูลจารุเสถียร เทียนประภาส กรรณสูต และรัตนรักษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง และได้รับสัมปทาน
จากกองทัพบก 

ในปี พ .ศ. 2513 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด ได้ท าสัญญาสัมปทานกับบริษัท 
บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (ด าเนินการโดยตระกูลมาลีนนท์ ) ในการจัดตั้งสถานีโ ทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 (สถานีโทรทัศน์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย) และเริ่มออกอากาศในระบบสีอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยมีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นประธานพิธีเปิดสถานี 

ในปี พ.ศ. 2517 ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของวงการโทรทัศน์ไทย 
เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบขาวด า 2 ช่องที่มีอยู่เดิมได้ได้เปลี่ยนระบบออกอากาศ
มาเป็นระบบสี กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (ระบบขาวด า ) เปลี่ยนมาเป็น สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 9 (ระบบสี ) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ระบบขาวด า ) เปลี่ยนมาเป็ น 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 (ระบบสี)  

เมื่อมีการเปลี่ยนไปสู่ก ารส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบสี ในทุกสถานี แล้ว แต่ละ
สถานีต่างแข่งขันกันผลิตรายการและความบันเทิง ทั้งการผลิตรายการในประเทศและซื้อรายการจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพระบบสี เพ่ือเร่งสร้างความนิยมและก า ไรให้กับสถานีของตน             
แต่อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2520 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด ได้ยุบตัวลงด้วยเหตุผลว่าขาดทุน และได้มี
การก่อตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) มาบริหารงานสถานีไทยทีวีสีช่อง 9 แทน11 

ต่อมา สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (สท ท . 11 ) ของกรม
ประชาสัมพันธ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่ 5 ของไทย โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ.2531 การจัดตั้ง สทท . 11 นี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุุน เพ่ือท าหน้าที่เป็น
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปยัง
ประชาชน ตลอดจนเป็นสถานีโทรทัศน์แม่ข่ายให้แก่สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคในเครือของกรม
ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ   

                                           
11 ในเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2548 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ได้เริ่มท าการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ จนภายหลังจึงมีการเปลี่ยนช่ือมาเป็น “บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)” และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
9 ก็ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น “สถานีโมเดิร์นไนน์ ทีวี” 
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นอกจากประเทศไทยจะมีโทรทัศน์ประเภทรับชมโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิก (ฟรี
ทีวี) ดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว ยังมีการก าเนิดขึ้นข องโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ออกอากาศผ่าน
เคเบิลหรือดาวเทียม จ านวน 3 ราย โดยแต่ละรายได้รับสัมปทานจาก อสมท . และมีการจัดตั้ง
สถานีโทรทัศน์เป็นของตนเอง คือ  

(1) สถานีไอบีซี เคเบิล ทีวี ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทอินเตอร์เนชันแนล 
บอร์ดคาสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (กลุ่มชินวัตร) จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ .ศ. 2532 และเป็นโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกรายแรกของประเทศ  

(2) สถานีโทรทัศน์ไทยสกาย เคเบิล ทีวี ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทสยาม
บอร์ดคาสติ้ง จ ากัด (กลุ่มธนายงและหนังสือพิมพ์วัฏจักร ) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2533 และได้ยุติ
การด าเนินธุรกิจลงในปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  

(3) บริษัทยูทีวี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด จัดตั้งขึ้นในปีพ .ศ. 2537 และอยู่ภายใต้
การด าเนินงานของกลุ่มเทเลคอมเอเชีย (หรือ ทรูคอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบัน)12   

ภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ .ศ. 2535 ได้มีเสียงเรียกร้องจากภาค
ประชาชนให้มีสถานีโทรทัศน์ที่เป็นกลางและไม่บิดเบือนข้ อมูลข่าวสารทางการเมือง รัฐบาล  (ส านัก
นายกรัฐมนตรี ) จึงได้มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เสรี โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลสัมปทาน 
เพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการน าเสนอข่าวสารและสาระ อย่างแท้จริง ซึ่งผลปรากฏว่า กลุ่มบริษัท
สยามทีวี แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด เป็นผู้ชนะการประมูล และตั้งชื่อสถานีโทรทัศน์แห่งที่ 6 ของ
ประเทศไทยนี้ว่า “สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ” โดยมีการเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ .ศ. 2539 ต่อมา สถานีโทรทัศ น์ไอทีวีมีการเปลี่ยนสมาชิกผู้ถือหุ้น และ มีการซื้อขาย
กิจการผ่านตลาดหลักทรัพย์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ส่งผล
ให้มีการยกเลิกสัญญาสัมปทาน และมีการเปลี่ยนชื่อสถานีเป็น “สถานีโทรทัศน์ระบบยูเฮชเอฟทีไอ
ทีวี ” โดยมีกรมประชาสัมพันธ์เป็น ผู้ก ากับดูแลการออกอากาศ  จากนั้นในปี พ .ศ . 2551 
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเฮชเอฟทีไอทีวีได้ถูกยุติการออกอากาศ โดยช่องสัญญาณดังกล่าวได้น ามาใช้ส่ง
สัญญาณสถานีโทรทัศน์สาธารณะ หรือสถานีไทยพีบีเอสแทน (เนชั่น, 2554) 

                                           
12 บริษัทยูทีวี และสถานีไอบีซี ได้ติ ดสินใจรวมกิจการกันเพื่อลดภาระทางการเงิน และได้เปลี่ยนช่ือเป็น 

บริษัท ยูไนเต็ด บอร์ดคาสติ้ง คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และออกอากาศภายใต้ชื่อ “ยูบีซี” ซึ่งต่อมาในปี พ .ศ. 
2549 ยูบีซีได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และเปลี่ยนช่ือมาเป็น “ทรูวิช่ันส์” 
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จวบจนปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินทั้ง 6 สถานีข้างต้นสามารถส่งสัญญาณ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 98 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ หรือประมาณร้อยละ 99 ของครัวเรือนไทย (กสทช ., 
2555) โดยทั้ง 6 สถานีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
แอนะล็อก ซึ่งออกอากาศช่องรายการฟรีทีวี จ านวน 6 ช่องรายการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับสัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทานกับ
บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาสัมปทาน ตั้งแต่ พ .ศ. 2513-2563 ผู้ประกอบการคือ 
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) โดย
ภาพลักษณ์ของสถานีจะเน้นให้ความบันเทิง และอาศัยการจ้างผลิตรายการเป็นส่วนใหญ่ 

(2) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีผู้ประกอบการ คือ กองทัพบก โดย
ภาพลักษณ์ของสถานีจะเน้นข่าวและความบันเทิง และรายการส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าช่วงเวลา 

(3) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้รับสัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทาน
กับกองทัพบก โดยมีระยะเวลาสัมปทาน ตั้งแต่ พ .ศ. 2510-2566 ผู้ประกอบการ คือ บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด โดยภาพลักษณ์ของสถานีจะเน้นให้ความบันเทิง และอาศัยการจ้างผลิต
รายการและให้เช่าช่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

(4) สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (ช่อง 9 อสมท .) มีผู้ประกอบการ คือ บริษัท             
อสมท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน บริษัท อสมท . 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานรัฐบาลคือ 
กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้น  ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของสถานีจะเน้นข่าวและความรู้ และ
รายการส่วนใหญ่เป็นการให้เช่าช่วงเวลา 

(5) สถานีวิ ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท .) มีผู้ประกอบการ คือ กรม
ประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี ถือเป็นสถานโทรทัศน์ของรัฐบาล ที่มีหน้ าที่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาล นั่นหมายความว่า สทท . ไม่ได้เป็นสถานีเพ่ือ
ประกอบการ เชิงธุรกิจ ซึ่งต่างไปจากช่อง 9 ที่บริหารงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจที่มีเปูาหมายในเชิง
ธุรกิจ  

(6) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประ เทศ
ไทย ผู้ประกอบการคือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ออกอากาศโดยใช้ความถ่ีของ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี เดิม โครงสร้างขององค์กรถือเป็นนิติบุคคลมหาชน 
โดยถูกออกแบบให้เป็นอิสระจากทุนเอกชน เช่น ไม่มีการโฆษณา  และเป็นอิสระจากรัฐ คือ การเป็น
หน่วยงานอิสระ ซึ่งท่ีมาของรายได้มากจากภาษีด้านสุราและยาสูบในอัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ของภาษีที่
เก็บได้ในแต่ละ ปี (หรือไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ) ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของสถานี จะเน้นข่าวสารและ
สาระบันเทิง 

ตารางที่ 3.1  

โครงสร้างและลักษณะประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์ 

สถานี ความเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค ์ ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

การบริหารและการผลิต
รายการ 

สถานีที่ด าเนินการโดยรัฐ 

ช่อง 5 

 

กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม 

- ฝึกเจ้าหน้าที่
การทหารด้านสื่อสาร 

- ประชาสัมพันธ์
กิจการของทหาร 

บริหารจัดการเชิง
พาณิชย์ มีโฆษณา 
และให้เช่าเวลา
รายการ 

- ผลิตรายการข่าวและ
สนทนา 

- ซื้อ/จ้างผลิตรายการจาก
ผู้ผลิตใน/ต่างประเทศ 

- แบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า 

ช่อง 9 

 

บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

- สื่อสารเชื่อมโยงและ
พัฒนาสังคม 

- ประกอบธุรกิจเพื่อ
หารายได้เข้ารัฐ 

บริหารจัดการเชิง
พาณิชย์ มีโฆษณา 
และให้เช่าเวลา
รายการ 

- ผลิตรายการข่าวและ
สนทนา 

- ซื้อ/จ้างผลิตรายการจาก
ผู้ผลิตใน/ต่างประเทศ 

- แบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า 

ช่อง 11 

 

กรมประชาสัมพันธ์ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

- ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของรัฐ และ
รัฐบาล 

- ส่งเสริมการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

มีโฆษณาแบบ 
corporate 
advertisement 

- ให้เอกชนเหมาผลิต
รายการข่าว รายการ
สนทนา  

- ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรเอกชนในการผลิต
รายการสาระและความรู้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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ตารางที่ 3.1  

โครงสร้างและลักษณะประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์ (ต่อ) 

สถานี ความเป็นเจ้าของ วัตถุประสงค ์ ลักษณะการ
ด าเนินงาน 

การบริหารและการผลิต
รายการ 

สถานีเชิงพาณิชย์ที่ด าเนินการโดยเอกชน 

ช่อง 3 

 

บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

- ประกอบธุรกิจสื่อ
โทรทัศน ์

- เป็นสื่อบันเทิง 

 

 

บริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ 
จ ากัด ได้รับ
สัมปทานด าเนิน
กิจการ 

- ผลิตรายการข่าวและ
บันเทิง 

- ซื้อ/จ้างผลิตรายการ
บันเทิง (ละคร ภาพยนตร์
ชุด เกมโชว์ ปกิณกะ
บันเทิง) 

ช่อง 7 

 

กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม 

- ประกอบธุรกิจสื่อ
โทรทัศน ์

- เป็นสื่อบันเทิง 

 

บริษัทกรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด ได้รับ
สัมปทานด าเนิน
กิจการ 

- ผลิตรายการข่าวและ
บันเทิง 

- ซื้อ/จ้างผลิตรายการ
บันเทิง (ละคร ภาพยนตร์
ชุด เกมโชว์ ปกิณกะ
บันเทิง) 

 

ช่องไทยพีบีเอส 

 

องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 

 

- ประกอบธุรกิจสื่อ
โทรทัศน ์

- เป็นสื่อสาระบันเทิง 

 

เป็นหน่วยงานอิสระ
โดยมีรายได้จาก
ส่วนแบ่งภาษีสุรา
และยาสูบ 

- ผลิตรายการข่าวและ
บันเทิง 

- ซื้อ/จ้างผลิตรายการ
บันเทิง (ละคร ภาพยนตร์
ชุด เกมโชว์ ปกิณกะ
บันเทิง) 

 
จากการด าเนินงานและลักษณะการประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินระบบแอนะล็อกในประเทศไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีสภาพแบบกึ่งผูกขาดโดยรัฐ 
กล่าวคือ รัฐเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นวิทยุและโทรทัศน์และด าเนินการจัดตั้งสถานีและประกอบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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กิจการเอง หรือรัฐน าคลื่นที่ได้รับการจัดสรรนั้นมาให้สัมปทานเพื่อให้เอกชนด าเนินการอีกทอดหนึ่ง 
ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการด าเนินงานได้ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ีหนึ่ง  คือ สถานีโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของและด าเนินการเอง ได้แก่ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (ช่อง 9 อสมท.) และสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ประเภทท่ีสอง  คือ โทรทัศน์สาธารณะของหน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ประเภทท่ีสาม  คือ สถานีโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของ แต่ให้เอกชนด าเนินงาน
ภายใต้สัญญาสัมปทาน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  

ทั้งนี้ การเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ของภาคเอกชนผ่านการได้รับสัมปทานจาก
รัฐนั้น ต้องเป็นกลุ่มเอกชนที่มีสายสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับรัฐหรือผู้ที่มีอ านาจทางการเมือง เช่น 
ประธานกรรมการและผู้บริหารข องบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ภายใต้สัญญาสัมปทาน
กับกองทัพบก มี ความสนิทชิดเชื้อกับจอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
ทหารบกในสมัยนั้น ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึงด าเนนิการโดยบริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ
จอมพล ถนอม กิตติขจร มากไปกว่านั้น การต่ออายุสัมปทานของภาคเอกชนที่จะหมดอายุลงในแต่ละ
ครั้งก็ต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมือง และผู้มีอ านาจในรัฐบาลชุดนั้นๆ กล่าวคือ 

- ในกรณีของสถานีวิทยุโ ทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นั้น บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์
เทนเม้นต์ จ ากัด ลงนามในสัญญาด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์ร่วมกับบริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด โดยมี
อายุสัญญา 10 ปี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ .ศ. 2513 – วันที่ 25 มีนาคม พ .ศ. 2523 และหลังจาก
บริษัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด เปลี่ยนเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ก็ได้มีการตก
ลงขยายสัญญาสัมปทานในปี พ.ศ. 2521 ออกไปอีก 10 ปี คือ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 
25 มีนาคม พ.ศ. 2533 หลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมอีก ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ ร .ต.อ. เฉลิม 
อยู่บ ารุง ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่คอยก ากับดูแล อสมท . ในยุครัฐบาลพล
เอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีผลให้สัญญาสัมปทานขยายออกไปอีก 30 ปี คือ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2533 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิช และอิสร์กุล อุณหเกตุ, 2552) 
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- ในกรณีของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นั้น บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จ ากัด ได้รับสัมปทานจากกองทัพบกมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2511 และได้มีการต่อสัญญาอีกหลายครั้ง 
โดยการต่อครั้งสัญญาครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. 2541 ในขณะที่พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นผู้
บัญชาการทหารบก โด ยกองทัพบกได้ให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด “เช่าและใช้เวลา
ออกอากาศ” ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกไปอีก 25 ปี ซึ่งท าให้สัญญาสัมปทานขยาย
มาจนถึงปัจจุบันและมีผลผูกพันไปถึงปี พ .ศ. 2566 (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิช และอิสร์กุล อุณหเกตุ , 
2552) 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ชัดว่า โครงสร้างความเป็นเจ้าของของสถานีโทรทัศน์ที่
เอกชนด าเนินงานนั้นอยู่ในลักษณะธุรกิจครอบครัว กล่าวคือ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จ ากัด (ช่อง 3) ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลมาลีนนท์ โดยบริษัทดังกล่าวอยู่ในเครือบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อครบวงจร และบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7) ถือหุ้น
ใหญ่โดยตระกูลรัตนรักษ์ โดยด าเนินการผลิตรายการและซื้อ/จ้างผลิตรายการ  ในแง่นี้ ทั้งช่อง 3 และ
ช่อง 7 จึงเป็นกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์จากสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับรัฐซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทาน  

ตั้งแต่เริ่มมีการตั้งและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย จะพบการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในรูปแบบสัมปทานอย่างกว้างขวาง เหตุผลของการให้สัมปทานก็อาจจะเนื่องมากจาก
รัฐยังขาดแคลนเงินทุนในสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีในการแพร่ภาพ จึงเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยสัมปทานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการสร้าง โอนทรัพย์สิน
เป็นของรัฐ และให้บริการ (Built-Transfer-Operate: BTO) ซึ่งหมายความว่า เอกชนจะต้องโอน
โครงสร้างพื้นฐานที่ตนลงทุนพัฒนาขึ้นให้เป็นของรัฐทันทีเม่ือสร้างเสร็จ โดยมีเฉพาะสิทธิในการ
แสวงหาประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว พร้อมกับแบ่งส่วนแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้รัฐเป็น “ค่า
สัมปทาน” (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิช และอิสร์กุล อุณหเกตุ , 2552) แต่อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการมี
การก่อตั้งหน่วยงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การมีส่วนร่วมของเอกชน
อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ระบบใบอนุญาตที่เกิดจากการประมูลคลื่นความถ่ีก็ได้เริ่มเกิดข้ึน ส่งผลให้
จ านวนผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และช่องรายการมีจ านวนม ากข้ึน โดยผู้ประกอบการและเอกชน
เหล่านี้ไม่ต้องอาศัยหรือสร้างสายสัมพันธ์ทางการเมืองเพ่ือให้ได้รับสัญญาสัมปทานเหมือนที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า สัมปทานสถานีโทรทัศน์ที่รัฐได้ให้แก่ช่อง 3 และช่อง 
7 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่ คู่แข่งเอกชนรายใหม่อ่ืนๆ  ที่จะเข้ามาประกอบ
กิจการสถานีโทรทัศน์ ท าให้กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยที่ด าเนินงานโดยสถานีพาณิชย์อยู่ใน
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สภาพกึ่งผูกขาดมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้ช่อง 7 และช่อง 3 เกิดความได้เปรีย บในด้านการควบคุม
ต้นทุนในการผลิต และการบริหารรายได้จากการโฆษณา ตลอดจน การควบคุมคุณภาพของเนื้อหา
รายการที่ผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ช่อง 7 และช่อง 3 จึง
เป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคเอกชนที่ได้ครองส่วนแบ่งตลาด สัดส่วนรายได้และส่วนแบ่งผู้ชม
สูงที่สุด 

โดยเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด  (Market Share) จะพบว่า ในช่วงเกือบ 10 
ปีที่ผ่านมา นั้น ช่อง 7 และ ช่อง 3 เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุด (ภาพที่ 3.1) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งของผู้ชม (Share of Viewer) ก็พบว่า สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 มีส่วนแบ่งของผู้ชมมากท่ีสุด คือ ประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 คือ ประมาณ 32-34 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ทั้งสองสถานี ดังกล่าวมีส่วนแบ่งของ
ผู้ชมเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กลับมีส่วนแบ่งของ
ผู้ชมลดลง (ภาพที่ 3.2) 

 

ภาพที่ 3.1 ส่วนแบ่งตลาดของสถานีโทรทัศน์ (พ.ศ. 2555 - 2558). จาก ส านักนโยบายและวิชาการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  
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ภาพที่ 3.2 ส่วนแบ่งผู้ชม (%) ของแต่ละสถานี (พ.ศ. 2555 - 2556). ข้อมูลจากส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

จากการครองส่วนแบ่งตลาดและส่วนแบ่งผู้ชมที่มากท่ีสุด ท าให้ผลการจัดล าดับ
ความนิยม (TV Rating) ตลอดวันของทั้งช่อง 7 และช่อง 3 สูงที่สุดเช่นกัน กล่าวคือ ช่อง 7 มีผลการ
จัดล าดับความนิยม  ประมาณ 3.91 (ปี 2555) และ 3.83 (ปี 2556) รองลงมาคือ ช่อง 3 (2.79 ในปี 
พ.ศ. 2555 และ 2.8 ในปี 2556) ตามมาด้วยสถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (0.69 ในปี พ.ศ. 2555 และ 
0.63 ในปี 2556) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (0.57 ในปี พ.ศ. 2555 และ 0.52 ในปี 2556) 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (0.34 ในปี พ.ศ. 2555 และ 0.29 ในปี 2556) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 (0.17 ในปี พ.ศ. 2555 และ 0.15 ในปี 2556) (ภาพที่ 3.3) 

 

ภาพที่ 3.3 ผลการจัดล าดับความนิยม (TV Rating) ตลอดวันของแต่ละสถานี  (พ.ศ. 2555 - 2556). 

ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  
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หากพิจารณาจากส่วนแบ่งผู้ชมและผลการจัดล าดับความนิยมประกอบกันแล้ว 
จึงไม่น่าแปลกใจ เลยว่า เพราะเหตุใด สัดส่วนรายได้ (ซึ่งค านวณจากมูลค่าโฆษณา ) ของช่อง 7 และ
ช่อง  3 จะมีมูลค่าสูงที่สุด จากภาพที่ 3.4 จะเห็ นได้ว่า ช่อง 7 มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับหนึ่งที่
ประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยช่อง 3 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ช่อง 9 มี
สัดส่วนรายได้ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับช่อง 5 ที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 17 
เปอร์เซ็นต ์ 

 
ภาพที่ 3.4 สัดส่วนรายได้ (ค านวณจากมูลค่าโฆษณา) พ.ศ. 2555 - 2556. ข้อมูลจากส านักนโยบาย

และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ 13 (ซ่ึง
ค านวณจากจ านวนผู้เข้าชมรายการในทุกช่องสถานีฟรีทีวีตลอดทั้งปี ) พบว่า ประเภทรายการที่มีผู้
รับชมมากท่ีสุดคือ รายการข่าว กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 12.4 ในปี พ.ศ. 2555 และร้อยละ 18.64 ใน
ปี พ.ศ. 2556 ส่วนประเภทรายการที่มีผู้รับชมรองลงมา ได้แก่ รายการบันเทิง แล ะรายการสารคดี 
(ภาพที่ 3.5 และ 3.6)  โดยสัดส่วนการเข้าชมนี้ อาจขึ้นอยู่กับจ านวนประเภทของรายการที่น าไป

                                           
13 ส านักงาน กสทช . ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจาก Nielson ซึ่งได้มีการจัดแบ่งประเภทรายการโทรทัศน์ไว้ 

ทั้งหมด 11 รายการ คือ 1) ภาพยนตร์เรื่องยาว (อาทิเช่น ภาพยนตร์เรื่องยาวของจีน ญี่ปุุน เกาหลี ) 2) ละคน
ต่อเนื่อง 3) ภาพยนตร์หรือละครจบในตอน 4) ข่าว  5) รายการเกี่ยวกับรั ฐบาล 6) สารคดี (อาทิเช่น รายการ
ท าอาหาร การเดินทาง การท่องเที่ยว รายการเกี่ยวกับครอบครัว สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขภาพ รวมถึงรายการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ) 7) รายการบันเทิง (อาทิเช่น รายการเกมโชว์ รายการเกี่ยวกับชีวิตจริง รายการ
ประกวดความสวยงาม ประกวดความสามารถ แฟช่ันโชว์ และรายการวาไรตี้ เป็นต้น ) 8) รายการเพลง 9) รายการ
เด็ก 10) รายการกีฬา และ 11) รายการศาสนา (อาทิเช่น พิธีทางศาสนา และวันส าคัญ) 
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ออกอากาศด้วย เช่น การที่มีการรับชมข่าวสูง อาจเกิดจากแต่ละช่องรายการมีการน าเสนอรายการ
ข่าวสารและสาระมากกว่าหรือบ่อยกว่ารายการประเภทอื่นๆ เป็นต้น  และหากพิจารณา ผังรายการ
ของแต่ละสถานี  ยังพบว่า ประเภทรายการที่มักได้รับความนิยมในแต่ละสถานี คือ รายการข่าว 
รองลงมาคือ ละครและรายการบันเทิง (ตารางที่ 3.2) 

 

ภาพที่ 3.5 สัดส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ (%) พ.ศ. 2555. ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

 

 

 
ภาพที่ 3.6 สัดส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ (%) พ.ศ. 2556. ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  
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ตารางที่ 3.2  

ล าดับการรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆในแต่ละสถานี 

อันดับ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ช่องไทยพีบีเอส 

1. ละครต่อเนื่อง รายการบันเทิง ข่าว ข่าว ข่าว ข่าว 

2. ข่าว ข่าว ละครต่อเนื่อง รายการบันเทิง รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

สารคดี 

3. รายการบันเทิง สารคดี รายการบันเทิง สารคดี สารคดี รายการบันเทิง 

4. สารคดี ละครต่อเนื่อง รายการกีฬา ภาพยนตร์/ละคร
จบในตอน 

รายการกีฬา รายการเด็ก 

5. รายการกีฬา ภาพยนตร์/ละคร
จบในตอน 

สารคดี รายการเด็ก รายการบันเทิง รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

6. ภาพยนตร์/ละคร
จบในตอน 

รายการเพลง ภาพยนตร์ รายการกีฬา รายการศาสนา ละครต่อเนื่อง 

7. รายการเด็ก รายการกีฬา ภาพยนตร์/ละคร
จบในตอน 

ละครต่อเนื่อง รายการเพลง ภาพยนตร์ 

8. รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

รายการเพลง รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

รายการเด็ก ภาพยนตร์/ละครจบ
ในตอน 

9. ภาพยนตร์ รายการเด็ก รายการเด็ก รายการเพลง ภาพยนตร์/ละคร
จบในตอน 

รายการเพลง 

10. รายการเพลง รายการศาสนา รายการเกี่ยวกับ
รัฐบาล 

รายการศาสนา ภาพยนตร์ รายการกีฬา 

11. รายการศาสนา รายการอื่นๆ รายการศาสนา ภาพยนตร์ - รายการศาสนา 

หมายเหตุ. ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

โครงสร้างการเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสร้างอุปสรรคในการ
เข้าสู่ตลาดโทรทัศน์ (Barrier to Entry) ที่ส าคัญอยู่หลายประการ และยังส่งผลให้ผู้ประกอบการของ
แต่ละสถานีมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น ด้านควบคุมคุณภาพและการผลิตเนื้อหารายการ 
รวมทัง้การบริหารรายได้จากค่าโฆษณา ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

(1) การที่คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและได้ถูกจัดสรรไปให้หน่วยงาน
ของรัฐแล้วเสียเกือบหมด โดยมีการท าสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและเอกชนที่มีระยะเวลายาวนาน



39 
 

เพ่ือให้เอกชนบางรายด าเนินงานแทนนั้น ได้จ ากัดโอกาสเข้าสู่ตลาดโทรทัศน์ของผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

(2) ธุรกิจโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้งในส่วนของต้นทุนค่าอุปกรณ์ในการ
ผลิตเนื้อหารายการและการแพร่ภาพออกอากาศ รวมทั้งต้นทุนในการขยายเครือข่าย (Network 
Rollout) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  ท าให้สถานีโทรทัศน์ที่
ประกอบกิ จการโดยรัฐ ซึ่ง ได้รับ เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ที่จ ากัด อาจไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ภาคเอกชน (ช่อง 3 และช่อง 7) ที่มีเงินทุนจากค่าโฆษณาจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะในแง่ของการ
ผลิตเนื้อหารายการที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง 

(3) ประเภทรายการที่ประชาชนให้ความนิยมสูงสุด (เช่น ข่าว และละคร ) เป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้แต่ละสถานีโทรทัศน์ได้รับการจัดล าดับความนิยม  (TV Rating) ที่ดีข้ึน ด้วยเหตุ
นี้ สถานีโทรทัศน์โดยเฉพาะสถานีพาณิชย์ที่ด าเนินการโดยเอกชน จึงให้ความส าคัญกับการผลิตเนื้อหา
ข่าวและละครที่ดึงดูดใจผู้ชมเพ่ือเพ่ิมล าดับความนิยมของสถานีให้สูงขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า 
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะได้รับความนิยมสูงสุด โดย
สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ได้รับความนิยมในรายการข่าว ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 ได้รับความนิยมในรายการละคร 

(4) ถึงแม้ว่าโครงสร้างสถานีโทรทัศน์ไทยจะมีสภาพกึ่งผูกขาดโดยรัฐและมีผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนอยู่เพียงแค่ 2 ราย (ช่อง 3 และช่อง 7) แต่การด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ของทั้ง 2 สถานีดู
เหมือนจะมีการแข่งขันที่สูง เนื่องจากทั้ง 2 สถานีต่างต้องการดึงดูดเงินโฆษณาเพ่ือเป็นแหล่งรายได้
หลักให้แก่สถานี ซึ่งถ้าหากสถานีใดสามารถแข่งขันแย่งชิงผู้ชมรายการ (Audience) ได้มากกว่า ก็
ย่อมได้เปรียบสถานีคู่แข่ง เนื่ องจากนักโฆษณา (Advertiser) จะให้ความสนใ จซื้อเวลา เพ่ือสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านโฆษณากับทางสถานี ซึ่งจะน าไปสู่ผลก าไรและรายได้ท่ีเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนผู้ประกอบการโทรทัศน์นั้นให้อยู่รอดและสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง ในแง่นี้ การมีเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพหลากหลายและดึงดูดผู้ชม และมี
การบริหารจัดรายการที่มีอยู่นั้นลงในช่วงเวลาของการออกอากาศที่เหมาะสมให้ตรงตามลักษณะและ
พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมรายการที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย จึงเป็นภารกิจส าคัญของผู้ประกอบการ
สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ (อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์, 2553) 

(5) ในบริบทของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงล าดับความนิยมด้วยการน าเสนอรายการ
โทรทัศน์ที่ดีและมีคุณภาพของสถานีพาณิชย์ทั้ง 2 แห่ง ท าให้แต่ละสถานีต้องให้ความส าคัญต่อการ
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ผลิตและแหล่งที่มาของรายการเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละสถานี โทรทัศน์มักจะตัดสินใจที่จะ 1) ผลิต
รายการและเนื้อหาเอง 2) จ้างผู้อื่นผลิตรายการ หรือแม้กระท่ัง 3) ซื้อเนื้อหาจากต่างประเทศ ดังนั้น 
ในแง่นี้ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และผู้ให้บริการด้านเนื้อหา จึงเป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบด้านเนื้อหารายการให้แก่แต่ละสถานี เพ่ือดึงดูดผู้ชมและสร้างรายได้จากการโฆษณา 

ทั้งนี้ ในส่วนถัดไปนั้น จะศึกษาผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์อย่างละเอียด ทั้งในเชิง
โครงสร้าง พฤติกรรมและการด าเนินงาน โดยงานวิจัยฉบับนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 
ประเภทข่าวสารและสาระ เนื่องจากเป็นประเภทรายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมสูงที่สุด  

3.1.2 ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (ประเภทข่าวสารและสาระ) 
3.1.2.1 โครงสร้าง 

ผู้ผลิตเนื้อหารายการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มีเป็นจ านวนมาก โดยมีทั้ง
ผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบการผลิตวีดีโอ สร้าง กราฟฟิก 
บันทึกเสียง และตัดต่อรายการ ทั้งนี้ รูปแบบการผลิตรายการเพื่อปูอนให้กับสถานีทัศน์ต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

ลักษณะที่ 1 สถานีโทรทัศน์เป็นผู้จัดหาหรือผลิตรายการเอง ซึ่งรายการที่
สถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดด าเนินการเอง คือ รายการข่าว และรายการภาพยนตร์หรือ
ละครจากต่างประเทศ ส่วนการผลิตรายการประเภทอื่นๆ จะข้ึนอยู่กับความพร้อมและนโยบายของ
แต่ละสถานีโทรทัศน์  นอกจากนี้ รายการข่ าวเป็นรายการที่สถานีสามารถสร้างรายได้หลักจากการ
โฆษณา ดังนั้น การสร้างสรรค์รายการข่าว จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ทางสถานีต้องลงทุนอย่างมากเพ่ือให้
รายการมีคุณภาพสูงสุดและสามารถดึงดูดความสนใจในการรับชมของผู้ชมมากท่ีสุด เพ่ือเป็นจุดขาย
หลักของสถานี 

ทั้งนี้ โครงสร้างการผลิตรายการข่าวของแต่ละสถานี จะประกอบไปด้วย 
3 ฝุายหลัก ดังนี้ 

(1) ผู้ผลิตข่าว (Producer) จะเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการตามท่ีแต่ละ
สถานีได้วางกรอบไว้ เช่น รายการข่าว รายการสารคดีเชิงข่าว รายการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึก เป็นต้น  

(2) ฝุายรายการข่าว (Creative) จะเป็นฝุายคิดกิจกรรมใหม่ๆ วางโครง
เรื่องข่าวและสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอข่าวใหม่ๆในแต่ละประเภท  
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(3) ฝุายบรรณาธิการข่าว (Editor) จะเป็นผู้เรียบเรียงและเชื่อมโยง
รายการต่างๆ โดยท าการตัดต่อรายการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อน าไปส่งออกอากาศตามวันเวลาที่
ก าหนด 

ลักษณะที่ 2 สถานีโทรทัศน์จ้างผลิตรายการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่รายการ
ละครโทรทัศน์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตรายการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้าง โดยต้องแบกรับต้นทุนในการ
ผลิตเอง และจะได้รับค่าจ้างก็ต่อเมื่อรายการได้ออกอากาศทางสถานีแล้ว หรือในบางกรณี อาจมีการ
จ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ผลิตรายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเบื้องต้น 

ลักษณะที่ 3 สถานีโทรทัศน์ให้เช่าเวลาเพื่อออกอากาศ โดยสถานีจะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า ส่วนผู้เช่าเวลาจะเป็นผู้ด าเนินงานเองท้ังหมด ทั้งในเรื่องการหารายได้
จากโฆษณาหรือเรื่องต้นทุนในการผลิตรายการต่างๆ และเนื่องจากรายได้ของผู้เช่าเวลามาจากรายได้
จากการขายเวลาโฆษณา 14 จึงต้องแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งจาก
ผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบรายใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคต ผู้เช่าเวลาจึงใช้กลยุทธ์ในการ
ก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน ควบคุมคุ ณภาพของรายการ และสร้างรายการหลากหลายประเภท 
นอกจากนี้จะพยายามคัดสรรและเลือกผู้ผลิตรายการให้เหมาะสมกับประเภทรายการ หรือเรื่องที่จะ
ท าการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตรายการแต่ละรายจะมีความถนัดแตกต่างกันออกไป  

ทั้งนี้ รายการส่วนใหญ่ที่สถานีมักจะให้เช่าเพ่ือออกอากาศ คือ  รายการ
ประเภทเกมโชว์ วาไรตี้ และปกิณกะบันเทิง  

ลักษณะที่ 4 สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการร่วมกันผลิตรายการ
โทรทัศน์ และแบ่งเวลาการโฆษณาตามสัดส่วนที่ตกลงกัน โดยทางสถานีเป็นผู้ลงทุนในเรื่องค่าเวลา
ออกอากาศในช่วงเวลานั้น ส่วนผู้ผลิตรายการลงทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายใ นการผลิตรายการทั้งหมด ทั้งนี้ 
เวลาโฆษณาท่ีมีทั้งหมดจากรายการโทรทัศน์ก็จะแบ่งสัดส่วนกันตามท่ีตกลงกัน เช่น  ขายโฆษณาแบบ 
70/30 (ผู้ผลิตรายการได้  70/สถานีโทรทัศน์ได้ 30) หรือ  60/40 (ผู้ผลิตรายการได้ 60/ 
สถานีโทรทัศน์ได้ 40) เป็นต้น 

                                           
14 การขายเวลาโฆษณาเกิดจากการตกลงกับทางสถานีในรูปแบบ Time Sharing ซึ่งจ านวนนาทีโฆษณา

ต่อเวลาออกอากาศถูกก าหนดโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยการออกอากาศ 1 ช่ัวโมงสามารถขายเวลาโฆษณาได้สูงสุด 
10-12 นาที 
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3.1.2.2 พฤติกรรม 
บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์รายใหญ่ๆ มักจะก่อตั้งบริษัทลูกหลายๆ

บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีความช านาญในการผลิตรายการประเภทต่างๆ  นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิต
รายการรายใหญ่มักมีสตูดิโอ ห้องอัดรายการขนาดใหญ่ และห้องตัดต่อภาพและเสียงที่มีเทคโนโลยีสูง
เป็นของตนเองในการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ และยังมีธุรกิจสนับสนุนทางการตลาดของบริษัทด้วย ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรายการรายใหญ่ๆ จะได้เปรียบผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดเล็กทั้งในเชิงของ
ต้นทุนการผลิต และในเชิงของความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต (ตารางที่ 3.3) 

ตารางที่ 3.3  

กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตรายการของบริษัทรายใหญ่บางแห่ง 

บริษัท ประเภทเนื้อหารายการที่ผลิต สถานีโทรทัศน์ที่จ้างผลิต/ร่วม
ผลิตเนื้อหารายการ 

บริษัทในเครือ 

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ 
จ ากัด (มหาชน)  

วาไรตี้โชว์, ทอล์คโชว์, วาไรตี้คอเมดี้
โชว,์ วาไรตี้โชว์ส าหรับเด็ก,เกมโชว์, 
ควิซโชว์, เรียลลิต้ีโชว์, คอนเสิร์ต, 
ละครซิทคอม, ละครสั้น, ละครยาว, 
ภาพยนตร์, การ์ตูน, สารคดี, 
สาระประโยชน์และข่าว 

ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 
9, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย และ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี  

ปัจจุบันด าเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดย
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงานผลิตรายการ
โทรทัศน์ได้โอนให้กับบริษัทย่อย คือ บริษัท 
มีเดีย สตูดิโอ จ ากัด 

บริษัท เจ เอส แอล                
โกลบอล มีเดีย จ ากัด 

เกมโชว์, ควิซโชว์, เกมโชว์ส าหรับ
เด็ก, ทอล์คโชว์, วาไรตี้โชว์, วาไรตี้
คอมเมด้ีโชว์, เรียลลิต้ีโชว์, การ
ประกวด, ละครเวที, สารคดี และ
รายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 
9, สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
, สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และ
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี  

ทีวีบูรพา, มายด์ แมทเทอร์ส, เอไอไทยแลนด์, 
เฮ้าส์ ออฟ การ์ตูน, เฮอร์คิวลิส ครีเอชั่น, มีตา 
ทาเล้นท์ แมเนจเม้นต์,คอนเท้นท์ แล็ป 

 

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

รายการข่าว และสารคดี ช่อง 3 และช่อง 5 บริษัท เนช่ันบรอดแคสติงคอร์ปอเรชัน จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เนช่ันอินเตอร์เนช่ันแนลเอ็ด
ดูเทนเมนต์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เนช่ันเอ็ก
มอนท์ จ ากัด, บริษัท เนช่ันเอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด, บริษัท เอ็นคูปอง จ ากัด, บริษัท เนช่ัน
นิวส์เน็ตเวิร์ก จ ากัด, บริษัท กรุงเทพธุรกิจ
มีเดีย จ ากัด, บริษัท คมชัดลึกมีเดีย จ ากัด, 
บริษัท ดับบลิวพีเอส จ ากัด, บริษัท เอ็นเอ็ม
แอล จ ากัด, บริษัท เนช่ัน ยู จ ากัด  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที่ 3.3  

กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตรายการของบริษัทรายใหญ่บางแห่ง (ต่อ) 

บริษัท ประเภทเนื้อหารายการที่ผลิต สถานีโทรทัศน์ที่จ้างผลิต/ร่วม
ผลิตเนื้อหารายการ 

บริษัทในเครือ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์                      
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

เกมโชว์, ควิซโชว์, เรียลลิต้ีเกมโชว์ค
วิซโชว์, เรียลลิต้ีโชว์, วาไรตี้โชว์, 
ทอล์กโชว์, เกมโชว์ส าหรับเด็ก, ควิซ
โชว์ส าหรับเด็ก, เรียลลิต้ีโชว์ส าหรับ
เด็ก, เกมโชว์ซิทคอม, ละครซิทคอม, 
วาไรตี้โชว์ซิทคอม, รายการวันหยุด
นักขัตฤกษ์, ละครซิทคอมวันหยุด
นักขัตฤกษ์, วาไรตี้โชว์วันหยุดนักขัต
ฤกษ,์ ละครโทรทัศน์เรื่องยาว, วาไรตี้
โชว์และละครเรื่องยาว, ละคร
เทิดพระเกียรติ และสารคดีโทรทัศน์ 

ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 
9, สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
และสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ 
ครีเอทีฟ ทีวี 

บริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์ จ ากัด, บริษัท บั้งไฟ 
สตูดิโอ จ ากัด, บริษัท แฟล็กชิป เอ็นเทอร์              
เทนเมนท์ จ ากัด, บริษัท ฟรีไซซ์ บรอสคาสต้ิง 
จ ากัด, บริษัท ไทย บรอดคคาสต้ิง จ ากัด, 
บริษัท ซิกส์ดีกรี โปรดักส์ชั่น จ ากัด, บริษัท 
เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง จ ากัด, บริษัท เวิร์ค
พอยท์ พิคเจอร์ส จ ากัด, บริษัท บ้านอิทธิฤทธ์ิ 
จ ากัด, บริษัท กราว จ ากัด 

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

เกมโชว์, ควิซโชว์, ทอล์คโชว์, วาไรตี้
โชว,์ เรียลลิต้ีโชว์, สารคดี, วาไรตี้            
คอเมดี้โชว์, รายการเพลง,รายการ
เด็กและละคร  

ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 
9, ช่อง 11, สถานีโทรทัศน์             
ไอทีวี, สถานีโทรทัศน์                     
ไทยพีบีเอส, สถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีวี 

บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จ ากัด, 
บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จ ากัด, บริษัท 
กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) 
จ ากัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ 
จ ากัด, บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จ ากัด, 
บริษัท กันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส จ ากัด, 
บริษัท กันตนา มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
, บริษัท กันตนา ครีเอทีฟ เซอร์วิส จ ากัด, 
บริษัท กันตนา ดิจิตอล ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส 
จ ากัด,บริษัท สาระดี จ ากัด, บริษัท ฟาร์ม 
แชนเนล (ประเทศไทย) จ ากัด,บริษัท กันตนา 
ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมโดยผู้วิจัย 

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3.3 ข้างต้นจะเห็นว่า รายการบางประเภทจะ
กระจุกตัวในผู้ผลิตเนื้อหารายใหญ่ไม่กี่ราย เช่น รายการวาไรตี้โชว์และปกิณกะบันเทิง ส่วนรายการ
ประเภทละครจะมีผู้ผลิตละครในเครือของช่อง 3 และช่อง 7 เป็นผู้ปูอนเนื้อหาให้แก่สถานี และส่วน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://www.workpointpublishing.co.th/
http://www.workpointpublishing.co.th/
http://www.workpointpublishing.co.th/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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รายการประเภทข่าวสารและสาระนั้น แต่ละช่องสถานีจะเป็นผู้ผลิตรายการเองเป็นเสียส่วนใหญ่ โดย
จะเป็นประเภทรายการที่แต่ละสถานีได้ด าเนินการสร้างสรรค์และลงทุนอย่างมากเพ่ือให้รายการข่าวมี
คุณภาพสูงสุด และสามารถแข่งขันกับช่องสถานีอ่ืนๆ ได้  

ทั้งนี้ ในการลงทุนผลิตรายการข่าวนั้น ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง โ ดย
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ (1) เงินลงทุนในด้านการผลิตและการพัฒนาเนื้อหาข่าว โดยแต่ละ
สถานีมีการลงทุนจ้างทีมงานฝุายผลิตข่าวที่มีคุณภาพ และ (2) เงินลงทุนในการพัฒนาการถ่ายท าและ
ระบบการถ่ายทอดสด โดยแต่ละสถานีจะลงทุนซื้ออุปกรณ์การถ่ายท าท่ีมีคุณภาพ รถทีมข่ าว รวมทั้ง
อุปกรณ์ตัดต่อและบันทึกเสียง  

การลงทุนผลิตเนื้อหาข่าวของแต่ละสถานีแม้ว่าจะมีต้นทุนสูง แต่รายการ
ข่าวถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักที่สามารถสร้างก าไรให้แต่ละสถานีได้ ซึ่งถ้ารายการข่าวใดได้รับ
ความนิยมแล้ว ก็สามารถขายโฆษณาได้ในมูลค่ามหาศาล โดยแต่ละสถานี จะก าหนดอัตราค่าโฆษณา
ของรายการข่าวไว้ในอัตราที่สูง และบรรจุรายการดังกล่าวลงในช่วงเวลาที่มีผู้ชมติดตามมากที่สุด หรือ 
ช่วง Prime time นั่นเอง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผังรายการของแต่ละสถานีโทรทัศน์แล้วจะ
พบว่า ประเภทรายการที่มักได้รับความนิยมในแต่ละสถานี คือ ร ายการข่าว รองลงมาคือ รายการ
ละครและรายการบันเทิง  ซึ่งรายการข่าวนั้น แต่ละสถานีจะเป็นผู้ลงทุนสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิต
รายการเองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนรายการละครและรายการบันเทิงนั้น แต่ละสถานีจะจ้างผลิตรายการ 
หรือให้เช่าเวลา หรือร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

ดังนั้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้รับชมรายการ แต่ละสถานีโทรทัศน์ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตเนื้อหาข่าว จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหารายการข่าวและเทคโนโลยีน าเสนอข่าว
ให้มีความหลากหลายและโดดเด่น โดยแต่ละสถานีได้มีการน าเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้
ในการผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์มากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีการปรับโฉมรายการ ข่าวภายใต้
แนวคิด "Year of Content" เน้นน าเสนอประเด็นข่าวที่แตกต่าง โดยมีการเพิ่มบรรณา ธิการข่าวและ
ทีมข่าวเจาะพิเศษ เช่น รายการ "ครอบครัวข่าว 3" ได้น าเสนอข่าวโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ด ้วยจอ "VDO 
WALL" และระบบ "VDO WALL Touch Screen" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังมีการ
ลุงทุนในระบบเทคโนโลยี World Map เพ่ือใช้น าเสนอข่าวจราจร และการพยากรณ์อากาศ และเพ่ือ
สร้างความแตกต่างในการน าเสนอข่าว ยังมีการเปิดตัวการรายงานข่าวสดจากเฮลิคอปเตอร์ ในชื่อ 
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“ฝูงบินครอบครัวข่าว 3” โดยจะด าเนินการรายงานสดทุกสถานการณ์  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 
2552) 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการสร้าง
ห้องปฏิบัติการข่าวแนวใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า “ดิจิทัล นิวส์รูม สตูดิโอ” ซึ่งได้มีการเพิ่มแผนที่  3 มิติเพ่ือใช้ใน
การรายงานข่าว (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2552)  

- สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีรายการข่าวที่ด าเนินการโดย 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส ์ จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการข่าว เช้านี้ ...ที่หมอชิต ประเด็นเด็ด
เจ็ดสี และเจาะเกาะติด ได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการน าเสนอข่าวแบบ Interactive และ
ยังลงทุนเช่าเฮลิคอปเตอร์เพ่ือรายงานข่าวที่เกาะติดตามสถานการณ์ส าคัญ (กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ , 
2552) 

- สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ (ช่อง 9 อสมท.) ได้ปรับโฉมการน าเสนอ
ข่าวภาคค่ าด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีกราฟฟิก 3 มิติ โดยสามารถน าเสนอภาพแบบ 360 องศา 
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2552) 

จากแผนพัฒนาเทคโนโลยี เนื้อหาข่าว และรูปแบบการน าเสนอข่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า แต่ ละสถานีต้องการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาข่าวให้มีความทันสมัยและมี
ความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดผู้ชมรายการ และในขณะเดียวกัน ก็เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับสถานี
ข่าวของตนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับรายการข่าวที่น าเสนอโดยสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ชัดว่า การผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและ
เป็นที่นิยมต้องอาศัยทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าเสนอรายการที่แตกต่าง รวมถึง
ประสบการณ์และความสามารถในการผลิตที่อาศัยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อถือกับทาง
สถานีและผู้ซื้อโฆษณา จึงท าให้มีผู้ผลิตรายการโทร ทัศน์รายใหญ่อยู่เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถผลิต
รายการที่น่าสนใจและน าเสนอรายการโทรทัศน์เพ่ือดึงดูดผู้ชม ได้แก่ บมจ .มีเดีย ออฟ มีเดียส์                
บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  บมจ.กันตนา กรุ๊ป  บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์  บจก.
แกรมมี่ เทเลวิชั่น และบ มจ .แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ากัด เป็นต้น โดยผู้ผลิตแต่ละรายจะมีจุดเด่นและ
แนวทางในการผลิตและการน าเสนอท่ีแตกต่างกันไป 
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3.1.2.3 ผลการด าเนินงาน 
หากพิจารณาโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จะเห็นว่าโครงสร้างของกิจการโทรทัศน์นั้นถูกควบคุมโดยรัฐ (State Control) ผ่านกลไกสัมปทาน 
การถูกควบคุมโดยรัฐดังกล่าวในบางครั้งอาจจะส่งผลต่อการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารและสาระ โดย
ผู้ประกอบการช่องจะถูกแทรกแซงในการน าเสนอเนื้อหาข่าวการเมือง และในหลายๆ  สถานการณ์ 
ช่องโทรทัศน์ได้กลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจทางการเมือ งในการน าเสนอเนื้อหา
ของกลุ่มตน เช่น สถานะของ อสมท . ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ท าให้ถูกแทรกแซงจากฝุายการเมือง
ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งส่งผลให้เนื้อหาและทิศทางการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารและสาระ
ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองที่มีอ านาจอยู่ในรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ  

ในแง่นี้ ความหลากหลายของเนื้อหาของข่าวสารและสาระจึงอาจจะถูก
ควบคุมโดยฝุายการเมืองและโครงสร้างอ านาจของรัฐ แต่อย่างไรก็ดี การน าเสนอ และรูปแบบ
ข่าวสารและสาระก็ดูมีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งแต่ละสถานีต่างเพ่ิมการลงทุนในการซื้อเทคโนโลยีเพ่ือมา
ปรับปรุงการผลิตและการน าเสนอข่าว  

จะเห็นได้ว่า การผลิตรายการโทรทัศน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจนตาม
ความต้องการของผู้ชมรายการ ดังนั้น ในอนาคตหากมีการการขยายช่องฟรีทีวีเพ่ิมข้ึน แน่นอนว่า
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะยังคงเป็นผู้ประกอบการที่ ต้องใช้กลยุทธ์และความพร้อมทั้งในด้านความคิด
สร้างสรรค์ ประสบการณ์ และเงินทุนในการผลิตรายการที่มีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือช่วงชิงส่วน
แบ่งการครอบครองตลาด 

3.1.3 การก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากพิจารณา สภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมของกิจการโทรทัศน์ในยุคแอนะล็อก 

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการเป็นเจ้าของและการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับ
แนวทางในการจัดสรรคลื่นของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งที่ให้อนุญาตหรือสัมปทานแก่ผู้ประกอบการ
เอกชน กล่าวคือ รัฐเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ และด าเนินการจัดตั้งสถานีและ
ประกอบกิจการเอง หรือรัฐน าคลื่นที่ได้รับการจัดสรรนั้นมาให้สัมปทานเพื่อให้เอกชนด าเนินการอีก
ทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่มีการออกกฎหมายที่ชัดเจนใดๆ เพื่อมาก ากับดูแล
กิจการโทรทัศน์ไทย 

จนกระท่ังได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดู แล
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.2543 ขึ้น ซ่ึงได้ก าหนดให้มี
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช .) เพ่ือก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เพ่ือก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และโทรทั ศน์ ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา (พ.ศ. 2547 ) กทช . ได้ถูกจัดตั้ง ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมของประเทศ  ส่วนการสรรหาและจัดตั้ง กสช . ประสบกับความล่าช้าและยังไม่มี
การจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ พระราชบัญญัติ ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ .ศ.2551  จึงได้ก าหนดในบทเฉพาะกาล ให้ กทช . ปฏิบัติหน้าที่แทน กสช . ใน
บางส่วน (ในระหว่างที่ยังไม่มี กสช .) เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ก ากับดูแลและการออกใบอนุญาตชั่วคราวที่มีระยะเวลาหนึ่งปีให้กับ กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (กิจการเคเบิลท้องถิ่น แล ะกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ) อย่างไรก็ดี 
การด าเนินงานของ กทช . ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายสามารถท าได้อย่างจ ากัด เนื่องจากอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญในปี พ .ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มี การยุบรวมขององค์กรก ากับดูแลทั้ง
สองด้านระหว่างกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ (กสช.) และกิจการโทรคมนาคม (กทช.) เข้า
ด้วยกัน ต่อมา จึงมีการร่าง พ .ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

3.2 ยุคโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
 

3.2.1 พัฒนาการกิจการโทรทัศน์ 
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลในปี พ .ศ. 2556 โดยได้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระ ดับชาติ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์จากระบบสัมปทานโดยรัฐเป็นระบบใบอนุญาต ที่เอกชนสามารถเข้าสู่ตลาด
เพ่ือประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ได้ผ่านการประมูลคลื่นความถ่ี ทั้งนี้ โครงสร้างอุตสาหกรรมกิจการ
โทรทัศน์ของประเทศไทยภายหลั งจากการเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
(ดิจิตอลทีวี) ใน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน มีช่องรายการที่ออกอากาศทางดิจิตอลทีวีจ านวนทั้งสิ้น 27 
ช่องรายการ โดยแบ่งเป็นช่องแบบธุรกิจจ านวน 24 ช่องรายการ (ซึ่งมีจ านวน 3 ช่องรายการที่
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ออกอากาศคู่ขนานทั้ งในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก ) และช่องสาธารณะจ านวน 3 ช่องรายการ  
(ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบดิจิตอลและแอนะล็อก ) นอกจากนี้ ยังมีการรับชมโทรทัศน์ทางสาย 
(เคเบิลทีวี) และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จ านวน 733 ช่องรายการ15 (ตารางที่ 3.4)    

ตารางที่ 3.4 

รายละเอียดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

หมายเลขช่อง ช่องรายการ โลโก้ช่องรายการ โครงข่าย (MUX) หมายเหตุ 

บริการทางธุรกิจ: รายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

13. 3 Family  ไทยพีบีเอส  

14. MCOT Kids and Family 
 

อสมท.  

15. สถานีโทรทัศน์ LOCA  ไทยพีบีเอส  

บริการทางธุรกิจ: รายการข่าวสารและสาระ 

16. TNN 24  กองทัพบก  

17. ไทยทีวี  ไทยพีบีเอส  

18. NEW TV  กองทัพบก  

19. สปริงนิวส์  อสมท.  

20. Bright TV  กองทัพบก  

21. Voice TV  อสมท.  

22. Nation TV  กองทัพบก  

บริการทางธุรกิจ: รายการแบบความคมชัดปกติ (SD) 

23. เวิร์คพอยท์ทีวี  กองทัพบก  

24. ทรูโฟร์ยู  กองทัพบก  

25. GMM Channel  กองทัพบก  

26. NOW  กองทัพบก  

                                           
15 อ้างอิงตามข้อมูลจ านวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 



49 
 

ตารางที่ 3.4 

รายละเอียดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ต่อ) 

หมายเลขช่อง ช่องรายการ โลโก้ช่องรายการ โครงข่าย (MUX) หมายเหตุ 

27. 8  ไทยพีบีเอส  

28. 3 SD 
 

ไทยพีบีเอส  

29. โมโน 29  กองทัพบก  

บริการทางธุรกิจ: รายการแบบความคมชัดสูง (HD) 

30. MCOT HD 
 

อสมท. ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

31. ONE  กองทัพบก  

32. ไทยรัฐทีวี  อสมท.  

33. 3HD  ไทยพีบีเอส ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

34. AMARIN TV HD  กองทัพบก  

35. 7HD  กองทัพบก ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

36. PPTV  กองทัพบก  

ช่องรายการแบบสาธารณะ 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
 

ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) 
 

ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

ออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบ
ดิจิตอลและแอนะล็อก 

หมายเหตุ. ข้อมูลจากส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช. 

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนผ่านมาสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิตอลมี
บทบาทส าคัญต่อการสลายสภาพการผูกขาดของอุตสาหกรรมทีวีในประเทศไทย เนื่องจากข้อจ ากัด
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เรื่องช่องรายการจ านวน 6 ช่องที่อยู่กับประเทศไทยมานานจะหมดไป ซึ่งท้ายที่สุด หากมีการอนุญาต

ให้มีการออกอนุญาตการรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล ได้หมด จะท าให้ประเทศไทยมีจ านวนช่อง
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรวมทั้งหมด 48 ช่อง (24 ช่องธุรกิจและ 24 ช่องสาธารณะ) 

หากพิจารณาส่วนแบ่งผู้ชม (Share of Viewer) ภายหลังจากการเริ่มทดลอง

ออกอากาศดิจิตอลทีวีเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 จะพบว่า ส่วนแบ่งผู้ชมของช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน และช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ในปี 2557 
การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมีส่วนแบ่งเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 78 ในขณะที่
ส่วนแบ่งของช่องรายการเคเบิลและดาวเทียมมีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ลดลงจากร้อยละ 32 เป็นร้อย
ละ 22 (ภาพที่ 3.7) 

 

ภาพที่ 3.7 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ช่องรายการเคเบิล และดาวเทียม (พ.ศ. 
2557). ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

ทั้งนี้ หากพิจารณา เฉพาะส่วนแบ่งของผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแต่
เพียงอย่างเดียวพบว่า ส่วนแบ่งผู้ชมของ 6 ช่องรายการในระบบแอนะล็อกเดิมมีแนวโน้มค่อยๆลดลง 
(ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ที่มีการเริ่มช่องดิจิตองทีวี ) ในขณะที่ส่วนแบ่งผู้ชมของช่องดิจิตอลทีวีมี
แนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้น  (ภาพที่ 3.8) ในแง่นี้ หากพิจาณาตามแนวโน้มดังกล่าว จะเห็น ได้ว่า ผู้ชมมี
ความสนใจที่จะรับชมดิจิตอลทีวีเพ่ิมมากข้ึน โดยสัดส่วนผู้ชมได้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9 ในเดือนเมษายน 
เป็นร้อยละ 18 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการเติบโตถึง 2 เท่าตัวในระยะเวลาเพียง 9 เดือน 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ช่องรายการเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม
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ภาพที่ 3.8 ส่วนแบ่งผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินช่องแอนะล็อกเดิมและช่องดิจิตอลใหม่ (พ.ศ. 
2557). ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

นอกจากนี้ หากพิจารณาความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (TV Rating) ตั้งแต่เริ่ม

มีการออกอากาศในระบบดิจิตอลเมื่อเดือนเมษายน 2557 (ภาพที่ 3.9) พบว่า ช่องรายการในระบบ
ดิจิตอลได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ในขณะที่ ความนิยม
ของช่องรายการในระบบแอนะล็อกเดิมกลับลดลง (ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9)  

 

ภาพที่ 3.9 ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (TV Rating) ในช่องรายการแอนะล็อกแ ละช่องดิจิตอล  
(พ.ศ. 2557- 2558 ). ข้อมูลจาก ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ , ส านักงาน 
กสทช.  
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความนิยมของช่องในระบบแอนะล็อกเดิมจะลดลง แต่
ช่อง 7 และช่อง 3 ยังคงเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมสูงที่สุด เนื่องจากทั้งสองช่องยังมีกลุ่มแฟนละครที่
ยังติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ช่อง 9 (MCOT) และช่อง 5 ได้รับความนิยมที่สูงข้ึน

เพียงชั่วคราวจากการถ่ายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2557) จากนั้น ความนิยมก็
ได้ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับผังรายการประจ าปีของช่องรายการต่างๆ ท าให้
ผู้ผลิตรายการเจ้าใหญ่ที่เคยลงรายการและปูอนการผลิตรายการไว้ได้ย้ายไปลงช่องรายการของตนเอง
ในระบบดิจิตอล เช่น รายการของผู้รายการแนวสาระบันเทิงของ เวิร์คพอยท์  ที่เคยท ารายการที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูง ในช่อง 9 ก็ย้ายไปออกอากาศในช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวีที่บริษัทประมูลได้มา หรือใน
กรณีของผู้ผลิตละครรายใหญ่ เช่น บริษัท Scenario ที่เคยผลิตละครให้กับช่อง 5 มาอย่างยาวนาน ก็

ย้ายและน าเอาละครเรื่องใหม่ๆ ไปออกอากาศที่ช่อง ONE ที่ตนเองได้เข้ามาบริหารจัดการ นอกจากนี้ 

ยังถอนรายการ The Star ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการออกอากาศในช่อง 9 (MCOT) เพ่ือน าไป

ออกอากาศทางช่อง ONE เช่นกัน 

 
ภาพที่ 3.10 ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ (TV Rating) ในช่องรายการช่องดิจิตอล  (พ.ศ. 2557-
2558). ข้อมูลจากส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, ส านักงาน กสทช.  

ส าหรับช่องรายการที่เคยมีประสบการณ์ในการออกอากาศในระบบโทรทัศน์ผ่ าน
ดาวเทียมเดิม เช่น ช่อง 8 ช่องวอยซ์ และช่องเนชั่น ต่างก็สามารถรักษาความนิยมของช่องได้เป็น
อย่างดี (ภาพที่ 3.10) อย่างไรก็ดี กลุ่มช่อ งรายการรายใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ในการท าช่องรายการ 
เช่น ช่องอมริ นทร์ทีวี ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง นิวทีวี ถือได้ว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งในการ
ประกอบการในช่องดิจิตอลทีวี เนื่องจากประชาชนมีความต้องการที่จะรับชมข่าวสารและสาระใน
รูปแบบใหม่ๆ ผ่านช่องทางให ม่ๆในระบบดิจิตอล นอกจากนี้ ช่อง โมโน 29 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการราย
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ใหม่ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่สูง เนื่องจากมีแผนการตลาดที่ชัดเจนที่ต้องการให้ประชาชน
สามารถรับชมหนังซีรีย์โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

โดยสรุปแล้ว จากโครงสร้างการเป็นเจ้าของสถานีโทรทั ศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ระบบดิจิตอล จะเห็นได้ว่า อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดโทรทัศน์ลดน้อยลง เนื่องจากผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์สามารถเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ได้ ซึ่ง
แตกต่างจากแต่เดิมที่ภาคเอกชนรายใหม่ๆ ไม่สามารถเข้ามาประกอบกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสรี โดย
มีเพียงช่อง 3 และช่อง 7 เท่านั้น ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการจัดตั้งสถานีและให้บริการช่องรายการ 
ดังนั้น ลักษณะสภาพตลาดโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล จึงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ช่องรายการมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นจากแต่เดิมเพียง 6 ช่องรายการ เป็น 24 ช่องรายการ
ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคเอกชนก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 2 ราย (บริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (ช่อง 3) และบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7)) เป็น 
24 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีผู้ ประกอบการหน้าใหม่ (New Entrant) สามารถเข้าสู่ตลาดโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้อย่างเสรีมากขึ้น  

(2) เมื่อจ านวนช่องมีจ านว นเพิ่มสูงขึ้นถึง 4 เท่าตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล และในระบบแอนะล็อกเดิม ต่างต้องมีการปรับตัวเพ่ือสร้างจุดแข็งให้กับสถานีของตน
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับช่องอ่ืนๆ  ได้ ซึ่งจุดแข็งท่ีว่านี้ คือ เนื้อหาโทรทัศน์ที่มีความแปลกใหม่และ
น่าสนใจ ดังนั้น ผู้ประกอบการช่องรายการต่างเร่งปรับยุทธศาสตร์หลักของตน เช่น มีการปรับผัง
รายการ และมีการผลิตรายการที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดฐานผู้ชม โดยเฉพาะข่าวและละคร ซึ่งเป็นประเภท
รายการที่ได้รับความนิยมสูงสูด และยังต้องมีการผลิตเนื้อหาและวิธีกา รน าเสนอท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
นอกจากนี้ ยัง มีการแข่งขันที่สูงระหว่างช่องรายการเดิมในระบบแอนะล็อกกับช่องรายการใหม่ใน
ระบบดิจิตอล กล่าวคือ ระหว่างช่อง 7 และช่อง 8 และ ระหว่างช่อง 3 และช่อง ONE ที่แข่งขันแย่ง
ฐานผู้ชมในช่วงรายการละครหลังข่ าว และรายการสาระบันเทิงอ่ืนๆ เช่นเดียวกันนั้น  ยังพบการ
แข่งขันท่ีสูงในกลุ่มผู้ประกอบการช่องดิจิตอลเอง เช่น ในกลุ่มผู้ประกอบการช่องข่าวสารและสาระ ที่
ต้องแข่งขันการสร้างเนื้อหาและวิธีการน าเสนอข่ าวที่น่าสนใจและแปลกใหม่เพ่ือดึงดูดฐานผู้ชม และ
เพ่ือสร้างความนิยมในช่องรายการ  

(3) การแข่งขันผลิตรายการโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศ น์ในระบบ
ดิจิตอลอาจจะมีความ เข้มข้นขึ้นกว่าในระบบแอนะล็อก ส่งผลให้ แต่ละสถานีต่างลงทุนผลิตเนื้อหา
รายการมากขึ้น ซึ่ งการลงทุนดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบของการผลิตเอง การจ้างผลิต หรือ
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แม้กระท่ังการซื้อเนื้อหารายการมาจากต่างประเทศ ในแง่นี้ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ (Content 
Creator) และผู้ให้บริการเนื้อหารายการ (Content Provider) จึงมีความส าคัญมากขึ้นต่อ
ผู้ประกอบการช่องรายการ โ ดยเฉพาะกับผู้ประกอบการช่องรายการรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การท าช่องรายการมาก่อน 

ในส่วนถัดไปนั้น งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ ภายหลังจากการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างละเอียด ทั้งในเชิงโครงสร้าง พฤติกรรมและการ
ด าเนินงาน  

3.2.2 ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (ประเภทข่าวสารและสาระ) 
3.2.2.1 โครงสร้าง 

การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การแพร่ภาพและรับส่งสัญญาณท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่ยุคของการหลอมรวมสื่อ (Convergence) กล่าวคือ เทคโนโลยีการรับ- ส่งสัญญาณระบบดิจิตอล
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์จนสามารถแยกผู้ผลิตรายการ ผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ (ช่องรายการ ) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ผู้ให้บริการลูกค้า และผู้ให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกออกจากกัน ได้ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวแตกต่างจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมที่ใน
โครงสร้างการประกอบกิจการมีเพียงผู้ผลิตรายการ และผู้แพร่เสียงแพร่ภาพไปยังผู้ชมผ่านทาง
สถานีโทรทัศน์ เท่านั้น (ภาพที่ 3.11) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 โครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์. ข้อมูลจากส านักงาน กสทช.  
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เมื่อโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลแยกออกจากกัน ท าให้
ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์หลายรายสามารถใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกัน (เช่น 
เสาส่งสัญญาณ สายอากาศ ระบบไฟฟูา ) ในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ (ช่องรายการ ) หลายราย
สามารถใช้โครงข่ายส่งสัญญาณโทรทัศน์เดียวกันได้ ท าให้สามารถประหยัดต้นทุนการประกอบกิจการ 
ลดการลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนลดความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนในส่วนที่ตนเองไม่ถนัด
โดยการไปเช่าใช้ร่วมกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นๆ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากห่วงโซ่การประกอบกิจการ
โทรทัศน์ในยุคของดิจิตอลทีวี จะเห็นว่า การผูกขาดแนวดิ่งได้หายไป กล่าวคือ เจ้าของช่องรายการ
อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของโครงข่ายเสาแพร่ภาพสัญญาณก็ได้ หรือนัยอีกนัยยะหนึ่ง ผู้ประกอบการ
แต่ละห่วงโซ่เป็นเอกเทศต่อกันและกัน ซึ่งกระบวนการแพร่ภาพจะใช้วิธีต่างฝุายต่างเช่าใช้บริการของ
อีกฝุายเพ่ือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การลงทุนเริ่มแรกจึงน้อยลงมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นราย
เล็กหน้าใหม่เข้ามาประกอบกิจการในตลาดได้ง่ายขึ้น จนท าให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น
ตามมา 

ในส่วนของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้น ดูเหมือนจะมีตลาดการค้า
สื่อสารมวลชนที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ ได้เพ่ิมมากข้ึนซึ่งมีจ านวนถึง 24 ช่องรายการ  (ภาค
ธุรกิจ) โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าในรูปแบบสื่อรายการโทรทัศน์ในช่องต่างๆ ออกเป็น สื่อ
ส าหรับเด็กและเยา วชน สื่อข้อมูลข่าวสารและสาระ และสื่อประเภทวาไรตี้ เป็นต้น นอกจากนี้ 
คุณสมบัติพิเศษทางเทคนิคของระบบดิจิตอลที่แตกต่างจากระบบแอนะล็อก อาทิ ความหลากหลาย
ของช่องรายการที่เพ่ิมข้ึน คุณภาพของการออกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD) และความสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้อย่างทั่วถึง ดูเหมือนจะดึงดูดให้สถานีโทรทัศน์หรือช่องรายการสนใจที่จะลงทุนผลิต
เนื้อหาหรือซื้อเนื้อหาโทรทัศน์ที่ดึงดูดใจผู้ชมเพ่ือเร่งท าส่วนแบ่งตลาดโทรทัศน์ดิจิตอลในช่วงแรกเริ่มนี้ 

3.2.2.2 พฤติกรรม 
จากห่วงโซ่การประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  จะเห็นว่า การ

แข่งขันของการประกอบกิจการจะเกิดขึ้นในทุกช่องทางทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหารายการ 
การผลิตรายการ การเช่าโครงข่าย ตลอดจนบุคลากรสื่อมวลชน ซึ่งการการแข่งขันดังกล่าวก็เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างจุดยืนและอัตลักษณ์ของแต่ละสถานี โดยทุกช่องรายการหรือทุกสถานีต่างต้องการ
สร้างความแตกต่างจนเป็นที่จดจ า กล่าวคือ ภายหลังจากการประมูลใบอนุญาตฯ จะสังเกตเห็นว่า มี
ผู้ประกอบการราย ใหม่จากธุรกิจอื่นท่ี เข้ามาแข่งขันในตลาดทีวีดิจิตอล เช่น บริษัทในเครืออัมรินทร์ 
ทีวีพูล เดลินิวส์ และไทยรัฐ เป็นต้น โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจ านวน ผู้ประกอบการที่เพ่ิมข้ึนนี้ 
น่าจะน ามาซึ่งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเนื้อหาสาระ และรูปแบบ
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การน าเสนอเนื้อหาที่สามารถสอดรับกับความต้องการของผู้ชมได้ (สถาบันสื่อวิชาการสาธารณะ , 
2557) 

ในแง่นี้ เนื้อหาโทรทัศน์จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด และถือได้ว่าเป็นยุ ทธศาสตร์
หลักของช่องรายการเนื่องจากนักพัฒนาเนื้อหารายการและเจ้าของช่องรายการต่างตระหนักดีว่า หาก
เนื้อหาสาระของช่องรายการมีความโดดเด่น ย่อมจะได้รับความสนใจจากผู้ชม เพราะในช่วงแรกนั้น 
ผู้ชมจะเลือกรับชมเนื้อหาสาระโดยไม่ได้เลือกช่องและยังคงเลือกสุ่มในการรับชม ดั งนั้น เนื้อหาที่โดน
ใจผู้ชมในช่วงเริ่มต้นจะท าให้ผู้ชมจดจ าช่องนั้นๆ  ได้ดี ซึ่งจะส่งผลต่อระดับความนิยมของช่องรายการ
ในภายหลัง 

เมื่อพิจารณาจากคู่แข่งของช่องรายการที่เพ่ิมมากข้ึนและพฤติกรรมของผู้
รับชมโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างจุด
แข็งในเรื่องเนื้อหา โดยเฉพาะในหมวดหมู่ของเนื้อหาข่าวสารและสาระนั้น ดูเหมือนจะมีการแข่งขันที่
เข้มข้น โดยแต่ละสถานีต่างมีกลยุทธ์ในการผลิตเนื้อหารายการหรือมีการน าเสนอรายการโทรทัศน์ 
ดังนี้ 

ในส่วนของ ช่องอัมรินทร์ทีวี นั้น นายโชคชัย ปัญจ รุ่งโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด กล่าวว่า  

ในส่วนของอัมรินทร์ทีวี ช่วงไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะในเดือน  พ.ย.-ธ.ค.
นี้ จะมีการปรับเพิ่มรายการใหม่ๆ มากขึ้น ล่าสุดจะโฟกัสในช่วงเวลา 
6.00-12.00 น . เป็นหลัก น าเสนอรายการเกี่ยวกับธุรกิจ ส าหรับ
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เอสเอ็มอี เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ 
และนักลงทุน โดยมีรายการใหม่เพ่ิมเข้ามาในช่วงนี้ 3-4 รายการ และจะ
เพ่ิมอีก 1 รายการในไตรมาสหนึ่ง เนื่องจากมองเป็นช่วงเวลาที่มี
ศักยภาพ ส่วนช่วงเวลาไพร์มไทม์ของช่องอัมริ นทร์ทีวีนั้น จะเริ่มปรับผัง
รายการอีกครั้งในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้า  ซึ่งการปรับเพ่ิมรายการครั้งนี้ 
เป็นการจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆ มากขึ้น เช่น บริษัท โพสต์ ทีวี จ ากัด ใน
การร่วมมือผลิตรายการข่าวต่างประเทศให้ (รายการ “World focus รู้
รอบโลก รายการสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ และรายก ารจราจรใน
ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ) และบริษัท อิมเมจิ้น กรุ๊ป โปรดักชั่นส์ 
จ ากัด (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557)  
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ในส่วนของ ช่องสปริงนิวส์ นั้น นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี รองประธาน
กรรมการบริหาร ด้านธุรกิจองค์กร บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กล่าวว่า  

ทางช่องสปริงส์นิวจะมีการปรับผังรายการใหม่ โดยการเพ่ิมรายการใหม่
เข้ามาอีก 30% และปรับเวลารายการเดิมท่ีได้รับความนิยมสูง โดยมีการ
เพ่ิมเวลาออกอากาศออกไปอีก เช่น รายการ 3 มุมข่าว เป็นต้น และในปี 
2558 เตรียมงบลงทุนอีกกว่า 100 ล้านบาท ส าหรับการน าเสนอ เนื้อหา
ใหม่ๆ ทั้งข่าวและสารคดี ซึ่งจะมีการปรับผังใหม่ 3 ครั้งต่อปี นอกจากนี้
ยังได้ลงทุนอีก 150 ล้านบาท ส าหรับในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเข้าใช้
ในงานข่าวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้เท่าเทียมระดับสากล มั่นใจว่าในปี 
2558 จะยังคงมีผลการจัดล าดับความนิยม รั้ง 1 ใน 3 ของกลุ่มช่องข่าว
ในทีวีดิจิตอล และยังคงคุ้มทุนใน 3 ปีตามแผนเดิมที่วางไว้ แม้ว่าปีนี้จะมี
รายได้ต่ ากว่าเปูาก็ตาม (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557)  
 
ในส่วนของ ช่องไทยรัฐทีวีนั้น นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานกลยุทธ์และการตลาดบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
กล่าวว่า  

ปัจจุบันไทยรัฐทีวีมีรายการที่ค รอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายอยู่แล้ว และมี
ส่วนแบ่งผู้ชมที่ดี จนท าให้เอเจนซี่และสปอนเซอร์หลักพอใจ จนท าให้ปีนี้
มีรายได้ตามเปูาที่ 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีหน้า ทางสถานีจะ
เพ่ิม เนื้อหา รายการใหม่ๆ  ในส่วนวาไรตี้บันเทิง เพื่อเพ่ิมฐานผู้ชมอายุ  
15-30 ปีให้มากขึ้น พร้อม ให้ความแข็งแกร่งทางด้าน เนื้อหาข่าว ซึ่งถือ
เป็นจุดแข็งของช่องไทยรัฐทีวี โดยจะมีการน าเส นอในรูปแบบใหม่ๆ ที่
ส าคัญจะให้ความส าคัญในส่วนของช่องทางการรับชมใหม่ๆ โดยปีหน้าจะ
มีการเปิดตัวแอพลิเคชั่นคู่กับการรับชมไทยรัฐทีวีด้วย  (ASTV ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557) 
 
ในส่วนของช่อง ทรูโฟร์ยู นั้น นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด กล่าวว่า  
News 4U สร้างความแตกต่างการรับชมข่าวด้วยด้วยการน าเสนอ
รูปแบบใหม่ Virtual Studio โดยใช้เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
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ระดับโลกจาก Vizrt (วิช-อาร์ที) มาสร้างสรรค์ฉากในรูปแบบต่างๆ ท าให้
คุณผู้ชมเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ พร้อมทีมข่าวมากประสบการณ์
และ ผู้ประกาศข่าวสายเลือดใหม่กับการรายงานสดส่งตรงข้อมูลทุก
ข่าวสาร 3 ช่วงเวลาทุกวันกับเช้าข่าวดี เย็นข่าวลึก ดึกข่าวครบ  (กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์, 2558) 

ในส่วนของ ช่องนิวทีวีนั้น ได้มีการ จัดแถ ลงข่าวปรับผังรายการพัฒนา
เนื้อหารายการ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย และตอกย้ าความเป็นสถานีส าหรับครอบครัวตามคอนเซปต์  
"เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต " พร้อมน าเสนอผังรายการ ใหม่ โดยปรับการจัดวางสัดส่วน ของเนื้อหาข่าวสาร
และสาระ 75% และรายการวาไรตี้ 25% (New TV, 2558)  

โดยสรุปแล้ว เนื่องจากจ านวนช่องรายการที่เพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นโอกาส
ทางธุรกิจของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่จะผลิตรายการเพิ่มขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ชม
รายการที่ให้ความส าคัญกับสาระและความบันเทิงท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ จ านวนผู้ประกอบการช่อง
รายการที่เพ่ิมมากข้ึนได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เจ้าของช่องรายการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องยิ่ง
แข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหารายการและวิธีการน าเสนอรายการเพ่ือดึงดูดผู้ชมและเพ่ิมความนิยม
ของช่องรายการ 

3.2.2.3 ผลการด าเนินงาน (Performance) 
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนอกจากจะช่วยเรื่อง

ความคมชัดในการแพร่ภาพและสร้ างความหลากหลายในการรับชมโทรทัศน์ให้มากขึ้นหลายเท่าตัว
แล้ว ยังได้สร้างความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และผู้ชมด้วย กล่าวคือ 

(1) ช่วยเพิ่มความสะดวกของผู้ รับชม กล่าวคือ การออกอากาศในระบบ
แอนะล็อกเดิม คือ การออกอากาศตามเวลาที่แท้จริง (Real Time) ตามผังออกอากาศของสถานี ซึ่ง
ผู้ชมร ายการจะต้องติดตามและรับชมรายการ ในช่วงเวลาที่รายการนั้นๆ  ก าลังฉายอยู่ แต่การ
ออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้น สามารถรับชมรายการที่ชอบหรือสนใจเวลาไหนก็ได้ ตามความสะดวก
ของผู้รับชม กล่าวคือ ผู้ชมไม่จ าเป็นต้องนั่งติดตามรายการที่ต้องการรับชมในช่วงเวลาที่รายการนั้นๆ 
ออกอากาศ โดยผู้ชมสามารถเลือกดูรายการตามผังส่วนตัวได้ ซึ่งสามารถใช้รีโมทกดเลือกรายการที่จะ
รับชมได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะพลาด รายการที่ตนสนใจ  เมื่อเป็นเช่นนี้ โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะรายการข่าวสารส าคัญๆ จึงเพ่ิมมากข้ึนด้วย  (สถาบันสื่อวิชาการ
สาธารณะ, 2557) 

(2) ช่วยเพิ่มเนื้อหาข่าวสารท้องถิ่น (Local Content) และเนื้อหาพิเศษ 
(Premium Content) กล่าวคือ การแข่งขันดึงดูดผู้ชมและสร้างความนิยมของช่องรายการ ท าให้แต่
ละช่องรายการโทรทัศน์ต้องให้ความส าคัญต่อเนื้อหารายการเป็นล าดับแรก โดยมุ่งผลิตเนื้อหาที่
เข้มข้นซึ่งตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับชม เช่น มีการท าบทสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
หรือมีการสร้างสารคดีประกอบหรือให้ข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้รายการข่าวน่าสนใจมากขึ้น โดยเป็น
ความพยายามของผู้ผลิตรายการที่ต้องการสร้างประสบการณ์ต่อยอดมากไปกว่าการน าเสนอเนื้อหา
หลัก 

นอกจากนี้ รายการข่าวใหญ่บางรายการอาจจะเพ่ิมจุดเด่นโดยการ
น าเสนอข่าวสารสาระของท้องถิ่นเพ่ิมเติม กล่าวคือ นอกจากจะน าเสนอราย การข่าวหลักของประเทศ 
ผู้ผลิตรายการสามารถใช้พื้นที่ขอบจอด้านล่างโทรทัศน์น าเสนอเนื้อหาข้อความข่าวท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ชม
สามารถรับชมข่าวสารทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคไปพร้อมๆ กันได้  

(3) ช่วยเพิ่มความหลากหลายของผู้ชม  (Diversity) กล่าวคือ การแพร่
ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถช่วยให้ผู้ชมที่มีความจ ากัดในการรับชม เช่น คนพิการทางการได้
ยิน และคนพิการทางสายตา สามารถรับชมข่าวสารสาระและรายการโทรทัศน์ได้ โดยการใส่ค า
บรรยายเรื่องหรือภาพ ส าหรับผู้พิการทางสายตา หรือมีตัวอักษรบรรยายเนื้อหาหรือภาษามือ ส าหรับ
คนหูหนวก  

3.2.3 การก ากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในฐานะผู้ก ากับดูแล (Regulator) ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ โทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลของประเทศ ไทย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช .) ได้ก าหนดกฎเกณฑ์และ กรอบแนวนโยบายที่ส าคัญหลาย
ประการที่น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากระแบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ได้แก่ 

(1) กรอบแนวนโยบายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล โดย กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นการก าหนดแนวนโยบายและกรอบเวลาส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
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(2) หลักเกณฑ์ทางเทคนิคในการ บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดย กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ซึ่งมีการก าหนดช่วงการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลและระบบแอนะล็อกแบบคู่ขนาน (Simulcast) เพ่ือให้คลื่นความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนต่อระบบแอนะล็อก
เดิม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งในแง่ของจ านวนช่องรายการ 
คุณภาพการให้บริการ และผลกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการทั้งในระบบเดิมและในระบบใหม่ 

(3) กฎกติกาในการ อนุญาตการประกอบกิจกา รโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  โดยได้
ก าหนดให้มีกติกาเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นกติกาทั่วไป ที่สามารถใช้ได้กับการประกอบกิจการทั้ง
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในทุกกิจการและทุก เทคโนโลยี และส่วนที่สองเป็นกติกา
เฉพาะทีจ่ าเป็นต้องก าหนดตามประเภทหรือลักษณะเฉพาะของกิจการหรือเทคโนโลยี ซึ่งต้องพยายาม
ก าหนดเพ่ิมเติมเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  

ดังนั้น ที่ผ่านมา กสทช . ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ประกอบกิจการที่รองรับทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ทั้งในระบบแอนะล็อกเดิมและระบบ
ดิจิตอล โดยมีทั้งกติกาท่ัวไป และกติกาเฉพาะ ซ่ึงในส่วนของการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลนั้น กสทช . ได้ออกประกาศ กสทช . ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่น
ความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ .ศ. 2556 ซึ่งเป็น
กฎกติกาเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกรายได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาตให้
ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่จ าเป็น  เช่น ได้ก าหนดให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในร ะบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ใน
หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ จะต้องแพร่ภาพรายการที่เป็นข่าวสารและสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

การก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการแพร่ภาพรายการข่าวสาระและสาระใหม่
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่เคยมีการก าหนดอยู่เดิม กล่าวคือ แต่เดิมนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการทางธุรกิจถูกก าหนดให้มีการแพร่ภาพรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามท่ีระบุใน ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการ ก าหนด

สัดส่วนข่าวสารและสาระที่ต้องออกอากาศ โดยก าหนดให้ต้องมีการออกอากาศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25 

http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
http://broadcast.nbtc.go.th/law/dwl.php?id=NTYwNDAwMDAwMDE2&file=ZGF0YS9kb2N1bWVudC9sYXcvZG9jL3RoLzU2MDQwMDAwMDAxNi5wZGY=
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เป็นร้อยละ 50 นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และ
สนับสนุนให้มีการประกอบกิจการประเภทที่ให้บริการข่าวสารและสาระในสัดส่วนที่เหมาะสม  

โดยสรุปแล้ว การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาลงทุนประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ และเพ่ือให้ช่องโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลของตนได้รับความนิยมจากคนดู และสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นได้ 
ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ในระบบ             
แอนะล็อกเดิม ผู้ประกอบการช่องดาวเทียมหรือเคเบิล หรือผู้ประกอบการช่องรายใหม่ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการผลิตช่องรายการ ต่างต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งด้านเนื้อหาโทรทัศน์ให้กับช่อง
ของตนเอง ในแง่นี้ การแข่งขันกันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจึงมีความเข้มข้นมากขึ้น โด ยเฉพาะ
ในช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เนื่องจากเป็นประเภทรายการที่ประชาชนให้ความนิยมมากท่ีสุด 

การแข่งขันกันผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นผลมาจาก
จ านวนผู้ประกอบการภาค เอกชนที่ท าช่องรายการข่าวมีจ านวนมากขึ้นกว่าแต่เดิมแล้ว ยังเกิดจาก
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน ประกาศ กสทช . ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ .ศ. 2556 ด้วย 
เนื่องจากประกาศดังกล่ าวได้ก าหนดให้ช่องข่าวต้องออกอากาศเนื้อหาประเภทข่าวสารและสาระเพ่ิม
มากขึ้น คือ เพิ่มจากร้อยละ 25 เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อหาที่ออกอากาศทั้งหมด 
ในแง่นี้ การก าหนดจ านวนการแพร่ภาพดังกล่าว อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการช่องข่าวสาร
และสาระต้องผลิต เนื้อหาข่าวที่มากข้ึนและน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งกับช่องข่าวและช่อง
ดิจิตอลอ่ืนๆ ได้  

จะเห็นได้ว่า บริบทของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์
ในระบบดิจิตอลมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในระบบแอนะล็อกเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวผู้เล่นที่ เพ่ิม
มากขึ้นและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ดี การสรุปว่าแนวโน้มการแข่งขัน
ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจะเพ่ิมสูงและมีความเข้มข้นข้ึนนั้น อาจจะเป็นการ
คาดคะเนที่เร็วเกินไป เนื่องจากประเทศไทยเพ่ิงจะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โทรทั ศน์ในระบบดิจิตอลได้
ไม่นานนัก ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับกลุ่มผู้ประกอบการช่องรายการ และผู้ผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ จึงยังไม่ทราบแน่ชัด ในแง่นี้ จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการแข่งขันผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์อย่างละเอียดและลึกซึ้งต่อไป   
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บทที่ 4  
วิเคราะห์ผลกระทบด้านการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 

ในบทนี้จะวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดข้ึนภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และปัจจัย
ทางสังคม ซึ่งปัจจัยทั้งสามด้านนี้เป็นปัจจัยขับ เคลื่อนหลักท่ีท าให้แต่ละประเทศได้รับผลกระทบที่
แตกต่างกันจากการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ความแตกต่างของ
ผลกระทบที่เกิดในแต่ละประเทศดังกล่าวสามารถน ามาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดในประเทศไทยได้ ดังนั้น ในส่ วนถัดมา งานวิจัยฉบับนี้จึงได้น าประสบการณ์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมาศึกษา เพ่ือให้เข้าใจผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีจะ
เกิดต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในสองประเทศดังกล่าว
สามารถน ามาตั้งเป็นกรอบสมมติฐานเบื้องต้นก่ อนที่จะน ามาทดสอบและเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกับประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ช่องรายการ และผู้ผลิต
เนื้อหา โทรทัศน์  โดยในบทนี้จะสรุปการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหาไว้ในส่วนสุดท้าย เพื่อ
น าเสนอผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีเกิดข้ึนจริงต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์และการผลิตเนื้อหาของไทย 

4.1 ผลกระทบเบื้องต้นภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยพิจารณา  
จากปัจจัยทางเทคนิค ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยทางสังคม 

การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน เช่น จ านวนช่องรายการโทรทัศน์ที่เพ่ิมข้ึน 
และความสามารถในการส่งเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูง ซึ่งประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนในการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลประการส าคัญ กล่าวคือ  

อุปสรรคทางด้านเทคนิค (Technical Barrier) ลดลง เนื่องจากศักยภาพในการส่งและ
แพร่ภาพเนื้อหาดีข้ึน จนท าให้จ านวนช่องรายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น จ านวนช่องรายการที่เพ่ิมมาก
ขึ้นนี้เป็นผลมาจากระบบบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ที่ท าให้ศักยภาพในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้น (Transmission) จนสามารถส่งจ านวนช่องรายการได้มากขึ้น กล่าวคือ จากใน
ระบบแอนะล็อกเดิม 1 ช่องสัญญาณโทรทัศน์ส่งได้ 1 เนื้อหารายการ แต่ในระบบดิจิตอล 1 
ช่องสัญญาณโทรทัศน์สามารถส่งได้ถึง 4-6 ช่องรายการภาคพ้ืนดิน ในแง่นี้ อุปสรรคของการส่งและ
แพร่ภาพเนื้อหารายการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ (Value Chain) 
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จึงค่อยๆ ลดลง ผู้ประกอบการช่องรายการจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของกระบวนการส่งและแพร่ภาพ
เนื้อหารายการมากนัก  แต่สามารถหันเหควา มสนใจไปสู่กระบวนการอ่ืนๆ  ในห่วงโซ่การผลิตเนื้อหา
โทรทัศน์ได้ เช่น ขั้นตอนการผลิตเนื้อหา (Production of Content) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ถือ
ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านคุณค่าทางเศรษฐกิจจากห่วงโซ่หนึ่งไปยังห่วงโซ่อื่นในกิจการโทรทัศน์ ( A 
Process of Value Shift) (Menezes and Carvalho, 2009) 

แม้ว่าเทคโนโลยีการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จะช่วยให้อุปสร รคทางเทคนิค
ลดลงและเพ่ิมช่องทาง ในการส่งและแพร่ภาพเนื้อหามากขึ้น แต่ถ้าหากพิจารณาในเ รื่องต้นทุนการ
ผลิตเนื้อหารายการแล้ว จะพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอุปกรณ์ในการผลิ ตเนื้อหาโทรทัศน์ที่มี
ความคมชัดสูงมีราคาแพง โดยมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตเนื้อหาในระบบแอนะล็อกประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ (Menezes and Carvalho , 2009) นอกจากนี้ การผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีความ
คมชัดสูงต้องอาศัยเทคนิคการผลิตที่ละเอียดและแม่นย า ไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟ การถ่ายท า การตัดต่อ 
และการจัดวางสถานที่ นั่นหมายความว่า การผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายเล็กๆ ที่จะเข้าสู่ตลาด
ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ได้ นอกจากนี้แล้ว ยังเ กิดกรณีที่แม้ว่าผู้เล่นในตลาดโทรทัศน์จะมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ผู้เล่นในตลาดมีแนวโน้มที่จะกระจุกตัว (Concentration) โดยผู้เล่นอาจจะมีการตัดสินใจที่จะ
ควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical Integration) เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองกับคู่แข่งรายอื่น หรืออาจจะ
ตัดสินใจที่จะทุ่ มเงินลงทุนด้านเนื้อหาเพ่ือที่จะผลิตเนื้อหาให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น 
(Product Differentiation) การตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  
และก่อให้เกิดการใช้อ านาจเหนือตลาดในการลดจ านวนผู้เล่นลง ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการกีดกัน
การแข่งขัน หรือ Barrier to Entry  

ส าหรับปัจจัยและผลกระทบด้านสังคม (Social Factor) นั้น อาจจะอยู่ในรูปแบบทาง
การเมือง การก าหนดนโยบาย ความเชื่อ และวัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยทางด้าน สังคมนี้อาจจะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สามารถอธิบายได้ว่า เพราะเหตุใดการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในแต่ละ
ประเทศจึงมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป (Menezes and Carvalho , 2009) มากไปกว่านั้น ปัจจัย
ทางสังคมยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ไม่ ว่าจะเป็นในลักษณะของการ
แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หรือการแสดงคุณค่าและเอกลักษณ์ของ
คนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเป็นพหุนิยม (Pluralism) และความหลากหลาย 
(Diversity) ของสื่อ โดยในบริบทของกิจการโทรทัศน์นั้น ความหลากหลายของสื่อสามารถพิจารณาได้
ในสองมิติใหญ่ กล่าวคือ ในมิติแรก เรียกว่า ความหลากหลายเชิงโครงสร้าง หรือ ความหลากหลาย



64 
 

ภายนอก ซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ปริมาณของช่องทางสื่อ (Media Outlet) เช่น จ านวนช่องรายการ
ที่เพ่ิมมากข้ึน หรือความหลากหลายของความเป็นเจ้าของสื่อ (Multiple Media Ownership) ส่วน
ในมิติท่ีสองนั้น เรียกว่า ความหลากหลายภายใน ซึ่งจะเน้นพิจารณาความหลากหลายของเนื้อหา
รายการ ทั้งในแง่ของประเภทเนื้อหา (Type of Content) และทรรศนะหรือความคิดเห็นที่อยู่ภายใน
เนื้อหา (Viewpoint) 

ด้วยเหตุนี้ ในส่วนถัดไปของบทท่ี 4 จึงมีการกล่าวถึงประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ที่
ได้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถเข้าใจผลกระทบ (โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่เกิดกับการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ ) ได้ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้เลือกประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เป็น กรณีศึกษา เนื่องจากสองประเทศดังกล่าวมีสภาพตลาด
กิจการโทรทัศน์ที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับชมโทรทัศน์ผ่าน
ช่องทางการรับชม ในระบบเคเบิลและดาวเทียม นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรยังเป็นประเทศท่ีได้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นแล้วในทุก
ช่องทางการรับชม  ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรจึงค่อนข้างมีทิศทางท่ีชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบด้านการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ภาย
หลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  

ทั้งนี้ ยังเป็นที่น่าสนใจว่า ผลกระทบด้านการแข่งขันผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีทิศทางท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศหนึ่งมีระดับการ
แข่งขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งกลับพบว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศ น์ในระบบ
ดิจิตอลไม่ได้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการผลิตเนื้อหาที่เพ่ิมมากข้ึน และเนื่องจากกรณีศึกษาของทั้ง
สองประเทศเป็นตัวแทนของทั้งประสบการณ์ที่ส าเร็จและประสบการณ์ที่ล้มเหลวในด้านการแข่งขัน
การผลิตเนื้อหาภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผู้วิ จัยจึงเห็นว่า 
ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสามารถน ามาเป็นกรอบการตั้งสมมติฐาน
เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดข้ึนจริงกับประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี  

4.1.1 กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทั ศน์ในระบบดิจิตอลในปี ค .ศ. 1998 
โดยหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร หรือ OFCOM ได้อนุญาตให้
ผู้ประกอบการช่องรายการเดิมในระบบแอนะล็อก และผู้ประกอบการช่องรายการใหม่ สามารถเข้ามา
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ประกอบการช่องรายการในระบบดิจิตอลได้มากกว่า 1 ช่องรายการ ซึ่งผู้ประก อบการช่องธุรกิจราย
เดิม คือ ช่อง 3 ช่อง 4 และช่อง 5 จะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในระบบดิจิตอล หรือที่เรียกว่า 
“Digital Replacement License” โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 10 ปี ทั้งนี้ OFCOM ได้ก าหนดให้
ผู้ประกอบการช่องธุรกิจดังกล่าวต้องด าเนินการออกอากาศคู่ขนานทั้ งในระบบแอนะล็อกและระบบ
ดิจิตอล และต้องด าเนินการขยายสัญญาณดิจิตอลให้ครอบคลุมร้อยละ 98.5 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด  

การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักรได้
ด าเนินการไปได้ด้วยดี โดยในปี ค .ศ. 2007 (ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี หลังจากมีการเริ่มใช้ระบบ
ดิจิตอล ) สัดส่วนของครัวเรือนที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบดิจิตอลมีจ านวนถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
ร้อยละ 33 ของครัวเรือนยังคงใช้ระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม ทั้งนี้ ในปี 
ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหราชอาณาจักรมีการยุติการรับส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อก (Digital 
Switchover) นั้น พบว่าร้อยละ 98 ของครัวเรือนได้มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบการรับส่งสัญญาณ
ดิจิตอล โดยมีการรั บสัญญาณดิจิตอลจาก ช่องทางการรับชม  ซึ่งได้แก่ เคเบิล ดาวเทียม โทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน และอ่ืนๆ (ภาพที่ 4.1)  

ภาพที่ 4.1 ร้อยละของครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล . จาก 
Digital Television Update, โดย OFCOM, 2013, สืบค้นจาก http://stakeholders.ofcom 
.org.uk. 
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ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหราช
อาณาจักร ได้พบการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีส าคัญต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ ดังนี้ 

(1) ห่วงโซ่ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ (Value Chain Industry) 
ห่วงโซ่ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ (Value Chain) ภายหลังจากการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใน ระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักร  ซึ่งได้แก่  การแพร่ภาพสัญญาณ
โทรทัศน์ (Transmission) และการ ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ (Programming) ยังคงเป็นกิจกรรมที่แยก
ออกจากกัน โดยผู้ให้บริการเครือข่าย (Network Operator) ประกอบกิจการด้านเครือข่ายสัญญาณ
ในการแพร่ภาพ ส่วนผู้ผลิตเนื้อ หารายการ (Television Programmer) จะเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
รายการ (ภาพที่ 4.2)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 ห่วงโซ่การประกอบกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร . จาก Pay TV Market 
Investigation, โดย OFCOM, 2007, สืบค้นจาก http://stakeholders .ofcom.org.uk 

 

 

 

Content rights holders 

Wholesale channel providers 

Retail service providers 

Retail customer base 

Advertisers 

Channels 

Content and 
production 

Wholesale channel 
provision 

Wholesale platform 
service provision 

Retail service 
provision 

Wholesale platform service provider 



67 
 

(2) ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเนื้อหารายการ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์นั้น พบว่า บริษัทช่อง

รายการยักษ์ใหญ่ เช่น บีบีซี (BBC)16 และไอทีวี (ITV)17 เป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อหามากที่สุด โดยในปี ค .ศ. 2006 (ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี หลังจากมีการเริ่มใช้
ระบบดิจิตอล ) บีบีซีครอบครองการลงทุนถึงร้อยละ 45 ของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ใหม่ๆ  ในตลาด 
ซึ่งเป็นการลงทุนในส่วนของการผลิตเนื้อห าเองและการจ้างผลิตเนื้อหา แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มของ
ผู้ประกอบการเนื้อหารายอ่ืนๆ  ก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากรวมปริมาณการผลิตเนื้อหาของ
บริษัทผลิตเนื้อหารายใหญ่จ านวน 7 บริษัทไว้ด้วยกันแล้ว จะพบว่า มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 46 ของ
รายได้ทั้งอุตสาหกรรม โดยแต่ ละบริษัทจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 3-10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ท้ัง

                                           
16 บีบีซี (BBC) เป็นช่องรายการสาธารณะของสหราชอาณาจักร (Public Service Broadcasting) ที่ถูก

จัดตั้งขึ้นในปี ค .ศ. 1922 ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า “Royal Charter” ซึ่งก าหนดให้บีบีซีเป็นช่องสื่อสาธารณะที่มี
ความเป็นอิสระและด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Purpose) โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนในการ
ประกอบกิจการของบีบีซี เงินอุดหนุนดังกล่าวได้มาจากค่าใบอนุญาต (License Fee) ในการรับสัญญาณโทรทัศน์ท่ี
แต่ละครัวเรือนและภาคธุรกิจต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล ทั้งนี้ เงินอุดหนุนที่บีบีซีได้รับจากรัฐบาลมีมูลค่ามากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของบีบีซี บีบีซีจึงมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินจนส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนที่จะลงทุน
ในการประกอบกิจการต่างๆ เช่น การพัฒนาการแพร่ภาพสัญญาณ การขยายโครงข่าย และการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ 
โครงสร้างดังกล่าวของบีบีซีจึงช่วยให้บีบีซีกลายเป็นผู้ประกอบการช่องโทรทั ศน์รายใหญ่อันดับหนึ่งของสหราช
อาณาจักร และได้รับความนิยมจากประชาชนมาจนถึงทุกวันน้ี 

17 ไอทีวี (ITV) ถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังจากการออกกฎหมาย Television Act ค.ศ. 1954 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้
ได้ปูทางให้ไอทีวีเป็นเครือข่ายสถานีโทรทัศน์เอกชน (Commercial TV Network) โดยมีการด าเนินงานภายใต้การ
สนับสนุนของหน่วยงานโทรทัศน์อิสระ (Independence Television Authority) หรือ OFCOM ในปัจจุบัน การ
จัดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ไอทีวีนั้นเป็นความพยายามของรัฐบาลอังกฤษท่ีจะลดการผูกขาดของบีบีซีในตลาดโทรทัศน์
ของสหราชอาณาจักร โดยต้องการสนับสนุนให้ไอทีวีสามารถเป็นคู่แข่งที่จะแข่งขันกับบีบีซีในตลาดโทรทัศน์ได้  

เครือข่ายไอทีวีแพร่ภาพครั้งแรกในปี ค.ศ. 1955 ซึ่งมีการประกอบกิจการโดยบริษัทเอกชนหลายๆ บริษัท 
ซึ่งแต่ละบริษัทจะให้บริการในเขตพื้นท่ีที่ตนได้รับใบอนุญาต ท้ังนี้ ในปัจจุบัน ไอทีวีได้กลายเป็นผู้ประกอบ การ
เครือข่ายโทรทัศน์ภาคธุรกิจท่ีใหญ่และทรงพลังท่ีสุดในสหราชอาณาจักร มีจ านวนใบอนุญาตทั้งหมด 15 ใบ ภายใต้
การประกอบกิจการจ านวน 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ ITV plc จ านวน 12 ใบอนุญาต STV Group จ านวน 2 ใบอนุญาต 
และ UTV Media จ านวน 1 ใบอนุญาต 
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อุตสาหกรรม (Menezes and Carvalho , 2009) และเม่ือพิจารณาจากจ านวนเนื้อหารายการที่แพร่
ภาพออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ จะพบว่า  ในปี ค .ศ. 2005 ช่องบีบีซี และช่องไอทีวี มีการจ้างผลิต
เนื้อหารายการเป็นจ านวนร้อยละ 31 และร้อยละ 33 (ตามล าดับ) ของรายการที่แพร่ภาพออกอากาศ
ทั้งหมดของสถานี แต่ในขณะที่ ช่อง 4 และช่อง 5 มีการจ้างผลิตเนื้อหารายการสูงถึงร้อยละ 82 และ
ร้อยละ 88 (ตามล าดับ ) ของรายการที่แพร่ภาพออกอากาศทั้งหมดของสถานี ในแง่นี้ จะเห็นได้ว่า 
ผู้ประกอบการช่องรายใ หญ่ เช่น บีบีซี และไอทีวี จะอาศัยความได้เปรียบในการประหยัดต่อขนาด
และการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scale and Scope) โดยการท าให้เป็นภายในบริษัท 
(Internalization) หรือการควบรวมกิจการในแนวตั้ง (Vertical Integration) ซึ่งจะท าให้ทั้งบีบีซี 
และไอทีวี สามารถกา รผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ได้เองก่อนที่จะน าเนื้อหานั้นมาแพร่ภาพที่สถานีของตน 
ในขณะที่ผู้ประกอบการช่องรายเล็ก เช่น ช่อง 4 และช่อง 5 มักจะมีการจ้างบริษัทอ่ืนๆ ในการผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์เพ่ือปูอนให้แก่สถานีของตน  

เป็นที่น่าสนใจว่า ภายหลังจากการยุติ การรับส่งสัญญาณในระ บบแอนะล็อก 
แนวโน้มการลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
กล่าวคือ ข้อมูลจากปี ค .ศ. 2013 พบว่า ช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีการลงทุนในการผลิตเนื้อหา
ทั้งหมด 5.8 พันล้านปอนด์ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนประมาณ 3.7 เปอร์เซ็นต์ โดยในจ านวน
การลงทุนผลิตเนื้อหาดังกล่าวนั้น พบว่า ผู้ประกอบการช่องสาธารณะรายใหญ่ หรือ บีบีซี มีจ านวน
การลงทุนในช่องดิจิตอลเพิ่มมากข้ึนถึง 6 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่า 246 ล้านปอนด์ ส่วน
ผู้ประกอบการช่องสาธารณะรายอื่น เช่น ไอทีวี ช่อง 4 และช่อง 5 ก็มีการลงทุนผลิตเนื้อหาที่เพ่ิมมาก
ขึ้นเช่นกัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 260 ล้านปอนด์ หรือเพ่ิมข้ึน 4 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า (OFCOM, 
2014) นอกจากนี้ ยังพบว่า เนื้อหาโทรทัศน์ที่ผู้ประกอบการช่องสาธารณะผลิตส่วนใหญ่ อันได้แก่ 
ช่อง BBC 1 BBC2  ITV1 ช่อง 4 และ 5 เป็นการผลิตภายในสถานีของตน หรือคิดเป็นร้อยละ 52 
ของเนื้อหาทั้งหมดที่แพร่ภาพทางสถานี ซึ่งเนื้อหาที่ผลิตเองนั้น ได้แก่เนื้อหาประเภทข่าวสารและ
สาระ รวมทั้งเนื้อหาประเภทกีฬา แต่อย่างไรก็ดี สถานีโทรทัศน์ช่องสาธารณะเหล่านี้ก็มีการจ้างผลิต
เนื้อหาจากภายนอกสูงถึงร้อยละ 48 ของเนื้อหาทั้งหมดที่แพร่ภาพทางสถานี ซึ่งเนื้อหาที่จ้างผลิตส่วน
ใหญ่นั้นเป็นเนื้อหาประเภทบันเทิง ภาพยนตร์และละคร (ภาพที่ 4.3) 
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ภาพที่ 4.3 สัดส่วนของเนื้อหารายการที่ผลิตเองและจ้างผลิตของผู้ประกอบการช่องสาธารณะ (ค.ศ. 
2008 และ 2013). จาก The Communications Market Report, โดย OFCOM, 2014, สืบค้น
จาก http://stakeholders.ofcom.org.uk. 

 

ภาพที่ 4.4 จ านวนการลงทุน (แบ่งตามประเภทเนื้อหา ) ของผู้ประกอบการช่องธุรกิจ (ค.ศ. 2012-
2013). จาก The Communications Market Report, โดย OFCOM, 2014, สืบค้นจาก  
http://stakeholders.ofcom.org.uk. 

ในส่วนของผู้ประกอบการช่องธุรกิจ (Commercial non-PSB channel) ใน
ระบบดิจิตอลนั้น พบว่า ในปี ค .ศ. 2013 มีมูลค่าการลงทุนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ประมาณ 3 พันกว่า
ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 13 โดยผู้ประกอบการช่องธุรกิจนี้มี
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แนวโน้มการลงทุนผลิตเนื้อหากีฬา ภาพยนตร์ เพลง และบันเทิงเพ่ิมข้ึน ส่วนการผลิตเนื้อหาประเภท
ข่าวสารและสาระ เด็กและเยาวชน รวมทั้งเพลงและสันทนาการอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ 4.4) 

 

ภาพที่ 4.5 มูลค่าการผลิตเนื้อหาของผู้ประกอบการ ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร (ค.ศ. 
2009-2013). จาก The Communications Market Report, โดย OFCOM, 2014, สืบค้นจาก 
http://stakeholders.ofcom.org.uk. 

ทั้งนี้ ความต้องการด้านเนื้อหาโทรทัศน์ที่เพ่ิมสูงขึ้นของผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ (ทั้งช่องสาธารณะและช่องธุร กิจ) ได้ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
เนื้อหาโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การจ้างผลิตเนื้อหามีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2013 มีมูลค่าประมาณ 2.78 ล้านล้านปอนด์ ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 7.3 เปอร์เซ็นต์จากปี
ก่อนหน้า โดยในจ านวนมูลค่าการผลิตเนื้อหาของบริษัทเอกชนต่างๆ ในตลาดผลิตเนื้อหานั้น พบว่า 
มูลค่าของการผลิตเนื้อหาเพื่อปูอนให้กับช่องสาธารณะมีจ านวนสูงที่สุด คือ มีมูลค่าประมาณ 1,668 
ล้านปอนด์ รองลงมาคือรายได้อ่ืนๆ  จากต่างประเทศ (Other International Income)18 และการ
ขายเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้กับต่างประเทศ (International Sales of UK Finished Program) 

                                           
18 เกิดจากการที่บริษัทสัญชาติอังกฤษออกไปผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในประเทศอื่น หรือเกิดจากการผลิต

เนื้อหาให้ผู้ประกอบการช่องสัญชาติอื่น (Non-UK Broadcasters) 
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ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่า แนวโน้มรายได้จากลิขสิทธิ์ต่างๆ (UK Rights Income) มี
แนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลงนี้อาจจะเกิดจากยอดขายแผ่นดีวีดีที่ต่ าลง (ภาพที่ 4.5) 

นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ หรือ OFCOM 
ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ได้มากกว่า 1 ช่องรายการนั้น 
ดูเหมือนจะเป็นการก าหนดนโยบายที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์รายเดิม ใน
ระบบแอนะล็อก (Menezes and Carvalho , 2009) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกอบการรายเดิมราย
ใหญ่ที่เคยประกอบกิจการช่องในระบบแอนะล็อก และเข้ามาประกอบกิจการช่องดิจิตอล เช่น บีบีซี 
และไอทีวี ต่างมีความต้องการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์มากขึ้นเพ่ือปูอนให้แก่สถานีของตน จนเ กิดการ
กระตุ้นการผลิตเนื้อหาของทั้งอุตสาหกรรมผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการช่องธุรกิจรายใหม่ๆ ในระบบดิจิตอลก็ยังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ท าให้เกิดความต้องการ
จ้างผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ในปริมาณท่ีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

(3) ความหลากหลายด้านเนื้อหารายการ 
ในส่วนของความหลากหลายทางด้านเนื้อหา (Content Plurality and 

Diversity) ในกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรนั้น OFCOM ได้นิยามค าว่า “ความหลากหลาย” 
(OFCOM, 2012) ไว้ดังนี้ 

“- การเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย (Viewpoint) จากสื่อแขนงต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

- การปูองกันไม่ให้สื่อใดสื่อหนึ่งครอบง าหรือมีอิทธิพลต่อความคิดของ
ประชาชนในเรื่องทางการเมือง” 

จากความหมายข้างต้น OFCOM จะเน้นพิจารณาจ านวนของสื่อหรือบุคคลที่
ครอบครองสื่อ (Medium) ว่าจะน าเสนอเนื้อหา (Content) ที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของ
ประชาชนในทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งในด้านเนื้อหานั้น OFCOM จะสนใจเฉพาะเนื้อหาประเภท
ข่าวสารและสาระ เนื่องจากเนื้อหาประเภทดังกล่าวสามารถมีอิทธิพลต่อแนวคิดของประชาชน
ทางด้านการเมืองได้โดยตรง และสามารถเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างการตกผนึกท างความคิดต่อ
ประชาธิปไตยและการเมือง นอกจากนี้ OFCOM จะเน้นพิจารณาเฉพาะการน าเสนอเนื้อหาข่าวของ
ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์รายใหญ่ๆ ของสหราชอาณาจักรเท่านั้น ส่วนการน าเสนอข่าวของช่อง
รายการจากต่างประเทศ เช่น CNN และ Al Jazaara จะไม่นับรวมอยู่ในการพิจารณาความ
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หลากหลายตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ OFCOM จะให้ความส าคัญต่อการพิจารณาการควบรวม
กิจการและการครองสิทธิข้ามสื่อเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประเมินจ านวนของสื่อหรือจ านวนบุคคลที่เข้า
ครอบครองสื่อจนมีผลกระทบต่อความหลากหลายของสื่อและเนื้อหาของสหราชอาณาจักร 

4.1.2 กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กิจการโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลัก 

คือ 1) การให้บริการที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุภาคพ้ืนดิน (Over the Air: OTA) ที่ต้องใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ
ย่าน UHF ในการให้บริการ  โดยผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในสหรัฐอเมริกาจะมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการแพร่สัญญาณภาพเป็นของตนเอง (Network Infrastructure of Transmission) ซ่ึงแต่
เดิมจะมีผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแบบธุรกิจที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศอยู่เพียงไม่ก่ีราย 
เช่น NBC CBS และ ABC แต่ในปัจจุบันนั้น ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินแบบธุรกิจมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นมาก โดยมีจ านวนมากกว่า 50 รายด้วยกัน และ 2) การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์หลายช่อง
รายการ (Multichannel Video Program Distributors: MVPD) ซึ่งเป็นการให้บริกา รไม่ว่าจะเป็น
การใช้ ระบบสายเคเบิ ลหรือใช้ระบบดาวเทียม โดยสามารถให้บริการช่องรายการได้มากกว่าการ
ให้บริการที่ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุภาคพ้ืนดิน 

ภาพที่ 4.6 ร้อยละของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1999-2012). จาก 
15th Report on Annual Assessment Status of Competition in the Market for the 
Delivery of Video Programming, โดย FCC, 2013, สืบค้นจาก https://apps.fcc.gov/edocs 
_public/attachmatch/FCC-13-99A1.pdf. 
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ทั้งนี้ จากภาพที่ 4.6 จะเห็นว่า โครงสร้างตลาดโทรทัศน์ของสหรัฐฯ มีสัดส่วนการ
ครองตลาดโดย MVPD ที่สูงมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในอดีตจนกระท่ังมีการยุติการออกอากาศใน
ระบบ แอนะล็อกและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 12 มิถุนายน ค .ศ. 2009 
อัตราการเจริญเติบโตของ  MVPD ก็มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน ค .ศ. 2012 สัดส่วนของ
ผู้ชมโทรทัศน์ในระบบ MVPD มีมากถึงร้อยละ 90 ของประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ทั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกา เหตุผลประการส าคัญท่ีประชาชนส่วนใหญ่เลือกรับบริการของ MVPD เป็นเพราะ
ประชาชนที่เคยรับโทรทัศน์ผ่านการให้บริการที่ ใช้คลื่นความถี่วิทยุภาคพ้ืนดิน มีความต้องการที่จะ
รับชมช่องรายการที่หลากหลายมากข้ึน  

ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนั้น คณะกรรมการ
สื่อสารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission: FCC) ซึ่งเป็นองค์กร
ก ากับดูแลกิจการโทรทั ศน์และโทรคมนาคมของสหรัฐฯ ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์รายเดิม
จะต้องมีการออกอากาศคู่ขนานทั้งในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล นอกจากนี้ ยังมีกา ร
ก าหนดให้ผู้บริการทางสาย (เคเบิล) จะต้องมีการน าพาสัญญาณระบบแอนะล็อกไปออกอากาศให้
ผู้ใช้บริการของตน โดยหากเมื่อใกล้ระย ะเวลาสิ้นสุดการแพร่ภาพในระบบแอนะล็อกแล้ว หากผู้
ให้บริการเคเบิ้ลรายใดไม่มีความประสงค์จะน าพาสัญญาณในระบบแอนะล็อกแล้ว จะต้องมีการ
เยียวยาแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ เป็นต้น แต่ถ้าหากผู้ให้บริการ
เคเบิ้ลไม่ประสงค์จะอุดหนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ก็ต้องคงการน าพาสัญญาณในระบบแอนะล็อกต่อไป ซึ่ง
จะก่อให้เกิดต้นทุนในการบ ารุงรักษาโครงข่ายท่ีใช้ในการแพร่ภาพ  

จะเห็นได้ว่า การก าหนดนโยบายของ FCC ดังกล่าวข้างต้นก็เพ่ือเร่งรัดให้
ผู้ประกอบการเคเบิ้ลเร่งด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลโดยเร็ว ซึ่งในช่วงปลาย ค .ศ. 2012 
พบว่า ผู้ให้บริการเคเบิ้ลรายใหญ่จ านวน 8 บริษัท ซึ่งได้แก่ Comcast Time Warner Cable Cox 
Communications Charter Communications Cablevision Systems Bright House 
Networks Suddenlink Communications และ Mediacom ได้ด าเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
ให้บริการในระบบดิจิตอลแล้วถึงประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนผู้รับบริการของตน (FCC, 2013) 

ทั้งนี ้ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหรัฐอเมริกา 
ได้พบการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านการแข่งขันท่ีส าคัญต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ ดังนี้ 
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(1) ห่วงโซ่ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ (Chain Industry) 
เทคโนโลยีการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ท าให้ผู้ประกอบการ

สถานีโทรทัศน์ในสหรัฐอมริกาสามารถแพร่ภาพเนื้อหาโทรทัศน์ได้มากขึ้น ทั้งเนื้อหาที่มีความคมชัดสูง 
(HD) และเนื้อหาประเภทความคมชัดปกติ (SD) ที่สามารถใช้การส่งสัญญาณแบบ มัลติคาสต์ได้  
(Multicast) โดยแต่ละสถานีจะให้ความส าคัญกับการผลิตเนื้อหาเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ซึ่งแต่ละสถานีท้องถิ่นจะรวบรวมเนื้อหาโทรทัศน์ทั้งที่
ผลิตเองหรือจ้างผู้อื่นผลิตมารวมไ ว้ด้วยกัน แล้วค่อยน ามาแพร่ภาพตามสัญญาณเครือข่ายที่ตนมี 
(ภาพที่ 4.7) ดังนั้น ในแง่นี้ การที่แต่ละสถานีท้องถิ่นจะแพร่ภาพสัญญาณโดยใช้เครือข่ายของผู้
ให้บริการเครือข่ายยักษ์ใหญ่ เช่น  FOX NBC CBS และ ABC จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะส่งผล
กระทบต่อรายได้ และผลการด าเนินงานของสถานี (FCC, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 ห่วงโซ่การประกอบกิจการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา. จาก The Evolving Value Chain 
in Television Industry: Changes in Pay TV Delivery and Its Implications for the Future, 
โดย Deepak Mohan, 2014, สืบค้นจาก http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/90718. 

ในส่วนของ FCC นั้น ได้มองว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระ บบดิจิตอล
สามารถเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินสามารถให้บริการ
เนื้อหาโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงได้ โดย FCC มีความเชื่อว่า ภาพและเนื้อหาที่คมชัดจะช่วยให้
ผู้บริโภคท่ีส่วนใหญ่ติดตั้งโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (MVPD) มีแรงจูงใจในการหันมารับชมเนื้อหา
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมากข้ึน แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า ประชาชนชาวอเมริกัน
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ส่วนใหญ่ยังคมนิยมท่ี จะรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ผ่านทางเคเบิลหรือโทรทัศน์ดาวเทียม
มากกว่าจะเลือกรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ทั้งนี้ ปัจจัยประการส าคัญ ที่ท าให้สัดส่วนการรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของสหรัฐฯ ต่ า หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ประชาชนทั้งหมด อาจจะมาจากสาเหตุดังนี้ (Menezes and Carvalho, 2009) 

o ราคาของกล่องแปลงสัญญาณในระบบความคมชัดสูงมีราคาแพง 
o เนื่องด้วยปัญหาทางการเงิน อาจจะท าให้สถานีท้องถิ่นบางแห่งเลื่อน

ก าหนดการซื้อและติดตั้งเครื่องมือการรับส่งและแพร่ภาพในระบบความ
คมชัดสูงออกไป 

o เนื้อหารายการโทรทัศน์แบบความคมชัดสูงมีจ านวนจ ากัด  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้มีการประเมินมูลค่าของเนื้อหาประเภทความคมชัดสูง
ที่สูงเกินจริง (Overvaluation) หรือสามารถกล่าวได้ว่า การก าหนดนโยบายของสหรัฐฯนั้น ได้ให้
ความส าคัญแก่กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการช่องรายการ ซึ่งต้องเป็นผู้
แบกรับภาระค่าใช้ จ่ายในการลงทุนด้านอุปกรณ์รับส่งสัญญาณและผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ ทั้งนี้ FCC 
ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงได้พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์และมาตรการเพื่อบังคับใช้แก่
ผู้ประกอบการช่องรายการให้แพร่ภาพเนื้อหาประเภทความคมชัดสูงจ านวนหนึ่งในผังรายการของตน 
นอกจากนี้ ยังมีการอุดหนุนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบความคมชัดสูงเพ่ือให้ราคากล่องในตลาดมี
ราคาลดต่ าลงด้วย 

(2) ผู้ประกอบการและผู้ผลิตเนื้อหารายการ 
ในส่วนของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์นั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและประกอบการ

ช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน รวมทั้งผู้ประกอบการเคเบิ้ลแต่ละแห่งจะมีสตูดิ โอเป็นของตนเองเพ่ือผลิต
รายการและปูอนให้กับสถานีของตน โดยในสหรัฐอเมริกานั้นประกอบไปด้วยสตูดิโอของบริษัทยักษ์
ใหญ่ประมาณ 7 บริษัท ได้แก่ Disney News Corp. NBC Universal Time Warner Inc. CBS 
Viacomm และ Discovery ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาคิดเป็นสัดส่ วนถึงร้อยละ 95 ของ
เนื้อหาทั้งหมดที่แพร่ภาพในโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท เช่น Weinstein Company ที่จะผลิต
รายการและภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อขายให้กับสถานีที่สนใจ  ทั้งนี้ สตูดิโอที่ผลิตเนื้อหารายการข้างต้นจะ
เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรายการ (FCC, 2013) 
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เป็นที่น่าสนใจว่า การรับจ้างผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาไม่
เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากบริษัทหรือสตูดิโอที่เป็นผู้เนื้อหารายการต้องเป็นผู้ลงทุนผลิตเนื้อหาก่อน
ทั้งหมด แล้วค่อยน าเนื้อหานั้นส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการช่อง นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่สตูดิโอ ได้รับจะ
ขึ้นอยู่กับความนิยมของรายการโทรทัศน์นั้นที่ได้แพร่ภาพออกฉายทางช่องโทรทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้
ให้บริการเครือข่ายและผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์จึงมักจะผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ด้วยตนเองเพ่ือปูอน
ให้กับสถานีของตน หรือให้สตูดิโอในเครือเป็นผู้ผลิตแล้วส่งเนื้อหามาออก อากาศ ซึ่งจากภาพที่ 4.8 
จะเห็นได้ชัดว่า สัดส่วนของเนื้อหารายการที่แต่ละผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ผลิตเองมีแนวโน้มสูงมาก  ซึ่งแนวโน้มการผลิตเนื้อหาดังกล่าวดูเหมือนจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไปสู่ระบบดิจิตอลแล้วก็ตาม 

 

ภาพที่ 4.8 สัดส่วนของเนื้อหารายการที่แต่ละผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์
ผลิตเอง (ค.ศ. 2011-2012). จาก 15th Report on Annual Assessment Status of 
Competition in the Market for the Delivery of Video Programming, โดย FCC, 2013, 
สืบค้นจาก https://apps.fcc.gov/edocs _public/attachmatch/FCC-13-99A1.pdf. 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายและ
ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินของสหรัฐอเมริกาจะด าเนินการผลิตเนื้อหารายการเองเป็นเสีย
ส่วนใหญ่ โดยในบางครั้งอาจจะน าเนื้อหาจากสตูดิโอภายนอกมาออกอากาศ เช่น เนื้อหาประเภทกีฬา 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหารายการมีแนวโน้มคงที่ระหว่าง ค .ศ. 2010-2012 หรือประมาณ 12-
13 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ภาพที่ 4.9) ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมถึงการลงทุนผลิตเนื้อหาเอง 
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เช่น รายการประเภทข่าวสารและสาระ และการซื้อเนื้อหารายการมาออกอากาศ โดยเนื้อหาประเภท
กีฬา เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีราคาแพงที่สุด (FCC, 2013)  

 

ภาพที่ 4.9 ค่าใช้จ่ายด้านเนื้อหาของผู้ประกอบการช่องโทร ทัศน์ภาคพ้ืนดินของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.
2010-2012). จาก 15th Report on Annual Assessment Status of Competition in the 
Market for the Delivery of Video Programming, โดย FCC, 2013, สืบค้นจาก  
https://apps.fcc.gov/edocs _public/attachmatch/FCC-13-99A1.pdf. 

 

ภาพที่ 4.10 รายได้ (ด้านเนื้อหา ) ของผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ภ าคพ้ืนดิน (ค.ศ. 2010-2012 ). 
จาก 15th Report on Annual Assessment Status of Competition in the Market for the 
Delivery of Video Programming, โดย FCC, 2013, สืบค้นจาก https://apps.fcc.gov/edocs 
_public/attachmatch/FCC-13-99A1.pdf. 
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ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้จากการแพร่ภาพเนื้อหาโทรทัศน์ของผู้ประกอบการ
ช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินนั้น พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงระหว่างปี ค .ศ. 2010-2012 โดยรายได้
ดังกล่าวเกิดจากการแพร่ภาพเนื้อหารายการเพ่ือออกอากาศในเครือข่ายสัญญาณโทรทัศน์ของตน 
หรือน าเนื้อหารา ยการที่ตนผลิตและได้รับความนิยม เช่น ละครชุด (TV Series) ไปขายให้กับช่อง
เคเบิลอื่นๆ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศเนื้อหาโทรทัศน์ให้กับผู้ประการ
ต่างประเทศท่ีสนใจด้วย (ภาพที่ 4.10) 

(3) ความหลากหลายด้านเนื้อหารายการ 
หากพิจารณาแนวโน้มความหลากหลายทางด้านเนื้อหา (Content Plurality 

and Diversity) ในกิจการโทรทัศน์ของสหรัฐฯ พบว่า มีทิศทางและแนวโน้มที่แตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่
กับว่าจะใช้ค านิยามอะไรเป็นตัวก าหนด กล่าวคือ  

ถ้าหากนิยามค าว่า “ความหลากหลายด้านเนื้อหา” คือ ประเภทของเนื้อหาที่
แพร่ภาพบนโทรทัศน์มีหลากหลายรูปแบบ (เช่น ข่าว วาไรตี้ บันเทิง เด็ก เป็นต้น) ก็ดูเหมือนว่า ความ
หลากหลายด้านเนื้อหาข้างต้นมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจะมีจ านวนช่องรายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นก็
ตาม 

ถ้าหากนิยามค าว่า “ความหลากหลายด้านเนื้อหา ” คือ การที่สถานีโทรทั ศน์
น าเสนอข่าวสารที่มีความพิเศษและเฉพาะ (Exclusive news) ก็ดูเหมือนว่า ความหลากหลายด้าน
เนื้อหาข้างต้นมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้ว จะพบความสัมพันธ์ระหว่าง “รายได้” กับ “คุณภาพ
และความหลากหลายของเนื้อหาโทรทัศน์” กล่าวคือ สถานีที่ได้รับเงินรายได้ จากค่าโฆษณาสูงมักจะมี
แนวโน้มที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งในทางกลับกันนั้น สถานีที่ได้รับ
เงินค่าโฆษณาน้อยอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะมาลงทุนผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเพ่ือแข่งขันในตลาด
โทรทัศน์ได้ จนเป็นเหตุให้ต้องออกจากตลาดไปในที่สุด  ท้ายที่สุด จึงท าให้การกระจุกในตลาด
โทรทัศน์สหรัฐฯ เพิ่มสูงข้ึน (Menezes and Carvalho, 2009) 

กรณีศึกษาของทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรที่กล่าวมาข้างต้น ช่วยเน้นย้ าว่า 
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Factor) เช่น นโยบายขององค์กรก ากับดู แลเป็น
สิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล ตลอดจนเพิ่มระดับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมผลิตเนื้อหา โดยในกรณีของสหราชอาณาจักรนั้น พบว่า นโยบายของ OFCOM ได้ช่วย
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สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินรายเดิม จนท าให้ความต้องการด้ าน
เนื้อหาของผู้ประกอบการช่องรายเดิมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท้ายท่ีสุด อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาของ  
สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันนั้น นโยบายของ FCC ที่มุ่งเน้นให้มีการ
แพร่ภาพเนื้อหาประเภทความคมชัดสูงมากจนเกินไป ได้ส่งผลให้การเข้าถึงโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลมี
อัตราต่ ามาก จนกระทบอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ด้วย  

4.2 กรณีของประเทศไทย 

ส าหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น จะพิจารณาการแข่งขันของช่องรายการประเภท
ข่าวสารและสาระ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลออกเป็น 3 ส่วนส าคัญ คือ (1) ปริมาณเนื้อหาสาระของช่องรายการ (2) การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการช่องรายการ และ (3) ความหลากหลายของเนื้อหาสาระ 

ในกรณีของประเทศไทยซึ่งก าลังอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล อาจจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและระดับการแข่งขันการผลิต
เนื้อหาที่แตกต่างออกไปจากกรอบการวิเคราะห์ข้างต้นก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อ ให้
การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์  มีทิศทาง
ที่ชัดเจน  กรอบการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถน ามา เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่อง
รายการและผู้ประกอบการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการสรุปและรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ไว้ในส่วนถัดไป  

4.2.1 ผลกระทบด้านการแข่งขันผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระ 

งานวิจัยฉบับนี้มีการตั้งสมมติฐานของการแข่งขันผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระว่า จ านวนช่องรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวสารและสาระที่เพ่ิมมากข้ึนในระบบดิจิตอล                
จะส่งผลให้มีความต้องการด้านเนื้อหาข่าวเพิ่มมากขึ้น จนท าให้มีการผลิตเนื้อหาข่าวและสาระใน
ปริมาณที่มากข้ึน  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการต่างแข่งขันกันผลิต
เนื้อหารายการข่าวสารและสาระเพ่ิมมาก โดยเนื้อหาข่าวที่แข่งขันกันผลิตมีแนวโน้มความหลากหลาย
ที่สูงขึ้น กล่าวคือ มีเนื้อหาที่แพร่ภาพหลากหลายรูปแบบและมีการเสนอความเห็นที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น  

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลแ ละผู้ผลิตเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ พบว่า ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์
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ในระบบดิจิตอลมีจ านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจ านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลมาจากจ านวนช่องรายการ
ในระบบดิจิตอลที่ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ต่างมี
ความเห็นว่า “ใบอนุญาต” เป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้ามาประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เนื่องจากใบอนุญาตของช่องรายการดิจิตอลที่ผ่านการเคาะราคาประมูลมีมูลค่าสูงมาก ซึ่งผู้ที่ชนะการ
ประมูลช่องดิจิตอลต่างเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความสามารถในการระดมเงินทุนที่สูงมากทั้งสิ้น 
แต่อย่างไรก็ดี ผู้ที่พลาดจากการประมูลใบอนุญาตช่องดิจิตอลดังกล่าวจะผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
รายการโทรทัศน์เพื่อปูอนให้แก่ช่องรายการในระบบดิจิตอล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท โพสต์  พับลิชชิง 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าร่วมประมูล
ช่องรายการข่าวและสาระ ก็ได้ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าวให้กับพันธมิตรช่องรายการ
ดิจิตอล ซึ่งพบว่า ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอ ล มีผู้ผลิตเนื้อหารายการ
ข่าวและสารคดีรายใหญ่ประมาณ 5 บริษัท คือ  

1) บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)  

2) บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน)  

3) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

4) บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และ  

5) บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด  

จะเห็นได้ว่า บริษัทผลิตเนื้อหารายการข่าวและสาระท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็น
บริษัทที่มีฐานการผลิตข่าวมาก่อนทั้งสิ้น เช่น มีฐานหนังสือพิมพ์ หรือเคยมีช่องรายการข่าวในระบบ
เคเบิลและโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเนื้อหาข่าวต่างมีความเห็นว่า บริษัทราย ใหม่ที่มี
ขนาดเล็กจะเข้ามาสู่ตลาดผลิตเนื้อหารายการข่าวได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการผลิตข่าวต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง (High investment) โดยเฉพาะเงินลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตข่าว นอกจากนี้ 
บริษัทรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ยังไม่สามารถสร้าง “Brand Image” หรือ “ตรา
สินค้า” เพ่ือให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจได้ ซึ่งแบรนด์สินค้าดังกล่าวถือได้ว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่
จะช่วยสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าว ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ข่าว 
“โพสต์” มีความเห็นว่า แบรนด์ของตนจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญใน
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เรื่องงานข่าวเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ในวงการข่าวมานานในฐานะหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยมีความเก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมการโฆษณาอย่าง
ลึกซึ้ง เนื่องจาก ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ต่างต้องพ่ึงพารายได้จากการโฆษณาเป็นรายได้
หลักในการด าเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการช่องรายการต่างมีความเห็นว่า การเปลี่ยนผ่าน
จากระบบแอนะล็อกท่ีมีเพียง 6 ช่องรายการไปสู่โทรทัศน์ภาคธุรกิจในระบบดิจิตอลที่มี 24 ช่อง
รายการนั้น ไม่ได้ส่งผลให้จ านวนเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ในแง่นี้ เมื่อ
มูลค่าเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไม่เพ่ิมข้ึน บริษัทเอเจนซี่โฆษณาส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะไม่
กระจายเม็ดเงินโฆษณาไปยังช่องรายการดิจิตอลใหม่ๆ มากนัก กล่าวคือ บริษัทเอเจนซี่ยัง คงเน้นซื้อ
โฆษณาจากลูกค้าช่องแอนะล็อกรายเดิม เช่น ช่อง 3 และช่อง 7 ส่วนช่องรายการใหม่ๆ ในระบบ
ดิจิตอลนั้น ก็มีการเข้าซื้อโฆษณาบ้างแต่มีมูลค่าไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อโฆษณาจากช่อง
รายการที่ได้รับความนิยมสูง เช่น ช่องเวิร์คพอยท์  ช่องโมโน และช่อง 8 ในแง่นี้ หากสถานการณ์การ
กระจายเม็ดเงินโฆษณาไปสู่ช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลไม่ดีข้ึน ผู้ประกอบการช่องรายการต่างมี
ความกังวลว่า จะมีช่องรายการบางช่องที่ต้องยุติการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เนื่องจากแบกรับค่าใช่จ่ายที่สูงต่อไปไม่ไหว ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่า ช่องร ายการที่มีฐานจากโทรทัศน์ใน
ระบบแอนะล็อกเดิมจะยังคงด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป ส่วนช่อง
รายการใหม่ๆ ในระบบดิจิตอลนั้น ก็มีเพียงจ านวนไม่มากนักที่จะสามารถแบกรับสภาวะขาดทุนต่อไป
ได้ ซึ่งช่องรายการใหม่ๆ ที่จะยังคงประกอบกิจการในระบบดิจิตอลต่อไปได้นั้นต่างเป็นช่องรายการที่มี
เงินลงทุนในระยะยาวที่สูงมาก และสามารถให้บริษัทในเครือเข้าซื้อโฆษณาของช่องรายการได้ เช่น 
ช่องทีเอ็นเอ็น ช่องพีพีทีวี ช่องโมโน ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องไทยรัฐทีวี และช่อง 8  

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการช่องรายการบางรายมีความหวังว่า หากเศรษฐกิจมี
แนวโน้มดีขึ้น มูลค่าโฆษณาในกิจการโทรทัศน์อาจจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
สามารถกระจายเม็ดเงินโดยการเข้าซ้ือโฆษณาของช่องรายการในระบบดิจิตอลได้มากข้ึน แต่ในช่วง
เวลานี้ ผู้ประกอบการช่องรายการในระบบดิจิตอลส่วนใหญ่ประสบกับควา มยากล าบากในการดึงดูด
เม็ดเงินโฆษณาเพ่ือมาหล่อเลี้ยงธุรกิจช่องรายการ ซึ่งเกือบทุกช่องก็ประสบภาวะขาดทุน ท าให้ต้อง
ควบคุมต้นทุนในการประกอบกิจการมากขึ้น เช่น ในเรื่องการผลิตเนื้อหารายการ  
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ภาพที่ 4.11 ห่วงโซ่การผลิตเนื้อหารายการข่าวสารและสาระของผู้ประกอบการช่องรายการ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการช่องรายการมีทัศนคติต่อการผลิตเนื้อหาข่าวสารและ
สาระในกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลว่า “เนื้อหารายการ ” เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดที่จะช่วยดึงดูดผู้ ชม
และเพ่ิมล าดับความนิยมของช่องรายการ โดยผู้ประกอบการช่องรายการมักจะตัดสินใจที่จะ 1) ผลิต
เนื้อหารายการข่าวด้วยตนเอง 2) จ้างผู้อื่นมาผลิตรายการข่าวให้ หรือ 3) ซื้อเนื้อหาข่าวและสารคดี
จากสตูดิโอต่างประเทศ  (ภาพที่ 4.11)  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแต่ละช่องรายการจะ มีการตัดสินใจที่
แตกต่างกันในเรื่องการผลิตเนื้อหาข่าว ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และประสบการณ์ที่แต่ละ
ช่องรายการเคยประสพมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการช่องรายการที่เคยมีฐานการผลิตข่าว ไม่ว่าจะเป็นฐาน
หนังสือพิมพ์ (ช่องไทยรัฐทีวีและช่องนิวทีวี) หรือ ช่องข่าวในระบบเคเบิลและโทรทัศน์ดาวเทียม (ช่อง
ทีเอ็นเอ็น ช่องเนชั่นทีวี และช่องวอยซ์ทีวี ) ตัดสินใจที่จะผลิตข่าวเองเป็นส่วนใหญ่ (In-house 
production) เนื่องจากการผลิตเนื้อหาข่าวเองมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก และมีราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาที่จ้างผู้อื่นผลิต โดยแต่ละช่องรายการสามารถใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญด้านงานข่าว และ
อุปกรณ์ในการถ่ายท าที่มีอยู่แล้วได้ เช่น กล้อง รถท าข่าว สตูดิโอ และบรรณาธิการข่า ว นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 
มีฐานการผลิตข่าวมาก่อน 

(หนังสือพิมพ์/เคเบิล/ดาวเทียม) 

 

ไม่เคยผลิตหรือไม่มีฐานการผลิต    
เนื้อหาข่าว 

 

การผลิตเนื้อหารายการข่าว (News Content Production) 

ผลิตเอง จ้างผลิต 

 

ซ้ือจากต่างประเทศ 

 

In-house Studio Content Provider สตูดิโอต่างประเทศ 
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ผู้ประกอบการช่องรายการเหล่านี้ยังมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การผลิตเนื้อหารายการข่าวเอง
สามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการผลิตได้ง่ายกว่าการจ้างผู้อื่นผลิตเนื้อหารายการให้ แต่อย่างไรก็
ดี ก็มีบางช่องรายการ เช่น ช่องวอยซ์ทีวี และช่องนิวทีวี ที่ได้มีก ารจ้างผู้อ่ืนมาผลิตรายการข่าวบาง
ประเภทให้แก่ทางสถานี ซึ่งเนื้อหารายการที่จ้างผลิตนั้นจะเป็นรายการข่าวที่มีความรู้เฉพาะ และต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตเป็นพิเศษ เช่น รายการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวตลาดหุ้น และ
สารคดี โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ต่างมีความเห็น พ้องกันว่า การจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาผลิต
รายการข่าวที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวข้างต้น มีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การลงทุนผลิตเอง  

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า แม้ว่าผู้ประกอบการช่องรายการข่าวที่มีฐานในการ
ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์จะมีควา มได้เปรียบในเรื่องการท าข่าวในภาคสนาม และมีแบรนด์ข่าวที่ผู้บริโภค
รู้จักและไว้วางใจ แต่ จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการช่องรายการกลับมีความเห็นว่า ช่องรายการ
ของตนไม่มีความได้เปรียบช่องรายการอ่ืนๆ  ในเรื่องข้ันตอนของการผลิตเนื้อหา  เนื่องจากโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์มี ขั้นตอนและวิธีการผลิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการช่อง
รายการยังปฏิเสธความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทท่ีประกอบกิจการช่องรายการในระบบ
ดิจิตอลกับบริษัทที่ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งในเรื่องการได้มาของข้อมูลข่าว บุคลากรข่าว และการผลิต
เนื้อหารายการข่าว แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าพิจารณาในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ไม่น่าจะเป็น
เช่นนั้น เพราะความสามารถในการท าข่าว อุปกรณ์การท าข่าว และความช านาญด้านงานข่าว  น่าจะ
เป็นข้อได้เปรียบที่ท าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เหนือกว่าคู่แข่งรายใหม่ นอกจากนี้ การปฏิเสธความ
เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจของบริษัทช่องรายการและบริษัทสื่อสิงพิมพ์ดังกล่าว อาจจะมี สาเหตุมาจาก
ความจ าเป็นในประเด็นเรื่องภาษี เรื่องการก าหนดราคาโอน  (Transfer Pricing) และข้อกังวลเรื่อง
การครองสิทธิข้ามสื่อ  

2) ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ ไม่เคยผลิตหรือ ไม่มี
ฐานการผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระมาก่อน มักจะจ้างและติดต่อบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ หรือ 
Content Provider เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับช่องรายการเพื่อมาออกแบบและผลิตรายการข่าวสาร
และสาระให้แก่สถานี  เช่น ช่องอมรินทร์ ก็ได้เจรจากับบริษัท โพสต์ พับ ลิชชิง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
เป็นพันธมิตรในการผลิตข่าวให้แก่ช่องรายการ เช่นเดียวกันนั้น ช่องเวิร์คพอยท์ก็ได้ติดต่อและจ้าง
บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) เพ่ือมาผลิตข่าวให้แก่ทางสถานี โดยผู้ประกอบการช่องรายการเหล่านี้มี
ความเห็นว่า บุคลากรของช่องรายการไม่มีความถนัดแ ละไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานข่าวมาก่อน 
กอปรกับการจ้างผลิตข่าวก็มีราคาไม่สูงมากนัก  จึงตัดสินใจที่จะจ้างบริษัทผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ที่มี
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คุณภาพเข้ามาผลิตเนื้อหารายการข่าวให้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีความเชื่อว่า การจ้างผู้อื่นผลิต
เนื้อหาที่ช่องรายการไม่มีความเชี่ ยวชาญ จะท าให้ช่องรายการสามารถน าบุคลากรและทรัพยากรที่มี
อยู่ไปเน้นผลิตรายการที่ช่องรายการมีความถนัดได้ เช่น รายการประเภทวาไรตี้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการช่องรายการที่ไม่เคยมีฐานการผลิตข่าวหรือไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้านงานข่าวมาก่อน เช่น ช่อง 8 และช่องโมโน  กลับตัดสินใจที่จะผลักดันให้ทางสถานีผลิต
รายการข่าวเอง  เนื่องจากการผลิตเนื้อหาข่าว ของบริษัทเหล่านี้มีการลงทุนเพิ่ม ที่ไม่สูงมากนัก  ทั้งนี้
เพราะเคยเป็นผู้ประกอบกิจการในธุรกิจเคเบิลและโทรทัศน์ดาวเทียมมาก่อน  ซ่ึงสามารถน ากล้อง 
อุปกรณ์การถ่ายท า และสตูดิโอเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ได้ ส่วนเรื่องการสร้างทีมงานข่าวนั้น ก็ไม่ต้อง
สร้างใหม่เพราะสามารถใช้บุคคลากร เดิม สิ่งที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องด าเนินการเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับช่องรายการอ่ืนได้ คือการ ซื้อตัวบรรณาธิการข่ าวจากช่องโทรทัศน์อ่ืนๆ หรือของ
หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ มาผลิตข่าวให้ เช่น ช่องโมโนได้ติดต่อบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ให้มาเขียนข่าวและผลิตข่าวให้แก่ช่อง  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ประกอบการช่องรายการที่เคยมีฐานการผลิตข่าวมาก่อน กับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่
เคยมีฐานการผลิตหรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้านงานข่าวมาก่อน  เนื่องจาก การเริ่มผลิตข่าวของ ผู้
ประกอบช่องรายการที่ไม่เคยผลิตเนื้อหารายการข่าว สารและสาระมาก่อน จะมีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่มากกว่า เนื่องจากผู้ประกอบการ ช่องรายการเหล่านี้ ต้องติดต่อและเจรจากับ บริษัทผู้ผลิต
เนื้อหารายการโทรทัศน์เพ่ือให้เข้ามาเป็นพันธมิตรในการ ผลิตข่าวให้แก่สถานีของตน โดยพันธมิตรใน
การผลิตรายการข่าวส่วนใหญ่ คือ ผู้ประกอบการผลิ ตเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีฐานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ การติดต่อและเจรจาในบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาข้อสัญญาทางธุรกิจที่ไม่อาจตกลง
กันได้  

3) ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Content Provider) จากการสัมภาษณ์
พบว่า ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีการขยายตัว
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องรายการที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และความต้องการด้านเนื้อหารายการของแต่
ละช่องรายการที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การตอบสนองของบุคลากรต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรด้านงานข่าวที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุ
นี้ ผู้ประกอบการช่องรายการจึงต้องจ้างบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านงานข่าว มีเครือข่ายในการข่าว 
และมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือในการผลิตข่าว โดยผู้บริหารช่องรายการจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบริษัทที่มี
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แนวทางการผลิตข่าวและรสนิย มด้านงานข่าวที่สามารถตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของช่องรายการได้ แล้ว
จึงติดต่อเข้ามาเป็นพันธมิตรในการร่วมผลิตเนื้อหารายการข่าว ซึ่งในการผลิตเนื้อหาให้แก่ช่องรายการ
นั้น จะมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้วว่าจะมีการผลิตเนื้อหาข่าวไปในทิศทางไหนและรูปแบบใด โดย
บริษัทผู้ผลิตเนื้อหา รายการจะผลิตเนื้อหารายการข่าวภายในสตูดิโอของตนให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึง
น าไปแพร่ภาพที่ช่องรายการ  

จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีฐานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ พบว่า การผลิตเนื้อหารายการข่าวเพื่อน าไปแพร่ภาพในโทรทัศน์จะมีต้นทุนสูงกว่ าการ
ผลิตเนื้อหาข่าวในธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายเท่าตัว เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีต้นทุนแค่การจ้างพนักงานข่าว 
และต้นทุนทางด้านสิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษและโรงพิมพ์ แต่การผลิตรายการโทรทัศน์นั้น มีความ
ซับซ้อนมากกว่า เพราะนอกจากผู้ผลิตเนื้อหารายการจะต้องจ้างบุคลาการทางด้า นงานข่าวแล้ว ยัง
ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านงานกล้อง การควบคุมภาพ การควบคุมแสง และการตัดต่อด้วย แต่อย่างไรก็ดี 
ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ เช่น บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน ) บริษัท สยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) นอกจากจะมีฐานธุรกิจทางด้าน
สิ่งพิมพ์แล้ว ยังเคยมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมมาก่อน จึงสามารถน า
อุปกรณ์ เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เดิมมาเป็นฐานในการผลิตเนื้อหาข่าวเพื่อปูอนให้แก่
ผู้ประกอบการช่องดิจิตอลได้ ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนในการผลิตเนื้อหาข่าวจึงลดลงไปค่อนข้างมาก แต่ท้ังนี้
ทั้งนั้น ผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการช่องรายการจะไม่ต่อสัญญาจ้าง
ผลิต เนื่องด้วยเหตุผลด้านคุณภาพหรือเรื่องกระบวนการเจรจาทางธุรกิจ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าว ส่วนใหญ่ที่มีฐานการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ล้วนแต่ต้องการที่จะประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ทั้งสิ้น ผู้ผลิตเนื้อหารายการเหล่านี้ต่างเคยเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตช่องรายการดิจิตอล แต่อย่างไรก็
ดี ก็ได้ตัดสินใจที่จะหยุดเคาะราคาประมูลใบอนุญาตฯ เนื่องจากเห็นว่า ราคาใบอนุญาตฯ มีมูลค่าที่สูง
เกินไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย ที่มากเกินไปในการเข้าประกอบกิจการช่องรายการดิจิตอล
ได้ ผู้ประกอบการเหล่านี้ในท้ายที่สุด จึงได้ตัดสินใจที่จะผันตัวมาเป็นผู้ผลิต เนื้อหารายการข่าวเพื่อ
ปูอนให้แก่ช่องรายการดิจิตอลที่สนใจ  

4) เพ่ือให้รายการและเนื้อหาข่าวมีความแตกต่างและโดดเด่นจากช่องคู่แข่ง
อ่ืนๆ ผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลบางราย เช่น ช่องโมโน ช่องวอยซ์ทีวี ช่องนิวทีวี และช่องที
เอ็นเอ็น จึงตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อเนื้อ หาข่าวและสารคดีจากต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาที่ติดต่อซื้อจากเอ
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เจนซี่ต่างประเทศนั้น มักจะมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะราคาของเนื้อหาที่ช่องรายการจะได้สิทธิขาดแต่
เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ส่วนเนื้อหาข่าวและสารคดีที่ไม่ได้สิทธิในการแพร่ภาพแต่เพียงผู้เดียว
นั้น มีมูลค่าไม่สูงอย่างที่คิด เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เอเจนซี่ต่างประเทศสามารถขายรายการ
ประเภทเดียวกันให้กับช่องรายการอ่ืนๆ ได้ เช่น เนื้อหารายการข่าวของ  Cable News Network 
(CNN) นอกจากจะขายให้แก่ช่องโมโนแล้ว ยังสามารถขายให้แก่ช่องรายการดิจิตอลอื่นๆ ที่สนใจจ ะ
ซื้อได้ หรือหากเป็นเนื้อหาประเภทสารคดี เอเจนซี่ต่างประเทศอาจจะอนุญาตให้ช่องโมโนและช่อง    
นิวทีวีเข้าซื้อพร้อมๆ กันได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการช่องรายการมีความเห็นว่า การซื้อเนื้อหาจาก
ต่างประเทศอาจจะมีมูลค่าต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ช่องรายการต้องลงทุ นหากมีการ
ตัดสินใจที่จะผลิตเอง เนื่องจากรายการบางประเภท เช่น สารคดี ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานในการผลิต 

ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการช่องรายการข่าว พบว่า นอกจากทุกช่อง
ข่าวจะให้ความส าคัญกับ “เนื้อหารายการ ” แล้ว ผู้ประกอบการช่องข่าวยังให้ ความส าคัญกับ “ผู้
ประกาศข่าว” เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการตระหนักดีว่า วิธีการเล่าข่าวของผู้ประกาศข่าว
จะช่วยสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหาข่าวให้โดดเด่นเหนือช่องรายการอ่ืนๆ ได้ มากไปกว่านั้น 
ผู้ประกอบการช่องรายการข่าวต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ชมส่ว นใหญ่มักจะติดตามและให้
ความส าคัญกับ “ผู้ประกาศข่าว” มากกว่า “คุณภาพ” ของเนื้อหาสาระ ด้วยเหตุนี้ แต่ละช่องรายการ
จึงได้ติดต่อผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ด้านงานข่าวและเสนอผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
เพ่ือจูงใจให้มาท างานที่ช่องของตน หรือยอมจ่ายค่าตัวที่สูง ขึ้นเพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกาศข่าวไม่ย้ายไป
ท างานให้กับช่องคู่แข่ง หรือบางช่องรายการก็ลงทุนสร้างผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่โดยใช้ดาราในสังกัด  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลและผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์
มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การที่ช่องรายการที่น าเสนอ เฉพาะข่าวสารและสาระ (ช่อง News) มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเนื้อหาข่าวและสาระภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีจ านวนเพิ่มสูง ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงมีทางเลือกในการรับชมรายการ
ข่าวและสาระเพ่ิมมากข้ึนและสามารถเลือกเสพข่าวได้ตามรสนิยมของตนเอง  

เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกอบการช่องรายการข่าว เกือบ ทุกช่องต่าง เผยแพร่
รายการข่าวสารและสาระประโยชน์เป็นจ านวนประมาณ ร้อยละ 60 - 80 ของเนื้อหารายการทั้งหมด
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ของช่อง 19 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่องรายการนั้นพบว่า นโยบายการผลิตข่าวเกินกว่า
สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ของช่องข่าวดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ค านึงถึงสัดส่วนที่ส านักงาน กสทช . 
ได้วางเงื่อนไขไว้แต่อย่างใด ซ่ึงผู้ประกอบการช่องรายการข่าวมีความเห็นว่า รายการข่าวน่าจะเป็น
เนื้อหาหลักของช่องข่าวและน่าจะมีสัดส่วนเกินว่ากึ่งหนึ่ง เพราะเป็นเนื้อหาที่ผู้ชมให้ความสนใจและ
คาดหวังที่จะรับชมเม่ือเปิดช่องรายการข่าว ส่วนรายการประเภทอ่ืนๆ เช่น รายการวาไ รตี้ มีสัดส่วน
เนื้อหาประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของรายการทั้งหมดของช่องข่าว 

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื้อหารายการข่าวและสาระท่ีน าเสนอในแต่ละช่อง
รายการนั้นไม่มีความโดดเด่นและมักจะเป็นเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการประเภท 
“เล่าข่าว” ที่เน้นให้ผู้ประกาศข่าวเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของข่าวสารและสาระ โดยไม่มีการวิเคราะห์
ข่าวแบบเจาะลึก ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อ หารายการโทรทัศน์ 
พบว่า การผลิตเนื้อหาข่าวที่ไม่ค่อยโดดเด่นทางด้านคุณภาพดังกล่าวเกิดจากข้อจ ากัดทางด้านการเงิน
และงบประมาณ จนส่งผลให้ช่องรายการส่วนใหญ่ต้องลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลและผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์มีค วามเห็นสอดคล้องกันว่า 
พฤติกรรมในการรับชมข่าวสารของประชาชนไทยเป็นพฤติกรรมแบบ “ส าเร็จรูป” กล่าวคือ ผู้บริโภค
ต้องการรับชมเนื้อหาที่สั้นและเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ต้องการเนื้อหาที่เน้นการวิเคราะห์หรือมีความ
ซับซ้อน  

จากพฤติกรรมการเลือกรับชมข่าวของผู้บริโภคดังกล่าว จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบการช่องรายการข่าวและผู้ผลิตเนื้อหารายการข่าวต้องเริ่มตระหนักถึงรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอเนื้อหาข่าวที่สามารถให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น เพื่อให้สามารถครองใจผู้ชม
และรักษาความนิยมของช่องรายการ ผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการส่วนใหญ่จึง
เลือกผลิตเนื้อหารายการข่าวที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการช่องรายการข่าว
ต่างมีความเห็นว่า เนื้อหาข่าวส่วนใหญ่ที่น าเสนอทางช่องโทรทัศน์ยังคงเน้นข่าวสารและสาระที่
สะท้อนความเป็นเมือง และไม่ค่อยมีการน าเสนอข่าวหรือการผลิต ข่าวที่เน้นความเป็นท้องถิ่น 
เนื่องจากรายการประเภทดังกล่าวจะไม่ค่อยได้รับความนิยม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการ
โฆษณาของช่องรายการได้  

                                           
19 อ้างอิงตามข้อมูล ผังรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการช่องข่าว ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน,์ ส านักงาน กสทช. 
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ทั้งนี้ แนวโน้มและรูปแบบการผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระของผู้ประกอบการ
ช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น ส ามารถพิจารณาได้ว่า การผลิตเนื้อหา
ข่าวสารและสาระของไทยภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีความ
หลากหลายภายนอก (External Diversity)20 เนื่องจากมีปริมาณข่าวสารที่มีการผลิตเพิ่มมากข้ึน แต่
เป็นที่น่าเสียดายว่า การผลิตเนื้อหาข่าวที่เพ่ิมมากข้ึนนั้น  ไม่สามารถน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ความ
หลากหลายภายในได้ (Internal Diversity)21 เนื่องจากเนื้อหาข่าวส่วนใหญ่มักมีรูปแบบและเนื้อหาที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นสังคมเมือง โดยปราศจากการน าเสนอคุณค่า
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ผู้ประกอ บการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ต่างมี
ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยก าลังเผชิญกับวัฏจักรขาลง (Sunset 
Industry) เนื่องจากพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน์ของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้ชมจะไม่
ค่อยรับชมเนื้อหารายการผ่านทางโทรทัศ น์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไป
รับชมเนื้อหาผ่านทางแอพลิเคชั่น (Application) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์และผู้ผลิตเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ต่างต้องเริ่มป รับตัว โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้เริ่มขยายธุรกิจไปยัง ช่องทางการ
รับชมอ่ืนๆ เช่น ช่องทางการรับชมออนไลน์และโทรทัศน์เคลื่อนที่ (TV on Mobile) เป็นต้น 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ประกอบการ
ผลิตเนื้อหาที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น และปริมาณจ านวน เนื้อหารายการข่าวที่มีการผลิตเพิ่มข้ึนนั้น จะพบว่า
แนวโน้ม การแข่งขันผลิตเนื้อหารายการข่าวสารและสาระภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลมีความเข้มข้นขึ้นกว่าในระบบแอนะล็อก แต่อย่างไรก็ดี การสรุปว่าการแข่งขันผลิต
เนื้อหารายการข่าวสารและสาระมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอาจจะเป็นการคาดคะเนที่เร็วเกินไป เนื่องจาก
ประเทศไทยเพ่ิงจะมีการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลได้ไม่นานนัก  ผลกระทบ
ด้านการแข่งขันดังกล่าวอาจเป็นเพียงผลกระทบในเบื้องต้นก็เป็นได้ 

                                           
20 ความหลากหลายภายนอก  (External Diversity) หรือความหลากหลายเชิงโครงสร้าง (Structural 

Diversity) เป็นการพิจารณาความหลากหลายในแง่ปริมาณของช่องทางสื่อ (Media Outlet) หรือความหลากหลาย
ของความเป็นเจ้าของสื่อ (Multiple Media Ownership) 

21 ความหลากหลายภายใน (Internal Diversity) เป็นพิจารณาความหลากหลายของเนื้อหารายการ ท้ังใน
แง่ของประเภทเนื้อหา (Type of Content) และความคิดเห็นท่ีอยู่ภายในเนื้อหา (Viewpoint) 
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4.2.2 ผลกระทบด้านการก ากับดูแล (Regulation Effect) 
จากการศึกษาแนวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ภายหลังจากการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย  ผู้วิจัยพบข้อสังเกตบางประการที่ น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยข้อสังเกตดังกล่าวสามารถน ามาพัฒนาและปรับใช้
ในการก ากับดูแลอุต สาหกรรมโทรทัศน์ไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ ตระหนักถึงผลกระทบทั้งก่อน
และหลั งที่จะมีการออกหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่จะบังคับใช้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลมีจ านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจ านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลมาจากจ านวนช่องรายการใน
ระบบดิจิตอลที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการรายใหม่ (New Entrant) 
สามารถเข้าสู่ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ได้โดยการเข้าประมูลใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการรายใหม่
เหล่านี้ต่างเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีเงินทุนสูงมาก แต่อย่างไรก็ดี ใบอนุญาตดังกล่าวก็ก่อให้เกิด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆ เนื่องจาก ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่มีเงิน
ลงทุนที่สูงพอที่จะประมูลใบอนุญาตได้  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่พลาด หวังจากใบอนุญาต ได้
ตัดสินใจที่จะมาประกอบกิจการด้านการผลิตเนื้อหาโทรทัศน์แทน 

การประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ประเภทช่องข่าวสารและสาระ ) 
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวงการโทรทัศน์ไทย เนื่องจาก โทรทัศน์ ในระบบ               
แอนะล็อกเดิม ไม่มีช่องรายการที่น าเสนอเฉพาะรายการข่าว ดังนั้น การประมูลใบอนุญาตช่อง
ข่าวสารและสาระจ านวน 7 ใบอนุญาต จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของช่องรายการโทรทัศน์
ไทยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะผู้ ประกอบการช่องรายการข่าวนั้น ได้ มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 7 ราย นอกจากนี้ 
ยังมีผู้ประกอบการผลิตเนื้อหารายการข่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการผลิตรายการข่าวเหล่านี้ต่างก็
เป็นผู้ประกอบการที่พลาดหวังจากการประมูลช่องรายการข่าวเกือบทั้งสิ้น  

การที่จ านวนช่องรายการ ข่าวมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการช่องรายการมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างความ
โดดเด่นให้แก่ช่องรายการของตน โดยแต่ละช่องรายการได้ให้ความส าคัญกับ “เนื้อหารายการข่าว ” 
เนื่องจาก “เนื้อหารายการข่าว ” จะเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ช่องรายการได้รับความสนใจจากผู้ชม จน
สามารถแข่งขันกับช่องรายการดิ จิตอลอ่ืนๆได้ ทั้งนี้ การผลิตและพัฒนาเนื้อหาข่าวให้น่าสนใจนั้ น 
ผู้ประกอบการช่องรายการมัก จะตัดสินใจที่จะผลิตรายการข่าวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมี
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การจ้างบริษัทผลิตเนื้อหารายการมาผลิตรายการข่าวให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการ ข่าวที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะ ในการผ ลิต เช่น รายการวิเคราะห์หุ้นและสารคดี  มากไปกว่านั้น ผู้ประกอบการช่อง
รายการข่าวทุกรายต่างลงทุนที่จะซื้อเนื้อหารายการข่าวมาจากต่างประเทศ เนื่องจากมองว่า รายการ
จากต่างประเทศจะช่วยสร้างความโดดเด่น ความแปลกใหม่ และความน่าสนใจให้กับช่องรายการมาก
ขึ้นกว่าเดิม  

จะเห็นได้ว่า ปริมาณการผลิตเนื้อหารายการข่าวภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เป็นผลมาจากจ านวนช่องข่าวที่
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การตัดสินใจของผู้ประกอบการช่องรายการข่าวที่จะน าเสนอและ
แพร่ภาพเนื้ อหาข่าวสารและสาระในสัดส่วนที่สูงก็ยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตเนื้อหาข่าวที่มากขึ้น
ด้วย  

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า  กฎเกณฑ์ ของส านักงาน กสทช . ในการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเนื้อหาข่าวสารและสาระจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของเนื้อหารายการที่แพร่ภาพทั้งหมด
ของช่องข่าว มีเปูาประสงค์เพ่ือให้เกิดการแข่งขันผลิตเนื้อหาข่าวในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มากขึ้น และ
มีลักษณะเป็นช่องข่าวอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่องรายการข่าวพบว่า 
มีการผลิตเนื้อหาข่าวมากข้ึนจริง แต่การตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะผลิตข่าวมากขึ้ นนั้น เป็นการ
ตัดสินใจโดยไม่ได้ค านึงถึงข้อบังคับของส านักงาน กสทช. แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการช่องข่าว
มีความตั้งใจอยู่ก่อนแล้วที่จะให้ “ช่องข่าว ” มีการน าเสนอรายการข่าวในปริมาณที่มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
และมากกว่าเนื้อหาประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น ในแง่นี้ กฎเกณฑ์ของ ส านักงาน กสทช . ที่ก าหนดให้
ผู้ประกอบการช่องข่าวต้องเพ่ิมสัดส่วนการแพร่ภาพเนื้อหาข่าวสารและสาระจึงไม่ได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในแง่ที่สามารถกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการ มีการผลิตเนื้อหาข่าวที่มากขึ้นในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

นอกจากนี้ เปูาประสงค์ของกฎเกณฑ์ของส านักงาน กสทช . ในการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเนื้อหาข่าวสารและสาระก็เพ่ือสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการประเภทที่ให้บริการข่าวสาร
และสาระในสัดส่วนที่เหมาะสม หรือในอีกนัยยะหนึ่งก็คือ ส านักงาน กสทช . มุ่งเน้นที่จะก าหนด 
“จ านวน” หรือ “ปริมาณ” ขั้นต่ าของเนื้อหาข่าวสารและสาระที่ผู้ประกอบการช่องข่าวต้องเผยแพร่ 
ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการช่องรายการและผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่า  
กฎเกณฑ์ของส านักงาน กสทช . บรรลุวัตถุประสงค์ที่สามารถก่อให้เ กิดการผลิตเนื้อหารายการข่าว
และการเผยแพร่ เนื้อหารายการข่าว ในปริมาณท่ี เพ่ิมสูงขึ้น ได้ แต่อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายว่า  
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เนื้อหาข่าวสารและสาระท่ีแต่ละช่องรายการผลิตและน ามาเผยแพร่นั้นดูเหมือน ขาดความหลากหลาย
และมักจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการประเภทเล่าข่าวที่อาศัยผู้ประกาศข่าวเป็นผู้
เล่าเรื่องราวของข่าวและเหตุการณ์ นั่นหมายความว่า รายการข่าวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีการวิเคราะห์แบบเจาะลึก หรือ มีการน าเสนอแนวคิดท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมและสังคม
โดยรวม นอกจากนี้ เนื้อหาข่าวส่วนใหญ่ยังสะท้อนเฉพาะความเป็นเมือง ซึ่งปราศจากควา ม
หลากหลายที่มาจากท้องถิ่นต่างๆ เนื่องจาก ผู้ประกอบการ ช่องรายการส่วนใหญ่เกรงว่า เนื้อหา
ท้องถิ่นจะไม่ได้รับความนิยม จนส่งผลกระทบต่อผลการจัดล าดับความนิยมของช่องรายการ ดังนั้น ใน
แง่นี้ การออกกฎเกณฑ์เพ่ือ ควบคุมปริมาณของเนื้อหาข่าวที่ต้องเผยแพร่บนช่อง ข่าวในระบบดิจิตอล
ไม่ได้ส่งผลให้มีการผลิตเนื้อหาที่มี คุณภาพมากเท่าใดนัก เนื่องจากผู้ประกอบการช่องรายการมักจะ
ผลิตเนื้อหาข่าวที่สั้น ง่าย และจบเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชมและเอเจนซี่โฆษณา 

เมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยงานก ากับดูแล หรือ ส านักงาน กสทช . จึงต้องเริ่มตระหนั ก
ว่า อะไรคือ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออกกฎเกณฑ์เพ่ือใช้ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ โดยต้อง
กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือ การให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารใน
“ปริมาณ” ที่มากข้ึน หรือ ต้องการให้ประชาชนและสังคมมีเนื้อหาข่าวที่มี “คุณภาพ” มากขึ้น ซึ่ง
หากหน่วยงานก ากับดูแลตระหนักแล้วเห็นว่า ปริมาณไม่ได้ก่อหรือน าไปสู่การผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ
มากขึ้น และหากเชื่อว่า เนื้อหาที่มีคุณภาพน่าจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานก ากับดูแลควรจะส่งเสริมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง หน่ว ยงานก ากับดูแลก็จึงควรที่จะเริ่มให้มี
การก ากับดูแลเนื้อหา อย่างจริงจัง  (Content Regulation) โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ให้มีการ
ผลิตเนื้อหาที่มีความหลากหลาย (Diversity) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถ สะท้อนกลุ่มต่างๆ 
ของสังคมมากขึ้น อาทิเช่น การให้เงินสนับสนุน (Subsidy) ด้านการผลิตเนื้อหารายการที่สะท้อน
ความหลากหลายของท้องถิ่นให้แก่ผู้ประกอบการช่องรายการที่สนใจ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอาจจะ
ลงทุนผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสะท้อนความเป็นท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ เอง แล้วจึง
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่องรายการให้น าเนื้อหารายการนั้นไปแพร่ภาพบนช่องรายการ  
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้คงต้องมีการศึกษาให้ละเอียดต่อไปเพื่อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการ
ก ากับดูแลเรื่องเนื้อหาสาระ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการศึกษานี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแพร่ภาพเนื้อหารายการ
ข่าวสารและสาระของส านักงาน กสทช . ต่อการแข่งขันผลิตรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการช่อง
รายการและผู้ผลิตเนื้อหาโทรทัศน์นั้น พบว่า (1) ในด้านการแข่งขันนั้น มีการแข่งขันเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
มีจ านวนช่องรายการเพ่ิมข้ึน แต่ผลกระทบจากการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนจากจ านวนช่องรายการนั้นยังไม่
สามารถสรุปได้ว่า ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนในส่วนของอุตสาหกรรมข่าว โดยเฉพาะผู้ผลิต
รายการข่าวสารและสาระ ทั้งนี้เพราะช่วงเวลาในการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน 
(Transition Period) ที่การแข่งขันในระดับต่างๆ ยังไม่สามารถสรุปชัดเจนได้  (2) การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การแพร่ภาพเนื้อหาข่าวสารและสาระจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของส านักงาน 
กสทช . ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ ประกอบการช่องรายการ ข่าวตัดสินใจที่จะผลิตเนื้อหาข่าวสารและสาระเพ่ิม
มากขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการช่องรายการข่าวได้ก าหนดสัดส่วนการผลิตเนื้อหาข่าวสาร
และสาระเป็นจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของรายการทั้งหมดท่ีจะผลิตไว้อยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการช่อง รายการข่าวและพันธมิตรร่วมผลิตเนื้อหารายการข่าวตัดสินใจที่จะ พัฒนารูปแบบ
และผลิตเนื้อหาของรายการข่ามตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Demand Side) กล่าวคือ 
จะเน้น เนื้อหาข่าว ที่สั้น เข้าใจง่าย  และไม่เน้นการวิเคราะห์ มากนัก  โดยจะมีผู้ประกาศข่าวเป็นคน
ถ่ายทอดเรื่ องราวของข่าวสารและสาระไปสู่ ผู้บริโภค (3) การผลิตข่าวสารและสาระโดยค านึงถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักนั้น ได้ส่งผลให้เนื้อหารายการข่าวส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ และขาด
ความหลากหลาย เนื่องจาก เนื้อหา ข่าวส่วนใหญ่ที่ผลิตนั้น มักจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ง จะเป็น
รายการประ เภทเล่าข่าวที่ปราศจากการวิเคราะห์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชม นอกจากนี้  ข่าวสาร
และสาระส่วนใหญ่ยังเน้น เนื้อหาที่มาจากส่วนกลาง และมีความเป็นเมืองสูง  โดยปราศจากเนื้อหาข่าว
ที่มาจากท้องถิ่น ต่างๆ แต่อย่างไรก็ดี  เป็นที่น่าสนใจว่า ความหลากหลายด้านเนื้อหาร ายการข่าวและ
สาระที่มีอยู่นั้น จะเป็นความหลากหลายด้านเนื้อหารายการ จากต่างประเทศท่ีผู้ประกอบการช่อง
รายการติดต่อขอซื้อจากสตูดิโอต่างประเทศ  และ (4) ผลกระทบด้านการผลิตเนื้อหารายการข่ าวและ
สาระที่เกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ไทยภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ดังกล่าว  จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า เนื้อหารายการประเภทรายการข่าวสารและสาระส่วนใหญ่
จะต้องมีปรับปรุงด้านคุณภาพและควา มหลากหลายให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านกลไกการ ก ากับดูแล และ
สนับสนุนด้านเนื้อหารายการ (Content Regulation) ของหน่วยงานก ากับดูแล เช่น การให้เงิน
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สนับสนุนด้านการผลิตเนื้อหารายการที่สะท้อนความหลากหลายของท้องถิ่นให้แก่ผู้ประกอบการช่อง
รายการที่สนใจ  
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คุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต  เอกสาร
หลักฐานหรือข้อมูล ที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าว  รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
การประกอบกิจการให้บริการ    กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) และมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา  ๓๕ มาตรา ๓๖   มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญั ติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๗ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา  ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๔๖ และมาตรา  ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. 
๒๕๕๕” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือ
ซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี ้ 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์” หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียง  
หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟัง
การให้บริการนั้น  ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟูา 
หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนท านองเดียวกันที่
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า การให้บริการ      
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ  ได้ ซ่ึง
ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ไม่ใช้คลื่นความถ่ี” หมายความว่า การให้บริการ   
การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ  ได้ ซึ่งไม่
ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

“การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป ” หมายความว่า การให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ท่ีผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ก าหนด
เงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด 

 “การบอกรับสมาชิก ” หมายความว่า บริการโทรทัศน์หรือกระจายเสียงที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็น
การทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ตาม 

“โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน”์ หมายความว่า ระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือ
ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะ
โดยสื่อตัวน าที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาหรือสื่อตัวน าใด 

“สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ” หมายความว่า  โครงสร้างพื้นฐาน
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน 
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ 

“สถานี ” หมายความว่า สถานที่ท่ีใช้ส าหรับท าการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ           
ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือ
ของผู้อืน่ก็ตาม  

“ผังรายการ ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่
โฆษณา โดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืนผลิต 

“ภาษาไทย” หมายความว่า ภาษาราชการ และให้รวมถึงภาษาไทยพื้นเมืองท้องถิ่นต่าง ๆ 
ของประเทศไทยด้วย  

“โฆษณา ” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการ
กระท า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  เพ่ือประโยชน์ใ นการแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงการโฆษณาตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลการโฆษณาท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

“รายได้” หมายความว่า รายได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  ค่าสมาชิก ค่าการ
โฆษณาท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต  

“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนใดที่มิใช่การสนับสนุนรายการ
ใดโดยเฉพาะ โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการให้ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น  

“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนใด โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์
ที่ขัดต่อการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต หรือการอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ ส าหรับ
กิจการบริการชุมชนจะต้องมิใช่การสนับสนุนรายการใดโดยเฉพาะ 

“กองทุน ” หมายความว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

“ปีงบประมาณ ” หมายความว่า ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ในปี
เดียวกัน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
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“ส านักงาน กสทช.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศ
นี้ 

ข้อ ๕ การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มีดังนี้ 

(๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่แบ่ง
ออกเป็น สามประเภท ดังนี้  

(๑.๑)  กิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะ  
แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้  

(๑.๑.๑) กิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง เพื่อการส่งเสริมความรู้ 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการ
ส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๑.๑.๒)  กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง  เพ่ือความมั่นคงของรัฐ
หรือ  ความปลอดภัยสาธารณะ 

(๑.๑.๓)  กิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม  เพ่ือการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐ สภากับประชาชน การกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร   เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิ จกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 

(๑.๒)  กิจการบริการชุมชน  ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะ  แต่
ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการ  

(๑.๓) กิจการทางธุรกิจ ได้แก่ บริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ  
แบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้  

(๑.๓.๑)  บริการทางธุรกิจระดับชาติ  

(๑.๓.๒)  บริการทางธุรกิจระดับภูมิภาค  

(๑.๓.๓)  บริการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น 
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(๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะผัง
รายการ สัดส่วนรายการ การหารายได้ ตาม ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือภาคผนวก ค แล้วแต่กรณี 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาต 

------------------------- 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาต         
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศนี ้

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๗  ผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
ก าหนดไว้  ในมาตรา  ๘ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  

(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  

(๒) กรรมการหรือบคุคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
รายชื่อ อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  ต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า  กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่าวสาร  
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  
ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 
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ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะประกอบกิจการตามประกาศนี้ ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ดังนี้ 

(๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดย
จะต้องระบุประเภทบริการ สถานที่ให้บริการ ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูล ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ โดยให้ยื่น
แบบค าขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตตามข้อ  ๙ 
พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวและจัดท าข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวนอย่างละ  ๑ ชุด ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ณ ส านักงาน กสทช.  

(๒) ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต้องช าร ะค่าธรรมเนียม ตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ญ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นค าขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล  หรือ
ประโยชน์สาธารณะ  อ่ืนใด คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้  โดย
จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(๑)  เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (๑.๑) ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล สมาคม 
มูลนิธิ 

  (๑.๒) ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งกลุ่มคน เ ช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
รวมตัว เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน                                                                                                                                         

  (๑.๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประช าชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท า
การผูกพันนิติบุคคล 

(๑.๔) หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอี ยดบ้านเลขท่ี ชื่ออาคาร 
หมายเลขห้อง ถนน ซอย แขวงหรือต าบล เขตหรืออ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 
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หมายเลขโทรสาร พร้อมทั้งพิกัดท่ีตั้ง (ละติจูดและลองจิจูด โดย ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ต าแหน่ง) ทั้งนี้ 
หากมิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นแบบค าขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้ องมีเอกสาร หนังสือ หรือสัญญาเช่า และหรือเอกสาร
หรือหลักฐานที่แสดงการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี  ซึ่งได้มีการรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบค าขอ 

(๓) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี ตามภาคผนวก ง 
 (๓.๑) ผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี  

(๓.๒) ข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้  

   (๓.๒.๑) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้
ขอรับใบอนุญาต และของกรรมการ 

       (๓.๒.๒) รายชื่อ ที่อยู่และสัญชาติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้ นอันเป็นทุนแต่ละ
ราย และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้
ลงทุนหรือ   ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรายตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

 (๓.๓) ข้อมูลกลุ่มคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
 (๓.๓.๑) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของคนในกลุ่มคนทุกคน 
 (๓.๓.๒) รายชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

(๔) ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก จ 

(๕) ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ ตามภาคผนวก ฉ 

(๖) รูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรายละเอียด
สัดส่วนรายการ ผังรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้ของผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ช 

(๗) ข้อมูลระบบหรือวิธีการที่จะใช้ เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ตามภาคผนวก ซ 

(๘)  ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ฌ 

(๙)  ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ เช่น จังหวัดหรือ ภูมิภาค 
(๑๐) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน 
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(๑๑) ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน  

(๑๒)   ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต  

(๑๓) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบค าขอตามข้อ ๘ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันท าการ 

หากปรากฏว่าแบบค าขอหรือเอกสาร หลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขแบบค าขอ หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันท าการ และจะยังไม่พิจารณาน าเสนอคณะกรรมการจนกว่าจะได้แก้ไขแบบค าขอ หรือ
ได้รับเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา 

เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมายจะพิจารณากลั่นกรองเพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมข องการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และจัดท าร่างใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้คณะกรรมการพิจาร ณา
ภายในหกสิบวันท าการ ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลา การขยายระยะเวลาให้กระท าได้ไม่เกินสิบห้าวันและขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเสนอผลการกลั่นกรอง
ต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาตามวรรคสอง
สิ้นสุดลง  

ข้อ ๑๑ การวิเคราะห์ความเ หมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ให้พิจารณาโดยต้องค านึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑)  วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
(๒)  ความสามารถในการบริหารจัดการ  พร้อมฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานที่มั่นคง

สามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง 
(๓)  ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงทุน  และแนวทางการพัฒนากิจการ

ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๔)  ความต้องการของผู้บริโภค  
(๕)  ความเสมอภาคในการแข่งขันเสรีของผู้ประกอบกิจการ   
(๖)  คุณภาพรายการ 
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ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่นอกจากปัจจัยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการตามวรรคแรกแล้ว ให้ค านึงถึงสัดส่วนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วย  
หรือตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาโดยค านึงถึงปัจจัยตามข้อ ๑๑ เมื่อได้รับ
ความเห็น ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันท าการ  

กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขข้อเสนอเพ่ิมเติม ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช . หรือตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ตามประกาศนี้ด้วย 

กรณีการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีโครงข่ายเพื่อให้ บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ของตนเอง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
ให้มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุในค าขอ อนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้ว ให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตท ราบเป็นหนังสือ พร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส านักงาน กสทช. แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันท าการ 

 

หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

------------------------------ 

 ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือโครงข่ายเพ่ือใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของตนเองก็ได้โดยจะต้องปฏิบัติ
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ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก หรือโครงข่ายส าหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 ข้อ ๑๔ ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต  
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๕ วรรค ๒ และ ข้อ ๗  ตลอด

ระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด

หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้ หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญาต
ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่นอันท าให้มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตไม่ได้  แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้อ่ืนเช่าเวลาด าเ นินรายการบางช่วงเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับชม หรือรับฟังการให้บริการนั้น ๆ  ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟูา  หรือระบบอ่ืน  ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอ่ืนท านอง
เดียวกันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มด าเนินการเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตาม
แผนการให้บริการ หรือแผนการลงทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการอนุญาต และหากประสงค์จะเลิกการให้บริการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องแจ้งเหตุ
แห่งการเลิกการให้บริการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ ให้คณะกรรม การเห็นชอบล่วงหน้า
ก่อนเลิกกิจการโดย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิกกิจการ 

(๖) ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๗) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งและรับรองข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มให้บริการ 
ดังนี้  

(๗.๑)  ชื่อผู้อ านวยการสถานี เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานี และผู้ด าเนินรายการ 
(ถ้ามี)  

(๗.๒)  ผังรายการที่ใช้ในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานี   โดย
ให้มีข้อมูล ชื่อรายการ ช่วงเวลาที่จะให้บริการ  ก าหนดเวลาออกอากาศประจ าวัน สัดส่วนของประเภท
รายการ ลักษณะประเภทของรายการ ที่มาของรายการ ภาษาท่ีใช้ โดยให้เสนอผังรายการอย่างน้อยสิบห้า
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วันก่อนเริ่มให้บริการ ทั้งนี้ การจัดท าผังรายการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  

(๗.๓) เอกสาร หลักฐาน หรือหนังสื อรับรองการแพร่ภาพหรือกระจายเสียงของ
รายการ  ที่ไม่มีลักษณะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๗.๔) ระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริก ารกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ 

(๘) ผู้รับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิได้ก าหนดไว้ในผังรายการมิได้  เว้นแต่จะได้
แจ้ง  การเปลี่ยนแปลงผังรายการพร้อมด้วยเหตุผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
หรือเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เหตุสุดวิสัย ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจออกอากาศ
แตกต่างจากผังรายการตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  หรือเป็นการด าเนินการตาม
ค าสั่งของทางราชการโดยแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันทีที่สามารถกระท าได้ 

(๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย  เป็นผู้อ านวยการสถานีประจ าแต่
ละสถานีเพ่ือควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศให้เป็นไปตามท่ีได้รับใบอนุญาต  และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของสถานีให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในการกระท าของผู้อ านวยการสถานีที่ไ ด้กระท าไปในการ
ควบคุม ดูแล และบริหารกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระท าของตนเองเว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่า การกระท าดังกล่าว  ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการปูองกัน
ตามสมควรแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ให้ผู้รับใบอนุ ญาตแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(๑๐)  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา ก ากับดูแล
รายการ เนื้อหารายการใดๆ รวมถึงการประกาศหรือการโฆษณาท่ีให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีผู้ด าเนินรายการ เพื่อท าหน้าที่ประกาศหรือแจ้งข้อความที่
แพร่ภาพหรือกระจายเสียง ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการสรรหาหรือคัดเลือกผู้ด าเนินรายการที่สามารถ
อ่าน พูด และออกเสียง อักขระวิธี หลักภาษาได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(๑๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรายการที่มีเนื้อหาสาระท่ี
ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มี
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ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่ง
เข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง 

(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจาย
เสียงไปแล้ว โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอด
กลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบได้โดยระยะเวลาการ
จัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ การบันทึกรายการ
ดังกล่าวจะต้องไม่ด าเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรื อแพร่ภาพกระจาย
เสียง 

(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้
ประชาชนทราบในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะ เมื่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๑๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีหรือได้รับสิทธิในการเผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใดที่จ าเป็นก่อนการน ารายการมาให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง ท าซ้ า 
แก้ไข ดัดแปลงหรือก่อนการกระท าการอื่นใด และต้องได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญาที่จ าเป็นในงานที่
เป็นงานประกอบอื่นท่ีติดมากับรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีสิทธิเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่ง
เอกสาร หรือหลักฐานการได้รับสิทธิดังกล่าว 

(๑๕) กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการเพื่อการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เพิ่มเติม  ภายหลังจา กท่ีได้รับใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา โดยให้น าความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าว 
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในส่วนที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด  

(๑๖) การหารายได้จากการโฆษณาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 (๑๖.๑) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค 

 (๑๖.๒) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ ใช้คลื่นความถี่ท่ีมีการบอกรับ
สมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละหก
นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 
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 (๑๖ .๓) การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ที่ไม่มีการ
บอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน การหารายได้จากการโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๑๗) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องก าหนดอัตราค่าบอกรับสมาชิกท่ีสมเหตุสมผล  และไม่เป็น
การค้าก าไรเกินควรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กา รเรียกเก็บค่าบริการตามท่ีคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม 

(๑๘) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ  จะต้องจัดให้มีสัญญาการให้บริการที่เป็น
มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

(๑๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องช า ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละสองของ
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  หากไม่ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับใบอนุญาตสละสิทธิ
ในการขอรับใบอนุญาต  

กรณีผู้ รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดช าระค่าธรรมเนียม  ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นผลนับถัดจากวันครบก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม  
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิกกิจการ  

(๒๐) ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี ให้ผู้รับใบอนุ ญาตจัดท ารายงานแสดงจ านวน
ผู้รับบริการ รายงานแสดงสถานะทางการเงินส่งให้ส านักงาน กสทช. ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

(๒๑) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการทางธุรกิจ ต้องน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในอัตราร้ อยละ ๒ 
ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางอ้อมและรายได้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้  หรือตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด 

  ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทางธุรกิจแบบ
บอกรับสมาชิก เงินรายปีตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณจากค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณาท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม และรายได้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สมาชิกที่เรียกเก็บก่อนหัก
รายจ่าย ซึ่งได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้  

(๒๒) ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถ่ี หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้ถือ
ว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และ ใบอนุญาตให้มีและใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเฉพาะในส่ว นที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ใช้ในการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่นั้นด้วย  
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(๒๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยใช้โครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเท่านั้น 

(๒๔) ผู้รับใบอนุญาต ให้บริการโทรทัศน์ ที่เป็นการทั่วไป  มีหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณการ
ให้บริการโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๒๕) กรณีท่ีผู้รั บใบอนุญาตจะควบรวมกิจการหรือเข้าร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ากับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น หรือมีการท าสัญญาใดที่ให้ผู้รับใบอนุญาตอีกฝุายมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล หรือสั่งการหรือ
กระท าการแทนคู่สัญญาอีกฝุายที่เป็นผู้รับใบอนุญาต  หรือล่วงรู้ข้อมูลทางการค้าของผู้รับใบอนุญาตอีก ฝุาย
อันมีลักษณะที่เป็นหรืออาจเป็นการกีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดจะต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน 

(๒๖) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และ
จะต้องไม่กระท าการใดที่คณะกรรมการเห็นว่ามีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างมีนัยส าคัญส าหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับ
อนุญาต โดยอาจมีลักษณะ ดังนี้ 

(๒๖.๑) การเข้าท าสัญญา  หรือความตกลงอื่นใดโดยสมรู้กัน  หรือด าเนินการ
ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนอันส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์การแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและผู้บริโภค 

(๒๖.๒) การเข้าท าสัญญาหรือความตกลงกับบุคคลอื่นใดเก่ียวกับค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียม อันมีลักษณะเป็นการท าลาย กีดกัน บั่นทอน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

(๒๖.๓) การเข้าจัดการโดยมีผล  หรืออาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้รับใบอนุญาต
รายใดรายหนึ่งเข้าถึงการให้บริการ  

(๒๖.๔) การด าเนินการอ่ืนใดอันมีผลท าให้มีการอุดหนุนการบริการ การอุดหนุน
ไขว้ การทุ่มตลาด  การก าหนดราคาต่ ากว่าต้นทุน  การก าหนดราคา ที่มีผลท าให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนไม่
สามารถแข่งขันได้หรือเลือกปฏิบัติในทางราคา 

(๒๗) ในกรณีที่มีเหตุส าคัญหรือจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  หรือกฎหมาย
หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตได้
ตามความจ าเป็น 

(๒๘) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย การคุ้มครองผู้ใ ช้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 



116 
 

 

(๒๙) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการส าหรับคนพิการ และคนด้อยโอกาสให้สามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(๓๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก าหนดไว้ในใบอนุญาตโดย
เคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ อายุใบอนุญาตตามประกาศนี้  
(๑)  กรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตส าหรับบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น

ความถี่เป็นครั้งแรกให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี และการยื่นค าขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หาก
ไม่ปรากฏว่าเคยละเมิดต่อเงื่อนไขการอนุญาตการให้บริการกิจการกระจายเสียง ให้ได้รับใบอนุญาตอายุไม่
เกินสิบสี่ปี 

(๒)  กรณีผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คลื่นความถี่ ให้อายุใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ใ บอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ ๑๕ หากผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว มีความ
ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ใหม่  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้  

(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อ ยหนึ่งร้อย
แปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการออก
ใบอนุญาต ตามท่ีก าหนดในข้อ ๘ และข้อ ๙ 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในข้อ ๕ วรรค ๒ และข้อ ๗  
และไม่เคยถูกคณะกรรมการพิจารณาว่ากระท าผิดเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ตามประกาศฉบับนี้ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง  

(๓) วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการให้น าความในข้อ  ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับค าขอรับ
ใบอนุญาตใหม ่

(๔) ในระหว่างการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตใหม่ตาม (๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการนั้นต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งไม่อนุญาต ซึ่งหากคณะกรรมการมีค าสั่งไม่อนุญาต ในกรณีนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามส่วนด้วย 

(๕) อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาใหม่  อาจมีระยะเวลาแตกต่างจากอายุใบอนุญาต
เดิม  ซึ่งจะเป็นไปตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ ๑๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละส องของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการประเมินค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องช าระ และจัดท า
รายละเอียด การค านวณค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ผู้รับใบอนุญาตประเมินยื่นให้ส านักงาน กสทช. 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าธรรมเนียมรายปีของผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้ รับใบอนุญาตมี
หน้าที่จัดส่งงบการเงินประจ าปีที่มีการแยกรายได้และต้นทุนตามประเภทบริการที่ได้รับใบอนุญาตอย่าง
ชัดเจนที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายให้แก่คณะกรรมการหรือข้อมูลอื่นที่
จ าเป็นต่อการพิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

หมวด ๓ 

การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

--------------------------- 

 ข้อ ๑๘ การสิ้นสุดการอนุญาต นอกจากครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๕ แล้ว 
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์อาจสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิกกิจการแล้ว 

 (๒) คณะกรรมการมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 (๓) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยช น์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมีความจ าเป็นที่ต้องปกปูองความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการก าหนด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าที่ฝุาฝืน หรือ
แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอ านาจการ
สั่งให้ชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน   เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับค าสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๙ 
ไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าว ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือกรณีท่ีมีความเสียหาย
ร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอ านาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ การพักใช้
ใบอนุญาตให้กระท าได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 

 การด าเนินการตามวรรคสองให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิด
ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประกาศนี้ และให้รวมถึงกรณีที่มีการ
พักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ ๒๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้รับอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๓ 
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกร ะจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกิจการนั้นต่อไปภายใต้ขอบเขตการได้รับอนุญาตเดิมที่มีอยู่จนถึงวันที่ก าหนดในแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ี โดยให้น าเอาหมวด ๒ 
และหมวด ๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกิ จการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ ให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๘ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ หากประสงค์จะ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ดังนี้ 

(๑) กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ให้ยื่นค าขอภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ และเม่ือได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิใ ห้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ 

(๒) กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ก่อนประกาศใช้แผนความถ่ีวิทยุของแต่ละประเภทกิจการ ให้
ยื่นค าขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการ 
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ให้น าเอาหมวด ๒ และหมวด ๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ประกอบกิจการตามวรรค
แรก 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                พันเอก นที  ศุกลรัตน์  
     ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง                          
                   กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

ภาคผนวก ค 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ได้ประกาศก าหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ส าหรับ การให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ .ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ .ศ. ๒๕๕๖  และประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ได้ทราบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่จ าเป็นในการขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประมูลคลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๗ (๔) ( ๖) และ (๒๔ ) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑          
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ       
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ         
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ปร ะกอบกับ            
มาตรา ๗ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบท บัญญัติ               
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ       
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แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ป ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีก าหนดไว้
แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

  “ส านักงาน ” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

  “แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว่า แผนความถี่วิทยุตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยแผนความถี่วิทยุส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล หรือที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะได้ประกาศก าหนดต่อไป 

  “คลื่นความถี”่ หมายความว่า คลื่นความถี่ตามแผนความถ่ีวิทยุ  

  “การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข่งขันเสนอราคา
ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด 

  “ราคาข้ันต่ า” หมายความว่า ราคาท่ีพึงรับได้ตามภาคผนวก ก ถึง ภาคผนวก ง 

  “ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาท่ีจะใช้เริ่มต้นการประมูลตามภาคผนวก ก 
ถึง ภาคผนวก ง    



122 
 

 

  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

  “ผู้เข้า ร่วมการประมูล ” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาว่ามีคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล 

  “ผู้ชนะการประมูล ” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการ
ประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุ   

  “รายการ ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืน 

  ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศนี้ 

  ข้อ ๖ คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ 

  ๖.๑ คลื่นความถี่ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ เป็นคลื่นความถี่
ตามแผนความถี่วิทยุ โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวร่วมกับผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืนภายใต้
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

  ๖.๒ คลื่นความถี่ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ในการให้บริการโทรทัศน์ตาม
ประกาศฉบับนี้ แบ่งหมวดหมู่การให้บริการ ดังนี้  

  (๑) เด็ก เยาวชนและครอบครัว รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ
นี้ 

  (๒) ข่าวสารและสาระ รายละเอียดตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ 

  (๓) ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ รายละเอียดตามภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศ
นี้ 

  (๔) ทั่วไปแบบความคมชัดสูง รายละเอียดตามภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล 

 ๗.๑ คุณสมบัติ 
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  ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบ
กิจการทางธุรกิจ ตามภาคผนวก จ แนบท้ายประกาศนี้ 

 ๗.๒ เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ .ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอจะต้องแจ้งข้อมู ลและ
รับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามแบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม ใน
ภาคผนวก ฉ แนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๘ ขั้นตอน วิธีการและก าหนดระยะเวลาการประมูล  

 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องด าเนินการ ดังนี้  

 ๘.๑ ช าระค่าเอกสารการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลง
วันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการต่อส านักงานในวันที่ขอรับเอกสารดังกล่าว ในราคา
หมวดหมู่ละหนึ่งล้านบาท โดยให้ถือเป็นค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระ บบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์        
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

 ๘.๒ ยื่นแบบค าขออนุญาต เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมวางหลักประกันการ
ประมูล ตาม ๘.๓ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน วิธีการ ก าหนดระยะเวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในหนังสือ              
เชิญชวนของส านักงาน 

 ๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลง
วันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการต่อส านักงาน โดยมีมูลค่าตามที่ระบุในภาคผนวก ก 
ถึง ภาคผนวก ง พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ให้แล้วเสร็จในวันที่
ยื่นค าขอ 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าวในกรณี
ที่ผู้เข้าร่ วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือ
เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต  

 ๘.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นค าขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละหนึ่งใบอนุญาตของ              
แต่ละหมวดหมู่  

 ๘.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นค าขอรับใบอนุญา ตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดสูง หรือหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใน
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูงและหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่จะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ต้องไม่
เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๗.๒ ด้วย  

 ข้อ ๙ ราคาข้ันต่ า ราคาเริ่มต้น การเสนอเพ่ิมราคาและเงื่อนไขการประมูล 

 ๙.๑ ราคาข้ันต่ าและราคาเริ่มต้น 

   ราคาข้ันต่ าและราคาเริ่มต้นในการประมูลเพื่อให้บริการโทรทัศน์ แต่ละ
หมวดหมู่เป็นไปตามภาคผนวก ก ถึง ภาคผนวก ง 

 ๙.๒ การเสนอเพ่ิมราคา 

  (๑) ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้  

  (๒) การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาท่ีสูงกว่าราคาเริ่มต้น
ของแต่ละหมวดหมู่ ทั้งนี้ การเสนอเพ่ิมราคาในแต่ละครั้งจะต้องเสนอราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีตนเองได้เสนอ              
ในครั้งก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับตามที่ก าหนดในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ง 

 ๙.๓ เงื่อนไขการประมูล 

  ๙.๓.๑ การเข้าร่วมประมูล เป็นการด าเนินการเพื่อรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) การได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  และเป็นการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไป ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 

   (๒) การเลือกหมายเลขล าดับการให้บริการในแต่ละหมวดหมู่ โดยเรียง
ตามล าดับผู้ชนะการประมูล ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก   
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   (๓) การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ให้เลือกโดยผู้ชนะการประมูล
ที่มีราคาสูงสุดเรียงตามล าดับของทุกหมวดหมู่รวมกัน ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้
วิธีการจับสลาก 

  ๙.๓.๒ การประมูล จะแยกตามหมวดหมู่ที่ก าหนดในภาคผนวก ก  ถึง 
ภาคผนวก ง  

  ๙.๓.๓ การประมูลในแต่ละหมวดหมู่ มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที 

  ๙.๓.๔ เมื่อเริ่มการประมูลในแต่ละหมวดหมู่ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้อง
เสนอราคาครั้งแรกภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล 
โดยจะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล 

  ๙.๓.๕ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะและ
ล าดับการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงราคาต่ าสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 

  ๙.๓.๖ การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดเวลาการประมูล เว้นแต่มี
ผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากันจนท าให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเกินกว่าจ านวน
ใบอนุญาตในแต่ละหมวดหมู่ ให้ขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละห้านาที  

   ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการเสนอราคาเพ่ิมข้ึน 
ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพ่ือหาผู้ชนะการประมูลให้มีจ านวนเท่ากับใบอนุญาต
ในแต่ละหมวดหมู่  

  ๙.๓.๗ ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ 
และเม่ือคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง 

  ๙.๓.๘ ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์                 
ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีสิทธิปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
และกฎการประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูลได้ 

 ข้อ ๑๐ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เท่ากับราคาที่ตนชนะการประมูล โดยแยกช าระ ดังนี้ 

 ๑๐.๑ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ า ให้แบ่ง
ช าระ สี่งวด ดังนี้   
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  (๑) งวดที่หนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะ                
การประมูล ให้ช าระร้อยละห้าสิบของราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ าประกันจากสถาบั นการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าในงวดที่เหลือ 

  (๒) งวดที่สอง ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ ช าระจ านวนร้อยละสามสิบของราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกัน              
การช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าในงวดที่เหลือ  

  (๓) งวดที่สาม ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาสองปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละสิบของราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือค้ าประกัน              
การช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าในงวดที่เหลือ 

  (๔) งวดที่สี่ ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาสามปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละสิบของราคาข้ันต่ า   

  การช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของรา คาข้ันต่ า                 
ในงวดที่หนึ่ง ให้ส านักงานน าหลักประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลมาช าระเป็นเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  ทั้งนี้ ส านักงานอาจคืนหนังสือค้ าประกันข้างต้น ตามจ านวนเงินที่ได้น าส่ง
ของแต่ละงวดที่ได้ช าระแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

 ๑๐.๒ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ัน ต่ า ให้
แบ่งช าระหกงวด ดังนี้ 

  (๑) งวดที่หนึ่ง ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะ            
การประมูล ให้ช าระจ านวนร้อยละสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ าประกัน 
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า             
ในงวดที่เหลือ 
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  (๒) งวดที่สอง ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละสิบของ เงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ าประกัน      
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า              
ในงวดที่เหลือ 

  (๓) งวดที่สาม ภายในสามสิบวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ั นต่ า พร้อมวางหนังสือค้ า
ประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า              
ในงวดที่เหลือ 

  (๔) งวดที่สี่ ภาย ในสามสิบวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือค้ า
ประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า              
ในงวดที่เหลือ 

  (๕) งวดที่ห้า ภายในสามสิบวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า พร้อมวางหนังสือ ค้ าประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า                
ในงวดที่เหลือ 

  (๖) งวดที่หก ภายในสามสิบวันเมื่อครบก า หนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต ให้ช าระจ านวนร้อยละยี่สิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาข้ันต่ า  

  ทั้งนี้ ส านักงานอาจคืนหนังสือค้ าประกันข้างต้น ตามจ านวนเงินที่ได้น าส่ง
ของแต่ละงวดที่ได้ช าระแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

 ให้น าเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาข้ันต่ าจะน าไปใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการ              
ด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง 
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 เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และดอกเบี้ยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กรณีท่ีผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้             
คลื่นความถี่ให้ค รบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นจ านวนเงินเท่ากับ            
ผลคูณของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง คูณกับสัดส่วนของจ านวน
วันที่ค้างช าระต่อจ านวนวันในหนึ่งปี (๓๖๐ วัน) หากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระ บุจะถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 ข้อ ๑๑ เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

 ผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ครบถว้นก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาต 

 ๑๑.๑ ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใ นงวดที่หนึ่งตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒  

 ๑๑.๒ ด าเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล  

 ๑๑.๓ ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล 

 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ขอรับใบอนุญาตได้ 

 ข้อ ๑๒  การออกใบอนุญาต 

 ผู้ชนะการประมูล เมื่ อได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะออก
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  
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 ข้อ ๑๓  ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 ๑๓ .๑ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิในการใช้คลื่นคว ามถ่ีร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน              
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจ โดยใช้โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ 

 ๑๓.๒ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีอายุสิบห้าปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต  

 ๑๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอ่ืน และ
น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๓ .๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกา รโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 ๑๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

 ๑๓.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่ อประโยชน์ของคนพิการ คน
สูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ๑๓.๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ ผังรายการ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 ๑๓ .๘ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีกระบวนการในการก ากับดูแลตนเองให้มี
ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๑๓ .๙ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดท าแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
กิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน        
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
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 ๑๓.๑๐ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบรวม การถือ
ครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ระหว่างผู้รับใบอนุญาต สื่อมวลชนด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นใด ตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด 

 ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาเพิ่มคุณภาพการให้บริการโทร ทัศน์ในระบบดิจิตอลจากจ านวนใบอนุญาตตามประกาศนี้ได้ โดย
จะประกาศวิธีการและหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า  

 

    ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        พันเอก นที ศุกลรัตน์ 
           ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

                 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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