
วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 19

ปญหา และแนวทางแกไขในการดำเนินกิจการโทรทัศนระบบดิจิทัลในประเทศไทย

นันทสิทธ์ิ กิตติวรากูล3

บทคัดยอ
ปรากฏการณ “ลุงพล-ปาแตน” เริ่มขึ้นเมื่อ นายไชยพล วิภา หรือ “ลุงพล” ไดออกมาตอบโตผานสื่อ

โทรทัศน กรณีท่ีถูกบิดามารดาของนองชมพูกลาวหาวาอาจจะเปนผูลงมือฆา “นองชมพู” การปรากฏตัวครั้งน้ัน ทำ
ใหเกิดกระแสผูชื่นชอบลุงพลในสื่อสังคมออนไลน จนสื่อโทรทัศนที่เปนสื่อกระแสหลักบางสถานี ไดติดตามความ
เคลื่อนไหวของลุงพล-ปาแตนทุกวัน แมจะไมมีประเด็นขาวสำคัญก็ตาม เปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นความพยายาม
ในการผลิตเนื้อหาเพื่อดึงดูดยอดผูชมของสถานีโทรทัศน แตในขณะเดียวกัน สังคมก็ตั้งคำถามกับการทำหนาที่
สื่อมวลชนวา การนำเสนอเนื้อหาลักษณะนี้เปนประโยชนอยางไรตอสังคม แมในวงการสื่ อมวลชนของไทยเอง ก็มี
การจัดตั้งสมาคมเพื่อควบคุมการทำงานโดยเฉพาะดานขาว เพื่อใหมีทิศทางการนำเสนอเนื้อหาที่เปนประโยชนตอ
สังคม แตบอยครั้งก็ยังมีเน้ือหานอกเหนือจากปรากฏการณ “ลุงพล-ปาแตน” ท่ีไมไดสรางประโยชนตอสังคมผานส่ือ
โทรทัศน เมื่อมองยอนเขาไปในระบบการจัดการระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติก็จะเริ่มเห็นตนตอ 
เน่ืองจากมีการจัดสรรคลื่นความถี่ดวยการใชระบบประมูล ซ่ึงแมวาจะมีการกำหนดประเภทของสถานีเพ่ือใหมีความ
หลากหลายของรายการ แตการประมูลก็ทำใหเกิดตนทุนในการดำเนินงานมหาศาล ในขณะที่ปร ะชากรที่รับชม
โทรทัศนมีเทาเดิม เทากับวา มีสวนแบงการตลาดมากขึ ้น อีกทั ้งการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดจากดิจิทัล ( digital 

disruption) สงผลอยางมากตอพฤติกรรมผูรับสารที่เปลี่ยนไปรับสารจากระบบอินเทอรเน็ต สิ่งเหลานี้กระทบตอ
การดำเนินงานของสถานีโทรทัศนที่จะตองผลิตเนื้อหาลอใจคนดู แตกระนั้นก็ตาม จำนวนสถานีโทรทัศนก็ตองเลิก
กิจการ จากเดิม 24 สถานี เหลือเพียง 14 สถานีในปจจุบัน เพ่ือใหสถานีโทรทัศนท่ีเปนเสมือนหนวยทางสังคมที่ชวย
ธำรงรักษาบรรทัดฐานของสังคม การแกไขปญหาและความเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะเปน การใหรั ฐบาลเปน
ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน การสรางสมรรถนะในการดำเนินงานสถานีโทรทัศน ซึ่งประกอบไปดวย การรักษา
ชื่อเสียงเดิมกับฐานผูชมเดิม สถานีที่อยูในเครือธุรกิจขนาดใหญ สถานีที่ขยายธุรกิจใหม ซึ่งแตละขอลวนมีขอจำกัด 
ดังนั้นในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการโทรทัศนในอนาคต ระบบการใหใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ไมควรแขงกันดวยเงินประมูลแบบที่ผานมา แตควรใชระบบท่ีมุงเนนพิจารณาเนื้อหารายการที่เปน
ประโยชนตอประชาชน เพื่อใหโทรทัศนยังเปนสื่อที่นาเชื่อถือ นำเสนอเนื้อหาอันเปนประโยชน และธำรง รักษา
บรรทัดฐานของสังคมไดตอไป

คำสำคัญ: โทรทัศนระบบดิจิทัล ใบอนุญาตดำเนินกิจการโทรทัศน บรรทัดฐานทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากดิจิทัล

3 ผูชวยศาสตราจารย คณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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Problems and Solutions of Digital Television Operation in Thailand

Abstract

“Uncle Pol - Aunty Tan” is a phenomenon derived from their appearance in television, 

defended themselves from potential suspect murder. That turned them into social media 

superstars. Some mainstream television station reported every movement of Uncle Pol - Aunty 

Tan even though unimportant issues. This phenomenon reflects that television stations mainly play 

this news to increase their rating, and while people have been curious how this benefits society. In 

Thailand, there are national associations with responsibility for regulating the television media 

sector. However, many nonsenses news stories and inappropriate contents are still on Thai 

broadcast televisions. Giving the digital terrestrial television license through open auction seems to 

be the problem because it has generated high operating costs. Moreover, there are many 

competitors in the television broadcasting market, but the number of television viewers has 

remained stable. Digital disruption has also significantly impacted audience behavior. People have 

shifted from television to the internet. Many television stations have to produce contents that 

appeal to audiences to avoid shutting business because ten from fourteen television stations has 

already stopped their business. To make a television station have a role in social norms, the 

government should own a television station and private television stations should develop their 

competencies by creating audience loyalty, operating under a parent company, or making a new 

business model. For this reason, frequency allocation for the broadcast license in the future should 

not have operated by the open auction. Instead, the public interest standard is applied. Therefore, 

television will be continuing a reliable media, presenting positive and good news stories to 

audiences, and maintaining social norms.

Keywords: Digital television, Television broadcasting business license, Social norms, 

Digital disruption
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บทนำ
เดือนพฤษภาคม 2563 ขาวการเสียชีวิต

ของ “นองชมพู” เด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ที่หายออก

จากบานไปตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นับเปน

ขาวใหญที่สื่อใหความสนใจเกาะติดการสืบสวนเปน

อยางมาก การนำเสนอขาวในชวงแรก เนนการ

นำเสนอไปที่การสืบสวนเหมือนขาวอาชญากรรม

ทั่วไป แตเมื่อครอบครัวของนองชมพู ทำพิธีฌาปนกิจ

ศพ ก็เริ ่มมีขาวที่เกี่ยวกับความเชื ่อ วิญญาณ เชน 

“ลุงชมพูเผย ไมขมเหงค้ำโลงลมในกองไฟ วิญญาณมี

หวงไมไปสูสุคติ” (ไทยรัฐออนไลน, 2563) หรือ “อ้ึง! 

นิมิตหมอธรรมตาทิพยมีจริง จุดซอนเสื้อชมพู จอข้ึน

เขาคน” (อมรินทร เอชดี, 2563)

ทิศทางการนำเสนอขาวเริ่มเบ่ียงออกจาก

การสืบสวนมากข้ึนเมื ่อนายไชยพล วิภา หรือ “ลุง

พล” ไดออกมาตอบโตกรณีที่ถูกบิดามารดาของนอง

ชมพูกลาวหา ผานรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันท่ี 7 

กรกฎาคม 2563 ทำใหมีกระแสลุงพลในสื่อสังคม

ออนไลน และไดรับโอกาสใหเขาสูการเปนพรีเซ็น

เตอรโฆษณาสินคา รวมแสดงมิวสิกวิดีโอ และออก

คอนเส ิร ต ได  เด ินแบบ และสามารถเร ียกรับ

คาตอบแทนไดสูงถึงหลักลานบาท (อมรินทร เอชดี, 

2563) ไดรับความนิยมจนถึงกับมีเฟซบุกเพจ “ลุง

พล-ไชยพล วิภา แฟนคลับ” โดยมีสถานีโทรทัศนบาง

สถานีติดตามความเคลื่อนไหวทุกวัน เสมือนคนดัง 

แตละท้ิงประเด็นขาวอาชญากรรมไป จนเริ่มมีกระแส

ดานลบเชิงตั ้งคำถามวา เหตุใดสื ่อสังคมออนไลน 

และสื่อโทรทัศนบางสถานี จึงผลักดันใหนายไชยพล 

กลายเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ทั้งที่กระบวนการสืบสวน

การตายของนองชมพู ยังไมแลวเสร็จ ทำไมถึงไม

นำเสนอขาวสถานการณที ่ม ีผลกระทบตอชี วิต

ประชาชนมากกวา 

การมุงนำเสนอขาวเกี่ยวกับนายไชยพล

ในฐานะผู มีชื ่อเสียง กลายเปนสิ ่งที ่กดดันกับนัก

วิชาชีพสื่อมวลชน โดยในวันที่ 9 กันยายน 2563 มี

ขาวเล็ก ๆ วา ชางภาพขาวโทรทัศนและ นักขาว 

(ประชาชาต ิ ธ ุ รก ิ จ ,  2563 )  ไ ด  ล าออกจาก

สถานีโทรทัศนที่นำเสนอขาวนายไชยพล ดวยเหตุผล

ที่คลายกันคือ การนำเสนอเรื่องนี้ ไมเปนประโยชน

ตอผูชม

การนำเสนอขาวที่ไมไดเกิดประโยชนตอ

สาธารณะนั่นมีมาอยางตอเนื่อง เชน ขาวเกี่ยวกับสิ่ง

ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่สุ มเสี ่ยงตอการสรางความงมงาย ขาว

มุงเนนอารมณที่ไมไดเปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึง

แมวา จะขัดแยงกับระเบียบ สมาคมนักขาววิทยแุละ

โทรทัศนไทย วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิก

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2555 

(แกไขเพิ ่มเติม เมื ่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2555)

(สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย, 2555) ขอ 3 

(1) นำเสนอหรือเผยแพรขาวสาร ขอเท็จจริง เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ ดวยความถูกตอง ครบถวน เปน

ธรรม แตดูเหมือนวา ตั้งแตมีโทรทัศนระบบดิจิทัล 

กระแสขาวประเภทนี้ก็ยิ ่งมีในสื่อโทรทัศนมากข้ึน 

จากเดิมจะอยูแคในหนังสือพิมพเชิงปริมาณ 

งานวิจัยของ ภาณุพงษ ทินกร (2560, 

หนา 55-57) ที่วิจัยจรรยาบรรณสื่อโทรทัศนในยุค

ดิจิทัล พบวา มีการนำเสนอขาวที่เปนปญหาในเชิง

จริยธรรมในระดับมาก และมากที่สุดหลายประเด็น 

ไดแก ขาวสะเทือนขวัญ ภาพอุจาดหวาดเสียว ขาวไร

สาระ สรางความงมงาย ขาวละเมิดสิทธิความเปน

สวนตัว โดยไมเปนประโยชนตอสาธารณะ ขาวท่ีแตง

เติมจนเกินความจริง ปะปนความคิดเห็น ขาวที่ไม

เปนกลาง และขาวที่นำขอมูลมาจากโซเชียลมีเดีย

ตามกระแสสังคม โดยไมกลั่นกรอง จะเห็นไดชัดวา 

ต ั ้ งแต ท ี ่ ม ี โทรท ัศน  ระบบด ิจ ิท ัล  ป ญหาของ

จรรยาบรรณก็เหมือนจะมีมากข้ึน

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน ก็เริ่มใชเวลา

ออกอากาศ มาเปนเวลาขายสินคานอกเหนือจากการ
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โฆษณา ไมวาจะเปน การใชภาพสินคามาเปนสวน

หนึ่งในฉาก การวางสินคาประกอบฉากซึ่งในปจจบัุน

กาวางสินคาไดรุกเขาไปถึงรายการที่ตองการความ

เปนกลางอยางรายการขาวแลว การใหนักแสดงหนา

กลองหยิบจับสินคา การปะปนเขาไปในเนื้อหาที่ไม

นาจะเก่ียวของ เชน การขายสินคาในรายการสนทนา 

หรือแมแตรายการนำเสนอสินคา ก็เปนการยัดเยีย

ดการสื่อสารการตลาด เบียดบังเน้ือหาประเภทอ่ืน ๆ 

ในสถานีโทรทัศน

แมสถานีโทรทัศนตาง ๆ จะพยายาม

สรางเนื้อหาเพื่อเรียกคนดูดังที่ไดกลาวมา กระนั้นก็

ตาม ในป พ.ศ. 2562 ก็มีสถานีโทรทัศนที ่ขอคืน

ใบอนุญาตถึง 7 สถานี (เขมอัคคนิจ ศศิลาวัณย, 11 

พฤศจิกายน 2562) ไดแก 1.ชอง 14 (บริษัท อสมท 

จำกัด (มหาชน) 2.ชอง 3 แฟมิล ี ่  (บริษัท บีอีซี -

มัลติมีเดีย จำกัด) 3.ชอง 28 (3 เอสดี) (บริษัท บีอีซี-

มัลติมีเดีย จำกัด) 4.ชอง 19 (บริษัท สปริงนิวส เทเล

วิชั่น จำกัด) 5.ชอง 20 (บริษัท ไบรท ทีวี จำกัด) 6.

ชอง 21 (บริษัท วอยซ ทีวี จำกัด) 7.ชอง 26 (บริษัท 

แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) ยังไมนับรวม

สถานีท่ีคืนไปกอนหนาน้ันดวย

เหตุใด สถานีโทรทัศนถึงจะตองพยายาม

เรียกยอดการรับชม จนขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แต หลายสถานีก็ยังไมสามารถประคับประคองให

สถานีโทรทัศนอยู รอดตอไปได ในบทความนี ้ จะ

ลำดับเหตุการณ เพ่ือใหเห็นตนตอของปญหา

การนำเสนอเนื้อหาท่ีดีคืออะไร
กอนจะเขาไปวิเคราะหถึงปญหา ผูเขียน

ใครทำความเขาใจถึงคำวา เน้ือหาท่ีดีคืออะไร โดยจะ

อธิบายผานมุมมองตอสื่อมวลชนเชิงโครงสรางและ

หนาท่ี และ มุมมองจากนักวิชาชีพส่ือมวลชน

มุมมองตอส่ือมวลชนเชิงโครงสรางและ

หนาที่
หากมองตามโครงสรางแลว นับวาสำหรบั

ประเทศไทยใหความสำคัญกับงานขาวมาก เพราะมี

หนวยงานที ่มิใชหนวยงานรัฐในการควบคุมการ

รายงานขาว อาทิ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน

ไทย สมาคมนักข าวน ักหนังส ือพ ิมพ   สภาการ

สื่อสารมวลชนแหงชาติ (หรือในอดีตคือ สภาการ

หนังสือพิมพ) เปนตน หนวยงานเหลาน้ีมีการกำหนด

จริยธรรมแหงวิชาชีพ ใหสมาชิกของหนวยงานรวม

ปฏิบัติ

ในขอบังคับวาดวยจริยธรรแหงวิชาชีพ

สื ่อมวลชน สภาการสื ่อสารมวลชนแหงชาติ พ.ศ. 

2564 หมวด 2 หล ักจร ิยธรรมทั ่วไป ในห ัวขอ 

ประโยชนสาธารณะ ครอบคลุมเรื่องการไมแสวงหา

ผลประโยชนสวนตนหรือหมูคณะ ระมัดระวังการ

นำเสนอเนื้อหาในภาวะวิกฤต และทำหนาที่ประสาน

ความเขาใจระหวางประชาชน ทั้งนี้ ขอ 9 ไดระบุวา 

“...โดยตระหนักถึงความสำคัญ และอรรถประโยชน

ของขาวตอสาธารณะ และไมเสนอขาวในทำนองชวน

เชื ่อ หรือเราอารมณใหคนสนใจในเรื ่องที ่ไมเปน

ประโยชนตอสาธารณะ” อันเปนการสะทอนวา ตอ

ใหเนื้อหาที่นำเสนอน้ันจริง แตถาไมเปนประโยชนตอ

สาธารณะ ก็ไมควรนำเสนอ ทางดานสมาคมนักขาว

วิทยุและโทรทัศนไทย (2555) ก็มีระเบียบที่ใชกำกับ

จริยธรรมของสมาชิก ท่ีจะตองนำเสนอเพ่ือประโยชน

สาธารณะ ถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม เคารพ

ส ิทธ ิมน ุษยชน ศ ักด ิ ์ศร ีความเป นมนุษย   ไม มี

ผลประโยชนทับซอน ปกปองแหลงขาว สงเสริมและ

รักษาเสรีภาพของการเสนอขาว และไมบั ่นทอน

เกียรติคุณของวิชาชีพ

จะเห็นไดวา ทั้งขอบังคับวาดวยจริยธร

รแหงวิชาชีพสื ่อมวลชน สภาการสื ่อสารมวลชน

แหงชาติ และระเบียบของสมาคมนักขาววิทยุและ
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โทรทัศนไทย วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิก

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ตางมีทิศทางท่ี

ไม แตกตางก ัน น ั ่นค ือ การนำเสนอข าวท ี ่ เปน

ประโยชนตอสังคม

ในทางวิชาการนั้น McQuail (1994, อาง

ถึงใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2542) นักวิชาการดาน

การสื่อสารไดแสดงความเห็นเกี ่ยวกับพันธกิจทาง

สังคมของสื ่อสารมวลชนคือ 1) เปนผู ใหข อมูล

ขาวสาร ที่เฝาระวังและตรวจสอบสิ่งแวดลอมทาง

สังคม และการเมือง 2) คอยประสานความรวมมือใน

การแกปญหาใหสังคม สรางฉันทามติ กำหนดวาระ

ทางสังคม 3) ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแกคนรุน

ตอไป ยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสราง

และทำนุคานิยมพื้นฐานของสังคม 4) สรางความ

เพลิดเพลินแกสังคม อันจะชวยลดความขัดแยง และ 

5) รณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้ง 5 

ดานน้ัน เพ่ือควบคุมใหสังคมมีระเบียบ และมั่นคง

ดังนั ้น ไมวาจะมองเชิงโครงสรางจาก

องคกรวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน หรือสายวิชาการ

การส ื ่ อสารมวลชนแล  ว  การทำหน  าท ี ่ ของ

สื่อสารมวลชน จะตองยึดผลประโยชนของสาธารณะ

เปนหลัก ตามที่พันวิชณ โรจนตันติ (2545, หนา 7) 

ไดทบทวนนิยามของคำวา ประโยชนสาธารณะ คือ

ผลประโยชนที่รัฐตองเขามาจัดการ เพื่อประชาชน

สวนใหญในส ังคม ไม เก ิดเฉพาะบุคคลใด และ

ประโยชนสาธารณะก็ไมไดหมายถึงการสรางความพึง

พอใจ แตเปนไปเพื่อความเรียบรอยของสังคม ดังน้ัน 

แมว าสถานีโทรทัศนจะเปนของเอกชนและตอง

แสวงหากำไร แตคลื่นความถี่ซึ่งเปนของสาธารณะ ก็

ไมอาจหลีกเลี ่ยงตอการควบคุมใหเกิดประโยชน

สาธารณะ 

มุมมองของนักวิชาชีพตอการทำทุกอยาง

เพ่ือสรางยอดการเขาชม กรณี “ลุงพล”
นักวิชาชีพที่ตองไปติดตามขาวของนาย

ไชยพล วิภา และนางสมพร วิภา หรือลุงพล และปา

แตน ในฐานะผูมีชื่อเสียง ไดแสดงความรูสึกผิดตอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และนำไปสูการลาออก นั่นคือ 

นายทรงพล เรืองสมุทร (9 กันยายน 2563) หัวหนา

ชางภาพสถานีโทรทัศน ที่ประกาศขอความผานหนา

เฟซบุกขอโทษผูรับสาร ที่นำเสนอเรื่องราวไรสาระ 

โดยระบุในเน้ือความตอนหน่ึงวา “เราอยากไดกระแส 

และตองการเพียงแคยอดคนดู ยอดกดไลก ยอด

แชร” “เราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกิน เรตติ้งคือ

ทุกสิ่งทุกอยาง เรตติ้ง คือปจจัยท่ีจะบอกไดวาคุณอยู

หรือไป และเรตติ้ง ก็กลายเปนขออาง ที่ทำใหคนบาง

กลุมยอมทำทุกอยางเพื่อใหไดมา”และภายในวัน

เดียวกัน นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์ (9 กันยายน 2563) 

นักขาวของอีกสำนักขาวหนึ ่งก็ประกาศในเฟซบุก

สวนตัววาลาออกเชนกัน โดยมีใจความวา การทำขาว

ในบานกกกอกเพื่อติดตามขาวนองชุมพู ทำใหตนเอง

ไมมีวามสุขกับการทำงาน และระบุขอความวา “เรา

ไมสามารถปฏิเสธอะไรได...ที่ลำบากใจไปมากกวาน้ัน

คือการเขาถึง สิทธิสวนบุคคล...แมบางคนเขาจะเต็ม

ใจก็ตาม ถามวาคนดูไดอะไรจากสิ่งเหลานั้น ไดประ

โยชอะไรหรือไม นอกจากไดดู ความขัดแยงกันของ

เครือญาติ”

การลาออกของชางภาพ และนักขาวทั้ง

สองคนน้ี สะทอนใหเห็นวา นักวิชาชีพมองเห็นวาการ

นำเสนอเนื้อหาขาวที่พวกเขาไดทำมานั้น มุงเนนการ

ขายอารมณเพ่ือความบันเทิง ไมใชการใหขอมูลท่ีเกิด

ประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกับ

จรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพ และสายวิชาการ 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา ในระดับนักวิชาชีพแลว ยังคงใส

ใจกับหลักการของสื่อมวลชนกับประโยชนสาธารณะ
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ทำไมสถานีโทรทัศน ไมสามารถยึดหลัก

ประโยชนสาธารณะ มากกวานำเสนอเนื้อหาที่เรียก

ยอด “เรตติ้ง” แมไมมีประโยชนสาธารณะก็ตาม ใน

หัวขอถัดไป ผูเขียนจะยอนไปดูขอมูลท่ีอาจจะเปน

ที่มาของปญหาเหลาน้ี

การเปล่ียนผานจากโทรทัศนระบบแอนะล็อก

สูดิจิทัล: ความหวังท่ีจะสรางความ

หลากหลายของขอมูลขาวสาร 

ยอนกลับไปในอดีต วงการโทรทัศนของ

ไทยมีความเคลื่อนไหวครั ้งสำคัญ นั ่นคือการการ

ประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบ

ดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อวันท่ี 

26 – 27 ธันวาคม 2556 กอนหนานี้ ประเทศไทยมี

สถานีโทรทัศนแพรภาพออกอากาศภาคพื้นดินใน

ระบบแอนะล็อกจำนวน 6 ชอง ไดแก ชอง 3, 5, 7, 

9, 11 และ ไทยพีบีเอส ทุกชอง ยกเวนชองไทยพีบี

เอส เปนคลื่นของรัฐบาล และกองทัพบก โดยชอง 3 

เปนการดำเนินงานของเอกชนโดย บริษัท บางกอก

เอ็นเตอรเทนเมนต จำกัด ร วมกับ บริษัท ไทย

โทรทัศน จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งโดยรัฐบาล และ

ชอง 7 ดำเนินงานโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและ

วิทยุ จำกัด ไดรับสัมปทานคลื่นจากกองทัพบก (อุบล

รัตน ศิริยุวศักดิ์, 2542) กลาวไดวา สถานีโทรทัศน

ทุกชองในประเทศไทย เปนสื่อที่รัฐบาลมีสวนในการ

ควบคุม และจากการที่เปนระบบแอนะล็อกนี้เอง ท่ี

ทำใหมีขอจำกัดในการสรางความหลากหลายของ

สถานี

การเกิดขึ ้นของโทรทัศนดิจิทัล เปนไป

ตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) (สำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2555) โดยกำหนด

ยุทธศาสตรวา มุ งใหความสำคัญกับปญหากิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับการสราง

กลไกที ่เปดโอกาสใหผู  เก ี ่ยวของเขาสู ระบบการ

อนุญาตการประกอบกิจการอยางถูกตอง ซึ ่งเปน

ปญหาที ่มีมาอยางยาวนาน ตามแผนนี ้ จะตองมี

นโยบาย และแผนการเปลี่ยนระบบวิทยุโทรทัศนเปน

ระบบดิจิทัลภายใน 1 ป และมีการเริ่มรับสงสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน ในระบบดิจิทัลภายใน 4 ป

เพ ื ่ อ ให  เ ก ิ ดความหลากหลายของ

สถานีโทรทัศนตามแผนแมบท คณะกรรมการกจิการ

กระจายเส ี ยง  ก ิจการ โทรท ัศน   และก ิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. และกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือ กสท. ใชวิธี

ประมูลคลื่นความถี่ โดยแบงประเภทของการประมูล

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทชองทั่วไปความ

คมชัดสูง (HD) 7 ใบอนุญาต ชองทั่วไปความคมชัด

ปกต ิ  (SD) 7 ใบอนุญาต ช องข าวสารสาระ 7 

ใบอนุญาต และชองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 

ใบอนุญาต รวมท้ังสิ้น 24 ใบอนุญาต (MGR Online, 

27 ธันวาคม 2556)

ในการประมูลครั้งนั้น มีกลุมทุนทั้งที่เปน

สถานีโทรทัศนในระบบแอนะล็อกเดิม กลุมทุนธุรกิจ

ส ื ่ ออ ื ่ น  ท ี ่ เคยม ีประสบการณ  ในการบร ิหาร

สถานีโทรทัศนระบบดาวเทียม เชน TNN, PPTV และ 

Voice TV เปนตน และกลุมทุนท่ีทำสื่อในลักษณะอ่ืน 

ๆ มากอน เชน Loca และ ไทยรัฐทีวี เปนตน มาเขา

รวม ตามประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการประมลูแลว 

ผูยื่น 1 ราย สามารถประมูลเพื่อขอใบอนุญาตในแต

ละประเภทได 1 ชอง แตผูยื่นประมูลชองทั่วไป จะไม

สามารถยื่นประมูลชองขาวได (ไทยรัฐออนไลน, 14 

พฤษภาคม 2556) นั ่นทำใหผู ย ื ่นบางรายขอยื่น

ประมูลหลายชองตางประเภทกัน เชน บริษัท บีอีซี-

มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล มีการเสนอราคา

รวมทุกรายการมากถึง 50,862 ลานบาท แบงเปน

การเสนอราคาประเภทชองท่ัวไปความคมชัดสงู (HD) 
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จำนวน 7 ใบอนุญาต รวม 23,700 ลานบาท ชอง

ทั ่วไปความคมชัดปกติ (SD) 7 ใบอนุญาต รวม 

15,950 ลานบาท ชองขาวสารสาระ 7 ใบอนุญาต 

รวม 9,238 ลานบาท และชองเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว 3 ใบอนุญาต รวม 1,974 ลานบาท (MGR 

Online, 27 ธันวาคม 2556) ในขณะที่มีผูยื่นประมูล

หลายรายที่ไมสามารถประมูลได การทุมงบประมาณ

เพื่อใหไดสัมปทานชองโทรทัศน สะทอนใหเห็นวา 

กลุมทุนคาดหวังสูงมากตอสื ่อโทรทัศน วาจะเปน

ชองทางของการสรางรายไดในอนาคต สวนรัฐบาล

จะมีรายไดเพื่อนำมาบริหารประเทศจำนวนมหาศาล 

และประชาชนก็จะมีทางเลือกในการดูรายการ

โทรทัศนมากข้ึน

ระบบประมูลใบอนุญาตคือตนทุนท่ีสูง แตคน

ดูเทาเดิม และกลายเปนสวนหน่ึงของปญหา

โ ด ยปกต ิ แ ล  ว กา รบร ิ ห าร ก ิ จ ก า ร

สถานีโทรทัศน มีตนทุนการดำเนินงานสูงทุกดาน ทั้ง

จากอาคารสถานที่ อุปกรณ และคาใชจายสำหรับ

บุคลากร แลวยังมีตนทุนอีกประการหนึ่งที่นับวาสูง

มากในการบริหารกิจการสถานีโทรทัศนระบบดิจิทัล 

คือ คาใชจายเพื่อการประมูลคลื่นความถี่สำหรับ

บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัลประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดับชาติ มูลคารวม 50,862 ลานบาท ซึ่งใน

เวลานั้น ระบบอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต

จากคลื่นโทรศัพทมือถือ 3G และ 4G ยังไมมีใชอยาง

กวางขวาง จึงยังไมมีใครนึกถึงภูมิทัศนสื ่ออื ่นใด 

นอกจากโทรทัศนคือสื่อกระแสหลักที่มีผูรับชมมาก

ที่สุด ทำใหผูยื่นประมูลทุกราย พยายามอยางมากใน

การจะใหไดคลื่นมาครอบครอง ดังจะเห็นไดวา มีผู

ยื ่นบางราย ขอยื่นประมูลมากกวา 1 ประเภท เชน 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดียวจำกัด บริษัท อสมท จำกัด 

(มหาชน) และเครือจีเอ็มเอ็ม เปนตน การลงทุนใน

การประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต จึงเปนตนทุนกอน

ใหญ ดังที ่ เขมทัตต พลเดช (กรุงเทพธุรกิจ, 23 

กันยายน 2563) ใหความเห็นวา ผูดำเนินกิจการ

โทรทัศนตองนำเงินไปประมูลชองโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลดวยเงินมหาศาล แตปริมาณผูชมเทาเดิม น่ัน

เทากับสถานีโทรทัศนที่เกิดใหมทุกชองจะตองแยง

สวนแบงการตลาดเดิม และทำใหมีโอกาสสรางรายได

นอยลง

เมื ่อการหารายไดไมเปนไปตามเปา ก็

เริ่มทำใหสถานีโทรทัศนระบบดิจิทลปดตัวลง บริษัท 

ไทยทีวี จำกัด เจาของกิจการโทรทัศนประเภทบรกิาร

ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูขาวสาร และสาระ 

ชองไทยทีวี และประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู ช องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชอง

รายการ LOCA ทำหนังสือแจงขอยกเลิกใบอนุญาต

และการประกอบกิจการ ตอ กสทช. ในวันที ่ 25 

พฤษภาคม 2558 หลังไดรับใบอนุญาตเพียง 2 ป 

นับเปนผูรับใบอนุญาตรายแรกท่ีขอยกเลิกการดำเนิน

กิจการ แมทางบริษัทใหเหตุผลในการขอยกเลิก

ใบอนุญาตวา กสทช. มิไดดำเนินการเพื่อใหมีการ

ควบคุมหรือกำกับดูแลการเปลี่ยนผานระบบการ

รับชมสัญญารณโทรทัศนภาคพื้นดิน จากระบบแอ

นะล็อก ไปสูดิจิทัล จำทำใหการรับชมโทรทัศนใน

ระบบดิจิทัลอยูในวงจำกัด สงผลใหจำนวนผูชมนอย

ไปดวย (ไทยรัฐออนไลน, 26 พฤษภาคม 2558)  แต

หากมองไปท่ีผูนำตลาดในวงการโทรทัศน น่ันคือ ชอง 

7 และ ชอง 3 แล ว ช อง 7 ย ุต ิการออกอากาศ

โทรทัศนในระบบแอนะ ล็อกในวันที่ 16 มิถุนายน 

2561 (The Bangkok Insight, 17 พฤษภาคม 2561)  

และชอง 3 ยุติออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนะล็

อกในวันที ่ 25 มีนาคม 2563 (MGR Online, 24 

มีนาคม 2563) ซึ่งเปนไปตามแผนการยุติการรับสง

ส ัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบแอนะล็อก ของ

สำนักงานกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สำนักงาน 

กสทช. (2560) ที่จะเริ่มยุติการออกอากาศโทรทัศน

ในระบบแอนะล็อกตั้งแตป พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดใน
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ป 2563 จึงนับไดวา กสทช. มีการดำเนินงานในการ

ยุติการออกอากาศระบบโทรทัศนแอนะล็อกตามแผน

แลว ปญหาของดำเนินกิจการโทรทัศน จึงนาจะไม

เก ี ่ ยวก ับระบบโทรท ัศน แบบแอนะล ็อกยังคง

ดำเนินการอยู เพราะแมในป พ.ศ. 2563 ที่ประเทศ

ไทยไม ม ี โทรท ัศน  ระบบแอนะล ็อกแล  ว  แต

สถานีโทรทัศนดิจิทัล เชน จีเอ็มเอ็ม 25 ก็ประกาศยตุิ

การออกอากาศ ภายในวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 

(Positioning, 26 พฤศจิกายน 2563)

และเมื่อเทียบกับการประมูลคลื่นความถ่ี

เพื ่อใชในกิจการโทรคมนาคม 5G เมื ่อวันที ่ 16 

กุมภาพันธ 2563 นั้น ผลประมูลรวมเปนเงินมากถึง 

100,521 ลานบาท (สำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเส ี ยง  ก ิ จการ โทรท ัศน   และก ิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ, 2563) ซึ่งสูงกวาผลประมูล

คลื่นความถี่สำหรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

วิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัลถึงประมาณ 2 เทาตัว และ

ผูใหบริการระบบ 5G ก็ยังดำเนินการอยูได ดังน้ัน 

ตนทุนจากการประมูลจึงเปนเพียงปญหาที่ประกอบ

กับปญหาอ่ืน ๆ 

รูปแบบการบริหารงานแบบสถานีโทรทัศนมี

ตนทุนท่ีสูงและปรับตัวชากวาส่ือสังคม

ออนไลน

ปฏิเสธไมไดเลยวา แมสื่อสังคมออนไลน

จะเป นช องทางท ี ่ต  างจากโทรท ัศน   แต การท่ี

ประชาชนสนใจรับชมเนื้อหาผานสื่อสังคมออนไลน

นั ้น กระทบกับยอดผูรับชมทางโทรทัศน เนื ่องจา

ความรวดเร็วในการนำเสนอที่มากกวา จนทำใหสื่อ

โทรทัศนเองตองผลิตเนื้อหาเพื่อพยายามแยงคนดู

กลับมา แมวาจะกระทบกับประเด็นจริยธรรมก็ตาม 

(ภาณุพงษ ทินกร, 2560, หนา 57)

การดำเนินงานธุรกิจสื ่อผานสื ่อสังคม

ออนไลน ย ังไม ม ีกฎหมายเฉพาะมากำก ับการ

ดำเนินงาน ตางจากการดำเนินงานสถานีโทรทัศน ท่ี

ตองลงทุนสูงตั้งแตเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อใหไดตาม

มาตรฐานตามที ่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพ

เหมาะสมกับการรับชมทางโทรทัศน และตองมี

ผู บริหาร ผู ปฏิบัติงานเปนจำนวนมาก ตาม พรบ. 

การประกอบก ิจการกระจายเส ียงและก ิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (2) ท่ีระบุวา ผูขอรับ

ใบอนุญาตจะตองเปนรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่จัดตั้ง

ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบ

กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน และใน

มาตรา 29 ระบ ุให ผ ู ร ับใบอนุญาตตองแต งตั้ง

ผู อำนวยการสถานีประจำเพื่อควบคุมดูแลใหการ

ออกอากาศเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

และ พรบ. ยังกำหนดผังรายการ ตาม

หมวด 2 รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน มาตรา 34 วรรค 3 ที ่ระบุว า ใหผ ู รับ

ใบอนุญาตเสนอผังรายการใหคณะกรรมการอยาง

นอยสิบหาวันกอนวันเริ่มใหบริการกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน เวนแตมีเหตุจำเปนเรงดวน 

ทำใหการปรับเปลี่ยนผังรายการเพื่อตอบสนองตอ

ผูชมเปนไปไดยาก และแมไมมองเรื่องกฎหมาย การ

ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศนเพื่อใหตรงใจกับ

ผู ชมนั้น ไมสามารถเกิดขึ ้นไดอยางทันทวงทีตอ

สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากระบบการวาง

ผังรายการจะตองผูกพันกับผู สนับสนุนที่มีการทำ

สัญญากันไวลวงหนา

การตองบริหารสถานีโทรทัศนในรูปแบบ

องคการขนาดใหญตามกฎหมายเชนนี้ อาจเปนอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหสื่อโทรทัศนกำลังถดถอย ตามท่ี 

ฐปณีย เอียดศรีไชย (สันติชัย อาภรณศรี , 2562) 

ผูสื่อขาวท่ีทำงานมาตั้งแต พ.ศ. 2543 ไดใหความเห็น

วา อินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนทำใหทุกคน

สามารถสื่อสารได และทำใหทุกคนเปนนักขาวได 

โดยไมต องรอใหมีการนำเสนอตามผังรายการท่ี

กำหนด การทำงานของสำนักขาว The Reporters 
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ที ่เผยแพรผานเว็บไซต เฟซบุ ก ทวิตเตอร ซาวด

คลาวด และ ยูทูป ในชวงเริ่มกอตั้งสำนักขาวนั้น มี

ผูปฏิบัติงานเพียง 5 คนเทานั้น การที่ระบบโทรทศัน

เปลี่ยนเปนดิจิทัล แตโครงสรางการบริหารในลักษณะ

ทุน ทำใหนักขาวทำงานไมมีอิสระในการทำงาน การ

มีโครงสรางที่ทำใหการทำงานขาวชาจึงทำใหความ

นิยมในการรับชมโทรทัศนลดลง 

Digital Disruption เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี

เปล่ียนพฤติกรรมการรับชมส่ือ

กอนหนาการเปดประมูลใบอนุญาต

ประกอบการโทรทัศนระบบดิจิทัลในป พ.ศ. 2556 

กสทช. เริ่มเปดประมูลอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผาน

เครือขายโทรศัพทมือถือ 3G เมื่อ พ.ศ. 2555 และ

สงผลใหรอยละของผู ใชอินเทอรเน็ตจากป พ.ศ. 

2555 จากรอยละ 25 ขยับเปนรอยละ 28.9 และ 

34.9 ในป พ.ศ. 2556 และ 2557 และจำนวนผูใช

อินเทอรเน็ตก็พุ งสูงอีกครั ้ง หลังจากการประมูล

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4G ในป พ.ศ. 2558 ท่ีทำให

ร อยละของผ ู  ใช อ ินเทอร  เน ็ตจาก 39.3 เปน

ร  อยละ  47 .5  ในป   พ .ศ .  2559 (สำน ั กงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.), 2563)

แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงการรอยละของ

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใชอินเทอรเน็ตตั้งแต พ.ศ. 

2551 - 2561

ป พ.ศ.
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ในขณะที่ปริมาณการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผาน

เครือขายโทรศัพทมือถือ แตสำหรับวงการโทรทัศนดิจิทัลแลว กลับเปนทิศทางท่ีสวนกัน ดังที่ บริษัท ไทยทีวี จำกัด 

เจาของกิจการโทรทัศนประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูขาวสาร และสาระ ชองไทยทีวี และประเภท

บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูชองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชองรายการ LOCA และสถานีอื่น ๆ ทยอยอ

ทำหนังสือแจงขอยกเลิกใบอนุญาตและการประกอบกิจการ ตอ กสทช. 

ปญหาการขอยกเลิกใบอนุญาต ทำใหในที่สุดคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดออกคำสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 9/2561 เรื่องบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ในคำสั่งนี้ มีใจความสำคัญคือ การพักชำระคาธรรมเนียม 

สนับสนุนการเชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) แลวตามมาดวย

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม โดยมีใจความสำคัญที่เกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัลคือ ขอ 10 ใหผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี

เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ตองการจะคืนใบอนุญาต ใหแจงไปยังสำนักงาน กสทช. และให 

กสทช. พิจารณากำหนดคาชดเชย ใหแกผูรับใบอนุญาตดังกลาว

เหตุผลของการออกคำสั่งดังกลาวคือ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม รายรับจากการประกอบ

กิจการลดลง และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วเกินความคาดหมายทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารและโทรคมนาคม หรือ Technological disruption 

และในคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ไดใหเหตุผลของการออกคำสั่งวา เปนสภาพปญหาจากการแขงขันทางธุรกิจ 

ปญหาความพรอมท้ังในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลกระทบจากรายไดของผูประกอบการ

จากคำสั่งทั้งสองฉบับดังกลาว สะทอนปญหาจากการจัดเก็บรายไดของผูประกอบการโทรทัศน ที่ไม

สามารถทำไดตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับรายงานการใชจายเพื่อการโฆษณาผานสื่อโดย บริษัท นีลเส็น (2520)  

พบวา ตั้งแต พ.ศ. 2558 – 2562 งบประมาณสำหรับการโฆษณาทั้งหมดของทุกสื่อ จะอยูประมาณ 112 ,000 –

129,000 ลานบาท และธุรกิจตาง ๆ ยังคงทุมงบประมาณโฆษณาไปที่สื ่อโทรทัศนมากที่สุด แตเมื ่อเทียบกับ

งบประมาณโฆษณาผานระบบอินเทอรเน็ตแลว มีแนวโนมที่สวนทางกัน กลาวคือ การโฆษณาทางอินเทอรเน็ต มี

แนวโนมโฆษณาสูงข้ึน สวนทางกับการโฆษณาทางโทรทัศนท่ีลดลงเรื่อย ๆ ดังแผนภูมิท่ี 2
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แผนภูมิท่ี 2 เปรยีบเทียบงบประมาณโฆษณาผานส่ืออินเทอรเน็ต และโทรทัศน (หนวย: ลานบาท)

ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนสื่อครั้งใหญที่เกิดขึ้นเพราะระบบดิจิทัลนี้ นับเปน digital disruption ท่ี

เปนสาเหตุสำคัญที่เริ่มแยงคนดูออกจากจอโทรทัศนออกไปหาโลกอินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ

วิธีการตาง ๆ ท่ีทำใหสถานีโทรทัศนยังคงดำเนินกิจการตอไปไดในขณะน้ี
แมแนวโนมที่คนจะหันหลังใหใหกับส่ือโทรทัศนนาจะมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามประชากรเกิดใหมท่ีเติบโตมา

พรอมกับอินเทอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม หากยังคงยอมรับกันวา โทรทัศนยังเปนสื่อกระแสหลัก และเปนสวนหน่ึงใน

การการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับบรรทัดฐานทั่วไปของสังคม ยกยองผูประสบความสำเร็จตามกรอบที่วางไว 

และนำเสนอผลรายที่เกิดขึ้นกับคนที่ไมยอมรับและทำตามกฎเกณฑของสังคม (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2542, หนา 

16) การปลอยใหสื่อสังคมออนไลน เผยแพรไดอยางเสรีนั้น ยังนาเปนหวงในการควบคุมความถูกตอง และยิ่งใน

สถานการณฉุกเฉิน คงปฏิเสธไมไดวา การควบคุมขาวสารตองการความเปนทางการ และเรื่องฉุกเฉิน ยังจำเปนตอง

พึ่งพาสื่อวิทยุ และโทรทัศน ในหัวขอน้ี ผูเขียนจึงไดสำรวจแนวทางท่ีเปนไปได ในการธำรงใหสถานีโทรทัศน ยังคงทำ

หนาท่ีไดตอไป ดังน้ี

1. สถานีโทรทัศนของรัฐ (State-owned Television Station)

รัฐบาลมีอำนาจในการปกครองตามกฎหมาย จึงเปนผูรักษาบรรทัดฐานทั่วไปของสั งคมใหปกติสุขดวย 

รัฐบาลจึงควรเปนผูดำเนินงานสถานีโทรทัศน อันจะเปนสถาบันในการรักษาบรรทัดฐานดังกลาวตอไป และเปนเวลา

กวา 30 ปแลว (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) ที ่รัฐบาลจัดตั ้งสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย 

งบประมาณในการดำเนินงานเกือบท้ังหมด จึงมาจากรัฐบาล นับเปนวิธีการหนึ่งในการรักษาใหสถานีโทรทัศนยังคง

ดำเนินการตอไปได โดยไมตองผลิตเนื้อหาที่เรียกยอดการเขาชม แบบที่สถานีโทรทัศนประเภทบริการทางธุรกิจ  

เปนอยู

โฆษณาผานสื่อโทรทัศน

โฆษณาผานสื่ออินเทอรเน็ต
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อยางไรก็ตาม ตามแนวคิดนี้ ก็อาจยังมี

มุมมองที่แตกตางกัน ดวยวา การใชอำนาจในการ

บริหารประเทศของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ผาน

มา ตางมีผูไมเห็นดวย และมองวา การใชอำนาจของ

รัฐบาลนั้น ไมไดเปนไปเพื่อประโยชนตอประชาชน 

ดังจะเห็นไดจากการชุมนุม และการรัฐประหารท่ี

เกิดขึ้นบอยครั้งเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบอบการ

ปกครองแบบประชาธ ิปไตยอ ื ่น ๆ นอกจากน้ี 

สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย มีพันธกิจบางขอวา 

“สนับสนุนการประชาสัมพันธภาครัฐ อยางเปน

ระบบครบวงจรทั้งในและตางประเทศ” มีวิสัยทัศน

บางสวนก็ประกาศวา “เปนสถานีหลักในดานขาวสาร

ความรูและการประชาสัมพันธ เพื ่อใหประชาชนมี

โอกาสรับรู เกิดความรูความเขาใจ” โดยไมไดระบวุา

เปนความรูความเขาใจในเรื่องใด และจากใคร และ

เมื ่อมองยอนไปถึงประวัติความเปนมา ก็จะพบวา 

การตั้งสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยนั้น “เพื่อให

เปนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ทำหนาที่ใหความรู 

การศึกษา เผยแพรขาวสารการประชาสัมพันธ และ

สนับสนุนนโยบายของรัฐ” ไมไดแตกตางจากการ

ประกาศพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ ซึ ่งเปน

หนวยงานตนสังกัดของสถานีโทรทัศนแหงประเทศ

ไทย นั่นคือการประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐสู

กลุมเปาหมาย

ด ั งน ั ้ นการ ให  สถาน ี โทรท ัศน  เป น

หนวยงานของรัฐบาล ก็อาจไมสามารถดำเนินการ

โดยคิดถึงประโยชนของสาธารณะไดทั้งหมด เพราะ

ตองการใหประชาชนเขาใจรัฐบาลฝายเดียว 

2. สถานีโทรทัศนสาธารณะ (Public 

Service Television Broadcasting)

Banerjee & Seneviratne (2005) ไ ด

อธิบายบทบาทของสถานีโทรทัศนสาธารณะวา ควร

จะตองมี ก) เขาถึงประชาชนไดอยางกวางขวาง ทุก

กลุม ทุกสถานะ ข) มีความหลากหลายอยางนอย 3 

ดาน คือ เนื้อหา กลุมผูชมเปาหมาย และขอถกเถียง

ในสังคม ค) เปนอิสระ นำเสนอเนื้อหาไดอยางอิสระ 

ทั้งขอมูล ความเห็น และการวิพากษ ซึ่งรัฐจะตองมี

กฎหมายรับรองความเปนอิสระนี้ และ ง) แตกตาง

จากเน้ือหาในสถานีอ่ืน ๆ

การจ ัดต ั ้ งสถาน ี โทรท ัศน ท ี ่ ได  รับ

งบประมาณจากรัฐบาล แตรัฐบาลไมมีสวนในการ

ควบคุม อาจเปนทางออกที ่ด ี ด ังจะเห็นไดจาก

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ภายใตองคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ที่

ประกาศว ิส ัยท ัศน ว  า “มุ งม ั ่นเป นสถาบ ันสื่อ

สาธารณะ ที่สรางสรรคสังคมคุณภาพและคณุธรรม” 

และมีพันธกิจท่ีจะตองผลิตรายการตามขอบังคับดาน

จร ิยธรรมขององคกร โดยย ึดถ ือผลประโยชน

สาธารณะเปนสำคัญ ทั ้งนี ้ ไมปรากฏขอความใน

ลักษณะ “เพื่อสรางความเขาใจตอรัฐบาล” อยูในจุด

ใดเลย 

การจัดตั ้งสถานีโทรทัศนที ่ร ัฐบาลไม

สามารถครอบงำได   และย ังคงม ีรายได ในการ

ดำเนินการ มาจากพระราชบัญญัติ องคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๑ ทำใหเกิดองคการท่ีมีฐานะเปนหนวยงานของ

ร ั ฐ  แต  ไม  ใช  ส  วนราชการ  หร ือร ั ฐว ิส าห กิจ 

วัตถุประสงคขององคการฯ ไมมีขอใดระบุถึงการ

สรางความเขาใจตอรัฐบาล ไดรับเงินบำรุงองคการ

จากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและ

กฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละหน่ึงจุดหา โดย

ให ม ีรายได ส ู งส ุดไม  เก ินสองพ ันล านบาทตอ

ปงบประมาณ และยังสามารถใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังมีอำนาจในการปรับเพิ่มรายได

สูงสุดทุกสามป เพื่อใหองคการมีรายไดเพียงพอตอ

การดำเน ินการตามว ัตถ ุประสงค   น ั ่นทำ ให

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ไมตองหารายไดจากการ

โฆษณาสินคา บริการใด ๆ และยอมหมายถึงการผลติ
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รายการที่มุงสนใจประโยชนสาธารณะไดอยางเต็มท่ี

โดยไมต องกังวลกับยอดผู ชม ระบบการจัดการ

โทรทัศนแบบสาธารณะนี้ เกิดในตางประเทศมานาน

แลวเชน บีบีซี (BBC) ในประเทศอังกฤษ เอ็นเอชเค

(NHK) ในประเทศญี่ปุ น เอบีซี (ABC) ในประเทศ

ออสเตรเลีย และอีกหลายแหงทั่วโลก ที่มีกฎหมาย

รับรองความเปนอิสระจากรัฐ และทุน จึงเปนการ

รับประกันไดวา สามารถดำเนินการโดยไมตองเรียก

ยอดการเขาชม และทำใหเกิดเนื้อหาที่เปนประโยชน

ตอสังคมจริง ๆ

ในดานการบริหารน้ัน สถานีโทรทัศนไทย

พีบีเอส ไมมีเจาหนาที่ของรัฐเขามาดำเนินการเลย 

เพราะไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งจะตองไม

ทำงานใหกับรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใด ๆ มีหนาที่ในการ

กำหนดนโยบายขององคการ และที่สำคัญคือ การ

คุ มครองรักษาความเปนอิสระของผู บร ิหารและ

พนักงานทุกคนใหปลอดจากการแทรกแทรงใด ๆ 

แลวยังมีการจัดตั้งสภาผูชมและผูฟงรายการ และการ

รับเรื่องรองเรียน อันเปนระบบที่จะทำใหสถานีฯ 

สามารถรับฟงเสียงจากตัวแทนผูชมได เพื ่อรักษา

ประโยชนสูงสุดของสังคม

อยางไรก็ตาม แนวทางที ่ ไทยพีบีเอส

ไดรับเงินบำรุงองคการจากผูมีหนาที ่เสียภาษีตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบนั้น ก็

อาจจะไมสามารถสรางสถานีโทรทัศนสาธารณะชอง

ใหมเพิ่มเติมได การแสวงหารายไดที่รับประกันไดวา 

จะปลอดการแทรกแซงจากหนวยงานใด ๆ เพื่อสราง

ประโยชนสาธารณะ ยังคงเปนสิ่งท่ีตองขบคิดตอไป

3. การสรางสมรรถนะในการดำเนินงาน

สถานีโทรทัศน
ในกรณีทุนเอกชน ไมสามารถใชเงินของ

รัฐในการดำเนินการได เอกชนจึงตองใชวิธีอ่ืน ผูเขียน

ไดสำรวจและพบวาเอกชนบางราย มีสมรรถนะ

บางอยางที่เหนือกวาผูรับใบอนุญาตรายอื่น ๆ อยู 3 

กรณี

การรักษาช่ือเสียงเดิมกับฐานผูชมเดิม
สถานีโทรทัศนที ่ไดร ับความนิยมเปน

อันดับ 1 ตอเนื่อง (TV Digital Watch, 2563) จนมี

ฐานผูชมท่ีเหนียวแนน อยางชอง 7 หรือ ชอง 35 HD 

ในระบบดิจิทัล ซึ ่งดำเนินงานโดย บริษัท กรุงเทพ

โทรทัศนและวิทยุ จำกัด อาจจะยังไมไดรับผลกระทบ

มากนักจากการแผขยายความนิยมของสื่อในระบบ

ออนไลน แมวาแนวโนมรายไดของชอง 7 จะลดลง 

แ ต  ใ น ป   2 5 6 2  ช  อ ง  7  ก ็ ย ั ง ม ี ก ำ ไ ร ส ุ ท ธิ  

1,400,004,927.08 บาท (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 

2563)

ความเปนไปไดประการหนึ่งที่ผูชมยังคง

รับชมชอง 7 คือ กลุมผู ชมนี้ยังคงมีพฤติกรรมการ

รับชมเนื้อหาผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก ดังนั้น ไมวา

ระบบโทรทัศนจะใชคลื่นแอนะล็อก หรือดิจิทัล ชอง 

7 ก็ยังคงมีผูชมเปนจำนวนมาก ตราบเทาที่กลุมผูชม

กลุมนี้ยังอยู สอดคลองกับกลยุทธในป 2564 ที่ยังคง

นำตลาดดวยละคร และขาว โดยเฉพาะชวงไพรมไทม 

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 10 มกราคม 2564)

อยางไรก็ตาม ชอง 7 ก็พยายามสรางชอง

ทางการสื่อสารอื่นเพื ่อเตรียมพรอมกับกลุมผูชมท่ี

เปลี่ยนไป โดยการใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสาร

กับกลุมผูชม ผานเฟซบุก และ ทวิตเตอร แลวยังสราง

ชองทางในการเผยแพรเน้ือหาของตนเองผานเว็บไซต 

https://www.bugaboo.tv/ แ ล ะ  https://www

.ch7.com/live.html เพ่ือนำเสนอรายการแบบออน

ดีมานด และรายการสดของตนเอง การพยายามท้ัง

รักษากลุมคนดูเดิม และกลุมคนดูรุ นใหม นับเปน

ความทาทายอยางยิ่ง

สถานีท่ีอยูในเครือธุรกิจขนาดใหญ
ช อง  PPTV ดำ เน ินงานโดย  บร ิ ษัท 

บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด นับวาเปน
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สถานีโทรทัศนที ่ไมเคยทำกำไรไดเลย ตั ้งแตเปด

บริการในป พ.ศ. 2557 จนถึง 2562 มียอดขาดทุน

สูงถึง 10,804 ลานบาท (TV Digital Watch, 12 

ก ันยายน 2563) แต กล ับไม เคยมีข าวท ี ่จะคืน

ใบอนุญาตเลย

บริษัท มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 

กอตั ้งโดย นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

นักธุรกิจที่ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาเศรษฐีไทย 

ประจำป 2563 จากเว็บไซต Forbes Thailand โดย

ทำธุรกิจประเภทอื่นกอนหนานั ้นหลายอยางไดแก 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน

กิจการเครือขายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญที่สุดใน

ประเทศ และเปนเจาของ บริษัท การบินกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการสายการบิน (Forbes 

Thailand, 3 เมษายน 2563) จึงนับวา เปนนายทุนที่

มีเงินทุนสูงมาก จากการประกอบธุรกิจอื่นที่ประสบ

ความสำเร็จ

ดวยเงินทุนเดิมที่มีความมั ่นคง บริษัท 

มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด จึงสามารถทุมทุน

จางผูบริหารจากท่ีตาง ๆ รวมถึงซ้ือลิขสิทธ์ิรายการท่ี

มี ช่ือเสียงมาเพื่อสรางยอดการเขาชมใหมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามลดการขาดทุน เชน

การหยุดผลิตละคร แลวหันมาใหความสำคัญกับ

รายการขาวที่สรางการเขาชมไดอยางมั ่นคง (TV 

Digital Watch, 12 กันยายน 2563) ลักษณะการ

ดำเนินกิจการเชนนี้ ยังมีสถานี TNN ดำเนินงานโดย 

บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เปน

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่มี

ธุรกิจครอบคลุมหลายดาน ทั ้งดานอุตสาหกรรม

เกษตร ธ ุรก ิจค าปล ีก พาณิชย อ ิ เล ็กทรอนิกส 

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจยานยนต ธุรกิจเวชภัณฑ ธุรกิจ

การ เ ง ินการธนาคา ร และธ ุ รก ิจการส ื ่อสาร 

โทรคมนาคม ซึ ่งสถานีโทรทัศน TNN อยู ในกลุม

ธุรกิจน้ี (Kappok, 22 พฤศจิกายน 2564) ดวยธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ทำให ธนินท เจียรวนนท ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ มีทรัพยสินรวม 18 ,100 ลาน

ดอลลาร หรือประมาณ 543,000 ลานบาท กลายเปน

เศรษฐีอันดับที่ 103 ในป 2564 จากการจัดอันดับ

ของนิตยสารฟอรบส (ไทยรัฐ, 8 เมษษายน 2564) 

เห็นไดวา ธุรกิจสถานีโทรทัศน TNN เปนเพียง 1 ใน

ธุรกิจอีกหลายประเภท จึงไมมีความจำเปนจะตอง

มุงเนนการสรางรายไดจากสถานีโทรทัศนมากนัก

การมีธ ุรกิจเครือขายท่ีมีความมั ่นคง 

นาจะเปนหลักประกันวาสถานีโทรทัศนจะยังดำเนิน

อยู ได อยางไรก็ตาม สถานีโทรทัศนนั ้นก็จะตอง

พิสูจนความเปนกลางของตนเองในสถานการณตาง 

ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากมีธุรกิจในเครือขายของ

ตนเองเขาไปเก่ียวของในเนื้อหารายการ ซ่ึงหากมีการ

ตราเปนกฎหมายปองกันการแทรกแซงจากธุรกิจใน

เครือของสถานีโทรทัศนเองก็นาจะดีไมนอย

สถานีท่ีขยายธุรกิจใหม 
ชอง 8 ดำเนินงานโดย บริษัท อาร. เอส. 

เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือบริษัทอารเอส 

จำกัด (มหาชน) ตั้งแตกอตั้งจนถึงป พ.ศ. 2562 ก็

ประสบภาวะขาดทุนมาตลอด แต ในไตรมาส 3 

ภาพรวมของ บริษัทอารเอส จำกัด (มหาชน) มีกำไร

สุทธิ 131 ลานบาท (บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน), 

13 พฤศจิกายน 2563) แมกำไรเฉพาะของบริษัท 

อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ดำเนินงาน

สถานีโทรทัศนชอง 8 จะมีเพียง 47,615,246 บาท 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2563) ก็นับวาดีกวาอีก

หลายชองที่ขาดทุน

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท อาร เอส จำกัด (มหาชน) ไดสรางกล

ยุทธดวยการเปลี่ยนจากธุรกิจความบันเทิงที่ทำอยู

เดิม กลายเปนธุรกิจพาณิชย การกระทำนั้นสำเร็จได

จากการเปลี่ยนคนดู ใหกลายเปนลูกคา เปนการ

นำเอาจุดแข็งของความบันเทิงรวมกับการพาณิชย
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กลายเปนสิ ่งที ่สุรชัยเรียกวา Entertainmerce น่ัน

คือการเอาความบันเทิงมาทำงานรวมกับการคา 

สุรชัยทำการศึกษาวากลุมคนดูโทรทัศนคือคนกลุมใด 

เพื ่อศึกษาวิธีการที่จะสรางความสะดวกใหคนดูสั่ง

ส ิ น ค  าม าก ท ี ่ ส ุ ด  ด  ว ยก าร เ ปล ี ่ ย นบทบ า ท

สถานีโทรทัศนจากการนำเสนอเนื ้อหาเพื ่อขาย

โฆษณาเพียงอยางเด ียว จ ึงทำใหโทรทัศนเปน

ชองทางในการซ้ือสินคาของคนดู และย่ิงทำใหชอง 8 

จำเปนตอบริษัทอารเอส จำกัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม การนำเวลาออกอากาศมา

ขายสินคานั้น อาจเปนเรื่องผิดกฎหมาย พรบ. การ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการโฆษณาและ

การบริการธุรกิจไดไมเกินช่ัวโมงละ 12:30 นาที และ

เมื ่อรวมโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกิน

ช่ัวโมงละ 10 นาที เน่ืองจากการขายสินคาอาจถูกจัด

ใหเปนการโฆษณา นอกจากอาจจะผิดกฎหมายแลว 

ก า ร แ ฝ ง โ ฆษ ณา เป  น ส ิ ่ ง ท ี ่ แ ว ด ว ง ว ิ ช า กา ร

วิพากษวิจารณมาโดยตลอดวาเปนการใชเวลาท่ีไมได

สงมอบประโยชนใหกับผูชม การหาจุดสมดุลของการ

ขายสินคาผานรายการทางโทรทัศน จึงเปนเรื ่องที่

จะตองคนควากันตอไป

ส่ือโทรทัศนไทยจะยังคงมีตอไปในอนาคต

หรือไม?
ในขณะที ่ระบบด ิจ ิท ัลได กระทบกับ

อุตสาหกรรมโทรทัศนอยางหนักหนวง จนทำใหคน

รุ น generation Z ลงไป แทบไมเปดโทรทัศนเพ่ือ

รับชมรายการจากสถานีโทรทัศนกันแลว แตเราคง

ปฏิเสธไมไดวา โทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีประสิทธิผล

ในการธำรงรักษา และเปนแกนหลักแหงบรรทัดฐาน

ทางสังคม ยิ่งในสถานการณฉุกเฉินแลว หากปลอยให

มีเพียงสื ่อสังคมออนไลนที ่แทบจะไรการควบคุม

ยอมจะเกิดความเสี ่ยงตอการถาโถมของขอมูล

ขาวสารที่มีทั้งจริง และเท็จ จึงปฏิเสธไมไดวา ส่ือ

โทรทัศนที ่ทำงานแบบสื่อมวลชน มีการพิจารณา

กล่ันกรองเน้ือหาหลายช้ัน ยังจำเปนตอสังคมตอไป 

การท่ีจะทำใหสืื่อโทรทัศนดำรงอยูไดตาม

สถานการณป จจ ุบ ัน ร ัฐบาล และหนวยงานที่

เก ี ่ยวข องจะตองสร างระบบการใหใบอนุญาต

ประกอบกิจการ ท่ีไมตองแขงกันดวยเงินประมูลแบบ

ที ่ผ านมา เน ื ่องจากระบบการดำเน ินงานของ

สถานีโทรทัศนในเชิงพาณิชย สรางรายไดจากการ

ขายเวลาโฆษณาใหนายทุน ดังนั้น คนดูจึงกลายเปน

สินคา เทากับวาเนื ้อหาของรายการโทรทัศนก็ถูก

สรางเพื่อหวังผลประโยชนจากการขายเวลาโฆษณา

มากกวาจะสรางเพื ่อประโยชนของผู ชม และการ

ประมูลจะยิ่งทำใหตนทุนของสถานีโทรทัศนสูงข้ึน 

การดิ้นรนแสวงหากำไรก็ย่ิงมากข้ึน ตามที่ Garnham 

(1979, อางถึงใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2542, น. 39) 

ที ่มองว าส ื ่อมวลชนเปนหนวยทางเศรษฐกิจ มี

บทบาททางตรงในการเปนผูผลิตมูลคาสวนเกิน และ

ยังมีบทบาททางออมในการผลิตมูลคาสวนเกินใหแก

ธุรกิจอื่น นั่นคือการโฆษณา เพื่อจะรักษาประโยชน

ของผูชมซึ่งเปนประชาชนในสังคมไว ทั้งในแงสาระ

เพียงความบันเทิงที่มีคุณภาพ และรสนิยมที่ดี อันจะ

เปนการยกระดับจิตใจของประชาชนดวย ตามท่ี 

McQuail (1994, อางถึงใน อุบลรัตน ศิร ิยุวศักดิ์ , 

2542, น. 13-14) ไดใหความเห็นวาสื่อมวลชนมีพันธ

กิจทางสังคม นำไปสูการควบคุมสังคมมีระเบียบ และ

มั ่นคง และเมื ่อตนทุนจากการประมูลไมไดเปน

อุปสรรคสำคัญแลว เชื่อวาสถานีโทรทัศน จะผอน

การผลิตเนื ้อหาที ่ดึงดูดความสนใจของคนดูเพียง

อยางเดียว มาเปนเน้ือหาท่ีอยูสมดุลเพียงพอตอธุรกิจ 

และสังคม นอกจากน้ี สถานีโทรทัศนก็ควรตองหา

วิธีการอื่น ๆ ในการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูรับ

สารในอนาคตท่ีมีแนวโนมรับชมแตสื่อสังคมออนไลน

อยางมากในปจจุบัน



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 34

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

6 ปชอง PPTV ขาดทุนสะสมกวา 1 หมื่นลานบาท.(2563, 12 กันยายน). TV Digital Watch. สืบคน จาก 

https://www.tvdigitalwatch.com/pptvhd-performance-57-62/

กรมประชาสัมพันธ. (ม.ป.ป.). วิสยัทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยม. สืบคนจาก 

https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/2

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย. (ม.ป.ป.). งบกำไรขาดทนุ บริษัท อาร.เอส.เทเลวิช่ัน จำกัด. สืบคนจาก 

https://datawarehouse.dbd.go.th/fin/profitloss/5 /0105544101948

กรมพัฒนาธุรกิจการคา. (ม.ป.ป.). งบกำไรขาดทุน บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จำกัด. สืบคน จาก 

https://datawarehouse.dbd.go.th/fin/balancesheet/5/0105510004923

กสทช. เผยวิธีประมลูทีวีดิจิตอล 24 ชอง. (2556, 14 พฤษภาคม). ไทยรัฐออนไลน. สืบคนจาก 

https://www.thairath.co.th/content/344802

การจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำป 2563. (2564, 3 เมษายน). Forbes Thailand. สืบคนจาก 

https://forbesthailand.com/forbes_lists/นพ-ปราเสริฐ-ปราสาททองโอส

เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย. (2562, พฤศจิกายน 7). สำนักงาน กสทช. สรุปการคืนใบอนุญาตทีวีดิจติอล 7 ชอง รวม

คาชดเชย 2,932.68 ลานบาท. สืบคนจาก https://www.nbtc.go.th/News/Press-

Center/38379.aspx

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 9/2561 เรื่องบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ชอง 3 ยุติแอนะล็อก ยกสินทรัพยคืน อสมท. (2563, 24 มีนาคม). MGR Online. สืบคนจาก 

https://mgronline.com/business/detail/9630000029771

‘ชอง 7’ ยุติทีวีอนาล็อกท่ัวประเทศ 16 มิ.ย. นี้. (2561, 17 พฤษภาคม). The Bangkok Insight. สืบคน จาก 

https://www.thebangkokinsight.com/12208/

ฟอรบสจัดอันดับมหาเศรษฐีโลก เจาสัวธนินท ติด 103 “เจริญ-สารชัถ” ดวย. ไทยรัฐออนไลน. สืบคนจาก 

https://www.thairath.co.th/business/economics/2065500

ชัดเจน! ‘เจติม๋’ สงหนังสือถึง กสทช. เลิกทำทีวีดิจิตอล. (2558, 26 พฤษภาคม). ไทยรัฐออนไลน. สืบคนจาก 

https://www.thairath.co.th/content/501169



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 35

ชางภาพทีวีชองดัง ลาออก ทนไมไดกรณเีสนอขาว “ลุงพล”. (2563, 9 กันยายน). ประชาชาติธุรกิจ. สบืคนจาก 

https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-518101

ทีวีดิจิทัล….สูทุกซีน “ชอง7-GMM” ขนละครตบลั่นจอ ชิงเงินโฆษณา. (2564, 10 มกราคม). ประชาชาติออนไลน. 

สืบคนจาก https://www.prachachat.net/marketing/news-591151

ไทยพีบีเอส. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม. สืบคนจาก https://org.thaipbs.or.th/organization/vision

นักขาวลาออกตามหัวหนาชางภาพ เซนขาวคดีนองชมพู. (2563, 9 กันยายน). ประชาชาติธุรกิจ. สืบคนจาก 

https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-518582

บทสรุปเรตติ้ง 25 ชองทีวีดิจิทัล ป 2562 ชอง 7 ยืนหน่ึง สวนชอง 3SD ยังติดอันดับ 9. (2563, 4 มกราคม).  TV 

Digital Watch. สืบคนจาก https://www.tvdigitalwatch.com/25rating-year2562/

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน). (2563, 13 พฤศจิกายน). Entertainmerce สุดแกรง พา อารเอส กรุป กำไรพุง

แรงไมหยดุ คอมเมิรซโตกาวกระโดด สรางนิวไฮตอเน่ือง [เว็บไซต]. สืบคนจาก 

https://www.rs.co.th/th/entertainmerce-อารเอสกรุป/

ปดฉากประมูลทีวีดจิิทัล 24 ชอง มูลคารวมสูง 50,862 ลานบาท.(2556, 27 ธันวาคม). MGR Online. สืบคนจาก 

https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9560000159130

ไปอีกราย! ชอง GMM 25 หยุดดำเนินกิจการสิ้นป ยุบฝายขาว มีใหในเครือเชาเวลา. (2563, 26 พฤศจิกายน). 

Positioning. สบืคนจาก https://positioningmag.com/1307753

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

ยกใหมทีวีดิจิทัล ฮึดสูพายุดสิรัปช่ัน. (2563, 23 กันยายน). กรุงเทพธุรกิจ. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/899111

ลุงชมพูเผย ไมขมเหงค้ำโลงลมในกองไฟ วิญญาณมีหวงไมไปสูสุคต.ิ (2563, 20 พฤษภาคม). ไทยรัฐออนไลน. 

สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1849239

ลุงพลเขาข้ันเศรษฐี รับ 5 ลานจากงานโชวตัว. (2563, 6 กันยายน). อมรินทร เอชดี 34. สืบคนจาก 

https://www.amarintv.com/video/detail/15618

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ. (ม.ป.ป.). ประวัติความเปนมา. สืบคนจาก 

https://nbt2hd.prd.go.th/main.php?filename=about&filename=about

สภาการสื่อสารมวลชนแหงชาติ. (2564, 8 มิถุนายน). ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพส่ือมวลชน สภาการ

สื่อมวลชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔. สืบคนจาก https://www.presscouncil.or.th /rule/6126



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 36

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย. (2555, 7 พฤศจิกายน). ระเบียบ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทศันไทย วาดวย

จริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2555. สืบคนจาก 

http://www.thaibja.org/wp-content/uploads/2015/09/tbja_moral_rule_ edited2555.pdf 

สันติชัย อาภรณศรี. (2562, 5 สิงหาคม). ฐปณีย เอียดศรีไชย: หากจะตองขายขนมจีนเพ่ือหาเงินไปทำขาว ฉันก็จะ

ทำ. The Momentum. สืบคนจาก https://themomentum.co/thapanee-eadsrichai-

interview/?fbclid=IwAR3Dd8bIAqyJeEg_yohQTzazwZneXB5yezzdD93u_vzJmBPbsFdoXJkKv

Go

สำนักงานกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. (2560, 19 มิถุนายน). แผนยุติการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนในระบบแอนะล็อก (ปรับรุงตามมติ กสท. คร้ังท่ี 17/2560 วันท่ี 19 มิ.ย. 2560 [เอกสาร] สืบคน 

จาก http://nbtc.go.th/getattachment/News/Information/แผนการยตุิการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนในระบบแอนะล/็เอกสารแนบ.pdf.aspx?page=hsn#toolbar=0

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. (2555). แผนแมบท

กิจการกระจายเสียง และกจิการโทรทัศน ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2559) [ไฟลเอกสาร]. สืบคนจาก 

http://www.nbtc.go.th/getattachment/Information/MasterPlan/แผนแมบทการบริหารคลื่น

ความถ่ี-กิจการกระจายเสียงฯ-ก/ แผนแมบทการบริหารคลื่อนความถ่ี.pdf.aspx?page=hsn#toolbar=0

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. (2563, 17 

กุมภาพันธ). ประมูล 5จี สุดคึกคักจบการประมูลเงินรวม 100,521 ลานบาท. สืบคนจาก 

https://www.nbtc.go.th/News/ Press-Center/40150.aspx

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.). (2561). IT-T008 การใช

อินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2551 – 2561. สืบคนจาก http://stiic.sti.or.th/stat/ind-it/it-t008/

อ้ึง! นิมิตหมอธรรมตาทิพยมีจริง จุดซอนเสื้อชมพู จอข้ึนเขาคน. (2563, 25 พฤษภาคม). อมรินทร เอชดี 34. สืบคน

จาก https://www.amarintv.com/video/detail/6391

อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. (2542). ระบบวิทยุและโทรทัศนไทย: โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบตอสิทธิ

เสรภีาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ภาณุพงษ ทินกร. (2560). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจรรยาบรรณสื่อโทรทัศนในยุคดิจิทลและแนวทางกำกับดูแล. (การ

คนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี, มหาวิทยาลยักรุงเทพ.

พันวิชณ โรจนตันติ. (2545). การประสานประโยชนสาธารณะกับสทิธิเสรีภาพของปจเจกชน ในการตรากฎหมาย. 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Pongnichakul Wannasut. (2563, 9 กันยายน). ยุทติบทบาทในฐานะผูสื่อขาว. สืบคนเมื่อ 21 ตุลาคม 2563, 

สืบคนจาก https://www.facebook.com/sakdaandfriends/posts/ 3325082824250448



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 37

Songpon Ruengsamut. (2563, 9 กันยายน). ขอโทษกับความเนาเฟะกรณีลุงพล ปาแตน และบานกกกอก. 

สืบคนจาก https://www.facebook.com/songponr/posts/3453710907982649

The Nielsen Company. (2563). เม็ดเงินโฆษณาเดือนมิถุนายนป 2020 [ไฟลเอกสาร]. สืบคนจาก 

http://www.adassothai.com/include/upload/images/th_exp _file/2020122405551279 

895.pdf

เปดอาณาจักรธุรกิจในเครือ CP ยิ่งใหญขนาดไหน มีธุรกิจอะไรบาง. (2564, 22 พฤศจิกายน). Kapook. สืบคนจาก 

https://money.kapook.com/view209200.html


