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รายงานการวเิคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อภายหลงัการเกดิขึน้ขององค์กร กสทช. 
และการประกาศใชแ้ผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
เป็นการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของกจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ในรอบ ๔ ปีทีผ่่านมา
นบัจากเริม่ใชแ้ผนแมบ่ทฯฉบบัที ่๑  

รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยการน า เสนอผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ของกิจการ
วทิยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทศัน์ในช่วงก่อนมแีผนแม่บทฯ ตามองค์ประกอบที่ส าคญัของ
อุตสาหกรรมวทิยุและโทรทศัน์ คอื กลุ่มผู้ฟัง สภาพการณ์การแข่งขนัของผู้ประกอบกจิการ และ การ
ออกใบอนุญาตและก ากบัดูแลการประกอบกจิการ เพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจถงึสภาพปัญหาและเจตนารมณ์
ของแผนแม่บทฯ จากนัน้จึงเป็นการน าเสนอกรอบของแผนแม่บทฯ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
สภาพการณ์ของกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการวทิยุโทรทศัน์ในช่วงหลงัการด าเนินการตามแผน
แมบ่ทฯครบ ๔ ปีตามองคป์ระกอบเดยีวกบัการวเิคราะหใ์นช่วงก่อนการใชแ้ผนแมบ่ทฯ และส่วนสุดทา้ย
คอืบทที่ ๕ เป็นการสรุปผลการวเิคราะห์และน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิง
ปฏบิตักิารส าหรบั กสทช. 

การจดัท ารายงานฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดเ้พราะไดร้บัความกรุณาจากหลายภาคส่วนทีใ่หข้อ้มลู 
ข้อคดิ และข้อเสนอแนะ ทัง้กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่างๆในกิจการวทิยุกระจายเสยีงและกิจการวทิยุ
โทรทศัน์ คณะท างานพจิารณากลัน่กรองแผนปฏบิตักิารสายงานกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
ผูบ้รหิารและบุคลากรของส านักงาน กสทช. ผูบ้รหิารและบุคลากรของส านักอ านวยการสายงานกจิการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ (อส.) คณะที่ปรกึษาผู้จดัท ารายงานขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุก
ท่านมา ณ โอกาสน้ี  
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 

กิจการวทิยุโทรทศัน์และกิจการวทิยุกระจายเสยีงเป็นกิจการที่มคีวามส าคญัมากต่อ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เนื่องจากเป็นสื่อประเภทที่ประชาชนทัว่ไปใช้รบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
มากกว่าและนานกว่าสื่อประเภทอื่นๆ กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจงึมอีทิธพิลสูง
ต่อความคดิ ทศันคต ิความรู ้และพฤตกิรรมของผูร้บัฟังและผูร้บัชม ซึง่อาจมผีลใหส้งัคมมกีารพฒันาใน
ทศิทางทีด่ขี ึน้หรอืแยล่งได ้

กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจดัอยู่ในอุตสาหกรรมบรกิารที่ส าคญั
สาขาหนึ่งของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมากมายและ
กว้างขวางในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ทัง้ในด้านการผลติและให้บรกิารอุปกรณ์และเครื่ องมอืต่างๆ 
การผลติเนื้อหารายการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การบรกิารรบัส่งสญัญาณ และบรกิารอื่นๆ โดยเป็น
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั  นอกจากนี้ยงัเป็นกจิการทีใ่ชค้ลื่นความถี่ซึง่
นับเป็นทรพัยากรสาธารณะที่มจี ากดัของประเทศ การใช้หรอืครอบครองคลื่นความถี่ของบุคคลหรอื
องค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมส่งผลให้ภาคส่วนอื่นๆต้องเสียโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ดงักล่าวอย่าง
หลกีเลี่ยงมไิด้ กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจงึต้องการกลไกในการบรหิารการใช้
ทรพัยากรคลื่นความถี่ดงักล่าวอย่างเสร ีเป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
สงัคม 

ในอดตีทีผ่่านมากจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงมกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามอิทธิพลจากปัจจยัทางการเมอืงและปัจจยัด้านเทคโนโลย ีอย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ภายหลงัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ คอืการเปลี่ยน
โครงสรา้งการประกอบกจิการจากระบบสมัปทานจากหน่วยงานของรฐัทีผู่กขาดความเป็นเจา้ของคลื่น
ความถี่ไปสู่ระบบใบอนุญาต และความชดัเจนของการก ากับดูแลในกิจการวิทยุโทรทศัน์และกิจการ
วทิยกุระจายเสยีงตามพระราชบญัญตกิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.) ชุดแรกเริม่ปฏบิตัภิารกจินับตัง้แต่วนัที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มวีาระการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี 
ได้จดัท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ฉบบัที่ ๑ ตามที่พรบ.องค์กรจดัสรรคลื่น
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ความถีฯ่ก าหนด โดยเริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๕ ปี โดยแผนแมบ่ทฯดงักล่าว
ได้มกีารก าหนดถึงเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์แนวทาง และตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้ง และมกีลไกการติดตาม
ประเมนิผลแผนแมบ่ทฯดงักล่าวในทุกปี 

ปัจจุบนัส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส านกังาน กสทช.)  ไดด้ าเนินการตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน์ฉบบัที ่๑ ครบ ๔ ปีเตม็ จงึควรมกีารประเมนิผลลพัธ์จากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯของ
ส านักงาน กสทช. ผ่านการวเิคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตรท์ี ่๗ ของแผนแม่บทฯ ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัส านักงาน กสทช. ในการปรบัปรุง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของแผนแม่บทและในการจดัท าร่างแผนแม่บทกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ฉบบัต่อไป 

๑. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอตุสาหกรรมส่ือวิทยโุทรทศัน์ 

โครงสรา้งของอุตสาหกรรมสื่อวทิยโุทรทศัน์มกีารเปลีย่นแปลงหลายประการโดยเป็นผล
มาจากทัง้การเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอกอุตสาหกรรม และ
การด าเนินการตามแผนแม่บทฯฉบบัที ่๑ ทัง้นี้สามารถสรุปเป็นการเปลีย่นแปลงตามแต่ละองคป์ระกอบ
ของอุตสาหกรรมไดด้งันี้ 

 
ภาพที ่ก สรุปสภาพการณ์เปลีย่นแปลงของกจิการโทรทศัน์ 



ค 
 
 

รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในดา้นผูบ้รโิภคหรอืผู้รบัชมสื่อมกีารเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัคอื (ก) การมตีวัเลอืกในการ
รบัช่องชมโทรทศัน์มากขึน้จงึท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องแข่งขนักนัมากขึ้นอย่างหลกีเลี่ยงมไิด้ (ข) มี
พฤติกรรมรบัชมสื่อผ่านหลายหน้าจอมากขึ้นทัง้ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากันจงึมผีลให้กิจการ
โทรทศัน์ตอ้งเผยแพรเ่นื้อหารายการมากกว่าหนึ่งช่องทาง (ค) สามารถเชื่อมต่อถงึกนัไดม้ากขึน้จากโลก
โซเชยีลจงึท าให้กจิการโทรทศัน์ต้องใช้ประโยชน์จากช่องทางดงักล่าวมากขึน้ (ง) ยงัขาดการรวมกลุ่ม
รวมพลงักนัอย่างจรงิจงัเพื่อรกัษาสทิธขิองตวัเอง และเพื่อตดิตามและให้รางวลั (หรอืการลงโทษ) ทาง
สงัคมกบัผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการด ี(หรอืไม่ด)ี และ (จ) มคีวามสามารถในการรู้ เท่าทนัสื่อ
ต่างกนัจงึมผีลใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาน้อยกว่า มฐีานะทางเศรษฐกจิดอ้ยกว่า มแีนวโน้มถูก
โน้มน้าวให้ซื้อสินค้า หรอืรบัชมรายการที่ไม่มสีาระประโยชน์ หรอืมทีศันคติที่โน้มเอียงไปตามที่สื่อ
โทรทศัน์ทีม่อีทิธพิลทางความคดิก าหนดผ่านการผลติซ ้า สูงกว่าผูบ้รโิภคอกีกลุ่มหนึ่ง 

ในด้านการแข่งขนั ในภาพรวมกจิการโทรทศัน์มกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้จงึเป็นผล
ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ไดแ้ก่ (ก) ช่องรายการโทรทศัน์หนึ่งช่องมกีารเผยแพร่สญัญาณ
หรอืออกอากาศในหลายช่องทางหรอืแพลตฟอรม์ทัง้นี้เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผู้ชมให้เพิม่มากขึ้น
และสรา้งความภกัดต่ีอช่องใหก้บัผูบ้รโิภค (ข) ช่องรายการโทรทศัน์ต่างๆมกีารแข่งขนักนัเขม้ขน้ขึน้อนั
เป็นผลจากการมจี านวนช่องโทรทศัน์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เม็ดเงนิโฆษณาในอุตสาหกรรมมไิด้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตต ่า (ค) กิจการโทรทศัน์มกีารแข่งขนักนัมากขึน้ทัง้ในด้านการลด
ราคาค่าโฆษณาและการพฒันาเนื้อหารายการเพื่อตอบสนองกบัผู้รบัชมให้ได้มากที่สุด โดยแมว้่าช่อง
โทรทศัน์บางช่องจะเป็นผู้น าในการสร้างความแตกต่าง แต่ก็จะมชี่องโทรทศัน์อื่นๆลอกเลียนแบบ
ความส าเรจ็นัน้ๆได้ในเวลาต่อมาไม่นาน (ง) กจิการโทรทศัน์รายใหญ่มกีารจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อผลติ
รายการป้อนให้กับช่องเป็นจ านวนมาก ทัง้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่
ก าหนดใหต้อ้งมกีารน ารายการจากผูผ้ลติรายการภายนอกช่องรายการมาออกอากาศไมน้่อยกว่าสดัส่วน
ที่ก าหนด และเพื่อลดผลก าไรในกิจการช่องโทรทัศน์ที่ได้ร ับใบอนุญาตอันจะท าให้ช่วยลดภาระ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระให้กบั กสทช. (คดิเป็นสดัส่วนของผลก าไรของกจิการ) (จ) กิจการประเภท
เคเบิล้ทวีทีอ้งถิน่ตอ้งปรบัตวัโดยหนัมาเน้นสรา้งหรอืรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจากการเผยแพร่
รายการเนื้อหาทีเ่ป็นของทอ้งถิน่ ส่วนกจิการเคเบิล้ทวีรีะดบัประเทศต้องแข่งขนัดว้ยความพรเีมีย่มของ
เนื้อหาและการประกอบธุรกจิโทรคมนาคมเสรมิดว้ย และ (ช) ช่องทวีดีติอลประเภทธุรกจิมกีารแข่งขนัที่
รุนแรงเนื่องจากมกี าแพงในการออกจากตลาดที่ส าคญัคอื ต้นทุนจมจากการประมูลที่มมีูลค่าสูงและไม่
สามารถเปลีย่นหรอืโอนกรรมสทิธิใ์บอนุญาตได ้

ในด้านปัจจยัน าเข้า ผลการวเิคราะห์พบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัดงัต่อไปนี้ (ก) 
ผู้ผลิตรายการมีตัวเลือกหรือช่องทางการขายเนื้อหารายการมากขึ้น (ข) ปัจจยัการผลิตหลักของ
อุตสาหกรรม เช่น ผูป้ระกาศขา่ว พธิกีร นกัแสดง เป็นตน้ มกีารเคลื่อนยา้ยขา้มช่องโทรทศัน์ไดอ้ย่างเสรี
มากขึน้ (ค) ช่องรายการขนาดใหญ่เริม่มกีารรวมตวัทางด้านหลงัเพื่อผลติรายการป้อนช่องของตนเอง
มากขึน้ (ง) ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย สิง่อ านวยความสะดวก มอี านาจต่อรองสงูขึน้จากการผกูขาดบรกิาร แต่



ง 
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แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐัหรอืกึ่งรฐั และ (ฉ) เอเจนซึ่โฆษณามทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกช่องทาง
โฆษณาทัง้ทวีรีะบบต่างๆ และช่องทางออนไลน์ จงึท าใหม้อี านาจต่อรองเหนือช่องทวีมีากขึน้ 

ในด้านโอกาสของการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์รายใหม่นัน้ ผลการ
วเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ (ก) ช่องทวีดีาวเทยีมยงัคงเขา้สู่ตลาดได้ไมย่าก แต่
อาจต้องเตรยีมตวัในการจดัท าแผนธุรกจิและแผนการประกอบกจิการใหล้ะเอยีดมากขึน้เพื่อน าเสนอต่อ
กรรมการ กสท. (ข) ช่องทวีดีจิติอลภาคพื้นดนิประเภทธุรกจิระดบัชาตริายใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาด
ระดบัชาติได้ในอกี ๑๕ ปีข้างหน้า (ค) ผู้ประกอบกิจการทวีดีจิติอลระดบัท้องถิน่ และประเภทบรกิาร
สาธารณะและบรกิารชุมชนยงัคงมอุีปสรรคในการเขา้สู่ตลาด เนื่องจาก กสทช.ยงัมไิด้ก าหนดเงื่อนไข
การเขา้สู่ตลาดทวีดีจิติอลระดบัทอ้งถิน่ รวมทัง้ประเภทบรกิารสาธารณะและบรกิารชุมชน (ง) ขอ้จ ากดั
ในการเขา้สู่ตลาดอกีประการหนึ่งในอนาคตคอื ความสามารถการเขา้ถงึ/หรอืความสามารถพฒันาเนื้อหา
ทีต่รงความตอ้งการผูช้มและความจงรกัภกัดต่ีอช่องโทรทศัน์ของผูช้ม 

ในด้านสินค้าทดแทนนัน้ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงพบว่า (ก) ทีวี
อนิเตอรเ์น็ต โมบายทวี ีกบั  ทวีดีาวเทยีม เคเบิล้ทวี ีทวีดีจิติอลภาคพืน้ดนิ มคีวามแตกต่างกนัลดลงใน
ทศันะของผูบ้รโิภคเนื่องจากสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ จงึมแีนวโน้มทีผู่บ้รโิภครุ่นใหม่จะเลือกรบัชมผ่าน
แพลตฟอรม์ทีพ่กพาหรอืเคลื่อนทีไ่ดม้ากขึน้ และ (ข) เนื้อหารายการทีผ่ลติขึน้สามารถน าไปออกอากาศ
ได้หลายช่องทางรวมทัง้ช่องทางโทรคมนาคมเนื่องจาก Digital Convergence รวมถงึการที่กจิการอาจเลอืก
ผลติรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ตโดยเฉพาะมากขึน้เพื่อหลกีเลีย่งการก ากบัดูแลด้าน
เนื้อหาของ กสทช. 
 

๒. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอตุสาหกรรมส่ือวิทยกุระจายเสียง 

ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาก โครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียงมีการ
เปลีย่นแปลงหลายประการโดยเป็นผลมาจากทัง้การเปลีย่นแปลงภายในอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลง
จากปัจจยัภายนอกอุตสาหกรรม และการด าเนินการตามแผนแมบ่ทฯฉบบัที ่๑ ทัง้นี้สามารถสรปุเป็นการ
เปลีย่นแปลงตามแต่ละองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมไดด้งันี้ 



จ 
 
 

รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที ่ข สรุปสภาพการณ์เปลีย่นแปลงของกจิการวทิยุ 

ในดา้นผูบ้รโิภคนัน้ ผลการวเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) ผูบ้รโิภค
มแีนวโน้มรบัฟังรายการวิทยุลดลง เนื่องจากความง่ายในการเข้าถึงสื่อประเภทอื่นๆทัง้ประเภทสื่อ
โทรทัศน์หรือสื่อออนดีมานด์ที่สามารถเลือกรบัชมหรือรับฟังรายการหรือเนื้อหาต่างๆได้เองทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น เพลง หรอืคลปิรายการวิทยุหรอืรายการโทรทศัน์ย้อนหลงั เป็นต้น ผู้บรโิภคจงึมี
แนวโน้มรบัฟังสื่อที่ออกกาศทางวิทยุโดยใช้เนื้อหาที่บันทึกไว้แล้วลดลง (เช่น เพลง เป็นต้น) (ข) 
ผูบ้รโิภคมขีดีความสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อแตกต่างกนั โดยเฉพาะในเขตชนบทซึ่งมกัมชี่องรายการ
วิทยุที่พยายามโน้มน้าวหรอืปลูกฝังอิทธิพลทางความคิดทัง้ในด้านสรรพคุณของสินค้าและแนวคิด
ทางการเมอืง (ค) ผูบ้รโิภคมกันิยมรบัฟังวทิยุในขณะเคลื่อนที ่ทัง้นี้เนื่องจากในขณะอยู่กบัทีผู่้บรโิภคมี
ช่องทางการในการรับสื่อ เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคมีต้นทุนในการรับสื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงผ่านระดบัโทรคมนาคมเคลื่อนทีล่ดลง ผูบ้รโิภคอาจมแีนวโน้มรบัฟังวทิยุลดลง
ดว้ย (ง) ผูบ้รโิภครบัฟังสื่อประเภทอื่นทีไ่ม่ใช่วทิยุ เช่น อนิเตอรเ์น็ต แอพลเิคชัน่ในโทรศพัท ์เป็นต้น ได้
งา่ยและสะดวกขึน้ และ (จ) ผูฟั้งวทิยยุงัขาดการรวมตวัเชงิเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ เพื่อรกัษาสิทธขิองตวัเอง
และเพื่อติดตามและให้รางวลั (หรอืการลงโทษ) ทางสงัคมกับผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการดี 
(หรอืไมด่)ี 

ในดา้นการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง ผลการวเิคราะหพ์บว่ามี
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัคอื (ก) กจิการผูผ้ลติรายการวทิยุรายใหญ่ขยายกจิการเขา้ไปประกอบกิจการ
ทวีดีจิติอล อาทเิช่น อารเ์อส และแกรมมี ่(ข) ผู้ทดลองประกอบกจิการวทิยุชุมชนเปลี่ยนจากประเภท
บรกิารชุมชนเป็นบรกิารธุรกจิมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถหารายไดจ้ากการโฆษณาไดอ้ย่างเตม็ทีม่ากขึน้ (ค) 
การแข่งขนัด้วยการขยายก าลงัการส่งสญัญาณใหค้รอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึน้จงึก่อใหเ้กดิปัญหาคลื่น
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รบกวนระหว่างกันกับคลื่นรบกวนกับกิจการการบิน แต่ปัญหาดงักล่าวได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั
ภายหลงัการรฐัประหาร (ง) ผูป้ระกอบกจิการมแีนวโน้มประคองธุรกจิใหอ้ยู่รอดดว้ยการแทรกโฆษณา
สนิคา้ในเนื้อหารายการมากขึน้ และท าธุรกจิอื่นดว้ย เช่น ทวัรท์่องเทีย่ว เป็นตน้ (จ) ผูป้ระกอบกจิการไม่
กลา้ลงทุนในระยะยาวเนื่องจากความไมแ่น่นอนเรือ่งก าหนดเวลาการคนืคลื่นให ้กสทช. 

ในด้านผู้ป้อนปัจจยัน าเข้า ผลการวเิคราะห์พบว่าเจ้าของคลื่นหลกัทัง้หมดยงัคงเป็น
หน่วยงานภาครฐั โดยมเีอกชนเป็นคู่สญัญาในการร่วมผลติรายการหรอืแบ่งเวลารายการ จงึไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงในส่วนนี้ อย่างไรกต็ามผลการวเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) เอเจนซี่
โฆษณามทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกช่องอื่น ทีม่รีาคาไมต่่างจากสื่อวทิยุมากนัก เช่น สื่อออนไลน์ และ
สื่อทวีดีจิติอล และ (ข) ทรพัยากรมนุษยข์องกจิการวทิยุเช่น ผูป้ระกาศหรอืผู้ด าเนินรายการมแีนวโน้ม
เคลื่อนย้ายไปสู่กิจการประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนดกีว่า เช่น กิจการโทรทศัน์ เป็นต้น แต่ ในระดบั
ภูมภิาค สถานีวทิยุยงัขาดแคลนช่างเทคนิคหรอืเงนิทุนเพื่อซือ้ /ตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาการป้องกนั
การรบกวนของสญัญาณคลื่น 

ในด้านโอกาสของการเข้าสู่ตลาดวิทยุกระจายเสียงนัน้ ผลการวิเคราะห์พบว่า (ก) 
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนรายใหม่มขี้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกสทช.ใน
ช่วงแรก และ (๒) ผูป้ระกอบการวทิยุรายใหม่ทีต่้องการใชค้ลื่นหลกั (AM และ FM) สามารถเขา้สู่ตลาดได้
ผ่านระบบการแบ่งปันเวลาและร่วมผลติกบัหน่วยงานเจา้ของช่องวทิยุ แต่มขีอ้จ ากดัด้านประสบการณ์ 
เงนิประมลู ชื่อเสยีง และความสมัพนัธก์บัเจา้ของคลื่น 

ในดา้นสนิคา้ทดแทนนัน้ ผลการวเิคราะหพ์บสภาพการณ์เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) 
รายการวทิยผุ่านอนิเตอรเ์น็ต (แบบสดและแบบออนดมีานด)์ และวทิยดุาวเทยีมมคีวามสามารถทดแทน
ช่องวทิยุที่ใช้คลื่นความถี่ได้สูง (ข) โทรทศัน์ดจิติอล ทวีอีินเตอร์เน็ต และโมบายทวีตีอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่าวทิยุและเข้าถงึได้ง่ายขึ้น และ (ค) แพลตฟอร์มการรบัฟังเพลงผ่านโทรศพัท์และ
อุปกรณ์พกพามกีารขยายตวัมากขึน้ 

 

๓. การเปล่ียนแปลงของส่ือโทรทศัน์และวิทยตุามเจตนารมณ์การปฏิรปูส่ือ 

จากผลการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงสภาพการณ์ของกจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยุใน
บทที่ ๔ และในหวัขอ้ที่ผ่านมา สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามประเดน็เจตนารมณ์ของการ
ปฏริปูสื่อไดด้งันี้ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๑. การลดอ านาจการผกูขาดของช่อง
รายการ 

 ช่องรายการโทรทศัน์มกีารผกูขาด
ลดลงมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ โดย
อตัราการกระจุกตวัของส่วนแบ่ง
ผูช้มลดลง (HHI) จาก ๒,๑๐๒ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น ๗๘๖.๓๗ ในปี 
๒๕๕๘ 

 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่
ตลาดเป็นจ านวนมากผ่านระบบ
ใบอนุญาต 

 ลดอ านาจการผู้ขาดจากการแยก
ผู้ ใ ห้บ ริก า ร โครงข่ ายและสิ่ง
อ านวยความสะดวกออกจากช่อง
รายการทวี ี

 ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจาก
ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ก า หนด เ ว ล า ให้
หน่วยงานรฐัทีไ่ดร้บัจดัสรรหรอืใช้
ประโยชน์คลื่นความถี่ ในการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง
คนืคลื่นความถีใ่หก้บั กสทช. 

๒. กระจายการถอืครองคลื่นความถี่
จากหน่วยงานรัฐสู่ภาคเอกชน
และประชาสงัคมมากขึน้ 

 ผูถ้อืครองคลื่นความถีส่ว่นใหญ่
เป็นภาคเอกชน โดยมหีน่วยงาน
ภาครฐัถอืครองเป็นสดัสว่นทีน้่อย
ในกจิการทวีดีจิติอล 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๓. ปรับเปลี่ยนจากระบบสมัปทาน
เป็นระบบใบอนุญาต  

 เริ่มมีการออกใบอนุญาตการใช้
คลื่นความถี่และการประกอบ
กิจการทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน
ประเภทธุรกิจ (๒๔ ช่อง) และ
ประเภทสาธารณะ (๑ ช่อง) 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๔. การลดผลประโยชน์ค่าเช่าจาก
การผกูขาดทีห่น่วยงานรฐัเจา้ของ
คลื่นและผูร้บัสมัปทานไดร้บั 

 การประมูลทีวีดิจิตอลท าให้ผล
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมกว่า 
๕๐,๐๐๐ ลา้นบาทกลบัมาเป็นของ
สาธารณะ 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๕. สง่เสรมิความเป็นธรรมในการ
แขง่ขนั 

 ความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ภายในแพลตฟอรม์เดยีวกนัมมีาก
ขึ้นเนื่องจากตลาดมีการกระจาย
ตัวมากขึ้น ผู้ประกอบกิจการมี
ต้นทุนโครงสร้างต้นทุนเขา้ตลาด
ไม่ต่างกันมาก และใช้กฎกติกา
เดยีวกนัของ กสทช. 

 
 

 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๖. เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้
ทรพัยากรคลื่นความถี ่

 การเปลีย่นผ่านสู่ระบบทวีดีจิติอล
ท าให้ใช้คลื่นความถี่ลดลงและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 การแยกโซ่คุณค่าออก ท าให้ลด
การลงทุนทีซ่ ้าซอ้นกนัของช่องทวีี
ในด้านโครงข่ายและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๗. การสง่เสรมิสทิธเิสรภีาพของ
สือ่มวลชน 

 มีมากขึ้นจากการส่งเสริมการ
ก ากบัดแูลกนัเองของสือ่ 

 ลดลงจากประกาศของ คสช.  

 มีมากขึ้นจากการส่งเสริมการ
ก ากบัดแูลกนัเองของสือ่ 

 ลดลงจากประกาศของ คสช. 
๘. การเพิม่ความหลากหลายของ

ประเภทเนื้อหารายการ 
 มีการเพิ่มความหลากหลายใน

ประเภทช่องธุรกิจ โดยมีการ
ก าหนดกลุ่มช่องข่าวและสาระ 
และ กลุ่มช่องรายการเพื่อเดก็และ
เยาวชน 

 ยังขาดการก าหนดหลักการและ
ออกใบอนุญาตกิจการบริการ
สาธารณะและกิจการบริก าร
ชุมชน 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
 

๙. การเพิ่มความหลากหลายใน
ระดับพื้นที่ (ประเทศ - ภาค - 
ชุมชน) 

 ยงัขาดการริเริ่มก าหนดหลกัการ
และออกใบอนุญาตการใช้คลื่น
และการประกอบกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ระดับภาคและระดับ
ชุมชน 

 ยงัขาดการริเริ่มก าหนดหลกัการ
และออกใบอนุญาตการใช้คลื่น
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสยีงระดบัภาคและ
ระดบัชุมชน 

๑๐. การเขา้ถงึการใชส้ือ่ของชุมชน  ยังขาดการก าหนดหลักการที่
ชัดเจนและการออกใบอนุญาต
ส าหรบักจิการระดบัชุมชน 

 มีการออกและ ต่อ ใบอนุญาต
ประเภททดลองประกอบกิจการ
วิทยุให้กับสถานีวิทยุชุมชนทัง้
ประเภทบริการธุ รกิจ  บริการ
สาธารณะ และบรกิารชุมชน  

 ยังขาดการก าหนดหลักการที่
ชัดเจนและการออกใบอนุญาต
ส าหรบักจิการระดบัชุมชน 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๑๑.  การพัฒนาคุณภาพเนื้ อหา
รายการและมสีาระส่งเสรมิการ
พฒันาประเทศ 

 มกีารแบ่งประเภทช่องรายการใน
โทรทศัน์บริการธุรกิจ โดยมีการ
ก าหนดกลุ่มช่องข่าวและสาระ 
และ กลุ่มช่องรายการเพื่อเดก็และ
เยาวชน 

 ยังขาดแผนการพัฒนาคุณภาพ
เนื้อหารายการ ผูป้ระกอบวชิาชพี 
และผู้ประกอบกจิการในภาพรวม 
มีเพียงการฝึกอบรมเป็นเรื่องๆ 
และการจดัสอบผูป้ระกาศ 

 มกีารจดักจิกรรมในกลุ่มเป้าหมาย
บางก ลุ่ม  เช่ น  สถานี วิทยุ ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 

 ยังขาดแผนการพัฒนาคุณภาพ
เนื้อหารายการ ผูป้ระกอบวชิาชพี 
และผู้ประกอบกจิการในภาพรวม 
มีเพียงการฝึกอบรมเป็นเรื่องๆ 
และการจดัสอบผูป้ระกาศ 

๑๒. การจดัสรรใบอนุญาตประกอบ
กจิการอย่างโปร่งใส 

 มีการจดัสรรใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ
ผ่ า น ร ะบบกา รป ร ะมู ลอย่ า ง
โปร่งใส 

 ยังขาดการด าเนินการจัดสรร
ใบอนุญาตอย่างโปร่งใสในกจิการ
โทรทศัน์ประเภทอื่นๆ 

 ยงัไม่มกีารออกใบอนุญาตการใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
วทิยุ 

๑๓. การแกปั้ญหาคลื่นรบกวน  ไม่มปัีญหา  มกีารท าขอ้ตกลงร่วมกบักรมการ
บินพลเรือน และประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อแก้ไขและป้องกนัปัญหา
คลื่นรบกวน 

 มีการก าหนดเงื่อนไขแนบท้าย
ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่พึง
ประสงคใ์หผู้ร้บัใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุด าเนินการ
ตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้
ไดร้บัการต่อใบอนุญาต 

๑๔. การมีกลไกตรวจสอบสื่อโดย
ภาคประชาสงัคม 

 มกีารรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายรูเ้ท่าทนัสื่อ แต่ยงัมกีารด าเนินการในวงแคบ
และมขีนาดของอทิธพิลค่อนขา้งจ ากดั 

๑๕. มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคใน
กจิการโทรทศัน์และวทิยุ 

 มีร ะบบการรับ เ รื่ อ ง ร้อ ง เ รียบแบบ เบ็ด เ สร็จ ในจุ ด เดียวและมี
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรทศัน์และวทิยุใน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๔. ข้อจ ากดัของการก ากบัดแูลกิจการโทรทศัน์และกิจการวิทยุ 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
พบว่าในรอบ ๔ ปีทีผ่่านมา กสทช. พบว่ามขีอ้จ ากดัของการก ากบัดูแลกจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยุ
ในดา้นต่างๆดงันี้ 

 

หวัข้อการก ากบัดแูล ข้อจ ากดัส าคญั 

ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาคลื่นรบกวน 

 ความคบืหน้าในการด าเนินคดขีึน้อยู่กบัระยะเวลาทีพ่นกังานสอบสวน (ต ารวจ) ใชเ้พื่อ
เตรยีมส านวนสง่ฟ้องต่อศาล 

 มบีางกรณีทีผู่ม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่อาจท าใหก้ารด าเนินคดมีคีวามล่าชา้ 

 หน่วยงานในพื้นที่ (ภาคและเขต) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือขาด
แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นกฎหมาย เนื่องจากไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ 

 ผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นมักขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนใช้เครื่องส่งสญัญาณที่ได้
มาตรฐานและมคีุณภาพด ี

ดา้นการลกัลอบ
ออกอากาศโดยไม่ไดร้บั
อนุญาต 

 การตดิตัง้และเคลื่อนยา้ยสถานีท าไดไ้ม่ยาก เมื่อปิดทีห่นึ่งกส็ามารถไปเปิดอกีทีห่นึ่ง
ไดไ้ม่ยาก 

 หน่วยงานส่วนภูมภิาคขาดอุปกรณ์และบุคลากรในดา้นนี้ (บุคลากรในส านักงานภาค
และเขตตอ้งรบัผดิชอบทัง้ภารกจิดา้นโทรคมนาคมและดา้นกระจายเสยีงและโทรทศัน์) 

การก ากบัใหป้ฏบิตัติาม
เงื่อนไขแนบทา้ย 

 ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรเทยีบกบัปรมิาณงาน (ช่องรายการ คลื่น และจ านวนรายการ)  
 การเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างส านกัต่างๆในสาย กสท. 

การเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมและการ
ลดหย่อยค่าธรรมเนียม 

 ผู้ประกอบกิจการมีโนวโน้มตัง้บริษัทลูกเพื่อให้รายได้ของบริษัทแม่ที่เป็นผู้ร ับ
ใบอนุญาตมมีลูค่าน้อยและเสยีค่าธรรมเนียมน้อย 

 ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการตรวจสอบผงัเนื้อหารายการระหว่างฝ่ายทีร่บัผงั ฝ่ายที่
ตรวจสอบผงั และฝ่ายทีค่ านวณการลดหย่อนค่าธรรมเนียม 

การก ากบัเนื้อหา  ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรเทยีบกบัปรมิาณงาน (ช่องรายการ คลื่น และจ านวนรายการ)  
 ผู้ประกอบกิจการมีแนวโน้มน ารายการที่หมิ่นเหม่ไปออกอากาศทางช่องทาง

อนิเตอรเ์น็ต 

 การพจิารณาความเหมาะสมตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของกรรมการจงึตอ้งใชเ้วลามาก 

การก าหนดแผนการใช้
คลื่นความถีใ่นภาพรวม 

 ความล่าช้าในการพจิารณาความชอบด้วยกฎหมายและความจ าเป็นในการถือครอง
คลื่นในกจิการวทิยุกระจายเสยีง และความล่าชา้ในการก าหนดเวลาการคนืคลื่นความถี่
ในกจิการวทิยุกระจายเสยีง 

 ความล่าชา้ในการเจรจาขอคนืคลื่นความถี่ก่อนครบก าหนดตามอายุสมัปทานของช่อง 
๓ และ ช่อง ๗ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ส่ิงท่ี กสทช.ควรเร่งรดัด าเนินการให้เกิดผลตามแผนแม่บทฯฉบบัท่ี ๑ 

 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในเรื่องก าหนดการคนืคลื่นความถี่ในกจิการวทิยุ
กระจาย เสียงเพื่อน ามาจดัสรรคลื่นความถี่ใหม่ให้ทนัภายในกรอบระยะเวลาที่
เหลืออยู่ เนื่องจากในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมายงัไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดในกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง 

 กสทช.ควรเร่งรดัการเจรจาเพื่อขอคนืคลื่นความถี่จากผู้รบัสมัปทานในกจิการวทิยุ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิทัง้ ๒ รายเพื่อให้ กสทช.สามารถน าคลื่นความถี่ดงักล่าวไปใช้
ประโยชน์ในกจิการอื่นๆทีม่คีวามตอ้งการใชค้ลื่นความถี่ 

 กสทช.ควรเร่งรดัการขยายการส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลใหเ้ป็นไปตามแผนโดยเฉพาะรายที่มคีวามล่าชา้ในการ
ด าเนินการ และควรเร่งรดัการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรุกเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจ
ถงึประโยชน์และคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าของทวีดีจิติอลเมื่อเทยีบกบัทวีดีาวเทยีมและ
เคเบิล้ทวี ี

 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในการก าหนดกรอบกตกิาและจ านวนวทิยุชุมชนที่
เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวทิยุชุมชนต่างๆ เข้าสู่ระบบ
ใบอนุญาตแทนที่การได้ร ับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศ และควรเร่งก าหนด
มาตรการในการส่งเสรมิชุมชนทีม่คีวามพรอ้มใหไ้ดร้บัการสนับสนุนในการประกอบ
กจิการวทิยชุุมชน 

 กสทช.ควรเรง่ส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกนัเองทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพทัง้ใน
ระดบัผู้ประกอบกิจการและระดบัสมาคม/ชมรม/สภา ของทัง้ประเภทกิจการและ
ประเภทวชิาชพี ผ่านการวางแรงจงูใจและมาตรการสนบัสนุนทีม่ปีระสทิธผิล 

 กสทช.ควรเร่งปรบัการบรหิารงานขององค์กรให้มธีรรมมาภบิาลเพิม่ขึ้น มคีวาม
รวดเรว็ในการด าเนินการและใหบ้รกิารมากขึน้ และมคีุณภาพการบรกิารมากขึน้  

 กสทช.ควรปรบัรูปแบบสร้างเสรมิขดีความสามารถในการรู้เท่าทนัสื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเปราะบางมากทีสุ่ดเป็นล าดบัแรก และควรปรบัรปูแบบการ
เผยแพรห่รอืจดักจิกรรมใหป้ระชาชนในวงกวา้งของประเทศไดร้บัขอ้มลูดงักล่าว 
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 กสทช.ควรเร่งจดัท าแผนคลื่นความถีใ่นกจิการวทิยุกระจายเสยีงทีแ่น่นอน โดยเรง่
เจรจาหรอืหาขอ้ตกลงร่วมกบักจิการโทรคมนาคมหรอืกจิการอื่นๆทีถ่อืครองคลื่น
ความถี่ย่าน ๔๗๐ – ๕๑๐ MHz เพื่อน าย่านความถี่ดงักล่าวมาใช้ในกจิการวทิยุ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล 

 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผู้ประกอบ
กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลประเภทช่องรายการที่เหลอื คอืช่อง
รายการสาธารณะ และช่องรายการเพื่อชุมชน เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูร้บัชม เพิม่
สทิธเิสรภีาพในการใชค้ลื่นของชุมชน และเพิม่ประสทิธภิาพในการใชค้ลื่นความถี่
ใหไ้ดเ้ตม็ที ่

 

ส่ิงท่ี กสทช. ควรทบทวนแผนแม่บทฯฉบบัท่ี ๑ 

 กสทช.ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้ เ ริ่มมีการรับส่ งสัญญา
วทิยุกระจายเสยีงในระบบดจิติอล โดยเร่งท าการประเมนิผลทบจากการก าหนด
นโยบายก ากับ (Regulatory Impact Assessment) อย่างรอบด้าน ทัง้นี้ เนื่องจากในช่วง
เริม่ต้น กสทช.มองว่าวทิยุดจิติอลเป็นทางออกที่เป็นไปได้ของการแก้ปัญหาวทิยุ
ชุมชนเนื่องจากมขีดีความสามารถในการรองรบัสถานีวทิยุที่มาก แต่แท้จรงิแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่ส าคญัของกิจการวทิยุชุมชนคอืขดีความสามารถที่จ ากดัของ 
กสทช.ในการก ากบัดแูลสถานีวทิยทุีม่จี านวนมากและออกอากาศในพืน้ทีต่่างกนั 

 กสทช.ควรเร่งศกึษาและก าหนดแนวทางเพื่อรกัษาความเป็นธรรมใหก้บัผูป้ระกอบ
กจิการวทิยโุทรทศัน์ทีอ่ยูต่่างแพลตฟอรม์ เช่น ในช่วงทีโ่ครงข่ายการส่งสญัญาณใน
ระบบดิจติอลภาคพื้นดินยงัท าได้ไม่ทัว่ถึง ช่องทีวีดิจติอลยงัจ าเป็นต้องพึ่งการ
ออกอากาศผ่านทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้โดยเฉพาะในเขตพื้นทีต่่างจงัหวดั ในกรณี
ดงักล่าวผู้ประกอบกจิการทวีดีาวเทยีมหรอืเคเบิ้ลทวีคีวรได้รบัค่าตอบแทนในการ
ช่วยส่งสญัญาณตามกฎ Must Carry หรอืไม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบเคเบิ้ลทวีแีละทีวี
ดาวเทยีมทีไ่ดร้บัผลกระทบควรไดร้บัความช่วยเหลอืหรอืการเยยีวยาอย่างไร 

๒.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

 กสทช.ควรเร่งรดัการขยายการส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลใหเ้ป็นไปตามแผนโดยเฉพาะรายที่มคีวามล่าชา้ในการ
ด าเนินการ และควรเร่งรดัการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรุกเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจ
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ถงึประโยชน์และคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าของทวีดีจิติอลเมื่อเทยีบกบัทวีดีาวเทยีมและ
เคเบิล้ทวี ี

 กสทช. ควรตดิตามประสทิธภิาพในการประกอบกจิการและความเป็นธรรมของการ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมของผู้ให้บรกิารโครงข่ายเพื่อมใิห้ผูใ้หบ้รกิารช่องทวีถีูกเอา
รดัเอาเปรยีบ หากเป็นไปได้ กสทช.ควรก าหนดแนวทางให้ผู้ให้บรกิารโครงข่าย
จดัซื้อปัจจยัการผลติหรอืจา้งเหมาบรกิารบางประเภทร่วมกนัเพื่อร่วมกนัรบัภาระ
ตน้ทุนอนัจะมผีลใหต้น้ทุนการด าเนินการลดลง 

 กสทช.ควรเผยแพรผ่ลการพจิารณาความชอบดว้ยกฎหมายและความจ าเป็นในการ
ถือครองคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงรายเดิมให้สาธารณะรบัทราบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ
กจิการวทิยกุระจายเสยีงต่อไปในอนาคต 

 กสทช.ควรเพิม่การเฝ้าระวงัสถานีวทิยุที่ออกอากาศโดยผดิกฎหมาย เนื่องจากที่
ผ่านมาสถานีวทิยุดงักล่าวไดปิ้ดตวัลงเนื่องจากเกรงกลวัต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายที่
จริงจังของคสช. รวมทัง้เพิ่มกลไกการเฝ้าระวังการออกอากาศที่ไม่เป็นตาม
แนวทางปฏบัตัทิีก่สทช.ไดก้ าหนดเพื่อปกกนัการรบกวนการใชค้ลื่นในกจิการอื่นๆ
โดยเฉพาะกจิการวทิยกุารบนิ 

 กสทช.ควรพฒันาแนวทาง เครื่องมอื และกลไกในการก ากบัดูแลเนื้อหาของสื่อ
โทรทศัน์และสื่อวทิยุ ใหเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีเ่นื้อหารายการ
ต่างๆสามารถสร้างหรอืเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางหรอื
แพลตฟอรม์ 

 กสทช.ควรเน้นการใหบ้รกิารหรอืใหข้อ้มลูผ่านอนิเตอรเ์น็ตในเชงิรกุใหม้ากขึน้ทัง้ใน
ด้านการรบัและการจดัการเรื่องร้องเรยีน การลงทะเบียน การท าธุรกรรม การ
ตรวจสอบขอ้มลู เป็นต้น เพื่อรองรบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ทีม่แีนวโน้มท าธุรกจิผ่าน
โครงสรา้งเศรษฐกจิดจิทิลัมากขึน้ 

 กสทช.ควรมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเนื้อหา คุณภาพ
รายการ ของผูป้ระกอบกจิการช่องโทรทศัน์ทัง้ประเภทช่องโทรทศัน์กลุ่มธุรกจิ กลุ่ม
ชุมชนสาธารณะ กลุ่มบรกิารชุมชน ในทุกแพลตฟอรม์ทัง้ช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
โทรทศัน์ดาวเทยีม และเคเบิล้ทวี ี
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แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่  ๑ บทน า 

กิจการวทิยุโทรทศัน์และกิจการวทิยุกระจายเสยีงเป็นกิจการที่มคีวามส าคญัมากต่อ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เนื่องจากเป็นสื่อประเภทที่ประชาชนทัว่ไปใช้รบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
มากกว่าและนานกว่าสื่อประเภทอื่นๆ กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจงึมอีทิธพิลสูง
ต่อความคดิ ทศันคต ิความรู ้และพฤตกิรรมของผูร้บัฟังและผูร้บัชม ซึง่อาจมผีลใหส้งัคมมกีารพฒันาใน
ทศิทางทีด่ขี ึน้หรอืแยล่งได ้

กจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจดัอยู่ในอุตสาหกรรมบรกิารที่ส าคญั
สาขาหนึ่งของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องมากมายและ
กว้างขวางในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม ทัง้ในด้านการผลติและให้บรกิารอุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ 
การผลติเนื้อหารายการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การบรกิารรบัส่งสญัญาณ และบรกิารอื่นๆ โดยเป็น
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ี่รฐับาลใหค้วามส าคญั  นอกจากนี้ยงัเป็นกจิการทีใ่ชค้ลื่นความถี่ซึง่
นับเป็นทรพัยากรสาธารณะที่มจี ากดัของประเทศ การใช้หรอืครอบครองคลื่นความถี่ของบุคคลหรอื
องค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมส่งผลให้ภาคส่วนอื่นๆต้องเสียโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ดงักล่าวอย่าง
หลกีเลี่ยงมไิด้ กิจการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงจงึต้องการกลไกในการบรหิารการใช้
ทรพัยากรคลื่นความถี่ดงักล่าวอย่างเสร ีเป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
สงัคม 

ในอดตีทีผ่่านมากจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการวทิยุกระจายเสยีงมกีารเปลีย่นแปลงไป
ตามอิทธิพลจากปัจจยัทางการเมอืงและปัจจยัด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ภายหลงัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ คอืการเปลี่ยน
โครงสรา้งการประกอบกจิการจากระบบสมัปทานจากหน่วยงานของรฐัทีผู่กขาดความเป็นเจา้ของคลื่น
ความถี่ไปสู่ระบบใบอนุญาต และความชดัเจนของการก ากับดูแลในกิจการวิทยุโทรทศัน์และกิจการ
วทิยกุระจายเสยีงตามพระราชบญัญตกิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.) ชุดแรกเริม่ปฏบิตัภิารกจินับตัง้แต่วนัที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มวีาระการด ารงต าแหน่ง ๖ ปี 
ได้จดัท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ฉบบัที่ ๑ ตามที่พรบ.องค์กรจดัสรรคลื่น
ความถีฯ่ก าหนด โดยเริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๕ ปี โดยแผนแมบ่ทฯดงักล่าว
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แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ได้มกีารก าหนดถงึเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์แนวทาง และตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้ง และมกีลไกการติดตาม
ประเมนิผลแผนแมบ่ทฯดงักล่าวในทุกปี 

ปัจจุบนัส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส านกังาน กสทช.)  ไดด้ าเนินการตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน์ฉบบัที ่๑ ครบ ๔ ปีเตม็ จงึควรมกีารประเมนิผลลพัธ์จากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯของ
ส านักงาน กสทช. ผ่านการวเิคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตรท์ี ่๗ ของแผนแม่บทฯ ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัส านักงาน กสทช. ในการปรบัปรุง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของแผนแม่บทและในการจดัท าร่างแผนแม่บทกจิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ฉบบัต่อไป 

 

(๑) เพื่อประเมนิสภาพการณ์ของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ในช่วงก่อนมี
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ และประเมิน
สภาพการณ์ของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ภายหลงัการด าเนินการ
ตามแผนแมบ่ทฯครบ ๔ ปี 

(๒) เพื่อวเิคราะห์และจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรบั กสทช. ในการจดัสรรคลื่นความถี่และ
ก ากบัการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ในช่วงหนึ่งปีสุดท้าย
ของแผนแมบ่ทฯและในอนาคต 

 

คณะที่ปรกึษาได้ก าหนดกรอบการวเิคราะห์สภาพการณ์เปลีย่นแปลงของสื่อ โดยเน้น
การวเิคราะห์จากขอ้มูลทุติยภูม ิคอื บทวเิคราะห์และสถติต่ิางๆ และขอ้มูลปฐมภูมจิากการสมัภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น ตวัแทนผูป้ระกอบการและตวัแทนสมาคมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
การส ารวจความคดิเหน็จากผูร้บัสื่อซึง่เป็นประชาชนทัว่ไป   
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที ่ ๑ แหล่งขอ้มลูของการวเิคราหส์ภาพการณ์เปลีย่นแปลงสื่อ 

งานศกึษานี้ท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆดว้ยวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ดงัต่อไปนี้  

๑) การศกึษาทบทวนขอ้มลูเอกสาร (Documentary Review)  โดยพจิารณาจากเอกสารทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งและน่าเชื่อถอื เช่น ประกาศ กสทช. ทีเ่ผยแพรใ่นราชกจิจานุเบกษา กฎหมาย และ
เอกสารเผยแพรอ่ื่นๆ เป็นต้น 

๒) ท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

๒.๑) คณะกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒.๒) คณะอนุกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒.๓) ผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้ก่ เลขาธกิาร และ รองเลขาธกิาร 

๒.๔) ผูบ้รหิารระดบัส านกั ๑๖ ส านกัๆ ละ ๒ คน รวม ๓๒ คน 

๓) จดัเวทกีารสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Interview) จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 

๓.๑) ผูเ้กีย่วขอ้ง ๔ ภาค ๑๔ เขต จ านวน ๔ ครัง้ ๆ ละ ประมาณ ๒๐ คน โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญและทีป่รกึษา เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งแต่ละเขต/จงัหวดั และ ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสื่อ 

๓.๒) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเช่น นกัวชิาการ ผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อ ตวัแทนผูป้ระกอบกจิการ
สื่อประเภทต่างๆ ตวัแทนองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นตน้  

๔) การส ารวจความคดิเหน็ (Survey) โดยส ารวจความคดิเหน็จาก ผูร้บัสื่อซึง่เป็น
ประชาชนทัว่ไป เพื่อประเมนิผลผลติและผลลพัธข์องแผนแมบ่ทฯ และประเมนิสภาวการณ์เปลีย่นแปลง
ของสื่อตามการรบัรูข้องกลุ่มผูร้บัสื่อ จ านวน ๑,๒๐๐ ชุด  

๕) การจดัเวทวีพิากษ์ จ านวน ๑ ครัง้ มผีูเ้ขา้รว่มประมาณ ๘๐ คน 
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รายงานสภาพการณ์เปลีย่นแปลงของสือ่ หมายถงึ “รายงานวเิคราะหผ์ลการ
เปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งในกจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทศัน์ของประเทศไทย 
ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนแมบ่ทกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทศัน์ ฉบบัที ่๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ครบ ๔ ปี” 

แผนแมบ่ท (Master Plan) หมายถงึ “แผนแมบ่ทและยุทธศาสตรก์จิการวทิยกุระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)” 

ผลลพัธ์ (Outcome) หมายถงึ “ผลที่เกดิขึน้จากผลผลติของแผนแม่บทฯหรอืผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้ประโยชน์ของผลผลติจากแผนงาน/ โครงการภายใต้ตวัชี้วดัของยุทธศาสตรต่์างๆของแผน
แมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)” 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ ๒ กรอบการวเิคราะหส์ภาพการณ์เปลีย่นแปลงของสื่อ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 
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บทที่  ๒ สภาพการณ์ของสื่อก่อนมีแผนแม่บทฯ 
 

เนื้อหาในบทที ่๒ เป็นการวเิคราะหส์ภาพการณ์ของสื่อก่อนมแีผนแม่บทฯ โดยใชข้อ้มลู
จาก สถิติ เอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบรบิทของอุตสาหกรรมวทิยุ
โทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงและปัญหาหรอืประเด็นท้าทายซึ่งเป็นที่มาของพระราชบญัญติการ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่น
ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และแผนแม่บทฯ โดยน าเสนอเป็นประเดน็หวัขอ้ตามโครงสรา้งของอุตสาหกรรมวทิยุโทรทศัน์
และวทิยุกระจายเสยีง คอื ปัจจยัน าเขา้หรือทรพัยากร กลุ่มผู้ฟังและผู้บรโิภค โครงสรา้งการแข่งขนัผู้
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกิจการวทิยุโทรทศัน์ และการออกใบอนุญาตและการก ากบัการ
ประกอบกจิการ ซึง่มผีลการวเิคราะหด์งันี้ 

 

๑. คล่ืนความถ่ี 

ปัจจยัน าเข้าทางเทคนิคที่ส าคัญของการรบัส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ คอื ช่องทางในการน าพาสารในด้านภาพและเสยีงไปสู่ประชาชน ซึง่เป็นช่องทางไม่มลีกัษณะ
ทางกายภาพเพราะไม่สามารถมองเห็นและสมัผสัได้  กฎหมายได้แบ่งช่องทางของการน าพาสาร
ดงักล่าวเป็นสองประเภทคอื ทรพัยากรที่ใช้คลื่นความถี่ และทรพัยากรที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งการแบ่ง
ลกัษณะทรพัยากรการรบัส่งสญัญาณเป็นสองประเภทดงักล่าวมผีลต่อแนวคดิในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการและในการก ากบัการประกอบกิจการ โดยทรพัยากรประเภทคลื่นความถี่มจี ากดัและ
จดัเป็นทรพัยากรสาธารณะของประเทศ จงึตอ้งมรีะบบการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีท่ีเ่ป็นธรรมและสรา้ง
ประโยชน์สูงสุดให้กบัสงัคม พรอ้มกนันัน้เนื้อหารายการที่ออกอากาศผ่านช่องทางดงักล่าวควรมคีวาม
เหมาะสมกบัสาธารณะชนในวงกวา้ง แตกต่างจากการรบัส่งสญัญาณแบบไมใ่ชค้ลื่นความถี่ซึง่มขีอ้จ ากดั
ในเชงิทรพัยากรน้อยมากและกลุ่มลูกค้าที่รบัชมเป็นกลุ่มเฉพาะที่ประสงค์รบับรกิารจากช่องโทรทศัน์
เหล่านัน้ 

๒. การถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรทศัน์ 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กิจการวิทยุโทรทศัน์ภาคพื้นดินได้รบัจดัสรรให้ใช้ย่าน
ความถีใ่นช่วง ๕๑๐ – ๗๙๐ MHz ซึง่มแีถบความถี ่๒๘๐ MHz โดยจดัสรรเพื่อใหส้่งสญัญาณวทิยโุทรทศัน์
ระบบแอนะล็อกในระบบภาคพื้นดินจ านวน ๖ ช่องรายการส าหรับ ๖ สถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นของ
หน่วยงานภาครฐั ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่าหน่วยงานรฐัได้ผกูขาดสิทธิความเป็นเจ้าของคลืน่ความถีใ่น
การออกอากาศวิทยโุทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบเดิม (แอนะลอ็ก) ไว้ทัง้หมด  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
ภาพที ่๓ การกระจายตวัของสถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิตามการครอบครองคลื่นขององคก์รภาครฐัก่อนมี

แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ฉบบัที ่๑ 

 

๓. การถือครองคล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมสีถานีวทิยุกระจายเสยีง (คลื่นหลกั) จ านวน ๕๒๕ 
สถานี ซึ่งทัง้หมดอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจประมาณ ๒๐ แห่ง 
หน่วยงานดงักล่าวประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงทัง้ในรปูแบบที่มกีารบรหิารจดัการเอง และรปูแบบ
การใหส้ญัญาสมัปทานกบับรษิทัเอกชน โดยแบ่งออกเป็นสถานีวทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอ็มจ านวน 
๓๑๔ สถานี และสถานีวทิยกุระจายเสยีงระบบเอเอม็จ านวน ๒๑๑ สถานี 

 
ภาพที ่ ๔ จ านวนสถานีวทิยุ FM และ AM ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคในปี ๒๕๕๔ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อพจิารณาสดัส่วนการถอืครองคลื่นวทิยุของหน่วยงานรฐั พบว่าหน่วยงานดา้นความ
มัน่คงถอืครองคลื่นวทิยุรวมกนัสูงสุดถงึ ๒๔๖ คลื่น คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ ๔๗ ของคลื่นวทิยุ
ทัง้หมด รองลงมาได้แก่ กรมประชาสมัพนัธ์ และ อสมท.  ซึ่งถอืครองคลื่นวทิยุรวมกนั ๒๑๐ คลื่น คดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ ๔๐ ของคลื่นวทิยุทัง้หมด สะทอ้นใหเ้หน็ว่าคลืน่วิทยุกว่าร้อยละ ๘๕ ถกูถือครอง
โดยหน่วยงานของรฐัด้านความมัน่คง กรมประชาสมัพนัธ ์และอสมท. 

ตาราง ๑ การกระจายตวัของคลื่นวทิยใุนส่วนกลางและส่วนภมูภิาคขององคก์รภาครฐั 

 หน่วยงานต้นสงักดั กทม.และ
ปริมณฑล 

ส่วนภมิูภาค รวม 

AM FM AM FM 
๑ ส านกัพระราชวงั ๑ ๑ - - ๒ 
๒ กรมประชาสมัพนัธ ์ ๕ ๖ ๕๕ ๘๑ ๑๔๗ 
๓ อสมท. ๒ ๗ - ๕๔ ๖๓ 
๔ สนง.ปลดักระทรวงกลาโหม ๑ ๑ ๑ - ๓ 
๕ กองบญัชาการทหารสงูสดุ ๑ ๒ ๖ ๕ ๑๔ 
๖ กองทพับก ๑๒ ๑๒ ๖๖ ๓๗ ๑๒๗ 
๗ กองทพัเรอื ๑ ๓ ๖ ๑๑ ๒๑ 
๘ กองทพัอากาศ ๓ ๑ ๑๕ ๑๗ ๓๖ 
๙ สนง.ต ารวจแห่งชาต ิ ๒ ๑ ๕ ๓๖ ๔๔ 
๑๐ กระทรวงต่างประเทศ ๑ - - - ๑ 
๑๑ กระทรวงเกษตรฯ ๑ - - - ๑ 
๑๒ กระทรวงศกึษาฯ ๑ ๒ - - ๓ 
๑๓ ทบวงมหาวทิยาลยั ๒ ๑ ๓ ๖ ๑๒ 
๑๔ กสทช. ๒ ๒ ๔ ๔ ๑๒ 
๑๕ กรมอุตุนิยมวทิยา ๑ - ๐ ๕ ๖ 
๑๖ กรมประมง - - ๑ ๓ ๔ 
๑๗ กรมขนสง่ทางน ้าฯ - - - ๑ ๑ 
๑๘ กทม. ๑ - - - ๑ 
๑๙ สนง.เลขาฯสภาผูแ้ทนฯ ๑ ๑ - ๑๔ ๑๖ 
๒๐ เคลื่อนทีเ่ฉพาะกจิกองทพับก - - ๑๑ ๐ ๑๑ 
รวม ๓๘ ๔๐ ๑๗๓ ๒๗๔ ๕๒๕ 

ทีม่า: ส านกังานกสทช. (๒๕๕๕) 

นอกจากนี้ ในช่วงก่อนปีพ.ศ.๒๕๕๕ ยังมีผู้ครอบครองคลื่นและใช้คลื่นความถี่
วทิยุกระจายเสยีงอีกกลุ่มหนึ่งประกอบกิจการประเภทวทิยุชุมชน โดยอาศยัช่วงของคลื่นที่ว่างมาใช้
ประกอบกจิการนับแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มสีถานีวทิยุชุมชนที่ได้รบัสทิธิ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวจาก กทช. รวม ๖,๕๙๙ สถานี โดยประมาณครึ่งหน่ึงของจ านวนสถานี
วิทยชุุมชนทัง้หมดตัง้อยู่ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  

ภาพที ่๕ จ านวนสถานีวทิยุทีไ่ดร้บัสทิธอิอกอากาศในลกัษณะชัว่คราว 

แบ่งตามภมูภิาค ณ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. การเข้าถึงส่ือ 

ในช่วงก่อนเริม่แผนกจิการโทรทศัน์เป็นกจิการที่สามารถเขา้ถงึประชาชนได้มากที่สุด 
(รอ้ยละ ๙๘ ของประชากรทัง้หมด) รองลงมาคอืกจิการวทิยุกระจายเสยีง  (รอ้ยละ ๖๒ ของประชากร
ทัง้หมด) กิจการสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เ น็ต ตามล าดับ กิจการโทรทัศน์และกิจการ
วิทยกุระจายเสียงจึงนับเป็นสือ่ทีมี่อิทธิพลสงูสดุต่อการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน (กสทช. 
๒๕๕๔) 

 
ภาพที ่ ๖ สดัส่วนการรบัชมโทรทศัน์ผ่านระบบต่างๆของประชาชนไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ครวัเรอืนในประเทศไทยสามารถรบัชมโทรทศัน์ในประเทศไทยได้ผ่าน ๓ ช่องทางคอื 
(๑) ผ่านระบบภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) หรอืที่เรยีกกันทัว่ไปว่าฟรีทีวี (Free TV) คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๘ ของครวัเรอืนทัง้หมด (๒) ผ่านระบบเคเบิ้ล (Cable Television) คดิเป็นรอ้ยละ ๒๘.๗ ของครวัเรอืน
ทัง้หมด และ (๓) ผ่านระบบดาวเทยีม (Satellite Television) คดิเป็นรอ้ยละ ๒๕.๕ ของครวัเรอืนทัง้หมด จงึ
กล่าวไดว้่าโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิหรอืฟรทีวียีงัคงเป็นระบบหลกัที่ประชาชนเลอืกใชใ้นการรบัชม แต่หาก
พจิารณาการออกอากาศในเชงิเทคนิคจะเหน็ไดว้่า ผูช้มโทรทศัน์ในกิจการไม่ใช้คลืน่ความถี ่(เคเบ้ิล
ทีวีและทีวีดาวเทียม) มีสดัส่วนการรบัชมมากกว่าโทรทศัน์ทีใ่ช้คลืน่ความถีใ่นการออกอากาศ 
ทัง้น้ีเนือ่งจากประชาชนเห็นว่าการรบัชมรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีมีความ
คมชดัของภาพในทุกช่องรายการมากกว่าการรบัชมผ่านเสาอากาศในระบบภาคพ้ืนดินทีม่อีาคาร
บดบงัสญัญาณมากขึน้และมกีารปรบัปรุงหรอืขยายโครงข่ายส่งสญัญาณน้อยมากเนื่องจากผู้ประกอบ
กจิการโครงข่ายเลง็เห็นว่ากิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดนิของประเทศไทยจะมกีารเปลี่ยนผ่านระบบการ
ออกอากาศจากระบบแอนะลอ็กสู่ระบบดจิติอล  

ครวัเรอืนในประเทศไทยมแีนวโน้มรบัสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ผ่านเสาอากาศในระบบ
ภาคพื้นดนิลดลงอย่างต่อเนื่อง จากขอ้มูลการรบัสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ของครวัเรอืนถงึปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
พบว่าแนวโน้มสดัส่วนครวัเรอืนทีร่บัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านเสาอากาศ (ระบบภาคพืน้ดนิ) ลดลงจากรอ้ย
ละ ๘๖ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เหลือเพียงร้อยละ ๓๖ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในขณะที่สดัส่วนครวัเรอืนที่รบั
สญัญาณโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทยีมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ ๓ เป็นรอ้ยละ ๔๕ ในช่วงเวลาเดยีวกนัจนเป็น
ช่องทางหลกัทีค่รวัเรอืนส่วนใหญ่ใชใ้นการรบัสญัญาณวทิยุโทรทศัน์มากทีสุ่ด การปรบัตวัของครวัเรอืน
ในช่วงดังกล่าวจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและกิจการที่
เกีย่วเนื่อง เช่น ตวัแทนขายกล่องและจานรบัสญัญาณดาวเทยีม ผูผ้ลติเนื้อหารายการ เป็นตนั แต่กเ็ป็น
ข้อจ ากดัทีส่ าคญัในของการเปลีย่นผ่านสู่ระบบการรบัส่งสญัญาณวิทยุโทรทศัน์แบบภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลในเวลาต่อมา เนือ่งจากครวัเรือนอาจไม่เหน็ถึงความจ าเป็นต้องเปลีย่นไปใช้ระบบ
การรบัส่งสญัญาณดงักล่าวเพราะตนสามารถรบัสญัญาณวิทยุโทรทศัน์ช่องต่างๆผ่านดาวเทียม
ได้ชดัเจนอยู่แล้ว 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
ภาพที ่๗ สดัส่วนการรบัชมโทรทศัน์ผ่านระบบต่างๆของประชาชนไทยระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ 

ทีม่า: ขอ้มลูจาก AGB Nielsen Media Research อา้งถงึในพริงรอง รามสตู (๒๕๕๖) 

ในส่วนของกจิการวทิยุกระจายเสยีงนัน้ ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึคลื่นวทิยุไดเ้ป็นจ านวน
มากทัง้สถานีวิทยุ FM สถานีวิทยุ AM และสถานีวิทยุชุมชนซึ่งออกอากาศในระบบ FM ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเรว็ภายหลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๔๐ แมว้่าการเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ของสถานี
วิทยชุุมชนจะท าให้ประชาชนผู้รบัฟังมีทางเลือกในการรบัฟังสถานีวิทยุเพิม่ข้ึน แต่กมี็ผลกระทบ
ให้การเข้าถึงคลืน่วิทยุ FM คลืน่เดิมด้อยลงไปมาก เนื่องจากปัญหาการรบกวนคลื่นวทิยุจากสถานี
วทิยุชุมชนที่มจี านวนมากในขณะที่ช่องความถี่ในกจิการวทิยุกระจายเสยีงมจี ากดัและการที่สถานีวทิยุ
ชุมชนบางแห่งออกอากาศดว้ยก าลงัส่งทีส่งูครอบคลุมรศัมกีารออกอากาศในวงกวา้ง 

๒. ความหลากหลาย 

ในช่วงก่อนมแีผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ฉบบัที่ ๑ ประชาชน
ชาวไทยมทีางเลอืกในการรบัชมโทรทศัน์ค่อนขา้งจ ากดัเพยีงช่องฟรทีวี ี๖ ช่องเท่านัน้ แมจ้ะมทีางเลอืก
อื่นเพิม่เตมิจากทัง้ช่องรายการในเคเบิล้ทวีแีละช่องรายการทวีดีาวเทยีม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัรบัชม
ช่องฟรทีีวี ๖ ช่องดงักล่าวเป็นหลกั การเป็นสมาชิกเคเบิ้ลทีวีหรอืติดตัง้ระบบรบัสญัญาณจากจาน
ดาวเทยีมกเ็พยีงเพื่อใหส้ามารถรบัชมสญัญาณช่องฟรทีวีทีัง้ ๖ ช่องใหช้ดัเจนกว่าเดมิเท่านัน้ นอกจากนี้
ช่องรายการทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดคือช่องรายการทีด่ าเนินการผ่านสัญญาสัมปทานจาก
หน่วยงานของรฐั คือ ช่อง ๓ และช่อง ๗ ซึง่มีสดัส่วนผู้รบัชมรวมกนัเกินครึง่หนึง่ของผู้ชมทัง้
ประเทศ เมื่อรวมสถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง ๕ ด้วยจะมสีดัส่วนผู้รบัชมรวมกนัถงึรอ้ยละ ๗๕ 
ซึง่นบัว่ามกีารกระจกุตวัสงูมากซึง่นับเป็นปัญหาส าคญัหนึ่งอนัเป็นทีม่าของการปฏริปูสื่อในเวลาต่อมา 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที ่ ๘ สดัส่วนผูช้มของแต่ละสถานีของปี ๒๕๔๔ (วงใน) และ ๒๕๔๕ (วงนอก)  

ทีม่า : AcNielsen (๒๕๔๕) อา้งถงึในสมเกยีรต ิตัง้กจิวนิชย ์(๒๕๔๗) 

การทีป่ระชาชนมคีวามนิยมรบัชมรายการโทรทศัน์ของช่อง ๓ และช่อง ๗ มากเนื่องจาก
ทัง้ ๒ ช่องดงักล่าวมสีดัส่วนรายการประเภทบนัเทงิและโฆษณารวมกนัเกอืบรอ้ยละ ๘๐ ในทัง้ช่วงวนั
ธรรมดาและวนัเสารอ์าทติย ์สถานการณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประชาชนมีทางเลือกในการรบัชม
ประเภทรายการทีจ่ ากดัมาก โดยเน้ือหารายการส่วนใหญ่ทีมี่การออกอากาศเป็นรายการบนัเทิง 

 

ตาราง ๒ สดัส่วนรายการจ าแนกตามประเภทรายการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วนัธรรมดา 

ช่อง ข่าว สาระ บนัเทิง โฆษณา 
๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ 

๓ ๑๔.๔๖ ๑๑.๑๕ ๑๖.๙๑ ๑๙.๗๑ ๕๔.๕๖ ๕๕.๖๓ ๑๔.๘๙ ๑๓.๕๑ 
๕ ๑๒.๐๙ ๑๒.๙๑ ๓๘.๐๒ ๓๗.๕๔ ๓๖.๓๔ ๓๖.๕๓ ๑๓.๕๕ ๑๓.๐๒ 
๗ ๑๕.๗๐ ๑๔.๖๙ ๑๔.๖๓ ๑๒.๒๑ ๕๑.๑๔ ๕๔.๗๓ ๑๘.๕๔ ๑๘.๓๗ 
๙ ๑๕.๔๙ ๑๔.๙๕ ๔๒.๘๓ ๓๙.๔๔ ๒๘.๙๑ ๓๑.๓๘ ๑๒.๗๗ ๑๔.๒๔ 
๑๑ ๒๓.๐๔ ๒๓.๔๑ ๖๗.๖๕ ๔๒.๙๔ ๙.๓๑ ๓๓.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ITV ๓๘.๙๖ ๓๗.๐๔ ๓๖.๓๙ ๓๐.๓๑ ๑๒.๓๑ ๑๑.๖๕ ๑๒.๓๕ ๒๑.๐๐ 

วนัหยุด 
ช่อง ข่าว สาระ บนัเทิง โฆษณา 

๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ 
๓ ๔.๙๓ ๗.๐๘ ๑๕.๘๕ ๑๕.๒๗ ๖๒.๘๖ ๖๔.๖๖ ๑๖.๓๗ ๑๓.๐๐ 
๕ ๘.๙๕ ๘.๘๙ ๓๐.๒๕ ๒๙.๔๘ ๔๖.๔๐ ๔๕.๖๐ ๑๔.๔๐ ๑๖.๐๔ 
๗ ๙.๗๕ ๑๐.๗๖ ๑๒.๔๕ ๙.๗๘ ๖๒.๕๗ ๖๓.๗๒ ๑๒.๒๔ ๑๕.๗๕ 
๙ ๓.๒๒ ๓.๓๗ ๒๙.๑๑ ๓๕.๐๕ ๕๒.๐๗ ๔๖.๔๖ ๑๕.๖๑ ๑๕.๑๓ 
๑๑ ๑๙.๒๐ ๒๘.๐๕ ๗๗.๐๑ ๓๔.๗๘ ๓.๘๐ ๓๗.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ITV ๑๘.๖๗ ๒๙.๔๖ ๕๕.๙๕ ๒๙.๕๖ ๑๓.๙๖ ๑๓.๒๘ ๑๑.๔๕ ๒๗.๗๐ 

หมายเหตุ : ใชผ้งัรายการเดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ทีม่า : กรมประชาสมัพนัธ ์(๒๕๔๕) อา้งถงึในสมเกยีรต ิตัง้กจิวนิชย ์(๒๕๔๗) 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ถงึ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชนจ านวนมากเปลีย่นมาติดตัง้และรบัชมรายการในช่องทีวีดาวเทียมมาก
ข้ึน ทัง้น้ีเนือ่งจากช่องฟรีทีวี ๖ ช่องหลกัมีข้อจ ากดัในการให้ข้อมูลข่าวสารทีร่อบด้านและทนั
สถานการณ์ จงึท าใหส้ดัส่วนจ านวนครวัเรอืนทีร่บัชมรายการโทรทศัน์ผ่านทวีดีาวเทยีมเพิม่สูงขึ้นเป็น
ร้อยละ ๔๕ จงึเป็นปรากฎการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากดัทางด้านเสรภีาพในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารทางโทรทศัน์ผ่านช่องรายการทีฝ่่ายรฐัเป็นเจา้ของ และความต้องการแสวงหาขอ้มลูที่รอบด้าน
และทนัเหตุการณ์ของประชาชนจากทัง้ช่องรายการข่าว เช่น ช่องข่าวของส านักข่าวเนชัน่ และช่อง
รายการที่อิงกบัแนวคดิทางการเมอืงใดแนวคดิหนึ่ง เช่น ช่อง ASTV ช่อง PTV (ต่อมาเป็นช่อง D-station, 

People Channel และ Asia Update ตามล าดบั) เป็นตน้ 

๓. ความสามารถรู้เท่าทนัส่ือ 

สือ่วิทยุและโทรทศัน์นับเป็นสือ่ทีมี่อิทธิพลต่อความคิด ความเชือ่  ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผู้รบัสือ่สงูมาก โดยธรรมชาตผิูส้่งสารยอ่มตอ้งพฒันาสารของตนใหผู้ร้บัสารมคีวามเชื่อ
หรอืมทีศันคติที่คล้อยตามเพื่อผลประโยชน์ของผู้ส่งสารทัง้ในเชิงการเมอืง การโฆษณาสินค้า การ
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของตน (เช่น เพลง ยา เป็นต้น) การสร้างเรตติ้ง หรอืการท าให้ผู้รบัชมมี
อารมณ์ร่วมกบัรายการเพื่อใหเ้กดิการรบัชมซ ้า ผ่านการผลติซ ้าทางความคดิ เป็นต้น ผูร้บัสื่อจึงอาจตก
เป็นเหยือ่ของผูส้่งสารไดไ้มย่ากหากขาดวจิารณญาณในการรบัฟังหรอืรบัชมสื่อ 

การส่งเสริมการรู้เท่าทนัสือ่ในประเทศไทยเริม่ข้ึนในวงแคบเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยเป็นการพฒันาแบบไม่ต่อเนือ่ง จากการสนับสนุนโครงการการรู้เท่าทนัสื่อผ่านองค์กรที่ไม่ใช่
องคก์รการศกึษาของประเทศโดยตรง  การขบัเคลื่อนส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ด าเนินการโดยองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครฐั และนักวิชาการ โดยมี
ส านักงานสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลกัทีใ่หก้ารสนับสนุนสถาบนัสื่อเพื่อ
เด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (Foundation for Media Literacy) ในโครงการเสริมสร้าง
สื่อมวลชนศกึษาเพื่อสุขภาวะ (Media Monitor) และการสรา้งองคค์วามรูก้ารรูเ้ท่าทนัสื่อผ่านเวบ็ไซต์แหล่ง
เ รีย น รู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ แ ล ะส า รสน เทศแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  ( Media and Information Literacy Thailand) หรือ 
www.milthailand.org รวมทัง้สนับสนุนการสรา้งกลไกในระดบัชาต ิคอื การจดัตัง้กองทุนพฒันาสื่อปลอดภยั
และสรา้งสรรค ์

๔. การได้รบัความคุ้มครอง 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยยงัขาดกลไกในการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสือ่อย่างเป็นระบบทัง้ในเชิงรกุเพือ่ป้องกนัพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การเอา
รดัเอาเปรียบผู้บริโภคของผู้ประกอบกิจการ และในเชิงรบัเพือ่เยียวยาและแก้ไขปัญหาให้กบั
ผู้บริโภคทีไ่ด้ร ับผลกระทบ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวชิาชพีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ในหลายด้านอย่าง
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กว้างขวาง อาทเิช่น ความบกพร่องในการส่งสญัญาณของช่องโทรทศัน์ในระบบภาคพื้นดิน ปัญหา
คลื่นวทิยุชุมชนรบกวนคลื่นวทิยุหลกัจนไม่สามารถรบัฟังได ้ปัญหาการไม่ใหบ้รกิารอย่างครบถ้วนตาม
สญัญาหรอืการเรยีกเก็บค่าบรกิารที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบการเคเบิ้ลทวีแีละทวีดีาวเทยีมบางราย 
การโฆษณาแฝงในเนื้อหารายการ การบิดเบือนข้อมูลหรอืการน าเสนอข้อมูลแบบเลอืกปฏิบตัิ การ
โฆษณาชวนเชื่อเกนิจรงิของผลติภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพซึง่มผีลต่อความปลอดภยัและสุขภาพของ
ผูร้บัสื่อ เป็นตน้  

 

 

๑.  แหล่งรายได้ของกิจการวิทยกุระจายเสียงและกิจการวิทยโุทรทศัน์ 

แหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการวทิยุโทรทศัน์ประกอบดว้ย 
๕ แหล่งคอื (๑) รายได้จากการโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลกั โดยเฉพาะในกจิการวทิยุกระจายเสยีงและ
กจิการวทิยุโทรทศัน์ทีใ่ชค้ลื่นความถี่ (๒) รายไดจ้ากการสมคัรสมาชกิและค่าสมาชกิ ซึง่เป็นรายไดห้ลกั
ของกจิการวทิยุโทรทศัน์และกจิการที่ไม่ใชค้ลื่นความถี่ในระบบบอกรบัสมาชกิ (๓) รายไดจ้ากการขาย
หรอืให้เช่าอุปกรณ์สญัญาณซึ่งเป็นรายได้หลกัของกิจการวทิยุโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในระบบ
ดาวเทยีม (๔) รายไดจ้ากการบรจิาคซึง่เป็นแหล่งรายไดใ้นกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
เพื่อชุมชน ศาสนา และการเมอืง (๕) รายไดจ้ากแหล่งงบประมาณภาครฐั ซึง่เป็นแหล่งรายไดส้ าคญัใน
กจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทศัน์เพื่อสาธารณะของหน่วยงานภาครฐั 

นอกจากรายไดจ้ากการโฆษณาจะเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของกจิการวทิยุกระจายเสยีง
และกจิการวทิยโุทรทศัน์ในเชงิธุรกจิแลว้ หากพจิารณาเทยีบกบัมลูค่าตลาดโฆษณารวมของประเทศไทย
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท พบว่ารอ้ยละ ๖๑ ของมลูค่าตลาดโฆษณาดงักล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผ่านกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ส่วนกิจการวิทยุกระจายเสีย งได้รบั
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ ๖ สะทอ้นใหเ้หน็ว่ากจิการวทิยุโทรทศัน์ระบบภาคพืน้ดนิมี
อทิธพิลต่อสงัคมสูงมากจงึเป็นเหตุใหส้นิค้าและบรกิารต่างๆยนิดทีุ่มเทงบประมาณการประชาสมัพนัธ์
ผ่านช่องทางน้ีเป็นสื่อหลกัในการประชาสมัพนัธ ์

กจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยุโทรทศัน์ของประเทศไทยพึง่พงิรายไดห้ลกัจาก
เงนิค่าโฆษณาจากสนิค้าและบรกิารต่างๆ (ยกเว้นกรณีกิจการประเภทบอกรบัสมาชกิ) เมื่อพจิารณา
งบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ัง้หมดของประเทศในสื่อต่างๆ จะพบว่ากิจการวิทยโุทรทศัน์
ครองส่วนแบ่งตลาดในการได้รบัเงินค่าโฆษณาสูงทีสุ่ดโดยมีส่วนแบ่งรายได้เกินกึง่หนึ่งของ
งบประมาณในการโฆษณาทัง้ประเทศ ด้วยเหตุผลดงักล่าวจงึท าให้กิจการโทรทศัน์เป็นกิจการที่มี
ความสามารถในการท าก าไรสูงและเป็นทีส่นใจของผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก แต่มขีอ้จ ากดัในด้าน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

การเขา้ถงึทรพัยากรคลื่นความถีส่ าหรบัการออกอากาศ ผูป้ระกอบกจิการส่วนใหญ่จงึมโีมเดลธุรกจิแบบ
เป็นผูร้บัสมัมปทานช่อง เป็นผูเ้ช่าช่วงเวลาการออกอากาศ เป็นผูร้่วมพฒันารายการ หรอืเป็นผู้รบัจ้าง
ผลติรายการ เป็นตน้ ผลตอบแทนจากการประกอบกิจการจึงตกอยู่กบั ๓ กลุ่มหลกั คือ หน่วยงาน
ของรฐัทีเ่ป็นเจ้าของช่องรายการ ธรุกิจเอกชนทีเ่ป็นคู่สมัปทาน และกลุ่มผูผ้ลิตรายการ โดยสอง
กลุ่มแรกได้รบัผลตอบแทนจากการผกูขาดสิทธิในการใช้คลืน่ความถีแ่ละสิทธิในการบริหารการ
ใช้คลืน่ความถี ่

 
ภาพที ่๙ ส่วนแบ่งของงบประมาณโฆษณาของทัง้ประเทศจ าแนกตามสื่อประเภทต่างๆ 

ทีม่า: รายงานประจ าปี บมจ.อสมท. (๒๕๕๔) 
 

๒. กิจการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในระบบภาคพื้นดิน 

กจิการโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศในระบบภาคพืน้ดนิ หรอืใชค้ลื่นความถี ่แบ่งออกไดเ้ป็น ๓ 
ประเภท คอื (๑) กจิการโทรทศัน์ทีด่ าเนินการโดยภาคเอกชน ไดแ้ก่ ช่อง ๓ และ ช่อง ๗ ซึง่ด าเนินการ
ภายใต้สญัญาสมัปทานจากองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) และกองทพับก ตามล าดบั 
(๒) โทรทศัน์สาธารณะ ไดแ้ก่ ไทยทวีเีสร  ีหรอื Thai PBS ทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ตามกฎหมายเพื่อเป็นโทรทศัน์
สาธารณะ (๓) โทรทศัน์ทีด่ าเนินการโดยภาครฐั ไดแ้ก่ สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง ๕ หรอื ททบ.
๕ ซึง่ด าเนินการโดยกองทพับก โมเดิรน์ไนน์ทวี ี(ช่อง ๙) ซึง่ด าเนินการโดยองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (อสมท.) และสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (สทท.๑๑ หรอื NBT)  โดยใน
กรณีของ ททบ.๕ และโมเดริน์ไนน์ทวี ีแมจ้ะเป็นการบรหิารโดยภาครฐัแต่เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่
เป็นการผลติและเช่าช่วงเวลาออกอากาศโดยภาคเอกชน (ยกเวน้รายการข่าว) โดยโครงสร้างดงักล่าว
ท าให้ไม่มีความเป็นไปได้ทีกิ่จการโทรทศัน์รายใหม่จะสามารถเข้าสู่ตลาดเนือ่งจาก ไม่มีคลืน่
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ความถีแ่ละสญัญาสมัปทานกบัหน่วยงานภาครฐัทีถื่อครองคลืน่ความถี ่และไม่สามารถเข้าถึง
บริการโครงข่ายได้เนือ่งจากผู้ให้บริการโครงข่ายกบัผูป้ระกอบกิจการเป็นรายเดียวกนั 

 
ภาพที ่๑๐ โครงสรา้งกจิการวทิยโุทรทศัน์ทีอ่อกอากาศในระบบภาคพืน้ดนิในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในส่ วนของโทรทัศน์ที่ด า เนินการโดยเอกชนนั ้น  สัญญาสัมปทานสุดท้ายที่
สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง ๓ ในนามบจ.บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต์ได้ท ากบัอสมท.จะมผีลสิ้นสุดใน
วนัที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสญัญาสมัปทานฉบบัสุดทา้ยที่สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง ๗ 
ในนามบจ.กรุงเทพโทรทศัน์และวทิยุได้ท ากบัสถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก จะมผีลสิ้นสุดในปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ โดยสญัญาสมัปทานของทัง้ช่อง ๓ และช่อง ๗ ได้จดัท าก่อนการประกาศและบงัคบัใช้ของ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิรปูสือ่ กิจการวิทยโุทรทศัน์ และองคก์รจดัสรรคลืน่ความถี ่สญัญา
สมัปทานทัง้สองจงึยงัคงไดร้บัความคุม้ครองถงึในปัจจบุนั 

 

๓. อ านาจเหนือตลาดในกิจการวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

ในช่วงก่อนการบงัคบัใช้แผนแม่บทกิจการวทิยุกระจายเสยีงและกิจการวทิยุโทรทศัน์
ฉบบัที ่๑ สถานีโทรทศัน์มีอ านาจต่อรองเหนือผู้ประกอบการอืน่ๆสูงมาก ทัง้ในด้านการก าหนด
อตัราโฆษณา และเงือ่นไขการผลิตและออกอากาศรายการ ซึ่งท าให้สถานีโทรทศัน์หลายแห่งมี
อตัราผลประกอบการต่อเงนิลงทุนในระดบัทีส่งูมาก และมแีนวโน้มน าเสนอรายการบนัเทงิในสดัส่วนทีสู่ง 
แต่มรีายการเพื่อการศกึษาหรอืสาระต่างๆลดลง โดยประชาชนหลายกลุ่มเช่น เดก็ ผูสู้งอายุ และผูข้าด
ก าลงัซือ้อาจเสยีโอกาสในการรบัชมรายการทีเ่หมาะสมกบัตน ทัง้นี้เพราะการพฒันารายการโทรทศัน์จะ
องิกบัระบบเรตติ้งซึง่ตอบสนองการโฆษณาสนิค้าใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายผู้รบัชมทีร่ายการสามารถหา
โฆษณาไดไ้มย่าก 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๔. การกระจกุตวัของผูป้ระกอบกิจการวิทยโุทรทศัน์ 

แมจ้ะมกีจิการวทิยุโทรทศัน์ภาพพื้นดนิจ านวน ๕ สถานีที่สามารถแสวงหารายได้จาก
การโฆษณาได ้แต่มลูค่าของค่าใชจ้่ายในการโฆษณากว่ารอ้ยละ ๖๐ ของมลูค่าตลาดโฆษณาทัง้หมดใน
กิจการวิทยุโทรทศัน์ที่ใช้คลื่นความถี่ เป็นของสถานีรายใหญ่สองช่องที่ด าเนินงานโดยภาคเอกชน 
สะทอ้นถงึการกระจุกตวัของรายไดจ้ากการโฆษณา รวมถงึการเป็นผูม้อี านาจเหนือตลาดของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์ทัง้สองแห่ง 

 
ภาพที ่๑๑ การกระจกุตวัของส่วนแบ่งตลาดและส่วนแบ่งผูช้มในกจิการวทิยุโทรทศัน์ 

ทีม่า : อสมท. (๒๕๕๔) รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๕. โทรทศัน์ท่ีออกอากาศในระบบเคเบ้ิลและดาวเทียม 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กิจการโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศโดยไม่ใช่คลืน่ความถีมี่
แนวโน้มการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเขตพ้ืนทีช่นบทและพ้ืนทีช่านเมือง เนื่องจาก 
(๑) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่ให้บรกิารของโทรทศัน์ที่ออกอากาศในระบบภาคพื้นดนิ ในเขตพื้นที่
ดงักล่าวจงึมคีุณภาพสญัญาณในระบบภาคพืน้ดนิทีไ่มด่ ีจงึเป็นแรงผลกัดนัส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเลอืก
ที่จะเป็นสมาชิกหรอืติดตัง้จานดาวเทียมเพื่อรบัชมโทรทศัน์ที่มคีุณภาพสญัญาณที่ดีกว่า (๒) ช่อง
รายการของกิจการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มีมากกว่ากิจการโทรทัศน์ที่
ออกอากาศในระบบภาคพื้นดนิ (๓) ช่องรายการบางช่องในทวีดีาวเทียมหรอืเคเบิ้ลทวีมีกีลุ่มผู้ชมที่
ตอ้งการรบัชมเป็นจ านวนมาก เช่น ช่องกฬีาหรอืช่องภาพยนตรใ์นเคเบลิทวี ีช่องทีวดีาวเทยีมทีม่เีนื้อหา
ทางการเมอืงหรอืทางศาสนา เป็นต้น (๔) การเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการทวีดีาวเทยีมและช่องรายการที่
ออกอากาศในทีวีดาวเทียมท าให้ผู้รบัชมมีทางเลือกมากขึ้นและผู้ประกอบกิจการมกีารแข่งขันกัน
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มเพิม่ขึน้ โดยในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๔ มจี านวนผูป้ระกอบกจิการรวม ๙๕๕ 
ราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในขัน้ตอนการพจิารณาอนุญาตประกอบกจิการ (๔๒๙ ราย) และ
ขัน้ตอนการทดลองแพรภ่าพออกอากาศ (๔๑๓ ราย) 



 

19 
 
 

รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๖. อ านาจเหนือตลาดของกิจการโทรทศัน์ระบบบอกรบัสมาชิก 

โครงสรา้งของตลาดโทรทศัน์ระบบบอกรบัสมาชกิของประเทศไทยประกอบดว้ยตลาด
สองระดบัคอื ตลาดระดบัประเทศ และตลาดระดบัทอ้งถิน่ โดยในระดบัประเทศนัน้ มีบริษทัรายใหญ่
เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียว จึงมีอ านาจเหนือตลาด สามารถข้ึนราคาค่าบริการได้หลาย
ครัง้ และสามารถปรบัผงัรายการทีล่ดทางเลือกของผู้บริโภค (กลุ่มทีซ้ื่อแพค็เกจราคาต า่ถึงปาน
กลาง) ส่วนระดบัท้องถิน่มีผู้ประกอบการจ านวนมากแต่มีขนาดเลก็ โดยผู้ประกอบการรายย่อย
เหล่านี้จะประสบปัญหาในการแข่งขนัอย่างเสมอภาคกับผู้ประกอบการในตลาดระดบัประเทศหลาย
ประการ เช่น การไม่สามารถวางเครอืข่ายเพื่อใหบ้รกิารในบางพืน้ทีไ่ด ้และการไม่สามารถซือ้รายการที่
เป็นทีน่ิยมจากต่างประเทศได ้เนื่องจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดซ้ือ้เหมารายการนัน้ไวแ้ลว้ 

๗. กิจการวิทยกุระจายเสียง (คล่ืนหลกั) 

แม้ว่าคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงทัง้หมดจะถูกครอบครองและเป็นเจ้าของโดย
หน่วยงานรฐัแต่สถานีวทิยุเอฟเอม็ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ (รอ้ยละ ๘๗.๕๐) ด าเนินการโดย
กิจการเอกชน ส่วนในเขตภูมภิาคสถานีวทิยุเอฟเอ็มส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๗) ก็ด าเนินการโดยกิจการ
เอกชนเช่นกนั  

ตาราง ๓ ลกัษณะการด าเนินงานของสื่อวทิย ุพ.ศ. ๒๕๔๕ 

ลกัษณะการด าเนินงาน สถานีวิทยุ AM.* สถานีวิทยุ FM. 
กรงุเทพ ฯ ภมิูภาค กรงุเทพฯ ภมิูภาค 

รฐัด าเนินการเอง ๒๓ N.A. ๕ ๙๐ 
เอกชนด าเนินการ ๑๕ N.A. ๓๕ ๑๘๓ 
รวม (สถานี) ๓๘ ๑๗๓ ๔๐ ๒๗๓ 
หมายเหตุ : *กรมประชาสมัพนัธด์ าเนินการใหบ้รกิารวทิย ุAM. ทัง้ ๕๕ สถานีเองทัง้หมด 
ทีม่า : กรมประชาสมัพนัธอ์า้งถงึใน สมเกยีรต ิตัง้กจิวนชิย ์

๘. ปัญหาในกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ความไม่เท่าเทยีมและเป็นธรรมในการจดัสรรคลื่นความถี่ในอดตีทีผ่่านมาทีเ่น้นจดัสรร
ใหก้บัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวกบัความมัน่คงและหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ ซึง่หน่วยงานดงักล่าวได้มกีาร
ให้สมัปทานเพือ่การประกอบการในเชิงพาณิชยที์อ่าจจะเป็นการผิดวตัถปุระสงคใ์นการอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ความถี ่นอกจากนี้ในบางพื้นที่มแีนวโน้มการกระจุกตวัที่สูงขึ้นของผู้ประกอบกิจการ เช่น 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และยงัมปัีญหาทีเ่กี่ยวกบัการขยายตวัเป็นเครอืข่ายสถานีวทิยุระดบัประเทศ
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  การผนวกกันในแนวดิง่ระหว่างธุรกิจสถานีวิทยุกบัธุรกิจบันเทิง
โดยเฉพาะค่ายเพลงต่างๆ ซึ่งท าให้ลดโอกาสในการเขา้สู่ตลาดของผู้ผลติเพลงที่ไม่ได้ท าธุรกจิวทิยุ  
และเป็นการลดทางเลอืกและความหลากหลายส าหรบัผูบ้รโิภค 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๙. กิจการวิทยกุระจายเสียงชุมชน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มผีูแ้จง้ความประสงคป์ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงชุมชนจ านวน 
๖,๕๐๔ ราย ลดลงเลก็น้อยจากจ านวน ๖,๕๙๙ แห่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ โดยภาคทีม่สีถานีวทิยุชุมชนมาก
ทีสุ่ดคอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้กรงุเทพฯและปรมิณฑล 
ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ตามล าดบั 

 
ภาพที ่ ๑๒ จ านวนสถานีวทิยทุีไ่ดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวแบ่งตามภมูภิาค  

(ขอ้มลู ณ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ทีม่า : ขอ้มลูจาก กสทช. (เดมิ กทช.) 

อย่างไรกด็ถีงึแมป้ระเทศไทยจะมจี านวนวทิยุชุมชนถงึราว ๗,๐๐๐ สถานีในช่วงหลงัปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่สถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่กลบัด าเนินการในรปูแบบสถานีวิทยุธุรกิจหรือสถานี
วิทยซึุง่มีเน้ือหาฝักใฝ่และด าเนินการเพือ่ผลประโยชน์ทางการเมือง โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สหพนัธ์
วทิยุชุมชนแห่งชาต ิ(สวชช.) ไดท้ าการส ารวจสถานีวทิยุชุมชนและพบว่ามปีระมาณ ๒๐๐ สถานีเท่านัน้
ทีไ่ดด้ าเนินการตามหลกัการพืน้ฐานของวทิยชุุมชนอยา่งแทจ้รงิ (พริงรอง รามสตูร ๒๕๕๖) 

๑๐. เสรีภาพในการประกอบกิจการกระจายเสียง 

การที่หน่วยงานภาครฐัมีอ านาจในการถือครองคลื่นความถี่แต่เพียงฝ่ายเดียวโดย
ปราศจากระยะเวลาทีแ่น่นอนในการใชป้ระโยชน์ในคลื่นความถี่ได้น ามาซึง่ปัญหาในเชงิการแข่งขนัและ
เชงิสงัคมหลายประการ ได้แก่ (๑) การผูกขาดการประกอบกิจการกระจายเสยีงที่ใช้คลื่นความถี่โดย
หน่วยงานภาครฐัเท่านัน้ (๒) การปิดกัน้เสรภีาพในการน าเสนอและแสดงความคดิเหน็ผ่านสื่อ (๓) การ
จ ากดัสทิธใินการรบัชมเนื้อหาทีม่คีวามหลากหลายต่อประชาชน (ส านกังาน กสทช. ๒๕๕๕) 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

การจดัสรรคลื่นความถี่ที่ถูกก าหนดให้เป็นทรพัยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะนัน้ไดม้กีารบญัญตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๔๐ เป็นฉบบัแรก โดยก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๐ ว่า “คลื่นความถีท่ีใ่ชใ้นการส่งวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์และวทิยุโทรคมนาคม เป็นทรพัยากรสื่อสารของชาตเิพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้มอีงค์กร
ของรัฐที่มีความเป็นอิสระท าหน้าที่จ ัดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับดูแลการประกอบกิ จการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ” อนัเป็นทีม่าของ
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(คลืน่หลกั)และ
วิทยุโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินด าเนินการในรปูแบบสืบทอดจากการถือครองในอดีตโดยหน่วยงาน
ของรฐัต่างๆ โดยไม่มีระบบใบอนุญาต (Licensing) เป็นเพยีงการท าสญัญาสมัปทาน หรอืการรบัจา้ง
ผลติรายการ หรอืการแบ่งช่วงเวลามาด าเนินการ ส่วนในกจิการวทิยโุทรทศัน์ มเีพยีงสถานีวทิยโุทรทศัน์
ไทยพบีเีอสเท่านัน้ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีต่ามพรบ.องคก์รของตน 

ส่วนในกรณีเคเบิล้ทวีนีัน้ นับตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เริม่มผีูป้ระกอบกจิการระดบัทอ้งถิน่
ขนาดกลางถงึขนาดเลก็เริม่ต้นให้บรกิารเคเบิ้ลทวีผี่านสายเคเบิ้ลที่พาดตามเสาไฟฟ้าไปยงับ้านเรอืน
ของสมาชกิ โดยในช่วงแรกผู้ประกอบกิจการต้องได้รบัอนุญาตจากกรมประชาสมัพนัธ์เพื่อประกอบ
กจิการ แต่ภายหลงัพรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มผีลบงัคบัใช้ทางกรมประชาสมัพนัธ์ยุตหิน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
กจิการเคเบิล้ทวี ีจงึท าใหเ้กดิช่วงเวลาทีเ่ป็นสูญญากาศของกลไกการก ากบัดแูล กิจการเคเบ้ิลทีวี
จึงมีจ านวนเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

กิจการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมมกีารเติบโตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจากเทคโนโลยี
ดาวเทยีมถงึผูร้บัตามบา้นโดยตรง (Direct to Home: DTH) ถูกน ามาใชบ้รกิารดาวเทยีมแพร่ภาพกระจายเสยีง
โดยตรง (Direct Broadcast Satellite : DBS) ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัชมเนื้อหารายการผ่านการรบัสญัญาณ
แพรก่ระจายในแบบดจิติอลดว้ยความถี่ย่านไมโครเวฟดว้ยจานรบัสญัญาณดาวเทยีมซึง่มขีนาดเพยีง ๒-
๓ ฟุตและอุปกรณ์แปลงสญัญาณ (Decoder) การเพิม่จ านวนการรบัชมทวีดีาวเทยีมส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
(๑) การรบัชมโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิผ่านสายอากาศทีไ่ม่ชดั (๒) ความนิยมในช่องโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม
บางช่อง เช่น ASTV DMC TGN เป็นต้น และ (๓) พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

โทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถีที่มี่การบอกรบัสมาชิกหรือเรียกเกบ็ค่าบริการอืน่สามารถหารายได้
จากการโฆษณาได้ไม่เกิน ๖ นาทีต่อชัว่โมง ท าให้มีผู้ประกอบกิจการจ านวนมากจัดตัง้
สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมข้ึนเพือ่ประกอบกิจการและหารายได้จากการโฆษณาหรือกระทัง่เพือ่น า
สินค้าในกิจการของตนมาโฆษณาในช่องโทรทศัน์ดาวเทียมทีต่นได้จดัตัง้ข้ึน 

ในกรณีของวทิยุชุมชนนัน้ภายหลงัพรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มผีลบงัคบัใช ้ภาคประชาชนได้
ตคีวามว่าประชาชนมสีทิธใินการเขา้ถงึและใช้คลื่นความถี่  อนัเป็นมูลเหตุเบื้องต้นของการก่อตัง้สถานี
วทิยุชุมชนขึ้นในประเทศไทย แต่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทศัน์แห่งชาต ิ(กสช.) จากคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ไม่สามารถกระท าให้
ส าเรจ็ลุล่วงไดถ้งึสองครัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยศาลปกครองไดว้นิิจฉัยว่ากระบวนการ
สรรหา กสช. ทัง้สองครัง้เป็นโมฆะ สถานการณ์ดงักล่าวท าให้สถานีวทิยุชุมชนมจี านวนเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าหน่วยงานภายใต้ กทช. คอื กองงานคณะกรรมการกิจการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์แห่งชาต ิ(กกช.) จะสัง่ระงบัการออกอากาศของวทิยุชุมชนบางแห่งดว้ยเหตุผลว่าประชาชนไม่
สามารถอ้างสทิธติามรฐัธรรมนูญได้เนื่องจากยงัไม่มอีงค์กรใหม่ท าหน้าที่จดัสรรคลื่นความถี่และออก
ใบอนุญาต แต่มตขิองคณะรฐัมนตรวีนัที ่๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มใีจความส าคญัว่าการหา้มไม่ให้
ประชาชนด าเนินการวทิยุชุมชนอาจเป็นการขดัต่อบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ การเกิดข้ึนของวิทยุชุมชน
ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงเป็นการจดัตัง้ตามหลกัการรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยปราศจาก
ระบบการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ แม้ว่าต่อมาในวนัที่ ๑๖ 
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คณะรฐัมนตรจีะมมีตใิหก้รมประชาสมัพนัธ์ขึน้ทะเบยีนวทิยุชุมชนและก ากบัดูแล
ด้านเนื้อหาและข้อก าหนดทางเทคนิค และอนุญาตให้มโีฆษณาได้ไม่เกิน ๖ นาทีต่อชัว่โมง ซึ่งในปี
เดยีวกนันัน้กรมประชาสมัพนัธ์ได้ประมาณการว่ามีวิทยุชุมชนประมาณ ๗,๐๐๐ สถานีกระจาย
เสียงอยู่ทัว่ประเทศ 

จากนัน้ในช่วงระหว่างเดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถงึเดอืน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กทช.
ได้ร่วมกบัคณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ให้ผู้ประกอบกิจการวทิยุชุมชนมาขึ้น
ทะเบยีน และได้มกีารออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงบรกิารชุมชนเป็นการชัว่คราว 
(อายุไม่เกิน ๑ ปี) ให้แก่สถานีวิทยุชุมชนจ านวน ๒ สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนคนแปลงยาว จ.
ฉะเชงิเทราและสถานีวทิยชุุมชนครสิเตยีนยะลา จ.ยะลา รวมถงึการใหส้ทิธทิดลองออกอากาศชัว่คราวใน
ระยะเวลา ๓๐๐ วนั (ขยายสทิธสิองครัง้) แก่สถานีวทิยกุระจายเสยีงขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้มาใหมอ่กี ๖,๕๕๙ 
สถาน ี
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒. การก ากบัการประกอบกิจการ 

ในช่วงก่อนมี กสทช. กิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักและกิจการวิทยุโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิของประเทศไทยมิได้มีหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกิจการ
รายต่างๆ มีเพียงการก ากบัดูแลการประกอบกิจการโดยหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผู้ครอบครอง
คลืน่ความถีนั่น้ การก ากบัดแูลการประกอบกิจการจึงข้ึนอยู่กบัเงือ่นไขแนบท้ายสญัญาสมัปทาน
และดลุยพินิจของผู้บริหารหน่วยงานรฐัทีเ่ป็นผู้ครอบครองคลืน่ความถี ่เช่น ส านักนายกรฐัมนตรี
ก ากบัดูแล อสมท. และกรมประชาสมัพนัธ์ กองทพับกก ากบัดูแล ททบ.๕ และช่อง ๗ เป็นต้น ในส่วน
ของการก ากบัเนื้อหารายการนัน้ไดม้กีารยกเลกิคณะกรรมการบรหิารวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
หรอื กบว. ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ (กบว. เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการควบคุมการด าเนินการของสถานีวทิยุ
และสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย โดยมอี านาจในการเซน็เซอรเ์นื้อหาและโฆษณาของรายการต่างๆ 
เป็นหน่วยงานที่มโีครงสร้างประกอบด้วยตวัแทนจากส่วนราชการรวม ๑๖ คน มนีายกรฐัมนตรเีป็น
ประธานกรรมการ) และมอบอ านาจให้แต่ละสถานีโทรทศัน์ตรวจสอบเนื้อหารายการของตนเอง โดยมี
คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์แห่งชาติ หรอืกกช. ซึ่งมกีองงานสนับสนุนอยู่ในกรม
ประชาสมัพนัธท์ าหน้าทีก่ ากบัดแูลเนื้อหารายการหลงัการออกอากาศ 

แม้ว่าในช่วง ๖ เดอืนแรกหลงัจากที่ กสทช. ชุดแรกได้เริม่ปฏบิตัิหน้าที่ในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จะไม่มกีารออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจดัท า
แผนแม่บทคลื่นความถี่กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แต่กสทช.กม็อี านาจและหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการวทิยุโทรทศัน์ทีม่อียู่
ก่อนหน้านี้ตามพรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบักิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่ ๓ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ เป็นแผนยทุธศาสตรก์ารด าเนินงาน
ในช่วงเวลา ๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) 
ส านักงาน กสทช. กรอบของแผนแม่บทดงักล่าวถูกก าหนดขึน้ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพรบ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยผ่าน
กระบวนการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง  

แผนแม่บทฯมุ่งให้ความส าคญักับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและ
กจิการโทรทศัน์ทีม่ผีลสบืเนื่องมาแต่อดตี โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งกลไกทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้สู่ระบบการอนุญาตการประกอบกจิการประเภทต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
ยงัมุ่งเน้นการวางรากฐานในการก ากบัดูแลกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ที่ต้องเริม่จากการ
พฒันากฎเกณฑ์และกลไกการก ากบัดูแล  การวางรากฐานในการคุ้มครองผู้บรโิภคและส่งเสรมิสิทธิ
เสรภีาพในการสื่อสาร ตลอดจนการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ะน าไปสู่การใชท้รพัยากรคลื่นความถี่ทีม่ ี
จ ากดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

 
แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์มหีลกัการหรอืเจตนารมณ์ทีส่ าคญั

ดงัต่อไปนี้ 

๑.๑ การพฒันาและการส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบ
กิจการ 

มุ่งเน้นการก ากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ เพื่อป้องกนั
การผูกขาด หรอืลด หรอืจ ากดัการแข่งขนั รวมถงึป้องกนัมใิห้มกีารครอบง าในลกัษณะที่เป็นการจ ากดั
โอกาส ในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารโดยมเีป้าหมายมใิห้มกีารครองสทิธขิา้มสื่อ รวมถงึมใิห้มกีารถอืครอง
ธุรกจิในกจิการทีเ่กี่ยวเนื่องกนั และเพิม่ความหลากหลายของขอ้มลูข่าวสารใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ
ไดอ้ยา่งเท่าเทยีมและทัว่ถงึ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๑.๒ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

มุ่งเน้นการบรหิารจดัการคลื่นความถี่ที่มอียู่อย่างจ ากดั ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ปราศจากการรบกวน เพื่อให้มกีารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรบัการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ อย่างเสรแีละเป็นธรรม และให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ได้อย่างเหมาะสม อนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ทัง้ที่ใช้คลื่นและไม่ใช้คลื่นความถี่ ครอบคลุมทุก
ประเภทกจิการอยา่งเสรแีละเป็นธรรม 

๑.๓ การจดัให้ภาคประชาชนได้ใช้คล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการบริการชุมชน 

มุง่ส่งเสรมิภาคประชาชนทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็นผูม้คีุณสมบตัใินการขอรบัใบอนุญาตใน
การใชค้ลื่นความถีป่ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ประเภทบรกิารชุมชน ในสดัส่วนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของคลื่นความถีใ่นแต่ละพืน้ทีข่องการอนุญาตประกอบกจิการ ทัง้นี้ โดยสอดคลอ้ง
ตามแผนแมบ่ทการบรหิารคลื่นความถี ่และไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกจิในการประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนตลอดจนการสนบัสนุนผูป้ระกอบกจิการบรกิารชุมชนใหม้คีุณภาพ 

 

 

วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ คือ 
ทรพัยากรสื่อสารของชาติได้รบัการจดัสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพการก ากบัดูแล
ค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิการแขง่ขนัอย่างเสรเีป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะผูบ้รโิภคได้รบั
ความคุ้มครอง ประชาชนมสีทิธเิสรภีาพในการสื่อสารและเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลายมคีุณภาพ 
อยา่งเท่าเทยีมและรูเ้ท่าทนั เพื่อวางรากฐานไปสู่สงัคมประชาธปิไตยทีม่เีอกภาพบนความหลากหลาย 

ภายใตว้สิยัทศัน์ดงักล่าว แผนแมบ่ทฯไดก้ าหนดพนัธกจิดงัต่อไปนี้ 
๑ จดัสรรทรพัยากรในการสื่อสารอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และครอบคลุมในทุกมติ ิ
๒ ก ากบัดแูลมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานการแขง่ขนัเสรเีป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

และค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน 
๓ คุม้ครองผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ และไมถู่กเอาเปรยีบ 
๔ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่

หลากหลายและมคีุณภาพ อยา่งเท่าเทยีมและรูเ้ท่าทนั 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

ภาพที ่ ๑๓ สรปุพนัธกจิและวสิยัทศัน์ของแผนแม่บทฯ 

แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ฉบบัที ่๑ มเีป้าประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
๑ ประชาชนไดร้บัประโยชน์จากการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละการอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ทีถู่กตอ้ง ทัว่ถงึ เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ 
๒ ผูบ้รโิภคไดร้บับรกิารและคุม้ครองมใิหถู้กเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการกระจาย

เสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๓ ประชาชนทุกภาคส่วนมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายอย่าง

เท่าเทยีม และสามารถใชค้ลื่นความถีใ่นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
๔ ผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์มกีารแขง่ขนัไดอ้ย่างเสร ีภายใต้

กฎกตกิาทีเ่ป็นธรรม เนื้อหารายการมคีุณภาพ หลากหลาย เชื่อถอืได ้และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
๕ ผูร้บัใบอนุญาต ผูผ้ลติรายการ และผูป้ระกอบวชิาชพี ทีเ่กีย่วกบักจิการกระจายเสยีง

และกจิการโทรทศัน์ ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพ มมีาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบวชิาชพี
(Codes of Conducts) 

๖ กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ไดร้บัการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัและใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 

จากเป้าประสงค์ข้างต้นสามาถสรปุได้ว่าแผนแม่บทฯมเีป้าหมายให้ภาคีต่างๆและ
อุตสาหกรรมวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสยีงของประเทศไทยได้รบัประโยชน์หรอืมคีุณลกัษณะที่
ส าคญัดงัภาพนี้ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 

ภาพที ่ ๑๔ เป้าประสงคข์องแผนแม่บทฯ   
 
 

ภายใตว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงคข์า้งตน้ แผนแมบ่ทฯ ฉบบัน้ีไดก้ าหนด
ยทุธศาสตรจ์ านวน ๗ ขอ้ ตามบทบาทหน้าทีข่อง กสทช. โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ี
ขึน้กบัผูบ้รโิภคหรอืประชาชน กจิการโทรทศัน์และกจิการกระจายเสยีง และการจดัสรรและใชท้รพัยากร
คลื่นของประเทศ ดงันี้ 

 
ภาพที ่ ๑๕ ยทุธศาสตร ์๗ ขอ้ของแผนแมบ่ทฯ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ให้ครอบคลุมทุกประเภท
กจิการ โดยใหม้กีารบรหิารจดัการการใชท้รพัยากรคลื่นความถีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพในแต่ละพืน้ทีข่องการอนุญาต 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อใหก้ารอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละการประกอบกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์เป็นไปอย่างทัว่ถงึ เป็น
ธรรม และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากรของชาต ิ

๒) เพื่อสง่เสรมิการใชท้รพัยากรคลื่นความถีท่ีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสาธารณะและไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกจิ 

แนวทาง 
๑) ก าหนดหลกัเกณฑร์ายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่ และเหตุแห่ง

ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 
หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืบุคคลใดทีไ่ดร้บัจดัสรรคลื่นความถีห่รอืใช้คลื่น
ความถีเ่พื่อการประกอบกจิการกระจายเสยีง หรอืกจิการโทรทศัน์ อยู่ใน
วนัทีพ่ระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ.๒๕๕๓ ใชบ้งัคบั 

๒) ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนในการใหผู้ไ้ดร้บัจดัสรรคลื่นความถีห่รอืใชค้ลื่น
ความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง หรอืกจิการโทรทศัน์ตาม
ขอ้ ๑) ให้คนืคลื่นความถี่เพื่อน าไปจดัสรรใหม่หรอืปรบัปรุงการใช้คลื่น
ความถีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นแผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ 

๓) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารแจง้รายละเอยีดและวธิกีารตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา ของส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐั 

๔) ก าหนดมาตรการชัว่คราวก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ สบืเนื่อง
จากการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕) ก าหนดลกัษณะประเภทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๖) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการอนุญาตคลื่นความถี่และการประกอบ

กจิการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๗) ก าหนดแผนความถีว่ทิยุ มาตรฐานและลกัษณะอนัพงึประสงค์ดา้นเทคนิค

ในการประกอบกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ 
๘) ก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ  และไม่

แสวงหาก าไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบ
กจิการ 

๙) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการส่งเสรมิชมุชนทีม่คีวามพรอ้มให้เป็นผู้
มคีุณสมบตัใินการขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชมุชน 

๑๐) จดัท าแผนสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามวตัถุประสงค์
ของกองทุนวจิยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ตวัช้ีวดั 
๑) มีฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถี่และความจ าเป็นในการใช้คลื่น

ความถีข่องส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืบุคคลใดทีไ่ด้รบั
จดัสรรคลื่นความถีท่ีใ่ชใ้นปัจจุบนัภายใน ๑ ปี 

๒) มกีารก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ภายใน ๒ ปี 

๓) ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั หรือบุคคลใด ที่ได้รบัจดัสรร
คลื่นความถี่ที่มีความจ าเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่  ได้รับการ
พจิารณาเพื่ออนุญาตภายใน ๓ ปี 

๔) การอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา ไดร้บัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ภายใน ๓ ปี 

๕) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ที่ปฏิบัติตามบทเฉพาะ
กาลแห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มากกว่าร้อยละ ๙๕ เขา้สู่ระบบภายใต้มาตรการชัว่คราวภายใน 
๓ ปี 

๖) มหีลกัเกณฑก์ารแบ่งประเภทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ภายใน  
๑ ปี 

๗) สามารถออกใบอนุญาตกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ส าหรบักจิการ
ทีไ่ม่ใชค้ลื่นความถีภ่ายใน ๑ ปี และส าหรบักจิการทีใ่ชค้ลื่นความถีภ่ายใน ๓ ปี 

๘) มีแผนความถี่วทิยุ มาตรฐานและลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านเทคนิคส าหรบั
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

๙) มหีลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่ และการส่งเสรมิการใชค้ลื่นความถี่
ในกจิการบรกิารชุมชนด้านกจิการกระจายเสยีง ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ในแต่ละพืน้ที ่ของการอนุญาตประกอบกจิการภายใน ๒ ปี 

๑๐) มหีลกัเกณฑก์ารให้ใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่และการส่งเสริมการเขา้ใช้คลื่น
ความถี่ในกจิการบรกิารชุมชนด้านกจิการโทรทศัน์ ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ ในแต่ละพืน้ทีข่องการอนุญาตประกอบกจิการภายใน ๓ ปี 

๑๑) มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตประกอบ
กจิการบรกิารชมุชน 

๑๒) มีแผนสนับสนุนด้านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะส าหรบัผูป้ระกอบ
กจิการบรกิารชมุชน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ 

๒ ยุทธศาสตรก์ารก ากบัดแูลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

การก ากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ใหเ้ป็นประโยชน์ในมติเิชงิเศรษฐกจิ สงัคม และ
ความมัน่คง มกีารใชค้ลื่นความถีแ่ละเครื่องวทิยุคมนาคมอย่างถูกตอ้งและปราศจากการรบกวน รวมถงึมกีารแขง่ขนั
เสรภีายใตก้ตกิาทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อก ากบัดูแลการประกอบกจิการในด้านเนื้อหา ให้มคีุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ค านึงถึงหลกัสทิธมินุษยชนและความ
หลากหลาย 

๒) เพือ่ก ากบัดแูลโฆษณามใิหล้ะเมดิสทิธแิละเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
๓) เพือ่ก ากบัดแูลการใชค้ลืน่ความถีแ่ละเครือ่งวทิยุคมนาคมใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย มใิหเ้กดิการรบกวนซึง่กนัและกนั 
๔) เพือ่ก ากบัดแูลใหม้กีารแขง่ขนัอย่างเสร ีตลาดมปีระสทิธภิาพ ภายใตก้ฎกตกิาทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม 
๕) เพือ่ใหม้มีาตรการรองรบัอย่างมปีระสทิธภิาพกรณทีีม่ภียัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉนิ 

แนวทาง 
๑) ก าหนดหลกัเกณฑ์และกติกาในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการด้าน

เนื้อหา 
๒) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการอนุญาตให้ผูร้บัใบอนุญาตต้องจดัเวลา

ให้แก่รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรบัเด็กและ
เยาวชน และค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อเดก็และหลกัสทิธมินุษยชน 

๓) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาด าเนิน
รายการส าหรบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รบัใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วชิาชพีสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จดัท ามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชพีหรือวชิาชพี และการควบคุมการประกอบอาชพี
หรอืวชิาชพีกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

๕) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาโฆษณาอนัมลีกัษณะเป็นการค้าก าไรเกิน
ควรหลอกลวงผูบ้รโิภค หรอืก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 

๖) สร้างกลไกการป้องกันโดยจัดการให้ความรู้ ท าความเข้าใจแก่ผู้สนใจ 
เกี่ยวกบัการใชค้ลื่นและเครื่องวทิยุคมนาคมส าหรบักจิการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศัน์อย่างถกูตอ้งและปราศจากการรบกวน 

๗) ประสานงานคลื่นความถีเ่พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการรบกวนการใชค้ลื่น
ความถี ่

๘) ด าเนินการใหม้กีลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายทีร่วดเรว็ มปีระสทิธภิาพ 
๙) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัการกระท าอนัเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกิด

การไม่เป็นธรรมในการแขง่ขนัในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๑๐) จดัท าหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลด้านราคาและอตัราค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและ
ผูใ้ชบ้รกิารโดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

๑๑) จดัท าแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม
ระหวา่งผูป้ระกอบกจิการ 

๑๒) ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการด าเนินกจิการในกรณีที่มภียัพบิตัหิรอืเหตุ
ฉุกเฉิน 

๑๓) ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตส าหรับผู้ประกอบกิจการให้จัดให้มีระบบ
รองรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมี
ประสทิธภิาพในกรณีทีม่ภียัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน 

ตวัช้ีวดั 
๑) มหีลกัเกณฑก์ ากบัการประกอบกจิการดา้นเนื้อหาภายใน ๑ ปี 
๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการก ากบัดูแลด้าน

เนื้อหาภายใน ๒ ปี 
๓) มีหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รบัใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่

รายการที่มเีนื้อหาสรา้งสรรคส์งัคม หรอืรายการส าหรบัเดก็และเยาวชน และ
ค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อเดก็และหลกัสทิธมินุษยชน 

๔) มหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาด าเนินรายการ
ส าหรบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

๕) มกีารรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลกนัเองให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบวชิาชพี 

๖) มแีนวทางปฏิบตั ิ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการก ากบัดูแลกนัเองของ
สื่อ 

๗) มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาโฆษณาอนัมลีกัษณะเป็นการค้าก าไรเกนิควรหรอื
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญ 

๘) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคม
เพิม่ขึน้ 

๙) มกีารประสานงานคลื่นความถี่เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้
คลื่นความถี ่

๑๐) มีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน การกระท าที่ละเมดิต่อ
กฎหมายดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

๑๑) มมีาตรการเพื่อป้องกนัการกระท า อนัเป็นการผกูขาดหรอืก่อให้เกดิการไม่
เป็นธรรมในการแข่งขนัในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ภายใน ๒ 
ปี 

๑๒) มหีลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลด้านราคาและอตัราค่าบรกิารในกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดย
ค านึงถงึประโยชน์สาธารณะภายใน ๒ ปี 

๑๓) มแีนวทางการพฒันาและส่งเสรมิการแขง่ขนัเสรอีย่างเป็นธรรมภายใน ๒ ปี 
๑๔) มหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการส าหรบัรองรบัการประกอบกจิการในกรณีทีม่ี

ภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน ทีเ่ป็นระบบ และชดัเจน 
๑๕) มเีงื่อนไขการอนุญาตส าหรบัผู้ประกอบกจิการให้จดัให้มรีะบบรองรบัการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์อย่างมีประสิทธิภาพใน
กรณีทีม่ภียัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ 

๓ ยุทธศาสตรด้์านการคุ้มครองผูบ้ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

การคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคโดยค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน มใิหถู้กละเมดิจากผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ในลกัษณะทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืน อคต ิไม่เป็นธรรม ครอบง าหรอืเป็นการเอาเปรยีบเพื่อประโยชน์
ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มี
ประสทิธภิาพ มกีารแกไ้ขเยยีวยาปัญหาอย่างรวดเรว็และไม่เลอืกปฏบิตั ิรวมทัง้ส่งเสรมิศกัยภาพใหป้ระชาชนมี
ความตื่นตวั เขม้แขง็ รูจ้กัปกป้องตนเอง สามารถเขา้ถงึ เขา้ใจ และใชส้ื่ออย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์แก่
ตนเอง ผ่านกระบวนการรูเ้ท่าทนัสือ่และการรณรงคท์างสงัคม 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของผูบ้รโิภคมใิหถู้กละเมดิเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทศัน์ 

๒) เพื่อใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย ไดร้บัการเยยีวยาทีร่วดเรว็และเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ 
๓) เพื่อใหม้กีารรวมกลุ่มสรา้งเครอืขา่ยผูบ้รโิภคทีเ่ขม้แขง็ 

แนวทาง 
๑) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการกระจาย

เสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก และแนวทางในการคุ้มครอง

ผูบ้รโิภค 
๓) ส่งเสรมิใหส้มาคมวชิาชพีและผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง

และกจิการโทรทศัน์มชี่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและมี
กลไกแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ จากผูบ้รโิภค 

๔) จดัให้มชี่องทางการรบัเรื่องร้องเรยีนและกลไกการระงบัขอ้
พิพาทโดย กสทช.ในลักษณะไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ 
เขา้ถงึไดง้า่ย และเป็นระบบ 

๕) จดัใหม้ชี่องทางเผยแพร่ประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคของกสทช. ใหป้ระชาชนไดร้บั
รูแ้ละเขา้ถงึไดง้า่ย 

๖) สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานด้าน
คุ้มครองผูบ้รโิภคและประชาชนในการพฒันามาตรการทาง
สงัคม 

๗) จัดท าแผนงานและโครงการการสนับสนุน ส่งเสริม และ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ ตามวตัถุประสงคข์องกองทุนวจิยัและพฒันาฯ 

๘) ส่งเสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มสรา้งความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั 
ภาคเอกชน และเครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภค เพื่อจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็น รณรงค์ทางสงัคม และ
กจิกรรมอื่นๆ ในการปกป้องตนเอง 

ตวัช้ีวดั 
๑) มคีณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์ภายใน ๓ เดอืน 

๒) มหีลกัเกณฑ์การคุ้มครองผู้บรโิภคมใิห้ถูกเอาเปรยีบจากผู้
ประกอบกจิการและ ผูป้ระกอบวชิาชพีภายใน ๑ ปี 

๓) มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๔) มรีะบบการรบัเรื่องร้องเรยีนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
แบบเบด็เสรจ็ในจุดเดยีว (One-stop-service) ภายใน ๑ ปี 

๕) เรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รบัการแก้ไขตาม
กระบวนการ 

๖) มกีารรวมกลุ่มและจดักจิกรรมเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครัง้ 

๗) มีเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ขึน้ในทุกภมูภิาค 

๘) มหีลกัเกณฑก์ารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนภายใน ๖ เดอืน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ยทุธศาสตรท่ี์ ๔ 

๔ ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร 

การส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการสื่อสารมุ่งเน้นใหเ้กดิการเขา้ถึงหรอืรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารอย่างทัว่ถึงและ เสมอภาค 
เพื่อไม่ใหผู้ป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรอืแทรกแซง
การเสนอข่าวหรอืการแสดงความคดิเหน็ หรอืเป็นการขดัขวางสทิธเิสรภีาพในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร หรอืปิดกัน้
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชน 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ถงึและรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย 
๒) เพื่อสง่เสรมิใหค้นพกิาร คนสงูอายุ หรอืคนดอ้ยโอกาส สามารถเขา้ถงึ รบัรู ้และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขา่วสาร

ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบัประชาชนทัว่ไป 
๓) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนและสือ่มเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายก าหนด 
๔) เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาเพิม่ความสามารถของประชาชนในการรูเ้ท่าทนัสือ่ 

แนวทาง 
๑) จดัท าแผนสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นกจิการกระจายเสยีง และ

กจิการโทรทศัน์อย่างทัว่ถงึ ตามวตัถุประสงคข์องกองทุนวจิยัและพฒันา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

๒) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง า
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่าง
สื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกัน้การได้รบัข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายของประชาชน 

๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดให้มี
บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อย
โอกาส ในการเขา้ถงึ รบัรู ้และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเสมอภาคเชน่เดยีวกบั
บุคคลทัว่ไป 

๔) จดัท า แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร คนสูงอายุ หรอืคนด้อยโอกาส ใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามวตัถุประสงค์ของกองทุนวจิัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

๕) ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตมใิหผู้ร้บัใบอนุญาตจ ากดัเสรภีาพในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ร่วมรายการ ภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด 

๖) จดัท าแผนงานโครงการเพื่อพฒันาและเพิม่ความสามารถของประชาชนใน
การรู้เท่าทันสื่อตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

ตวัช้ีวดั 
๑) มีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รบับริการด้านกิจการกระจายเสียง และ

กจิการโทรทศัน์อย่างทัว่ถงึภายใน ๑ ปี 
๒) การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สื่อสามารถเข้าถึงได้มีจ านวน

เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ ๙๙ ภายใน ๕ ปี 
๓) มหีลกัเกณฑก์ าหนดลกัษณะการควบรวม การครองสทิธขิา้มสื่อ หรอืการ

ครอบง ากจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ที่ใชค้ลื่นความถี่ ระหว่าง
สื่อมวลชนดว้ยกนัเองหรอืโดยบุคคลอื่น ซึง่จะมผีลเป็นการขดัขวางเสรภีาพ
ในการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารหรอืปิดกัน้การได้รบัขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน 

๔) มจี านวนผูป้ระกอบกจิการที่ไดจ้ดัให้มบีรกิารทีเ่หมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
คนพกิาร คนสูงอายุ หรอืคนด้อยโอกาส เพิม่ขึน้เป็นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของผูร้บัใบอนุญาตทีป่ระกอบกจิการ 

๕) มแีผนงานส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีสิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัคนพกิาร คนสูงอายุ หรอืคนด้อยโอกาส ในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสาร 

๖) มีเงื่อนไขการอนุญาตที่ก าหนดมิให้ผู้รบัใบอนุญาตจ ากดัเสรีภาพในการ
แสดงความคดิเหน็ของผูป้ระกอบวชิาชพี ผูร้่วมรายการ 

๗) มแีผนงานโครงการเพื่อพฒันาและเพิม่ความสามารถของประชาชนในการ
รูเ้ท่าทนัสื่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๕ 

๕ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพการประกอบกิจการ 

มุ่งส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์อนัประกอบด้วยการพฒันา
คุณภาพบุคลากร รายการ และผูป้ระกอบกจิการ เพื่อใหต้อบสนองต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบญัญตักิารประกอบ
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความ
รบัผดิชอบและค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ 

๒) เพื่อพฒันาคุณภาพรายการในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
๓) เพื่อพฒันาคุณภาพการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 

แนวทาง 
๑) จดัท าแผนส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในกจิการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

๒) จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ต่อสงัคมและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

๓) พจิารณาให้การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
หรือสมควรส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ โดยขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

๔) จดัให้มกีารประเมนิประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธิข์องการ
ประกอบกจิการ 

๕) พิจารณาให้การสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏบิตัิตาม
มาตรการในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธขิองคนพกิาร คน
สงูอายุ หรอืคนดอ้ยโอกาส โดยขอรบัเงนิอุดหนุนจากกองทุน
วิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

๖) ส่งเสรมิการด าเนินงานขององค์กรวชิาชีพซึ่งท าหน้าทีจ่ดัท า
มาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ 

ตวัช้ีวดั 
๑) มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรในกิจการ
กระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ภายใน ๑ ปี 

๒) มรีายงานผลการประเมนิคุณภาพรายการ เพื่อประโยชน์ต่อ
การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพรายการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

๓) มมีาตรการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอื
สมควรส่งเสรมิใหม้กีารผลติรายการ 

๔) มรีายงานผลการประเมนิประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธิข์อง
การประกอบกจิการอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

๕) มีมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพกิาร คน
สงูอายุ และคนดอ้ยโอกาส 

๖) มแีผนงานส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวชิาชพีซึ่งท า
หน้าที่จดัท ามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพี
หรอืวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ยทุธศาสตรท่ี์ ๖ 

๖ ยุทธศาสตรก์ารเปล่ียนผา่นไปสู่การรบัส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 

มุ่งเปลีย่นการรบัสง่สญัญาณวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ไปสูก่ารรบัสง่สญัญาณในระบบดจิติอล เพื่อใหก้าร
ใชค้ลื่นความถีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗(๕) และภาคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถีใ่น
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่ง
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ โดยการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีเ่พือ่ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลการส่งเสรมิการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกนั การส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถรับสญัญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทัว่ถึง และการส่งเสริม
สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อใหก้ารใชค้ลื่นความถี่ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถ
จดัใหภ้าคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถีใ่นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถรบัสญัญาณวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ระบบดิจติอลได้อย่างทัว่ถึง ต้อง
ค านึงถงึสดัสว่นของภาคประชาชนทีไ่ดร้บัการจดัสรรการใชค้ลื่นความถีอ่ย่างสมดุล เป็นธรรม 

แนวทาง 
๑) อนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีเ่พื่อการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง

และวิทยุโทรทศัน์ในระบบดิจติอล โดยสอดคล้องกบัแผนแม่บท
การบรหิารคลื่นความถี่ เป็นไปตามหลกักตกิาสากลและพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ 

๒) ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการ
ประกอบกจิการเพื่อให้สามารถขยายโครงข่ายวทิยุกระจายเสยีง
และวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๓) ก าหนดมาตรการส่งเสรมิและแผนสนับสนุนการวิจยั และพฒันา
ดา้นกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

๔) ส่ ง เสริมและสนับส นุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณ
วทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ในระบบดิจติอลไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ตวัช้ีวดั 
๑) มนีโยบายและแผนการเปลีย่นระบบการรบัสง่สญัญาณวทิยโุทรทศัน์

เป็นระบบดจิติอลภายใน ๑ ปี และแผนการเปลี่ยนระบบการรบัส่ง
สญัญาณวทิยุกระจายเสยีงเป็นระบบดจิติอล ภายใน ๒ ปี 

๒) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการ
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๒ ปี และ
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ส าหรบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีงในระบบดจิติอลภายใน ๓ ปี 

๓) มกีารเริม่รบัส่งสญัญาณวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์ในระบบ
ดจิติอลภายใน ๔ ปี 

๔) มหีลกัเกณฑก์ารใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานและโครงขา่ยร่วมกนั ในการ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ภายใน ๒ ปี 

๕) มฐีานขอ้มูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ภายใน ๒ ปี เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและโครงขา่ยรว่มกนั 

๖) มมีาตรการส่งเสรมิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการผลติอปุกรณ์รบั
สญัญาณวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลภายใน ๓ 
ปี 

๗) มแีผนสื่อสารประชาสมัพนัธแ์ละประสานงาน เพื่อใหข้อ้มูลขา่วสาร 
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

๘) มมีาตรการส่งเสรมิสนับสนุนอุปกรณ์รบัสญัญาณวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยภายใน ๓ ปี 

๙ )  มีจ า น วนค รัว เ รือน ใน เ มือ ง ให ญ่ที่ ส า ม ารถรับ สัญญาณ
วทิยุกระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอลไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ ภายใน ๕ ปี 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๗ 

๗ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อไปสู่องคก์รก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

มุ่งเน้นกลไกการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลบุคลากร มคีวามเป็นมอือาชพี 
และองคก์รเป็นทีย่อมรบัของภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงค ์

๑) เพื่อใหม้รีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ องคก์รไดร้บัการวางรากฐานการพฒันาในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
สมดุล ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

๒) เพื่อพฒันาบุคลากรในองคก์รมุ่งสูค่วามเป็นมอือาชพี มคีวามรูค้วามสามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลง 
๓) เพื่อให้มีข้อมูลความคบืหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทและขอ้มูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) เพื่อ

น าไปสูแ่นวทางการแกปั้ญหาต่อไป 

แนวทาง 
๑) น าเครื่องมือในการบริหารจัดการสมยัใหม่มาใช้เพื่อมุ่งสู่

ประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิ ์เช่น หลกัการบรหิารเชงิกลยุทธ ์
การจดัการความรู ้การบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 

๒) น าแนวคดิการบรหิารทีใ่หค้วามส าคญักบัมติทิีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
สมดุล มาประยุกต์ใชด้ว้ย นอกเหนือจากการเน้นผลสมัฤทธิ ์
ของงาน เช่น การใชห้ลกั Balance Scorecard เป็นตน้ 

๓) บรหิารงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ใชห้ลกัคุณธรรม ความรู้
ความสามารถเพือ่น าไปสู่ความเป็นเอกภาพในการท างาน 

๔) จดัใหม้เีครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัภารกจิในกจิการ
กระจายเสยีงและโทรทศัน์ 

๕ )  จัด ให้มีก า รปร ะ เมินคว ามสามา รถและสมรรถนะ 
(Competency) ของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
พฒันาใหเ้หมาะสมกบัพืน้ฐานความถนดัหรอืความเชีย่วชาญ
ในสายอาชพี(Career path) ของตน 

๖) จดัท าแผนพฒันาบุคลากรและชุดหลกัสตูรการพฒันาบุคลากร 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการตามภารกจิขององค์กร และ
ศักยภาพในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากรด้วย
กระบวนการมสี่วนร่วม 

๗) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้า การ
ด าเนินการตามแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทศัน์ 

ตวัช้ีวดั 
๑) มกีารน าเครื่องมอืการบรหิารจดัการสมยัใหม่ รวมถึงการน า
แนวคดิการบรหิารทีใ่หค้วามส าคญักบัมติหิลกั ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
มาใชใ้นองคก์รอย่างเป็นรปูธรรม 

๒) มกีารจดัให้มกีารประเมนิความคดิเห็นของบุคลากร โดยผล
การประเมนิไมต่ ่ากว่าค่าเป้าหมาย 

๓) มเีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัภิารกจิใน
กจิการ กระจายเสยีงและโทรทศัน์อย่างเพยีงพอ 

๔) มรีะบบฐานข้อมูลส าหรบัแผนพฒันาบุคลากรโดยต าแหน่ง
ภายใน ๑ ปี 

๕) มีระบบฐานข้อมูลส าหรับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual development plan) ภายใน ๒ ปี 

๖) มจี านวนหลกัสูตรที่เขา้ข่ายให้บุคลากรแต่ละคนสมควรเข้า
ร่วมตามแผนพฒันาไมน้่อยกว่า ๓ รายการ ต่อคนต่อปี 

๗) มผีลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอเนื้อหาการ
ฝึกอบรมและ/หรอืการสมัมนา โดยเฉลีย่แต่ละหลกัสตูรไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ ๖๕ 

๘) มผีลการประเมนิการปฏิบตัิงานประจ าปีของบุคลากรโดย
เฉลีย่เป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ตลอดอายุของแผน 

๙) มีรายงานการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ 

๑๐) มรีายงานสภาพการณ์ความเปลีย่นแปลงของสือ่ ผลจากการ
ปฏบิตัติามแผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
โครงสร้างองคก์รสายงานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ 

สายงานกิจการกระจายเสยีง และกิจการโทรทศัน์ เป็นสายงานของส านักงาน กสทช. หน้าที่
รบัผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย มี
คณะกรรมการบรหิาร (Executive Boards) คอื คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
(กสท.) จ านวน ๕ ท่าน และมสี่วนงานภายในของส านกังาน กสทช. จ านวน ๑๖ ส านกั รบัผดิชอบภารกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ด้านต่างๆ ตามระเบียบ
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๗ นอกจากนี้ยงัมคีณะอนุกรรมการดา้นต่างๆ ท าหน้าทีก่ลัน่กรองและ
พจิารณางานเฉพาะดา้นต่างๆ อกีจ านวนหน่ึง ดงันี้ 

 

 
 

ภาพที ่๑๖ โครงสรา้งองคก์รสายงานกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ส านกังาน กสทช. 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่ ๔ สภาพการณ์ของสื่อหลังมีแผนแม่บทฯ ๔ ปี 

 

ในรอบ ๔ ปี หลงัการประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์
ฉบบัที ่๑ มกีารเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอกหลายเหตุการณ์ ซึง่ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินการ
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนแมบ่ทฯ ซึง่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั
ไดแ้ก่ 

๑. การรฐัประหาร 

ภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมอืงที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗ (ก่อนรฐัประหาร) กสทช. ได้ท าหน้าที่ก ากับดูแลเพื่อป้องกันการใช้สื่อเป็น
เครือ่งมอืทางการเมอืง โดยไดเ้ปิดศูนยต์รวจสอบเนื้อหาวทิยแุละโทรทศัน์ทีผ่ดิกฎหมาย โฆษณาเกนิจรงิ 
และเฝ้าระวงัรายการทีม่เีนื้อหาละเมดิกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ในเดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อมา
สถานการณ์ที่ตึงเครียดและยากต่อการหาทางออกได้น าไปสู่ การออกกฎอัยการศึกในวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และการปฏวิตัริฐัประหารเมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมพีลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นหวัหน้าคสช.  จากนัน้ในวนัที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 
๒๕๕๗  มสีภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ท าหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา และรฐัสภา และ
สนช. มมีตเิลอืกพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นนายกรฐัมนตรโีดยไดร้บัการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
แต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตรีในวนัที่ ๒๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และได้มกีารแต่งตัง้สมาชกิสภาปฏิรูป
แห่งชาต ิ(สปช.) ขึน้ในวนัที ่๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อท าหน้าทีจ่ดัท าขอ้เสนอเพื่อการปฏริปูประเทศ
ในดา้นต่างๆ การรฐัประหารดงักล่าวไดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหลายประการดงันี้ 

(๑) การระงบัการออกอากาศช่องโทรทศัน์ดาวเทียมและวิทยชุุมชน ตามค าสัง่ที ่๖ 
และ ๗/๒๕๕๗ โดยส่วนใหญ่เป็นช่องโทรทศัน์ที่ซึ่งแผยแพร่รายการที่มเีนื้อหา
การเมอืงของคู่ขดัแยง้ทางการเมอืง และสถานีวทิยชุุมชนทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตให้จดัตัง้
ตามกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมา กสทช.ไม่สามารถด าเนินการระงบัการออกอากาศได้
เนื่องจากขอ้จ ากดัในการด าเนินคดแีละบุคลากรในพื้นที่ จากนั ้นในเดอืน สงิหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ คสช.ไดอ้นุญาตให ้๗ ช่องรายการเปิดท าการไดภ้ายใตช้ื่อใหมแ่ละต้อง
ท าบนัทึกข้อตกลงกับ กสทช. (อ่านกรอบ ทีวีการเมอืงก่อนและหลงัรฐัประหาร 
๒๕๕๗) 

 



 

38 
 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 

ทีวีการเมืองก่อนและหลงัรฐัประหาร ๒๕๕๗  โดย : ผศ.ดร.พริงรอง รามสตู รณะนนัทน์ 

รฐัประหารผ่านมากว่า ๒๐๐ วนัแล้ว นอกจากการชุมนุมประท้วงจะหายไปจากท้องถนนในกรุงเทพฯอกี
ปรากฏการณ์ส าคญัทางสงัคมที่เคยมอีทิธพิลต่อการรบัรูท้างการเมอืงของประชาชนคนไทยกด็ูเหมอืนจะหายไปด้วย 
นัน่กค็อื ทวีกีารเมอืง ซึง่มกัออกอากาศผ่านช่องรายการหรอืสถานีในระบบโทรทศัน์ดาวเทยีม 

ถา้ยงัจ ากนัได ้ทวีกีารเมอืงเริม่ปรากฏเหน็เป็นองคป์ระกอบใหมท่างการเมอืงไทยมาตัง้แต่สมยั “ขบัไล่ทกัษณิ” 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ประเดมิดว้ยเอเอสทวีขีองค่ายผูจ้ดัการทีถ่่ายทอดการเคลื่อนไหวของพนัธมติรประชาชน
เพื่อประชาธปิไตย หรอื “กลุ่มคนเสือ้เหลอืง” แบบ reality tv โดยม ีสนธ ิลิม้ทองกุล หวัเรอืใหญ่ของค่ายผูจ้ดัการเป็นผู้
ขบัเคลื่อน ทัง้นี้ การเกดิขึน้ของเอเอสทวี ีเป็นผลสบืเนื่องโดยตรงจากการปิดกัน้สื่อในสมยัรฐับาลทกัษณิ สบืเนื่องจาก
รายการ “เมอืงไทยรายสปัดาห์” ของสนธทิางช่อง ๙ อสมท.ถูกถอดรายการกะทนัหนั จากการวพิากษ์วจิารณ์รฐับาล
ทกัษณิหนกัหน่วง ท าใหต้อ้งลีภ้ยัการเมอืงไปออกอากาศผ่านดาวเทยีมในทีส่ดุ 

ในช่วงต่อมา หลงัจากเอเอสทวีเีป็นทีน่ิยมกวา้งขวางโดยเฉพาะในมวลชนคนไม่ปลืม้ทกัษณิ ทางฟากฝัง่ตรง
ขา้มที่ต้องการพทิกัษ์ทกัษิณ กพ็ยายามใช้ยุทธศาสตร์เดยีวกนัแก้เกม ด้วยการเปิดทวีีรูปแบบเดยีวกนัและเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารในลกัษณะทีส่นบัสนุน พตท.ทกัษณิและรฐับาลพรรคไทยรกัไทย ผ่านสถานีโทรทศัน์ดาวเทยีม MV๑ โดย
มผีูด้ าเนินรายการคนส าคญัอย่าง สมคัร สนุทรเวช (ผูล่้วงลบัไปแลว้) วรีะ มุสกิพงศ ์จตุพร พรหมพนัธุ ์และ ณฐัวุฒ ิไสย
เกื้อ เป็นหวัขบวน ซึ่งนอกจากจะออกอากาศผ่านเครอืข่ายดาวเทยีมไทยคมแล้วก็ยงัรบัได้ผ่านเครือข่ายเคเบลิทวีี
ทอ้งถิน่ดว้ย 

จากวธิกีารน าเสนอเนื้อหาแบบโผงผาง รุนแรง ประกอบกบัแนวโน้มการโฆษณาชวนเชื่อและปลูกฝังความ
เกลยีดชงัต่อฝ่ายตรงขา้มอย่างชดัเจน สือ่ในรปูแบบใหม่นี้จงึถูกสือ่กระแสหลกัโดยผู้น าองคก์รวชิาชพีสือ่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั
อย่าง สภาการหนังสอืพมิพแ์ห่งชาต ิสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย ขนานนามว่า “สื่อเทยีม” จนเป็น
ทีม่าของวาทกรรม “สือ่แท ้สือ่เทยีม” สบืเนื่องต่อมา 

จนล่วงเลยมาถงึหลงัรฐัประหาร เดอืนก.ย. พ.ศ.๒๕๔๙ ทวีดีาวเทยีมของกลุ่มทีไ่ม่ปลืม้รฐัประหารในนาม “ทวีี
เพื่อประชาชน” หรอืพทีวี ี(PTV จาก People’s Television) ซึง่ผลติโดยทมีงานจากพรรคไทยรกัไทยเดมิกถ็อืก าเนิดขึน้ 
แต่ตดิขดัไม่สามารถออกอากาศไดใ้นช่วงแรกเพราะทางคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาต ิ(คมช.) ขดัขวางไว ้ซึง่การปิด
กัน้การออกอากาศของ PTV เป็นมลูเหตุส าคญัหนึ่งของการรวมตวักนัของกลุ่มทีต่่อตา้นรฐัประหาร จนน าไปสูก่ารจดัตัง้
แนวร่วมประชาธปิไตยขบัไล่เผดจ็การแห่งชาต ิ(นปช.)ในทีสุ่ด จะเหน็ไดว้่า การพยายามปิดกัน้สื่อในยุคขอ้มลูขา่วสาร 
นอกจากจะเป็นความพยายามทีไ่รผ้ลแล้ว ยงักลบัท าใหส้ถานการณ์เลวร้ายลงในระยะยาว เพราะ การบบีกดไม่ใหม้ี
เสยีง ไม่ใหม้ทีางออกย่อมน าไปสู่แรงสะทอ้นกลบัทีรุ่นแรงกว่า ดงัทีเ่ราไดเ้หน็มาแลว้จากกรณีของการใชท้วีกีารเมอืง
เป็นตวัขบัเคลื่อนและระดมมวลชนในทุกๆ วกิฤตการณ์ทางการเมอืงในช่วง ๗-๘ ปีทีผ่่านมา 

อย่างไรกด็ ีการอุบตัขิ ึ้นของทวีกีารเมอืงทัง้สเีหลอืงสแีดงดงัทีก่ล่าวขา้งต้น เกดิขึน้ในช่วงแห่งสุญญากาศแห่ง
การก ากบัดแูล กล่าวคอืภาควทิยุและโทรทศัน์ของประเทศไทยปราศจากองคก์รก ากบัดแูล จงึสามารถเปิดกนัไดอ้ย่างไร้
ระเบยีบ จนกระทัง่ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กสทช.
สามารถจดัตัง้ขึน้และเริ่มด าเนินการได้ในเดือนต.ค. พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อมีกสทช.จงึเริ่มมรีะบบการให้ใบอนุญาตแก่ผู้
ประกอบกจิการวทิยุและโทรทศัน์ 

ซึง่ในช่วงทีก่สทช.เกดิขึน้มา ทวีกีารเมอืงต่างๆ กไ็ดข้ยายไปกวา้งขวางและแตกไลน์ใหม่ออกไปอกี แมท้วีขีอง
กลุ่มเสือ้เหลอืงและเสื้อแดงจะยงัคงมีอยู่ แต่กม็ทีวีกีารเมอืงดาวเทยีมหลายช่องที่ไม่ได้วางตวัเองไว้ตามแนวความ
ขดัแยง้แบบเสือ้ส ีตวัอย่างกเ็ช่น ช่อง ๑๓ สยามไท ภายใต้การน าของ พลเรอืเอก บรรณวทิย ์เก่งเรยีน ซึง่โฆษณาว่า
เป็นสถานีโทรทศัน์เสยีงประชาชน หรอื ช่องทนีิวสท์ีร่ะบุว่าเป็นส านักข่าวแต่กแ็สดงถงึพนัธกจิทีช่ดัเจนในการปกป้อง
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์และทีจ่ะลมืเสยีมไิดก้ค็อื ช่องบลูสกายทีเ่ป็นกลไกส าคญัของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข (กปปส.) โดยบลูสกาย
เป็นช่องใหม่ทีถ่อืก าเนิดขึน้หลงัเกดิกสทช.แลว้ 

สิง่ทีน่่าสงัเกตกค็อื แมจ้ะมกีสทช. แต่กไ็ม่ไดม้กีารจดัระเบยีบทวีกีารเมอืงเหล่านี้อย่างจรงิจงั การออกอากาศ
แบบไร้หลกัปฏบิตัิที่ด ีการโฆษณาชวนเชื่อ ไปจนถึงการเผยแพร่ประทุษวาจา (hate speech) ยงัคงเกดิขึน้และทวี
ความรุนแรงขึน้ตามดกีรคีวามขดัแยง้ในสงัคม แมก้สทช.จะเป็นทัง้ผูใ้หใ้บอนุญาตและผูก้ ากบัดูแลแต่กป็ล่อยปละใหม้ี
การออกอากาศทีห่า่งไกลจากค าวา่ “ประโยชน์สาธารณะ” ด าเนินต่อไป ดงัจะเหน็ไดว้่าไม่เคยมทีวีกีารเมอืงช่องใดเลยที่
ถูกตกัเตอืน หรอืลงโทษทางปกครองจาก กสทช. จากเนื้อหาทีอ่อกอากาศ 

จนกระทัง่ เมื่อเกดิรฐัประหารครัง้ล่าสดุ ค าสัง่คสช.ที ่๑๕ ไดน้ าไปสู่การปิดทวีกีารเมอืงรวม ๑๔ ช่องรายการ/
สถานีซึง่กร็วมถงึเกอืบทุกช่องทีไ่ดเ้อ่ยถงึไป และช่องอื่นๆ อกีทีแ่ตกไลน์มาจากขัว้เดยีวกนัอย่าง ช่องดเีอน็เอน็ ช่องยดูี
ด ีช่องเอม็ว ี๕ ช่องเอเชยีอพัเดท และช่องพแีอนดพ์ ีทีเ่ป็นเครอืสแีดงทัง้หมด ช่องเอเอสทวี ีช่องบลูสกาย และช่องที
นิวสเ์องกโ็ดนปิดไปดว้ย 

สถานีและช่องรายการดงักล่าวถูกปิดไปหลายเดอืน จนปลายเดอืนส.ค. ทางคสช.จงึได้อนุญาตให้ ๗ ช่อง
รายการ/สถานีเปิดท าการไดใ้หม่ โดยทุกช่องตอ้งเปลีย่นชื่อ (เพื่อสลายอตัลกัษณ์เดมิๆ) และต้องไปท าบนัทกึขอ้ตกลง 
(MOU) กบักสทช. มขีอ้จ ากดัด้านการน าเสนอเนื้อหาหลายขอ้ ซึ่งรวมถึง การต้องไม่น าเสนอเนื้อหาทีน่ าไปสู่การใช้
ความรุนแรง ยัว่ยุปลุกปัน่ให้เกดิความแตกแยก ข่าวสารที่จะเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาต ิหรอืที่ส่ อไปในทางหมิน่
ประมาทบุคคลอื่น การวพิากษ์ วจิารณ์ คสช.เพื่อท าลายความน่าเชื่อถอื การชกัชวนใหซ้่องสมุคน เป็นตน้ หากฝ่าฝืนก็
อาจถูกระงบัใบอนุญาตทนัท ี

หลงัการท า MOU แลว้ ทางคสช.ไดม้คีณะท างานตดิตามสื่อซึง่จะคอยส่งบนัทกึต่อใหก้สทช.หากเหน็ว่ามกีาร
ละเมดิ MOU และในกสทช.เองกม็ทีมีมอนิเตอรท์วีกีารเมอืงเหล่าน้ีอยู่เช่นกนั ในปัจจุบนั สถานี/ช่องทวีกีารเมอืงทีม่กีาร
เปลีย่นนามเสยีใหม่ดงัปรากฏขอ้มลูตามในตารางขา้งล่าง กต็้องระมดัระวงัทีจ่ะไม่ไปละเมดิเงื่อนไขใน MOU เพื่อจะไม่
เป็นการตดัอนาคตการออกอากาศของตนเอง และแมส้ไตลก์ารน าเสนอจะไม่สามารถเผด็รอ้น รุนแรงไดเ้ท่าเดมิ แต่กย็งั
ปรากฏว่า หลายช่องยงัคงถูกผูก้ ากบัดูแล “เรยีกมาคุย” อยู่เนืองๆ เพราะผูจ้ดัรายการยงัคงตดิรูปแบบคุยหรอืวพิากษ์
การเมอืง ทีก่ลอนมกัจะพาไปใหเ้ป็นปัญหาตามมาจากการตคีวามตาม MOU 

ถงึจะไม่ไดเ้หน็ดว้ยกบัแนวทางด้านเนื้อหาของทวีกีารเมอืง และไม่รูส้กึว่าการมอียู่ของช่อง/สถานีเหล่านี้จะ
เป็นผลดใีดๆ ต่อสงัคมประชาธปิไตย แต่กอ็ดหวัน่ใจลกึๆ ไม่ไดว้่า การใชก้ารปิดกัน้และควบคุมเป็นแนวทางก ากบัดูแล
หลกัจะน าไปสูผ่ลลพัธอ์ย่างไร เพราะคงไม่มใีครอยากใหป้ระวตัศิาสตรซ์ ้ารอยเป็นวงจรพษิทางการสื่อสารอย่างนี้สบืไป 

ทีม่า: http://www.bangkokbiznews.com/mobile/view/blog/๖๒๓๒๑๑ 

 

(๒) ร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ ภายหลงัจากทีร่่างรฐัธรรมนูญ
ฉบบัที่มศีาสตราจารยด์ร.บวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมการยกร่าง
รฐัธรรมนูญไม่ผ่านความเหน็ชอบจากสปช. จงึมกีารจดัท าร่างรฐัธรรมนูญฉบบัถดั
มาทีม่นีายมชียั ฤชุพนัธเ์ป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรฐัธรรมนูญ รา่งฉบบัหลงั
นี้มีเนื้ อหาบางส่วนแตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกในหลายประเด็น 
โดยเฉพาะเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน กสทช.ในหลายประการ ไดแ้ก่ 
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แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

- มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ระบุว่า “คลื่นความถี่ทีใ่ชใ้นการส่งวทิยุกระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ” ซึง่หลายฝ่ายยงัมคีวามเขา้ใจไม่ตรงกนัต่อนัยยะของ
ข้อความว่า “เป็นทรพัยากรสื่อสารของชาติ” ว่าหมายถึงเป็นทรพัยากร
สื่อสารของหน่วยงานรฐัหรอืไม ่

- มาตรา ๔๗ วรรคสอง ระบุว่า “ใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระองคก์รหนึ่งท า
หน้าที่จดัสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทัง้นี้ตามที่
กฎหมายบญัญัติ” ซึ่งหลายฝ่ายยงัมคีวามเข้าใจไม่ตรงกันต่อนัยยะของ
ขอ้ความว่า “องคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระ” ว่าหมายถงึองคก์รอสิระดงักรณีของ 
กสทช.ชุดปัจจบุนั หรอืตอ้งเป็นองคก์รของรฐับาล 

(๓) ความเป็นไปได้ในการขอคืนคลืน่วิทยุกระจายเสียงเพือ่น ามาจดัสรรใหม่ 
ตามทีพ่รบ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ไดก้ าหนดให ้กสทช.ต้องเรยีก
คลื่นความถี่ในกจิการวทิยุกระจายเสยีงทัง้หมดกลบัมาภายหลงัจากที่แผนแม่บท
การบรหิารความถี ่(พ.ศ. ๒๕๕๕) มผีลบงัคบัใช ้ซึง่หมายความว่าส่วนราชการได้รบั
การจดัสรรคลื่นหรอืผูใ้ชค้ลื่นความถี่ในกจิการวทิยุกระจายเสยีงตอ้งคนืคลื่นความถี่
ที่ใช้ภายในวนัที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งความเป็นไปได้ในการได้รบัการคืน
คลื่นอาจลดลงจากเหตุผลความจ าเป็นดา้นความมัน่คง การบงัคบัใชข้องรฐัธรรมนูญ
ฉบบัใหม ่หรอื พรบ.กสทช.ฉบบัใหม่ดงัจะกล่าวถงึในหวัขอ้ถดัไป 

๒. พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบบัใหม่ 

สภาปฏริูปแห่งชาต ิ(สปช.) ไดจ้ดัท าเอกสารวาระปฏริูปพเิศษชุดที ่๑๔ เรื่อง ขอ้เสนอ
การปฏริปูพรบ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ 
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ พรอ้มกบัการยกร่างพรบ.ดงักล่าวใหม่ โดยในปัจจุบนั ร่างพรบ.
ฉบบัดงักล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้วเมื่อวนัที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยร่าง
พรบ.ดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อการท างานของกสทช.ในหลายประการ อาทเิช่น จ านวนและ
คุณสมบตัขิองกสทช. กระบวนการสรรหา กสทช. และประเดน็ที่ส าคญัดงัต่อไปนี้ (อ้างองิจาก วรพจน์ 
วงศก์จิรุง่เรอืง ๒๕๕๙) 

ขอ้ก าหนดให้ (ร่างมาตรา ๑๓) แผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่ ตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาต ิแผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
แผนความถี่วทิยุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม ต้องสอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ย
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมซึง่อาจไดร้บัอทิธพิลจากผูด้ ารงต าแหน่งการเมอืงซึง่มบีทบาท
ในการก าหนดนโยบายและแผนระดบัชาตใินเรือ่งดงักล่าว  

ร่างมาตรา ๑๙ ไดใ้หอ้ านาจคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(ที่มี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน) สามารถวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มปัีญหาว่าการด าเนินการของ กสทช. 
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมหรอืไม ่สะทอ้น
ใหเ้หน็ว่ากสทช.อาจมคีวามเป็นอสิระในเชงินโยบายและเชงิการตดัสนิใจลดลง 

ร่างมาตรา ๑๖ ก าหนดให ้กสทช. สามารถเรยีกคนืคลื่นความถี่ทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์หรอื
ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรอืน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิง่ขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในแผนซึ่งจดัท าขึ้นตาม
มาตรา ๒๗ (๑) โดยที ่กสทช. ต้องก าหนดวธิกีารทดแทน ชดใช ้หรอืการจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัผูท้ีถู่ก
เรยีกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย โดยในร่างมาตรา ๓๑ ได้แก้ไขวตัถุประสงค์ของกองทุนให้
สนับสนุนการชดเชยให้กบัผู้ถูกเรยีกคนืคลื่นความถี่ ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นไปไดใ้นการได้รบัคลืน่
ความถีค่นืเพือ่น ามาจดัสรรใหมต่ามเจตนารมณ์ของพรบ.ฉบบัปี ๒๕๕๓ 

ร่างมาตรา ๑๗ ก าหนดเพิม่เตมิว่า กสทช. มอี านาจในการประสานงานเกี่ยวกบั การ
บรหิารคลื่นความถี่ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ "ยกเวน้" ทีเ่กี่ยวกบักจิการดาวเทยีมเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวกบันโยบายและการเจรจาเพื่อให้มดีาวเทยีมหรอืให้ได้มาซึ่งวงโคจรของดาวเทยีม ที่เป็นอ านาจ
หน้าทีข่องส่วนราชการตามกฎหมาย 

ร่างมาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่เป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ การคดัเลอืกให้ท า
โดยวธิกีารประมูลเท่านัน้ "แต่หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการประมูลต้องค านึงถงึประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั โดยจะค านึงถงึจ านวนเงนิทีเ่สนอใหแ้ต่เพยีงอย่างเดยีวมไิด"้ ซึง่ขอ้ความใน
ส่วนท้ายเปิดโอกาสให ้กสทช.สามารถเพิม่เกณฑอ์ืน่ๆเขา้มาใช้ประกอบการจดัสรรใบอนุญาตประเภท
ธุรกจิผนวกเขา้กบัวธิกีารประมูลได ้โดยอาจเปิดโอกาสให้หน่วยงานรฐั (ทัง้ในกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรคมนาคม) มโีอกาสไดร้บัการจดัสรรใบอนุญาตประเภทธุรกจิไดเ้ช่นกนั 

๓. พระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  

พรบ.ดงักล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีล้วเมื่อวนัที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยมคีณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติเป็นกลไกขบัเคลื่อนหลกั  มกีสทช.
เป็นหน่วยบรหิารจดัการคลื่นความถี่ของประเทศ และกสทช.เป็นผู้เสนอแผนแม่บทบรหิารคลื่นความถี่
และตารางคลื่นความถี่ใหค้ณะกรรมการชุดดงักล่าวเป็นผูอ้นุมตั ิซึง่ท าใหต้คีวามไดว้่าคณะกรรมการชุด
ดงักล่าวมอี านาจในการก าหนดนโยบายและตดัสนิใจด้านการใชค้ลื่นความถีส่งูกว่า กสทช. 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
ภาพที ่๑๗ องคป์ระกอบทีส่ าคญัของชุดร่างพรบ.ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

ทีม่า : สรุางคณา วายุภาพ (๒๕๕๙) 

 
ภาพที ่๑๘ กลไกการบรหิาร จดัสรรคลื่นความถีต่ามร่างพรบ.การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

ที่มา : สุรางคณา วายภุาพ (๒๕๕๙) 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑. การปรบัเปล่ียนย่านความถ่ี 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์จากระบบแอนะลอ็กไปสู่ระบบ
ดจิติอล ส่งผลใหม้จี านวนช่องรายการเพิ่มขึน้จากจ านวนย่านความถี่ทีใ่ชเ้ท่าเดมิ โดยแถบความถี่ทีช่่อง
แอนะลอ็กใชส้ าหรบัการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ ๑ ช่อง สามารถน ามาใชส้ าหรบัการรบัส่งสญัญาณ
วทิยโุทรทศัน์ในระบบดจิติอลได ้๔ – ๑๐ ช่องรายการ (ขึน้อยูก่บัระดบัความคมชดัของช่องดจิติอล) การ
รบัส่งสญัญาณแบบดิจติอลจงึท าให้การรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ของประเทศไทยมปีระสทิธภิาพใน
การใช้คลื่นความถี่สูงขึ้น (ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรได้มากขึ้น)  มชี่องความถี่เหลือ (Digital Dividend) 

ส าหรบัใชใ้นกจิการประเภทอื่นทีม่คีวามจ าเป็นกบัสงัคม และการทีม่ชี่องรายการเพิม่ขึ้นยงัเป็นการสรา้ง
โอกาสทางธุรกิจทีม่ากขึ้นซึง่มผีลให้มูลค่าตลาดโฆษณาของกิจการวทิยุโทรทศัน์มพีื้นทีส่ าหรบัการ
เตบิโตไดม้ากขึน้ 

 

 
ภาพที ่๑๙ ยา่นความถีว่ทิยุทีใ่ชใ้นกจิการโทรทศัน์ก่อนการเปลีย่นผ่านสู่การรบัส่งสญัญาณในระบบ

ดจิติอลและแนวโน้มในอนาคต 

 

การเปลีย่นผ่านสู่การรบัส่งสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ในระบบดจิติอล
โดยเปลี่ยนการใช้ช่วงความถี่เป็นช่วง ๔๗๐ – ๖๙๘ MHz ซึ่งมแีถบความถี่ ๒๒๘  MHz จากเดมิที่ได้รบั
จดัสรรใหใ้ชย้า่นความถีใ่นช่วง ๕๑๐ – ๗๙๐ MHz ซึง่มแีถบความถี ่๒๘๐ MHz (ตามมตขิองกสทช.ณ วนัที ่
๑๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึง่นอกจากจะมชี่องรายการเพิม่ขึ้นแลว้ ยงัท าใหป้ระเทศมคีวามถีว่ทิยุเหลอื
เพือ่น าไปใชใ้นกจิการทีส่ าคญัอืน่ๆ เช่น บรกิารเตอืนภยั และบรกิารป้องกนัภยัพบิตั ิไดใ้นอนาคต  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ภาพที ่๒๐ แนวโน้มการจดัสรรคลื่นความถีส่ าหรบัวทิยุโทรทศัน์ระบบดจิติอล 

ที่มา : ITU 

อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดที่ส าคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณในกิจการ
กระจายเสยีงคอื การที่กิจการกระจายเสียงต้องได้รบัมอบคลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐ – ๕๑๐ MHz จากผู้
ครอบครองการใชง้านเดมิในกจิการโทรคมนาคม (มหีน่วยงานทีใ่ชค้ลื่นดงักล่าวประมาณ ๑๐ แห่ง เช่น 
บมจ. ทโีอท ีการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย และกรมสื่อสารทหาร เป็นต้น ) ในขณะที่กิจการวิทยุโทรทัศน์และ
วทิยุกระจายเสยีงต้องส่งมอบความถี่ย่าน ๖๙๘ – ๗๙๐ MHz ให้กบักจิการโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบนั
ย่านความถี่ดงักล่าวยงัคงถูกใชใ้นการรบัส่งสญัญาวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะลอ็กในปัจจุบนั และบาง
ช่องความถี่วทิยุยงัคงมเีอกชนเป็นเจา้ของสญัญาสมัปทานกบัหน่วยงานรฐับาล โดยหากกจิการกิจการ
วิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียงส่งมอบคลืน่ความถีย่่าน ๖๙๘ – ๗๙๐ MHz โดยไม่ได้รบัคืนคลืน่
ความถีย่า่น ๔๗๐ – ๕๑๐ MHz ยอ่มท าให ้กสทช. ไมส่ามารถเปลีย่นผ่านระบบการรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์
ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลไดค้รบ ๔๘ ช่อง 

ในการพิจารณาเปรยีบเทียบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างการใช้คลื่นความถี่
ส าหรบักิจการโทรคมนาคมกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ บริษัทที่ปรึกษา Boston 

Consulting Group (๒๐๑๓) ไดจ้ดัท ารายงานผลการวเิคราหเ์ปรยีบเทยีบผลประโยชน์ในทางเศรษฐกจิกรณีที่
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

น าคลื่นย่าน ๗๐๐ MHz ไปใช้ในกจิการโทรคมนาคม ว่าจะท าให้สงัคมได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้นกว่าเดิม ดงักราฟด้านล่างนี้ การวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นการสะท้อนทิศทางการจดัสรรการใช้
ทรพัยากรคลื่นความถี ่โดยหากพจิารณาในทางผลประโยชน์ในทางเศรษฐกจิเพยีงดา้นเดยีว กจิการวทิยุ
โทรทศัน์และกจิการวทิยกุระจายเสยีงอาจมแีนวโน้มตอ้งถูกน าคลืน่ไปใชใ้นกจิการโทรคมนาคม 

 
ภาพที ่๒๑ กรอบการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการน าคลื่นความถีย่า่น ๗๐๐ MHz  

มาใชก้จิการกระจายเสยีงและกจิการโทรคมนาคม 
ทีม่า : BCG (๒๕๕๘) 

 

๒. การเรียกคืนคล่ืนความถี่ 

ภายหลงัการเปลีย่นผ่านระบบการรบัส่งสญัญาณเป็นระบบดจิติอล กสทช. ไดเ้หน็ชอบ
แผนการยุติการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะล็อกของสถานี ไทยพีบีเอส ททบ.๕ กรม
ประชาสมัพนัธ์ และโมเดริน์ไนน์ทวี ีโดยเริม่ตัง้แต่วนัที่ ๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถงึวนัที ่๑๖ มถุินายน 
พ.ศ.๒๕๖๑  ส่วนกรณีช่อง ๗ และช่อง ๓ ซึ่งมสีญัญาสมัปทานสิ้นสุดภายหลงัจากก าหนดดงักล่าว 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

กสทช.ไดม้อบหมายใหส้ านักงานกสทช.เร่งรดัแผนการยุตกิารรับส่งสญัาณวทิยุโทรทศัน์ในระบบแอนะล็
อกของทัง้สองช่องต่อไป 

ในส่วนของกจิการวทิยุกระจายเสยีงนัน้ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา กสทช. ยงัไม่ไดม้กีารรบั
คนืคลืน่ความถีใ่ดเลย ส่งผลให้กสทช.ไม่มทีรพัยากรคลื่นความถี่วทิยุกระจายเสยีงเพื่อน ามาใช้จดัสรร
ใหมไ่ด ้ทัง้ในระบบแอนะลอ็กและระบบดจิติอล 

 
ภาพที ่๒๒ สภาพและแนวโน้มการใชค้ลื่นความถีใ่นกจิการกระจายเสยีง 

จากระบบแอนะลอ็กสู่ระบบดจิติอล 

ทีม่า : สาโรจน์ แววมณี (๒๕๕๖) 

 

๓. ประสิทธิภาพของการใช้คล่ืนความถี่ 

ระบบสญัญาณดจิติอลเกดิขึน้มาจากการน าระบบคอมพวิเตอรม์าพฒันาใช้ในการช่วย
ออกอากาศของโทรทศัน์ แลว้จงึไดม้กีารปรบัปรุงโทรทศัน์ใหใ้ช้ระบบดจิติอลดว้ย ซึง่ในต่างประเทศทัง้
ในยุโรป แอฟรกิา และเอเชยี ได้เริม่เปลี่ยนมาใช้สญัญาณโทรทศัน์แบบทวีดีจิิตอลแล้วมากกว่า ๓๘ 
ประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงตามมติทีป่ระชุมรฐัมนตรสีารสนเทศอาเซียน หรอื AMRI (ASEAN Ministers 
Responsible for Information) ว่าทุกประเทศจะต้องแพร่ภาพโทรทศัน์ภาคพื้นดนิระบบดจิติอลได้ และ
ตอ้งยตุกิารออกอากาศระบบแอนะลอ็กในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓  
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที ่๒๓ การใชป้ระโยชน์จากช่องความรายการทีไ่ดเ้พิม่ขึน้จากการเปลีย่นผ่านสู่ระบบดจิติอล 

การเปลี่ยนผ่านระบบการรบัส่งสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ภาคพื้นดนิจากระบบแอนะล็อก
เป็นระบบดจิติอลมผีลใหท้รพัยากรคลื่นความถี่ของประเทศถูกใชอ้ย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้ เนื่องจาก
เทคโนโลยโีทรทศัน์ระบบดจิติอลนัน้ จะมกีารบบีอดัสญัญาณ (Digital Compression) ท าให้ใน ๑ ช่อง
ความถี่ (๘ MHZ) ตามแบบแอนะลอ็กเดมิ จะใชอ้อกอากาศไดถ้งึ ๑๐-๑๕ ช่องในระบบดจิติอลในความ
คมชดัปกต ินบัว่าเป็นการใชค้ลืน่ความถีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพขึ้นมาก เมือ่เทยีบกบัระบบแอนะลอ็ก อกีทัง้
โทรทศัน์ระบบดจิติอล ยงัมคีุณภาพของสญัญาณทีด่ขี ึ้น ภาพจะคมชดัเสมอ อตัราการถูกรบกวนน้อย ไม่
มคีลืน่แทรก หรอืการสะทอ้น รวมไปถงึการรบัชมทีช่ดัเจนแมข้ณะอยูใ่นพาหนะเคลือ่นทีก่ต็าม แต่กรณีที่
เป็นจุดอบัสญัญาณจะไม่สามารถรบัภาพใดๆ ไดเ้ลย ซึง่แตกต่างจากระบบแอนะลอ็ก ทีจ่ะเกดิภาพหมิะ
ตกหรอืภาพทบัซ้อนในจุดที่สญัญาณอ่อน (พื้นที่ b ในภาพที่ ๒๒) ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึความส าคญัของ
โครงขา่ยในกจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล 

 

 
ภาพที ่๒๔ ภาพเปรยีบเทยีบระหว่างคลื่น อุปกรณ์  

และการแพรส่ญัญาณของระบบแอนะลอ็กและระบบดจิติอล 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ขอ้มลูแบบดจิติอลสามารถส่งขอ้มลูไดม้ากกว่าแบบเดมิ (Multicasting) ซึง่ขณะนี้หลาย
ประเทศไดท้ าการพฒันาระบบการรบัส่งสญัญาณดจิติอลไปอกีระดบัแลว้ เช่น โทรทศัน์จอกวา้ง ( WIDE 
SCREEN) โทรทศัน์ความคมชดัสงู (HDTV) ในขณะทีร่ะบบแอนะลอ็กไมส่ามารถพฒันาประสทิธภิาพได ้

 

ตาราง ๔ ขอ้จ ากดัของโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบแอนะลอ็กและขอ้ดขีองระบบดจิติอล 

ข้อจ ากดัของโทรทศัน์ภาคพืน้ดินระบบแอนะลอ็ก ข้อดีของโทรทศัน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิตอล 

 การลดทอนคุณภาพสญัญาณเน่ืองจากการรบกวน 
(Noise และ Interference) (พืน้ที ่bX 

 ปัญหาการเกดิภาพซอ้น (Ghosting effect) เน่ืองจาก
สญัญาณสะทอ้นหลายทศิทาง (Multipath Signal) 

 ความคบัคัง่ของช่องสญัญาณ เน่ืองจากหนึ่ง
ช่องสญัญาณสามารถถ่ายทอดไดห้นึ่งรายการ 

 ไม่สามารถรบัสญัญาณขณะเคลือ่นทีไ่ด ้
 ความซบัซอ้นการสง่สญัญาณดว้ยความถีเ่ดยีวกนับน

พืน้ทีบ่รเิวณกวา้ง 
 ขอ้จ ากดัของการสง่ขอ้มลูและบรกิารแบบ Interactive 

 เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านคลืน่ความถีแ่ละการใช้
ก าลงัสง่ 

 ช่องสญัญาณทนทานต่อสญัญาณสะทอ้นหลายทศิทาง
และสญัญาณรบกวน 

 มชี่องทางการสง่ขอ้มลูรวมถงึการเตอืนภยัต่างๆ 
 สามารถใหบ้รกิารในลกัษณะ interactive ได ้
 รองรบัคุณภาพของรายการไดห้ลายระดบั 
 ประสทิธภิาพการบบีอดัภาพและเสยีง 
 สามารถรบัชมรายการไดข้ณะเคลื่อนที ่
 รองรบัโครงขา่ยทีใ่ชง้านคลื่นความถีเ่ดยีว (Single 

Frequency Network) 

 

 
ภาพที ่๒๕ รปูแบบการรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์ภาพพืน้ดนิในระบบดจิติอล 

ผ่านระบบโครงข่ายและดาวเทยีม 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๔. การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากคล่ืนความถ่ี 

จากการจดัประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บรกิารโทรทัศน์ในระบบดิจติอลประเภทการ
ใหบ้รกิารทางธุรกจิระดบัชาต ิในช่องธุรกจิจ านวน ๒๔ ช่อง ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มกีารเสนอราคามูลค่ารวม ๔ ประเภท ๕๐,๘๖๒ ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอราคาประเภทช่องทัว่ไป
ความคมชดัสูง (HD) ๗ ใบอนุญาต รวมมูลค่า ๒๓,๗๐๐ ล้านบาท ช่องทัว่ไปความคมชดัปกติ(SD)  ๗ 
ใบอนุญาต รวมมลูค่า ๑๕,๙๕๐ ลา้นบาท ช่องข่าวสารสาระ ๗ ใบอนุญาต รวมมลูค่า ๙,๒๓๘ ลา้นบาท 
และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครวั ๓ ใบอนุญาต รวมมูลค่า ๑,๙๗๔ ล้านบาท ซึ่งนับเป็นผลงานที่ 
กสทช. ไดน้ าคลืน่ซึง่เป็นทรพัยากรของประเทศมาจดัสรรเพือ่สรา้งมลูค่าและผลประโยชน์ใหก้บัสงัคมได้
ในมลูค่าทีสู่ง และยงัท าใหผู้ใ้ห้บรกิารทีช่นะการประมลูต้องพฒันาเนื้อหารายการใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูช้มและสงัคมเพื่อใหต้นมคีวามสามารถในการแข่งขนัและมคีวามสามารถในการท าก าไรใน
ระยาวได ้

ตาราง ๕ มลูค่าจากการประมลูช่องโทรทศัน์ดจิติอลประเภทช่องธุรกจิระดบัชาติ 
หมวดหมู่ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. เดก็ เยาวชน และครอบครวั (๓ ราย) ๑,๙๗๔,๐๐๐ 

๒. ขา่วสารและสาระ (๗ ราย) ๙,๒๓๘,๐๐๐ 

๓. ทัว่ไปแบบความคมชดัปกต ิ(๗ ราย) ๑๕,๙๕๐,๐๐๐ 

๔. ทัว่ไปแบบความคมชดัสูง (๗ ราย) ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ 

รวมทัง้ส้ิน ๕๐,๘๖๒,๐๐๐ 

 

๕. ประสิทธิผลการใช้คล่ืนความถ่ีและความเป็นธรรมในการเข้าถึงคล่ืนความถี่ 

ภายหลังการเปลี่ยนผ่านของกิจการวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินเข้าสู่ระบบดิจิตอล ผู้
ใหบ้รกิารโครงขา่ยไดม้กีารขยายพืน้ทีค่รอบคลุมสญัญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการขยาย
สญัญาณทีก่สทช.ได้ก าหนดตามแผนแม่บทกจิการวทิยุกระจายเสยีงและกจิการวทิยุโทรทศัน์ฉบบัที ่๑ 
ส่งผลให้ในปัจจุบนัมคีรวัเรอืนเกนิร้อยละ ๘๐ สามารถเข้าถึงสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ภาคพื้นดนิระบบ
ดจิติอลและสามารถรบัชมช่องทวีดีจิติอลซึง่เป็นฟรทีวีไีด้ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 

 
ภาพที ่ ๒๖ พืน้ทีค่รอบคลุมสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล 

ทีม่า : ส านกัวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารกระจายเสยีงและโทรทศัน์ 

 

 



 

51 
 
 

รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑. ประชาชนยงัคงรบัสญัญาณโทรทศัน์จากดาวเทียมเป็นหลกัแต่มีแนวโน้ม
ลดลง 

แมค้รวัเรอืนในประเทศไทยยงัคงรบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านจานดาวเทยีมเป็นหลกั โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครวัเรอืนรอ้ยละ ๗๖ รบัชมโทรทศัน์ผ่านระบบเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีม รอ้ยละ ๒๖ 
รบัชมผ่านระบบภาคพืน้ดนิแอนะลอ็ก และรอ้ยละ ๑๕ รบัชมผ่านระบบภาคพืน้ดนิดจิติอล (ค่าผลรวมสูง
กว่าหนึ่งร้อยเนื่องจากมบีางครวัเรอืนรบัสญัญาณมากกว่าหนึ่งช่องทาง) (กสทช. ๒๕๕๙) แต่เนื้อหา
รายการทีร่บัชมส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรายการของช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ (ประมาณรอ้ยละ ๘๐) ครวัเรอืน
มพีฤตกิรรมการรบัชมช่องรายการโทรทศัน์ภาคพื้นดนิผ่านอุปกรณ์รบัสญัญาณในระบบดาวเทยีมเพื่อ
แก้ปัญหาคุณภาพสญัญาณช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดนิที่ไม่ชดัเจนและไม่ทัว่ถงึในพื้นที่พ านักอาศยั และ
ภายหลงัจากที่ กสทช. ออกประกาศ “หลกัเกณฑก์ารเผยแพร่กจิการโทรทศัน์ที่ให้บรกิารทัว่ไป” ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มผีลให้ทวีดีาวเทยีมและเคเบิ้ลทวีตี้องเผยแพร่สญัญาณภาพและเสยีงของช่องโทรทศัน์
ภาคพื้นดนิทัง้หมด ครวัเรอืนที่รบัสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ผ่านทวีดีาวเทยีมและเคเบิ้ลทวีอียู่แล้วจ านวน
มากจงึไมเ่หน็ความจ าเป็นตอ้งเปลีย่นไปรบัสญัญาณผ่านระบบแอนะลอ็กภาคพืน้ดนิ 

อย่างไรก็ด ีเมื่อพจิารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการเริม่ออกอากาศใน
ระบบดจิติอลภาคพืน้ดนิในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล จะพบว่ามสีดัส่วนครวัเรอืนทีร่บัสญัญาณโทรทศัน์
ผ่านระบบดจิติอลภาคพืน้ดนิเพิม่ถงึรอ้ยละ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มทีค่รวัเรอืน
หนักลบัมารบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านระดบัดจิติอลภาคพืน้ดนิมากขึน้เนื่องจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ (ก) การ
ที่โทรทศัน์รุ่นใหม่ในตลาดสามารถรบัสญัญาณดจิติอลภาคพื้นดนิได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้กล่องแปลง
สัญญาณท าให้ครวัเรือนที่มีเสาอากาศเดิมอยู่แล้วหรืออยู่ในอาคารชุดที่มีสายสัญญาณทีวีดิจิตอล
ภาคพื้นดนิสามารถเริม่รบัสญัญาณได้ทนัท ีและพบว่าการรบัสญัญาณผ่านระบบช่องทางนี้ให้ความ
คมชดัของภาพสูงกว่าระบบดาวเทยีม (ข) การขยายสญัญาณทวีดีจิติอลภาคพื้นดนิมคีวามครอบคลุ ม
เพิม่ขึน้ 

ส่วนปัจจยัเป็นสาเหตุใหค้รวัเรอืนอกีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในพืน้ทีต่่างจงัหวดัยงัคง
รบัสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมและเคเบิล้ทวี ีโดยเปลีย่นมารบัสญัญาณผ่านระดบัดจิติอลทวีไีม่มาก
นักเนื่องจากหลากสาเหตุ คอื (ก) การขยายโครงข่ายการส่งสญัญาณโทรทศัน์ดจิติอลภาคพื้นดนิยงัไม่
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด แมค้รวัเรอืนจะมกีล่องแปลงสญัญาณ (Set Top Box) ทีไ่ดร้บัแจกจาก กสทช. กไ็ม่
สามารถรบัสญัญาณได ้(ข) ครวัเรอืนจ านวนมากไม่มเีสาอากาศและสายอากาศเพื่อรบัสญัญาณโทรทศัน์
ดจิติอลภาคพืน้ดนิ (ของเดมิเสื่อมสภาพและถูกรือ้ทิง้ไปแลว้) การเปลีย่นมารบัสญัญาณโทรทศัน์ดจิติอล
ภาคพื้นดนิท าให้ครวัเรอืนมตี้นทุนในการเปลี่ยนระบบการรบัชมทัง้  ค่าเสาอากาศ ค่าสายอากาศ และ
ค่าจา้งเหมาตดิตัง้เสาอากาศและเดนิสายอากาศ แมว้่าจะไดร้บัแจกกล่องแปลงสญัญาณ (Set Top Box) จาก 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

กสทช. กต็าม (ค) ขาดแรงจงูใจเนื่องจากยงัคงสามารถรบัชมช่องรายการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิไดท้ัง้หมด
ผ่านอุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม/เคเบิล้ทวีทีีต่นมอียู่แลว้ โดยครวัเรอืนไม่เหน็ประโยชน์ทีจ่ะไดเ้พิม่ขึน้
จากการเปลีย่นมารบัสญัญาณผ่านระบบดจิติอลภาคพื้นดนิ ทัง้ในดา้นความคมชดัและความเสถยีรของ
สญัญาณทีม่ากกว่าระบบดาวเทยีม เนื่องจากไมไ่ดร้บัขอ้มลูในดา้นดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

๒. ครวัเรือนหนัมารบัชมทีวีดิจิตอลช่องใหม่เพ่ิมขึ้นและรบัชมช่องเดิมลดลง 

จากขอ้มูลของนีลสนัจะเหน็ได้ว่านับจากเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สดัส่วนผู้ชมของ
๒๑ ช่องทวีดีจิติอลช่องใหม่ทีไ่ม่ใช่ ๖ ช่องหลกัเดมิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ถงึรอ้ยละ ๓๐ ในเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะที ่๖ ช่องแอนะลอ็กเดมิมสีดัส่วนผูช้มลดลงจากรอ้ยละ ๖๒ เหลอืรอ้ยละ 
๔๙ ในช่วงเดยีวกนั และช่องทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้ทวีทีัง้หมดมสีดัส่วนผูช้มลดลงจากรอ้ยละ ๓๑ เหลอื
รอ้ยละ ๒๑ในช่วงเดยีวกนั  

 
 

ภาพที ่๒๗ สดัส่วนครวัเรอืนทีร่บัชมช่องรายการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ ช่องเคเบิล้และช่องดาวเทยีม 

ทีม่า : Nielsen อา้งถงึใน กสทช. 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑. โซ่คณุค่า (Value Chain) ในกิจการวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดิน 

ภายหลงัการเปลี่ยนผ่านกิจการวทิยุโทรทศัน์ภาคพื้นดนิสู่ระบบดิจติอล โซ่คุณค่าใน
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทศัน์ภาคพื้นดินมกีารเปลี่ยนแปลงในทศิทางที่มกีารแบ่งหน้าที่กันท าระหว่าง
กจิการต่างๆในโซ่คุณค่ามากขึน้ แตกต่างจากระบบแอนะลอ็กซึง่เจา้ของสถานีมกัเป็นผูด้ าเนินงานต่างๆ
แต่เพยีงผูเ้ดยีวท าใหเ้กดิอ านาจในการผูกขาดในการป้องกนัไม่ให้รายอื่นเขา้สู่ตลาดได้และท าใหก้ารใช้
ทรพัยากรขาดประสทิธภิาพจากการลงทุนที่ซ ้าซอ้นในดา้นโครงสรา้งพื้นฐานระหว่างสถานีต่างๆ (เช่น 
เสาส่ง โครงขา่ย เป็นตน้) 

 
ภาพที ่ ๒๘ ห่วงโซ่คุณค่าของกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิระบบดจิติอล (บน) และระบบแอนะลอ็ก (ล่าง) 

ในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผู้ผลิตรายการท าหน้าที่
สรา้งสรรคแ์ละผลติเนื้อหาและสาระของรายการ ส่งใหก้บัผูร้วบรวมรายการ จากนัน้ผูร้วบรวมรายการจะ
ท าหน้าที่รวบรวมรายการจากผู้ผลติรายการหลายรายและส่งต่อให้ผู้รวบรวมสญัญาณที่จะท าหน้าที่
แปลงชุดของขอ้มลูข่าวสารเนื้อหาสาระเป็นสญัญาณวทิยุโทรทศัน์เพื่อทีจ่ะส่งต่อใหก้บัผูใ้หบ้รกิารลูกค้า
และผู้ให้บรกิารโครงข่าย (เช่น MUX ททบ.๕ ซึ่งอาจใช้บรกิารเช่าเสาส่งจากผู้ให้บรกิารสิง่อ านวยความ
สะดวก เช่น ไทยพบีเีอส) ทีท่ าหน้าทีใ่นการเผยแพร่สญัญาณในระบบดจิติอลไปยงัโทรทศัน์ของผูช้ม  โซ่
คุณค่าในลกัษณะเช่นนี้จงึท าให ้(ก) ช่องโทรทศัน์มอี านาจในการผกูขาดน้อยลงเนื่องจากมไิดผ้กูขาดเป็น
เจา้ของโครงข่ายการส่งสญัญาณ (ข) ลดการลงทุนทุนด้านโครงข่ายที่ซ ้าซ้อนกนัระหว่างช่องโทรทศัน์
ต่างๆ (ค) ผูผ้ลติเนื้อหารายการมทีางเลอืกในการขายเนื้อหารายการใหก้บัช่องโทรทศัน์ได้มากขึน้  และ 
(ง) มจี านวนช่องรายการเพิ่มขึ้นซึ่งมผีลให้ช่องรายการต่างๆต้องแข่งกันพัฒนาเนื้อหารายการที่มี
คุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของผูร้บัชมทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
ภาพที ่๒๙ โซ่คุณค่าของกจิการวทิยุโทรทศัน์ของประเทศไทยภายหลงัการเปลีย่นผ่านสู่ระบบดจิติอล 

ทีม่า : ส านกังาน กสทช. (๒๕๕๗) 

อย่างไรก็ดีโซ่คุณค่าในลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการก ากับดูแลที่มี
ประสทิธภิาพทัง้ในดา้น (ก) การแขง่ขนัระหว่างช่องโทรทศัน์ต่างๆอย่างสรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์กบั
ผู้ชมมากกว่าการแข่งขนัที่ยุยงให้ชมรายการที่ไม่มปีระโยชน์ ยัว่ยุให้เกิดการแตกแยก หรอืยดัเยยีด
โฆษณาให้กบัผู้ชม (ข) การคดิค่าบรกิารการให้บรกิารโครงข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นธรรม 
โดยป้องกันมใิห้เจ้าของโครงข่ายใช้อ านาจผูกขาดก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมและเป็นภาระกับช่อง
โทรทศัน์มากเกนิไป (ค) การก ากบัดูแลคุณภาพการส่งสญัญาณของผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายและสิง่อ านวย
ความสะดวกใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพโดยป้องกนัมใิหเ้จา้ของโครงข่ายใชอ้ านาจผูกขาดของตนเอาเปรยีบ
ผูใ้ชบ้รกิารโดยไมล่งทุนหรอืไมร่กัษาคุณภาพใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

๒. การกระจกุตวัของตลาด (Market Concertation) กิจการวิทยุโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล 

ห่วงโซ่คุณค่าของกจิการวทิยุโทรทศัน์ระบบดจิติอลดงักล่าวท าให้เกดิการแข่งขนัมาก
ขึ้นในส่วนที่กลไกตลาดสามารถท าหน้าที่ได้ดแีละสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บรโิภคได้มากที่สุดจาก
ความหลากหลายของทางเลอืกในการรบัชม เช่น ในส่วนของผู้ผลติเนื้อหารายการ ผู้รวบรวมรายการ 
และช่องรายการโทรทศัน์ ซึ่งมลีกัษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด (ตลาดผู้ขายมากราย) ในทาง
เศรษฐศาสตร ์ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อย่างไรกต็ามในส่วนของโซ่คุณค่าทีต่้องมกีารลงทุนสูง ต้องการมาตรฐานทางเทคนิคที่
สอดคลอ้งกนั (Consistency) และมรีะดบัของการประหยดัต่อขนาดสูง เช่น ในส่วนของผูใ้หบ้รกิารโครงข่าย
ที่มจี านวนผู้ประกอบกจิการน้อยราย หรอืในส่วนของผู้ให้บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่เกอืบจะเป็น
ตลาดผกูขาด  

 

 

 

 
ภาพที ่๓๐ การกระจกุตวัของตลาดในธุรกจิผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย  

ผูใ้หบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกและช่องโทรทศัน์ 

ทีม่า : ขอ้มลูจาก ส านกังาน กสทช. (๒๕๕๗) 
 
 

 

๓. โครงสร้างตลาดผูใ้ห้บริการโครงข่ายวิทยโุทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

 

ในปัจจุบนัภายหลงัการเปลี่ยนผ่านของกจิการวทิยุโทรทศัน์ภาคพื้นดนิสู่ระบบดจิติอล 
กสทช.ไดอ้อกใบอนุญาตประเภทผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายจ านวน ๕ ใบอนุญาตกบั ๔ ผูใ้หบ้รกิารคอื สถานี
วิทยุโทรทศัน์กองทพับก ๒ ใบอนุญาต องค์การสื่อสารมวลชลแห่งประเทศไทย (อสมท.) องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และกรมประชาสมัพันธ์ รายละ ๑ 
ใบอนุญาต โดยท าหน้าที่ให้บรกิารโครงข่ายส าหรบัช่องโทรทศัน์ดิจติอลประเภทธุรกิจระดบัชาติใน
ปัจจบุนัและช่องโทรทศัน์ดจิติอลกลุ่มประเภทอื่นๆอกีในอนาคต  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 
ภาพที ่๓๑ โครงสรา้งผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายในกจิการวทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิระบบดจิติอลในปัจจบุนั 

ทีม่า : ส านกังาน กสทช. 

ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายนับว่าเป็นองคป์ระกอบในโซ่อุปทานทีม่อี านาจต่อรองเหนือเจา้ของ
ช่องรายการโทรทศัน์เนื่องจากมจี านวนจ ากัด และยงัเป็นองค์ประกอบอาจมผีลต่อความมัน่คงของ
ประเทศ กสทช. จงึได้ก าหนดจ านวนผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายจ านวน ๕ ใบอนุญาตเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการ
ผูกขาด อย่างไรกด็ ีกสทช. ยงัคงมภีารกจิต้องก ากบัการให้บรกิารโครงข่ายของผูป้ระกอบกจิการทัง้ ๔ 
รายใหม้มีาตรฐานทางเทคนิคตรงกนั และควบคุมไมใ่หผู้ใ้หบ้รกิารโครงขา่ยใชอ้ านาจผกูขาดของตนเรยีก
เกบ็ค่าบรกิารทีเ่ป็นการเอาเปรยีบและสรา้งภาระทีเ่กนิความจ าเป็นใหก้บัเจา้ของสถานีโทรทศัน์ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ภาพที ่๓๒ โครงสรา้งการใหบ้รกิารโครงขา่ยในกจิการวทิยโุทรทศัน์ภาคพืน้ดนิระบบดจิติอล 

 

๔. การแข่งขนัระหว่างกิจการวิทยโุทรทศัน์ท่ีใช้คล่ืนและไม่ใช้คล่ืน 

การที่ทุกองค์ประกอบในโซ่อุปทานของกิจการวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นระบบ
ดจิติอล มผีลให้เนื้อหารายการของช่องโทรทศัน์ดจิติอลต่างๆสามารถน าไปออกอากาศบนแพลตฟอร์ม
อื่นๆได้ เช่น เคเบิ้ลทวี ีทวีดีาวเทยีม และระบบโทรทศัน์ผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet Protocol Television: IPTV) 

ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการแขง่ขนัระหว่างกจิการวทิยโุทรทศัน์ทีใ่ชค้ลื่นและไมใ่ชค้ลื่น ทัง้นี้เนื่องจากในอดตี
ที่ผ่านมากจิการโทรทศัน์กลุ่มเคเบิ้ลทว ีและทวีดีาวเทยีมมกีารเตบิโตที่สูงจากการที่ประชาชนต้องการ
ตดิตัง้ระบบโทรทศัน์ดงักล่าวเพื่อให้สามารถรบัชมรายการของช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิไดอ้ย่างชดัเจน 
โดยผูป้ระกอบการเคเบิล้ทวีแีละทวีดีาวเทยีมกใ็ช้จุดแขง็ดงักล่าวในการขยายตลาดสมาชกิและตวัแทน
ตดิตัง้ แต่เมื่อระบบโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลถูกน ามาใช้ สญัญาณที่ได้รบัจากโครงข่ายจะมี
ความคมชดัสูงไม่ดอ้ยกว่าการรบัสญัญาณผ่านเคเบิล้หรอืดาวเทยีมอกีต่อไป ดงันัน้การเกดิขึ้นของช่อง
โทรทศัน์ดจิติอลพรอ้มกบัการรบัส่งสญัญาณโทรทศัน์แบบดจิติอล ย่อมท าให้กจิการโทรทศัน์ประเภท
เคเบิ้ลทวีแีละทวีดีาวเทยีมตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

จากแนวโน้มการหลอมรวมกนัทางเทคโนโลยขี้างต้นจงึท าให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่
และการประกอบกจิการที่ชดัเจนมากขึน้ในโซ่คุณค่าระหว่างผูผ้ลติเนื้อหา ผู้รวบรวมสญัญาณหรอืช่อง
โทรทัศน์ และช่องทางการเผยแพร่สญัญาณ โดยมีแนวโน้มที่ช่องโทรทัศน์จะน าเนื้อหาของตนไป
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ออกอากาศมากกว่าหนึ่งช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสของการรบัชมจากกลุ่มผูช้มเป้าหมาย โดยช่องทางการ
เผยแพร่สญัญาณผ่านระบบโทรคมนาคม (ผ่านอนิเตอรเ์น็ตและโทรศพัท์มอืถอื) มแีนวโน้มได้รบัความ
นิยมเพิม่มากขึน้ 

 
ภาพที ่๓๓ ทางเลอืกทีม่ากขึน้ในการหาช่องทางออกอากาศของช่องทวี ี

และในการหาช่องทางการรบัชมของผูช้ม 

๕. มลูค่าเงินโฆษณาในอตุสาหกรรมส่ือและกิจการโทรทศัน์ 

ภายหลงัจากการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ๔ ปีโครงสรา้งการกระจายตวัของมูลค่า
เงนิค่าโฆษณาของประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงไปโดยมปีระเด็นที่สามารถสงัเกตจากข้อมูลของปี  
พ.ศ.๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดงันี้ (๑) สดัส่วนมูลค่าเงนิโฆษณาที่กิจการโทรทศัน์ได้รบัยงัคง
เพิม่ขึน้ (๒) โทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กมสีดัส่วนรายได้ที่ลดลงในขณะที่โทรทศัน์ระบบดจิติอล โทรทศัน์
ผ่านดาวเทยีม และเคเบิล้ทวี ีเริม่มสี่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั (๓) กจิการวทิยกุระจายเสยีงมี
ส่วนแบ่งที่ลดลง และ (๔) หนังสอืพมิพ์มสีดัส่วนมูลค่าเงนิโฆษณาที่ได้รบัลดลงในขณะที่อินเตอร์เน็ต
กลบัมสี่วนแบ่งมากขึน้ 

  

พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภาพที ่๓๔ การเปลีย่นแปลงของมลูค่าเงนิค่าโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆในรอบ ๕ ปีทีผ่่านมา 

ทีม่า : ส านกังาน กสทช. 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อพจิารณาเฉพาะกจิการโทรทศัน์ตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ถงึปีพ.ศ.๒๕๕๗ จะเหน็ได้ว่า
มลูค่าเงนิโฆษณาทีก่จิการโทรทศัน์ได้รบัมขีนาดที่มากกว่ากจิการวทิยุร่วม ๑๐ เท่าและยงัมกีารเติบโต
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ในขณะทีม่ลูค่าเงนิโฆษณาทีก่จิการวทิยไุด้รบัมแีนวโน้มไมเ่ตบิโต 

 

 
 

กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

ภาพที ่๓๕ การเปลีย่นแปลงของมลูค่าเงนิค่าโฆษณา 

ในกจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยใุนรอบ ๕ ปีทีผ่่านมา 

ทีม่า : ส านกังาน กสทช. 

เมื่อพจิารณาสดัส่วนรายได้จากค่าโฆษณาในกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดนิเป็นรายไตร
มาส สามารถสงัเกตเหน็ไดว้่าช่องรายการโทรทศัน์เดมิ (๖ ช่อง) เริม่มสีดัส่วนรายไดค้่าโฆษณาลดลงจาก
รอ้ยละ ๙๒ เหลอืเพยีงรอ้ยละ ๗๓ ในขณะทีช่่องโทรทศัน์ใหม่ (รวม ๒๑ ช่อง) เริม่มสีดัส่วนรายได้จาก
ค่าโฆษณาเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ ๘ เป็นรอ้ยละ ๒๗ (ประมาณสามเท่าครึง่) จากไตรมาสที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถงึไตรมาสที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ภาพที ่๓๖ สดัส่วนรายไดจ้ากค่าโฆษณาในกจิการโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 

ทีม่า : กสทช.และนีลเสน็ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๕. การแข่งขนัระหว่างช่องรายการดิจิตอลกบัช่องแอนะลอ็กเดิม 

ภายหลงัการเริม่ออกอากาศของช่องทวีดีจิติอลประมาณ ๑ ปี ได้เกดิการเปลีย่นแปลง
ของโครงสรา้งตลาด โดยตลาดมกีารกระจายตวัมากขึน้กล่าวคอื ผู้ประกอบกจิการช่องรายการทีเ่ป็นช่อง
ในระบบแอนะลอ็กเดมิ (๖ ช่อง) มสีดัส่วนผูช้มลดลงในขณะทีช่่องรายการใหม่ทีเ่ริม่ออกอากาศในระบบ
ดจิติอล (๒๑ ช่อง) เริม่มสีดัส่วนผูช้มทีม่ากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

 
ภาพที ่ ๓๗ การเปลีย่นแปลงของสดัส่วนผูช้มช่องโทรทศัน์เดมิกบัช่องโทรทศัน์ใหม่ 

ทีม่า : กสทช.และนีลเสน็ 
 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาเป็นรายช่องจะพบว่าช่องรายการเดมิทีค่รอบครองและบรหิาร
โดยหน่วยงานรฐั (เช่น ช่อง ๙ และ ช่อง ๕) เริม่ประสบปัญหาในการคดัหารายการทีม่คีุณภาพและ
ตอบสนองกลุ่มผู้ชมเนือ่งจากผู้ผลติรายการทีเ่ป็นทีต่้องการของตลาดจ านวนหนึง่ได้เป็นเจ้าของช่อง
โทรทศัน์ของตวัเองแลว้ (เช่น เวริค์พอยท์ แกรมมี ่อารเ์อส เป็นต้น) นอกจากนี้ผู้ผลติรายการอสิระกม็ี
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ทางเลอืกมากขึน้ในการน ารายการของตนเองไปออกอากาศในช่องโทรทศัน์อื่นๆ ซึง่ผลทีต่ามมาคอืระดบั
ความนิยมในช่องโทรทศัน์ดงักล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องและเริม่อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าช่องโทรทศัน์ช่องใหม่
บางช่อง 

 
ภาพที ่ ๓๘ ระดบัความนิยมของช่องทวีต่ีางๆ 

ทีม่า : กสทช. 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

 

 

ในรอบ ๔ ปีหลงัการประกาศใชแ้ผนแมบ่ท กสทช.สามารถออกใบอนุญาตประกอบ
กจิการไดเ้ฉพาะในกจิการวทิยโุทรทศัน์เท่านัน้ โดยเป็นการออกใบอนุญาตผูใ้หบ้รกิารสิง่อ านวยความ
สะดวก ผูใ้หบ้รกิารโครงข่าย (๔ ราย) และผูใ้หบ้รกิารช่องรายการระดบัชาตปิระเภทธุรกจิจ านวน ๒๔ 
ช่องรายการ และประเภทสาธารณะจ านวน ๑ รายการ 

 
ภาพที ่๓๙ รายชื่อช่องรายการทวีดีจิติอลระดบัชาตปิระเภทสาธารณะและประเภทธุรกจิ 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทที่ ๕ บทสรุปสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ 
 
 

๑. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอตุสาหกรรมส่ือวิทยโุทรทศัน์ 

โครงสรา้งของอุตสาหกรรมสื่อวทิยโุทรทศัน์มกีารเปลีย่นแปลงหลายประการโดยเป็นผล
มาจากทัง้การเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอกอุตสาหกรรม และ
การด าเนินการตามแผนแม่บทฯฉบบัที ่๑ ทัง้นี้สามารถสรุปเป็นการเปลีย่นแปลงตามแต่ละองคป์ระกอบ
ของอุตสาหกรรมไดด้งันี้ 

 
ภาพที ่ ๔๐ สรุปสภาพการณ์เปลีย่นแปลงของกจิการโทรทศัน์ 

ในดา้นผู้บรโิภคหรอืผู้รบัชมสื่อมกีารเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัคอื (ก) การมตีวัเลอืกในการ
รบัช่องชมโทรทศัน์มากขึน้จงึท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องแข่งขนักนัมากขึ้นอย่างหลกีเลี่ยงมไิด้ (ข) มี
พฤติกรรมรบัชมสื่อผ่านหลายหน้าจอมากขึ้นทัง้ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากันจงึมผีลให้กิจการ
โทรทศัน์ตอ้งเผยแพรเ่นื้อหารายการมากกว่าหนึ่งช่องทาง (ค) สามารถเชื่อมต่อถงึกนัไดม้ากขึน้จากโลก
โซเชยีลจงึท าให้กจิการโทรทศัน์ต้องใช้ประโยชน์จากช่องทางดงักล่าวมากขึน้ (ง) ยงัขาดการรวมกลุ่ม
รวมพลงักนัอย่างจรงิจงัเพื่อรกัษาสทิธขิองตวัเอง และเพื่อตดิตามและให้รางวลั (หรอืการลงโทษ) ทาง
สงัคมกบัผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการด ี(หรอืไม่ด)ี และ (จ) มคีวามสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อ
ต่างกนัจงึมผีลใหก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาน้อยกว่า มฐีานะทางเศรษฐกจิดอ้ยกว่า มแีนวโน้มถูก
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

โน้มน้าวให้ซื้อสินค้า หรอืรบัชมรายการที่ไม่มสีาระประโยชน์ หรอืมทีศันคติที่โน้มเอียงไปตามที่สื่อ
โทรทศัน์ทีม่อีทิธพิลทางความคดิก าหนดผ่านการผลติซ ้า สงูกว่าผูบ้รโิภคอกีกลุ่มหนึ่ง 

ในด้านการแข่งขนั ในภาพรวมกจิการโทรทศัน์มกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้จงึเป็นผล
ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ไดแ้ก่ (ก) ช่องรายการโทรทศัน์หนึ่งช่องมกีารเผยแพร่สญัญาณ
หรอืออกอากาศในหลายช่องทางหรอืแพลตฟอรม์ทัง้นี้เพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายผู้ชมให้เพิม่มากขึ้น
และสรา้งความภกัดต่ีอช่องใหก้บัผูบ้รโิภค (ข) ช่องรายการโทรทศัน์ต่างๆมกีารแข่งขนักนัเขม้ขน้ขึน้อนั
เป็นผลจากการมจี านวนช่องโทรทศัน์ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เม็ดเงนิโฆษณาในอุตสาหกรรมมไิด้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตต ่า (ค) กจิการโทรทศัน์มกีารแข่งขนักนัมากขึน้ทัง้ในด้านการลด
ราคาค่าโฆษณาและการพฒันาเนื้อหารายการเพื่อตอบสนองกบัผู้รบัชมให้ได้มากที่สุด โดยแมว้่าช่อง
โทรทศัน์บางช่องจะเป็นผู้น าในการสร้างความแตกต่าง แต่ก็จะมชี่องโทรทศัน์อื่นๆลอกเลียนแบบ
ความส าเรจ็นัน้ๆได้ในเวลาต่อมาไม่นาน (ง) กจิการโทรทศัน์รายใหญ่มกีารจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อผลติ
รายการป้อนให้กับช่องเป็นจ านวนมาก ทัง้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่
ก าหนดใหต้อ้งมกีารน ารายการจากผูผ้ลติรายการภายนอกช่องรายการมาออกอากาศไมน้่อยกว่าสดัส่วน
ที่ก าหนด และเพื่อลดผลก าไรในกิจการช่องโทรทัศน์ที่ได้ร ับใบอนุญาตอันจะท าให้ช่วยลดภาระ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระให้กบั กสทช. (คดิเป็นสดัส่วนของผลก าไรของกจิการ) (จ) กิจการประเภท
เคเบิล้ทวีทีอ้งถิน่ตอ้งปรบัตวัโดยหนัมาเน้นสรา้งหรอืรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจากการเผยแพร่
รายการเนื้อหาทีเ่ป็นของทอ้งถิน่ ส่วนกจิการเคเบิล้ทวีรีะดบัประเทศต้องแข่งขนัดว้ยความพรเีมีย่มของ
เนื้อหาและการประกอบธุรกจิโทรคมนาคมเสรมิดว้ย และ (ช) ช่องทวีดีติอลประเภทธุรกจิมกีารแข่งขนัที่
รุนแรงเนื่องจากมกี าแพงในการออกจากตลาดที่ส าคญัคอื ต้นทุนจมจากการประมูลที่มมีูลค่าสูงและไม่
สามารถเปลีย่นหรอืโอนกรรมสทิธิใ์บอนุญาตได ้

ในด้านปัจจยัน าเข้า ผลการวเิคราะห์พบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัดงัต่อไปนี้ (ก) 
ผู้ผลิตรายการมีตัวเลือกหรือช่องทางการขายเนื้อหารายการมากขึ้น (ข) ปัจจยัการผลิตหลักของ
อุตสาหกรรม เช่น ผูป้ระกาศขา่ว พธิกีร นกัแสดง เป็นตน้ มกีารเคลื่อนยา้ยขา้มช่องโทรทศัน์ไดอ้ย่างเสรี
มากขึน้ (ค) ช่องรายการขนาดใหญ่เริม่มกีารรวมตวัทางด้านหลงัเพื่อผลติรายการป้อนช่องของตนเอง
มากขึน้ (ง) ผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย สิง่อ านวยความสะดวก มอี านาจต่อรองสงูขึน้จากการผกูขาดบรกิาร แต่
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐัหรอืกึ่งรฐั และ (ฉ) เอเจนซึ่โฆษณามทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกช่องทาง
โฆษณาทัง้ทวีรีะบบต่างๆ และช่องทางออนไลน์ จงึท าใหม้อี านาจต่อรองเหนือช่องทวีมีากขึน้ 

ในด้านโอกาสของการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบกิจการโทรทศัน์รายใหม่นัน้ ผลการ
วเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ (ก) ช่องทวีดีาวเทยีมยงัคงเขา้สู่ตลาดได้ไมย่าก แต่
อาจต้องเตรยีมตวัในการจดัท าแผนธุรกจิและแผนการประกอบกจิการใหล้ะเอยีดมากขึน้เพื่อน าเสนอต่อ
กรรมการ กสท. (ข) ช่องทวีดีจิติอลภาคพื้นดนิประเภทธุรกจิระดบัชาตริายใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาด
ระดบัชาติได้ในอกี ๑๕ ปีข้างหน้า (ค) ผู้ประกอบกิจการทวีดีจิติอลระดบัท้องถิน่ และประเภทบรกิาร
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สาธารณะและบรกิารชุมชนยงัคงมอุีปสรรคในการเขา้สู่ตลาด เนื่องจาก กสทช.ยงัมไิด้ก าหนดเงื่อนไข
การเขา้สู่ตลาดทวีดีจิติอลระดบัทอ้งถิน่ รวมทัง้ประเภทบรกิารสาธารณะและบรกิารชุมชน (ง) ขอ้จ ากดั
ในการเขา้สู่ตลาดอกีประการหนึ่งในอนาคตคอื ความสามารถการเขา้ถงึ/หรอืความสามารถพฒันาเนื้อหา
ทีต่รงความตอ้งการผูช้มและความจงรกัภกัดต่ีอช่องโทรทศัน์ของผูช้ม 

ในด้านสินค้าทดแทนนัน้ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงพบว่า (ก) ทีวี
อนิเตอรเ์น็ต โมบายทวี ีกบั  ทวีดีาวเทยีม เคเบิล้ทวี ีทวีดีจิติอลภาคพืน้ดนิ มคีวามแตกต่างกนัลดลงใน
ทศันะของผูบ้รโิภคเนื่องจากสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ จงึมแีนวโน้มทีผู่บ้รโิภครุ่นใหม่จะเลอืกรบัชมผ่าน
แพลตฟอรม์ทีพ่กพาหรอืเคลื่อนทีไ่ดม้ากขึน้ และ (ข) เนื้อหารายการทีผ่ลติขึน้สามารถน าไปออกอากาศ
ได้หลายช่องทางรวมทัง้ช่องทางโทรคมนาคมเนื่องจาก Digital Convergence รวมถงึการที่กจิการอาจเลอืก
ผลติรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ตโดยเฉพาะมากขึน้เพื่อหลกีเลี่ยงการก ากบัดูแลด้าน
เนื้อหาของ กสทช. 
 

๒. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอตุสาหกรรมส่ือวิทยกุระจายเสียง 

ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาก โครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อวิทยุกระจายเสียงมีการ
เปลีย่นแปลงหลายประการโดยเป็นผลมาจากทัง้การเปลีย่นแปลงภายในอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลง
จากปัจจยัภายนอกอุตสาหกรรม และการด าเนินการตามแผนแมบ่ทฯฉบบัที ่๑ ทัง้นี้สามารถสรปุเป็นการ
เปลีย่นแปลงตามแต่ละองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมไดด้งันี้ 

 
ภาพที ่๔๑ สรปุสภาพการณ์เปลีย่นแปลงของกจิการวทิยุ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ในดา้นผูบ้รโิภคนัน้ ผลการวเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) ผูบ้รโิภค
มแีนวโน้มรบัฟังรายการวิทยุลดลง เนื่องจากความง่ายในการเข้าถึงสื่อประเภทอื่นๆทัง้ประเภทสื่อ
โทรทัศน์หรือสื่อออนดีมานด์ที่สามารถเลือกรบัชมหรือรับฟังรายการหรือเนื้อหาต่างๆได้เองทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น เพลง หรอืคลปิรายการวิทยุหรอืรายการโทรทศัน์ย้อนหลงั เป็นต้น ผู้บรโิภคจงึมี
แนวโน้มรบัฟังสื่อที่ออกกาศทางวิทยุโดยใช้เนื้อหาที่บันทึกไว้แล้วลดลง (เช่น เพลง เป็นต้น) (ข) 
ผูบ้รโิภคมขีดีความสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อแตกต่างกนั โดยเฉพาะในเขตชนบทซึ่งมกัมชี่องรายการ
วิทยุที่พยายามโน้มน้าวหรอืปลูกฝังอิทธิพลทางความคิดทัง้ในด้านสรรพคุณของสินค้าและแนวคิด
ทางการเมอืง (ค) ผูบ้รโิภคมกันิยมรบัฟังวทิยุในขณะเคลื่อนที่ ทัง้นี้เนื่องจากในขณะอยู่กบัทีผู่้บรโิภคมี
ช่องทางการในการรับสื่อ เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคมีต้นทุนในการรับสื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงผ่านระดบัโทรคมนาคมเคลื่อนทีล่ดลง ผูบ้รโิภคอาจมแีนวโน้มรบัฟังวทิยุลดลง
ดว้ย (ง) ผูบ้รโิภครบัฟังสื่อประเภทอื่นทีไ่ม่ใช่วทิยุ เช่น อนิเตอรเ์น็ต แอพลเิคชัน่ในโทรศพัท ์เป็นต้น ได้
งา่ยและสะดวกขึน้ และ (จ) ผูฟั้งวทิยยุงัขาดการรวมตวัเชงิเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ เพื่อรกัษาสทิธขิองตวัเอง
และเพื่อติดตามและให้รางวลั (หรอืการลงโทษ) ทางสงัคมกับผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการดี 
(หรอืไมด่)ี 

ในดา้นการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง ผลการวเิคราะหพ์บว่ามี
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัคอื (ก) กจิการผูผ้ลติรายการวทิยุรายใหญ่ขยายกจิการเขา้ไปประกอบกิจการ
ทวีดีจิติอล อาทเิช่น อารเ์อส และแกรมมี ่(ข) ผู้ทดลองประกอบกจิการวทิยุชุมชนเปลี่ยนจากประเภท
บรกิารชุมชนเป็นบรกิารธุรกจิมากขึน้ เพื่อใหส้ามารถหารายไดจ้ากการโฆษณาไดอ้ย่างเตม็ทีม่ากขึน้ (ค) 
การแข่งขนัด้วยการขยายก าลงัการส่งสญัญาณใหค้รอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึน้จงึก่อใหเ้กดิปัญหาคลื่น
รบกวนระหว่างกันกับคลื่นรบกวนกับกิจการการบิน แต่ปัญหาดงักล่าวได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั
ภายหลงัการรฐัประหาร (ง) ผูป้ระกอบกจิการมแีนวโน้มประคองธุรกจิใหอ้ยู่รอดดว้ยการแทรกโฆษณา
สนิคา้ในเนื้อหารายการมากขึน้ และท าธุรกจิอื่นดว้ย เช่น ทวัรท์่องเทีย่ว เป็นตน้ (จ) ผูป้ระกอบกจิการไม่
กลา้ลงทุนในระยะยาวเนื่องจากความไมแ่น่นอนเรือ่งก าหนดเวลาการคนืคลื่นให ้กสทช. 

ในด้านผู้ป้อนปัจจยัน าเข้า ผลการวเิคราะห์พบว่าเจ้าของคลื่นหลกัทัง้หมดยงัคงเป็น
หน่วยงานภาครฐั โดยมเีอกชนเป็นคู่สญัญาในการร่วมผลติรายการหรอืแบ่งเวลารายการ จงึไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงในส่วนนี้ อย่างไรกต็ามผลการวเิคราะหพ์บว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) เอเจนซี่
โฆษณามทีางเลอืกมากขึน้ในการเลอืกช่องอื่น ทีม่รีาคาไมต่่างจากสื่อวทิยุมากนัก เช่น สื่อออนไลน์ และ
สื่อทวีดีจิติอล และ (ข) ทรพัยากรมนุษยข์องกจิการวทิยุเช่น ผูป้ระกาศหรอืผู้ด าเนินรายการมแีนวโน้ม
เคลื่อนย้ายไปสู่กิจการประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนดกีว่า เช่น กิจการโทรทศัน์ เป็นต้น แต่ ในระดบั
ภูมภิาค สถานีวทิยุยงัขาดแคลนช่างเทคนิคหรอืเงนิทุนเพื่อซือ้/ตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาการป้องกนั
การรบกวนของสญัญาณคลื่น 

ในด้านโอกาสของการเข้าสู่ตลาดวิทยุกระจายเสียงนัน้ ผลการวิเคราะห์พบว่า (ก) 
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนรายใหม่มขี้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกสทช.ใน



 

67 
 
 

รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ช่วงแรก และ (๒) ผูป้ระกอบการวทิยุรายใหม่ทีต่้องการใชค้ลื่นหลกั (AM และ FM) สามารถเขา้สู่ตลาดได้
ผ่านระบบการแบ่งปันเวลาและร่วมผลติกบัหน่วยงานเจา้ของช่องวทิยุ แต่มขีอ้จ ากดัด้านประสบการณ์ 
เงนิประมลู ชื่อเสยีง และความสมัพนัธก์บัเจา้ของคลื่น 

ในดา้นสนิคา้ทดแทนนัน้ ผลการวเิคราะหพ์บสภาพการณ์เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ (ก) 
รายการวทิยผุ่านอนิเตอรเ์น็ต (แบบสดและแบบออนดมีานด)์ และวทิยดุาวเทยีมมคีวามสามารถทดแทน
ช่องวทิยุที่ใช้คลื่นความถี่ได้สูง (ข) โทรทศัน์ดจิติอล ทวีอีินเตอร์เน็ต และโมบายทวีตีอบสนองความ
ต้องการได้มากกว่าวทิยุและเข้าถงึได้ง่ายขึ้น และ (ค) แพลตฟอร์มการรบัฟังเพลงผ่านโทรศพัท์และ
อุปกรณ์พกพามกีารขยายตวัมากขึน้ 

 

๓. การเปล่ียนแปลงของส่ือโทรทศัน์และวิทยตุามเจตนารมณ์การปฏิรปูส่ือ 

จากผลการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงสภาพการณ์ของกจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยุใน
บทที่ ๔ และในหวัขอ้ที่ผ่านมา สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวตามประเดน็เจตนารมณ์ของการ
ปฏริปูสื่อไดด้งันี้ 

 

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๑. การลดอ านาจการผกูขาดของช่อง
รายการ 

 ช่องรายการโทรทศัน์มกีารผกูขาด
ลดลงมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ โดย
อตัราการกระจุกตวัของส่วนแบ่ง
ผูช้มลดลง (HHI) จาก ๒,๑๐๒ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น ๗๘๖.๓๗ ในปี 
๒๕๕๘ 

 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่
ตลาดเป็นจ านวนมากผ่านระบบ
ใบอนุญาต 

 ลดอ านาจการผู้ขาดจากการแยก
ผู้ ใ ห้บ ริก า ร โครงข่ ายและสิ่ง
อ านวยความสะดวกออกจากช่อง
รายการทวี ี

 ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจาก
ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ก า หนด เ ว ล า ให้
หน่วยงานรฐัทีไ่ดร้บัจดัสรรหรอืใช้
ประโยชน์คลื่นความถี่ ในการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง
คนืคลื่นความถีใ่หก้บั กสทช. 

๒. กระจายการถอืครองคลื่นความถี่
จากหน่วยงานรัฐสู่ภาคเอกชน
และประชาสงัคมมากขึน้ 

 ผูถ้อืครองคลื่นความถีส่ว่นใหญ่
เป็นภาคเอกชน โดยมหีน่วยงาน
ภาครฐัถอืครองเป็นสดัสว่นทีน้่อย
ในกจิการทวีดีจิติอล 

 
 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๓. ปรับเปลี่ยนจากระบบสมัปทาน
เป็นระบบใบอนุญาต  

 เริ่มมีการออกใบอนุญาตการใช้
คลื่นความถี่และการประกอบ
กิจการทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน
ประเภทธุรกิจ (๒๔ ช่อง) และ
ประเภทสาธารณะ (๑ ช่อง) 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๔. การลดผลประโยชน์ค่าเช่าจาก
การผกูขาดทีห่น่วยงานรฐัเจา้ของ
คลื่นและผูร้บัสมัปทานไดร้บั 

 การประมูลทีวีดิจิตอลท าให้ผล
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมกว่า 
๕๐,๐๐๐ ลา้นบาทกลบัมาเป็นของ
สาธารณะ 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๕. สง่เสรมิความเป็นธรรมในการ
แขง่ขนั 

 ความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ภายในแพลตฟอรม์เดยีวกนัมมีาก
ขึ้นเนื่องจากตลาดมีการกระจาย
ตัวมากขึ้น ผู้ประกอบกิจการมี
ต้นทุนโครงสร้างต้นทุนเขา้ตลาด
ไม่ต่างกันมาก และใช้กฎกติกา
เดยีวกนัของ กสทช. 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๖. เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้
ทรพัยากรคลื่นความถี ่

 การเปลีย่นผ่านสู่ระบบทวีดีจิติอล
ท าให้ใช้คลื่นความถี่ลดลงและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 การแยกโซ่คุณค่าออก ท าให้ลด
การลงทุนทีซ่ ้าซอ้นกนัของช่องทวีี
ในด้านโครงข่ายและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

๗. การสง่เสรมิสทิธเิสรภีาพของ
สือ่มวลชน 

 มีมากขึ้นจากการส่งเสริมการ
ก ากบัดแูลกนัเองของสือ่ 

 ลดลงจากประกาศของ คสช.  

 มีมากขึ้นจากการส่งเสริมการ
ก ากบัดแูลกนัเองของสือ่ 

 ลดลงจากประกาศของ คสช. 
๘. การเพิม่ความหลากหลายของ

ประเภทเนื้อหารายการ 
 มีการเพิ่มความหลากหลายใน

ประเภทช่องธุรกิจ โดยมีการ
ก าหนดกลุ่มช่องข่าวและสาระ 
และ กลุ่มช่องรายการเพื่อเดก็และ
เยาวชน 

 ยังขาดการก าหนดหลักการและ
ออกใบอนุญาตกิจการบริการ
สาธารณะและกิจการบริก าร
ชุมชน 

 

 ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๙. การเพิ่มความหลากหลายใน
ระดับพื้นที่ (ประเทศ - ภาค - 
ชุมชน) 

 ยงัขาดการริเริ่มก าหนดหลกัการ
และออกใบอนุญาตการใช้คลื่น
และการประกอบกิจการวิทยุ
โทรทัศน์ระดับภาคและระดับ
ชุมชน 

 ยงัขาดการริเริ่มก าหนดหลกัการ
และออกใบอนุญาตการใช้คลื่น
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสยีงระดบัภาคและ
ระดบัชุมชน 

๑๐. การเขา้ถงึการใชส้ือ่ของชุมชน  ยังขาดการก าหนดหลักการที่
ชัดเจนและการออกใบอนุญาต
ส าหรบักจิการระดบัชุมชน 

 มีการออกและ ต่อ ใบอนุญาต
ประเภททดลองประกอบกิจการ
วิทยุให้กับสถานีวิทยุชุมชนทัง้
ประเภทบริการธุ รกิจ  บริการ
สาธารณะ และบรกิารชุมชน  

 ยังขาดการก าหนดหลักการที่
ชัดเจนและการออกใบอนุญาต
ส าหรบักจิการระดบัชุมชน 

๑๑.  การพัฒนาคุณภาพเนื้ อหา
รายการและมสีาระส่งเสรมิการ
พฒันาประเทศ 

 มกีารแบ่งประเภทช่องรายการใน
โทรทศัน์บริการธุรกิจ โดยมีการ
ก าหนดกลุ่มช่องข่าวและสาระ 
และ กลุ่มช่องรายการเพื่อเดก็และ
เยาวชน 

 ยังขาดแผนการพัฒนาคุณภาพ
เนื้อหารายการ ผูป้ระกอบวชิาชพี 
และผู้ประกอบกจิการในภาพรวม 
มีเพียงการฝึกอบรมเป็นเรื่องๆ 
และการจดัสอบผูป้ระกาศ 

 มกีารจดักจิกรรมในกลุ่มเป้าหมาย
บางก ลุ่ม  เช่ น  สถานี วิทยุ ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 

 ยังขาดแผนการพัฒนาคุณภาพ
เนื้อหารายการ ผูป้ระกอบวชิาชพี 
และผู้ประกอบกจิการในภาพรวม 
มีเพียงการฝึกอบรมเป็นเรื่องๆ 
และการจดัสอบผูป้ระกาศ 

๑๒. การจดัสรรใบอนุญาตประกอบ
กจิการอย่างโปร่งใส 

 มีการจดัสรรใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ
ผ่ า น ร ะบบกา รป ร ะมู ลอย่ า ง
โปร่งใส 

 ยังขาดการด าเนินการจัดสรร
ใบอนุญาตอย่างโปร่งใสในกจิการ
โทรทศัน์ประเภทอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ยงัไม่มกีารออกใบอนุญาตการใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
วทิยุ 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

ประเดน็การปฏิรปูส่ือ กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทย ุ

๑๓. การแกปั้ญหาคลื่นรบกวน  ไม่มปัีญหา  มกีารท าขอ้ตกลงร่วมกบักรมการ
บินพลเรือน และประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อแก้ไขและป้องกนัปัญหา
คลื่นรบกวน 

 มีการก าหนดเงื่อนไขแนบท้าย
ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่พึง
ประสงคใ์หผู้ร้บัใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุด าเนินการ
ตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้
ไดร้บัการต่อใบอนุญาต 

๑๔. การมีกลไกตรวจสอบสื่อโดย
ภาคประชาสงัคม 

 มกีารรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายรูเ้ท่าทนัสื่อ แต่ยงัมกีารด าเนินการในวงแคบ
และมขีนาดของอทิธพิลค่อนขา้งจ ากดั 

๑๕. มีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคใน
กจิการโทรทศัน์และวทิยุ 

 มีร ะบบการรับ เ รื่ อ ง ร้อ ง เ รียบแบบ เบ็ด เ สร็จ ในจุ ด เดียวและมี
คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการโทรทศัน์และวทิยุใน 

 

๔. ข้อจ ากดัของการก ากบัดแูลกิจการโทรทศัน์และกิจการวิทยุ 

จากผลการวเิคราะห์ในบทที่ ๔ และการสมัภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง
พบว่าในรอบ ๔ ปีทีผ่่านมา กสทช. มขีอ้จ ากดัของการก ากบัดูแลกจิการโทรทศัน์และกจิการวทิยุในดา้น
ต่างๆดงันี้ 
หวัข้อการก ากบัดแูล ข้อจ ากดัส าคญั 

ดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาคลื่นรบกวน 

 ความคบืหน้าในการด าเนินคดขีึน้อยู่กบัระยะเวลาทีพ่นกังานสอบสวน (ต ารวจ) ใชเ้พื่อ
เตรยีมส านวนสง่ฟ้องต่อศาล 

 มบีางกรณีทีผู่ม้อีทิธพิลในทอ้งถิน่อาจท าใหก้ารด าเนินคดมีคีวามล่าชา้ 

 หน่วยงานในพื้นที่ (ภาคและเขต) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือขาด
แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีด่า้นกฎหมาย เนื่องจากไม่ไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ 

 ผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นมักขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนใช้เครื่องส่งสญัญาณที่ได้
มาตรฐานและมคีุณภาพด ี

ดา้นการลกัลอบ
ออกอากาศโดยไม่ไดร้บั
อนุญาต 

 การตดิตัง้และเคลื่อนยา้ยสถานีท าไดไ้ม่ยาก เมื่อปิดทีห่นึ่งกส็ามารถไปเปิดอกีทีห่นึ่ง
ไดไ้ม่ยาก 

 หน่วยงานส่วนภูมภิาคขาดอุปกรณ์และบุคลากรในดา้นนี้ (บุคลากรในส านักงานภาค
และเขตตอ้งรบัผดิชอบทัง้ภารกจิดา้นโทรคมนาคมและดา้นกระจายเสยีงและโทรทศัน์) 

การก ากบัใหป้ฏบิตัติาม
เงื่อนไขแนบทา้ย 

 ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรเทยีบกบัปรมิาณงาน (ช่องรายการ คลื่น และจ านวนรายการ)  
 การเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างส านกัต่างๆในสาย กสท. 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หวัข้อการก ากบัดแูล ข้อจ ากดัส าคญั 

การเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมและการ
ลดหย่อยค่าธรรมเนียม 

 ผู้ประกอบกิจการมีโนวโน้มตัง้บริษัทลูกเพื่อให้รายได้ของบริษัทแม่ที่เป็นผู้ร ับ
ใบอนุญาตมมีลูค่าน้อยและเสยีค่าธรรมเนียมน้อย 

 ขาดการเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการตรวจสอบผงัเนื้อหารายการระหว่างฝ่ายทีร่บัผงั ฝ่ายที่
ตรวจสอบผงั และฝ่ายทีค่ านวณการลดหย่อนค่าธรรมเนียม 

การก ากบัเนื้อหา  ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรเทยีบกบัปรมิาณงาน (ช่องรายการ คลื่น และจ านวนรายการ)  
 ผู้ประกอบกิจการมีแนวโน้มน ารายการที่หมิ่นเหม่ไปออกอากาศทางช่องทาง

อนิเตอรเ์น็ต 

 การพจิารณาความเหมาะสมตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของกรรมการจงึตอ้งใชเ้วลามาก 

การก าหนดแผนการใช้
คลื่นความถีใ่นภาพรวม 

 ความล่าช้าในการพจิารณาความชอบด้วยกฎหมายและความจ าเป็นในการถือครอง
คลื่นในกจิการวทิยุกระจายเสยีง และความล่าชา้ในการก าหนดเวลาการคนืคลื่นความถี่
ในกจิการวทิยุกระจายเสยีง 

 ความล่าชา้ในการเจรจาขอคนืคลื่นความถี่ก่อนครบก าหนดตามอายุสมัปทานของช่อง 
๓ และ ช่อง ๗ 

 

 

 

๑. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคส่ือของผูบ้ริโภค 

 

ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคสื่อในอนาคตดงันี้ 

๑) การใชร้บัสื่อผ่านอุปกรณ์พกพาเพิม่ขึน้ผ่านระบบเครอืข่ายโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต
ไรส้าย โดยอุปกรณ์พกพา หรอื Mobile Device ไดก้ลายเป็นอุปกรณ์คู่กายของคนยุคใหม่ทัง้โทรศพัทม์อืถอื 
Tablet และ Laptop  

๒) การรบัสื่อจากหลายจอ แยกกนั พรอ้มกนั ต่อเนื่องกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืก
ในการเขา้ถงึขอ้มลูมากขึน้ โดยผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชง้าน “หลายหน้าจอ” หรอื มลัตสิกรนี แทนที่
จะเลอืกใชห้น้าจอใดหน้าจอหนึ่ง 

๓) การติดโซเชยีลมเีดยี โดยคนไทยตื่นตวักบัการใช้โซเชยีลมเีดยี โดยกรุงเทพเป็น
เมอืงทีม่สีดัส่วนผูใ้ช ้Facebook มากทีสุ่ดในโลก และเป็นอนัดบั ๒ ของโลกใน Instagram ภาษาไทยเป็นหนึ่ง
ในภาษายอดนิยมบน ทวติเตอร ์และไทยมผีูใ้ชง้าน LINE ๒๐ ลา้นคน เป็นอนัดบั ๒ ของโลก ซึ ่วยัรุน่ไทย
ในปัจจุบัน ยอมรับว่า การติดการใช้งาน LINE และ Facebook รวมทัง้ไม่สามารถอยู่ได้โดยขาด
โทรศพัทม์อืถอื 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      

๔) การใช้วิถีชีวิตแห่งดิจิตอล” เช่น บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ บริการค้นหา
รา้นอาหาร บรกิารจองโรงแรมและทีพ่กั หรอืแมแ้ต่บรกิารหาเพื่อน หาคู่รกั ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นสญัญาณให้
เหน็ว่าดจิติอลก าลงัเป็นส่วนหนึ่งในโลกชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ในมมุหนึ่ง คอื การ
เปลีย่นวถิชีวีติของผูบ้รโิภคไปจากเดมิ 

จากการศกึษาของไมโครซอฟท ์พบว่า ผูบ้รโิภคเริม่คุน้เคยกบัการใชง้านหลายหน้าจอ
พรอ้มๆกนั และเป็นพฤตกิรรมปกตไิปแลว้ ไมว่่าจะเป็นการสลบัใชง้านโทรศพัทม์อืถอืระหว่างดูโทรทศัน์
ไปพรอ้มๆกนั หรอืการใชง้านขา้มหน้าจอไปเพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่อง ซึง่สิง่เหล่านี้ก่อใหเ้กดิผลต่อเนื่อง
ไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น Social TV เป็นตน้ 

 

๒. การหลอมรวมของส่ือต่างๆ 

 

 
ภาพที ่๔๒ ภูมทิศัน์ใหมข่องการรบัส่งสารและสื่อ 

 

ปัจจยัส าคญัที่กระตุ้นให้การหลอมรวมของสื่อต่างเกิดขึ้นและพฒันาอย่างรวดเรว็คือ
ปัจจยัดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิติอล ปัจจยัดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค
ทีเ่น้นการเขา้ถงึเนื้อหาของสื่อโดยไม่พจิารณาว่าต้องรบัสื่อนัน้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านัน้ และ
กฎระเบยีบทีเ่ริม่เปิดกวา้งมากขึน้และมกีารแยกแยะการก ากบัทีช่ดัเจนขึน้ระหว่างการก ากบัเนื้อหาและ
การก ากบัช่องทางการสื่อสาร 
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รายงานสภาพการณ์เปล่ียนแปลงของสื่อจากการปฏิบัติตาม 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ภาพที ่๔๓ การหลอมรวมของอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคม 

ทีม่า : Convergence Consulting Company อา้งถงึใน ITU 

 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ส่ิงท่ี กสทช.ควรเร่งรดัด าเนินการให้เกิดผลตามแผนแม่บทฯฉบบัท่ี ๑ 

 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในเรื่องก าหนดการคนืคลื่นความถี่ในกจิการวทิยุ
กระจาย เสียงเพื่อน ามาจดัสรรคลื่นความถี่ใหม่ให้ทนัภายในกรอบระยะเวลาที่
เหลืออยู่ เนื่องจากในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมายงัไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดในกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง 

 กสทช.ควรเร่งรดัการเจรจาเพื่อขอคนืคลื่นความถี่จากผู้รบัสมัปทานในกจิการวทิยุ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิทัง้ ๒ รายเพื่อให้ กสทช.สามารถน าคลื่นความถี่ดงักล่าวไปใช้
ประโยชน์ในกจิการอื่นๆทีม่คีวามตอ้งการใชค้ลื่นความถี่ 

 กสทช.ควรเร่งรดัการขยายการส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลใหเ้ป็นไปตามแผนโดยเฉพาะรายที่มคีวามล่าชา้ในการ
ด าเนินการ และควรเร่งรดัการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรุกเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจ
ถงึประโยชน์และคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าของทวีดีจิติอลเมื่อเทยีบกบัทวีดีาวเทยีมและ
เคเบิล้ทวี ี
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 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในการก าหนดกรอบกตกิาและจ านวนวทิยุชุมชนที่
เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวทิยุชุมชนต่างๆ เข้าสู่ระบบ
ใบอนุญาตแทนที่การได้ร ับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศ และควรเร่งก าหนด
มาตรการในการส่งเสรมิชุมชนทีม่คีวามพรอ้มใหไ้ดร้บัการสนับสนุนในการประกอบ
กจิการวทิยชุุมชน 

 กสทช.ควรเรง่ส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกนัเองทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพทัง้ใน
ระดบัผู้ประกอบกิจการและระดบัสมาคม/ชมรม/สภา ของทัง้ประเภทกิจการและ
ประเภทวชิาชพี ผ่านการวางแรงจงูใจและมาตรการสนบัสนุนทีม่ปีระสทิธผิล 

 กสทช.ควรเร่งปรบัการบรหิารงานขององค์กรให้มธีรรมมาภบิาลเพิม่ขึ้น มคีวาม
รวดเรว็ในการด าเนินการและใหบ้รกิารมากขึน้ และมคีุณภาพการบรกิารมากขึน้  

 กสทช.ควรปรบัรูปแบบสร้างเสรมิขดีความสามารถในการรู้เท่าทนัสื่ อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเปราะบางมากทีสุ่ดเป็นล าดบัแรก และควรปรบัรปูแบบการ
เผยแพรห่รอืจดักจิกรรมใหป้ระชาชนในวงกวา้งของประเทศไดร้บัขอ้มลูดงักล่าว 

 กสทช.ควรเร่งจดัท าแผนคลื่นความถีใ่นกจิการวทิยุกระจายเสยีงทีแ่น่นอน โดยเรง่
เจรจาหรอืหาขอ้ตกลงร่วมกบักจิการโทรคมนาคมหรอืกจิการอื่นๆทีถ่อืครองคลื่น
ความถี่ย่าน ๔๗๐ – ๕๑๐ MHz เพื่อน าย่านความถี่ดงักล่าวมาใช้ในกจิการวทิยุ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอล 

 กสทช.ควรเร่งสรา้งความชดัเจนในการก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผู้ประกอบ
กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลประเภทช่องรายการที่เหลอื คอืช่อง
รายการสาธารณะ และช่องรายการเพื่อชุมชน เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูร้บัชม เพิม่
สทิธเิสรภีาพในการใชค้ลื่นของชุมชน และเพิม่ประสทิธภิาพในการใชค้ลื่นความถี่
ใหไ้ดเ้ตม็ที ่

 

ส่ิงท่ี กสทช. ควรทบทวนแผนแม่บทฯฉบบัท่ี ๑ 

 กสทช.ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ก า หนดให้ เ ริ่มมีการรับส่ งสัญญา
วทิยุกระจายเสยีงในระบบดจิติอล โดยเร่งท าการประเมนิผลทบจากการก าหนด
นโยบายก ากับ (Regulatory Impact Assessment) อย่างรอบด้าน ทัง้นี้ เนื่องจากในช่วง
เริม่ต้น กสทช.มองว่าวทิยุดจิติอลเป็นทางออกที่เป็นไปได้ของการแก้ปัญหาวทิยุ
ชุมชนเนื่องจากมขีดีความสามารถในการรองรบัสถานีวทิยุที่มาก แต่แท้จรงิแล้ว
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สาเหตุของปัญหาที่ส าคญัของกิจการวทิยุชุมชนคอืขดีความสามารถที่จ ากดัของ 
กสทช.ในการก ากบัดแูลสถานีวทิยทุีม่จี านวนมากและออกอากาศในพืน้ทีต่่างกนั 

 กสทช.ควรเร่งศกึษาและก าหนดแนวทางเพื่อรกัษาความเป็นธรรมใหก้บัผู้ประกอบ
กจิการวทิยโุทรทศัน์ทีอ่ยูต่่างแพลตฟอรม์ เช่น ในช่วงทีโ่ครงข่ายการส่งสญัญาณใน
ระบบดิจติอลภาคพื้นดินยงัท าได้ไม่ทัว่ถึง ช่องทีวีดิจติอลยงัจ าเป็นต้องพึ่งการ
ออกอากาศผ่านทวีดีาวเทยีมและเคเบิล้โดยเฉพาะในเขตพื้นทีต่่างจงัหวดั ในกรณี
ดงักล่าวผู้ประกอบกจิการทีวดีาวเทยีมหรอืเคเบิ้ลทวีคีวรได้รบัค่าตอบแทนในการ
ช่วยส่งสญัญาณตามกฎ Must Carry หรอืไม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบเคเบิ้ลทวีแีละทีวี
ดาวเทยีมทีไ่ดร้บัผลกระทบควรไดร้บัความช่วยเหลอืหรอืการเยยีวยาอย่างไร 

  

๒.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

 กสทช.ควรเร่งรดัการขยายการส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพืน้ดนิในระบบดจิติอลใหเ้ป็นไปตามแผนโดยเฉพาะรายที่มคีวามล่าชา้ในการ
ด าเนินการ และควรเร่งรดัการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรุกเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจ
ถงึประโยชน์และคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าของทวีดีจิติอลเมื่อเทยีบกบัทวีดีาวเทยีมและ
เคเบิล้ทวี ี

 กสทช. ควรตดิตามประสทิธภิาพในการประกอบกจิการและความเป็นธรรมของการ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมของผู้ให้บรกิารโครงข่ายเพื่อมใิห้ผูใ้หบ้รกิารช่องทวีถีูกเอา
รดัเอาเปรยีบ หากเป็นไปได้ กสทช.ควรก าหนดแนวทางให้ผู้ให้บรกิารโครงข่าย
จดัซื้อปัจจยัการผลติหรอืจา้งเหมาบรกิารบางประเภทร่วมกนัเพื่อร่วมกนัรบัภาระ
ตน้ทุนอนัจะมผีลใหต้น้ทุนการด าเนินการลดลง 

 กสทช.ควรเผยแพรผ่ลการพจิารณาความชอบดว้ยกฎหมายและความจ าเป็นในการ
ถือครองคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงรายเดิมให้สาธารณะรบัทราบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ
กจิการวทิยกุระจายเสยีงต่อไปในอนาคต 

 กสทช.ควรเพิม่การเฝ้าระวงัสถานีวทิยุที่ออกอากาศโดยผดิกฎหมาย เนื่องจากที่
ผ่านมาสถานีวทิยุดงักล่าวไดปิ้ดตวัลงเนื่องจากเกรงกลวัต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายที่
จริงจังของคสช. รวมทัง้เพิ่มกลไกการเฝ้าระวังการออกอากาศที่ไม่ เป็นตาม
แนวทางปฏบัตัทิีก่สทช.ไดก้ าหนดเพื่อปกกนัการรบกวนการใชค้ลื่นในกจิการอื่นๆ
โดยเฉพาะกจิการวทิยกุารบนิ 
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 กสทช.ควรพฒันาแนวทาง เครื่องมอื และกลไกในการก ากบัดูแลเนื้อหาของสื่อ
โทรทศัน์และสื่อวทิยุ ใหเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีเ่นื้อหารายการ
ต่างๆสามารถสร้างหรอืเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทางหรอื
แพลตฟอรม์ 

 กสทช.ควรเน้นการใหบ้รกิารหรอืใหข้อ้มลูผ่านอนิเตอรเ์น็ตในเชงิรกุใหม้ากขึน้ทัง้ใน
ด้านการรบัและการจดัการเรื่องร้องเรยีน การลงทะเบียน การท าธุรกรรม การ
ตรวจสอบขอ้มลู เป็นต้น เพื่อรองรบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ทีม่แีนวโน้มท าธุรกจิผ่าน
โครงสรา้งเศรษฐกจิดจิทิลัมากขึน้ 

 กสทช.ควรมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเนื้อหา คุณภาพ
รายการ ของผูป้ระกอบกจิการช่องโทรทศัน์ทัง้ประเภทช่องโทรทศัน์กลุ่มธุรกจิ กลุ่ม
ชุมชนสาธารณะ กลุ่มบรกิารชุมชน ในทุกแพลตฟอรม์ทัง้ช่องโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ 
โทรทศัน์ดาวเทยีม และเคเบิล้ทวี ี
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