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บทคัดยอ 
 
การแพรภาพกระจายเสียงสวนใหญเกี่ยวของกับการใชคลื่นความถี่ ซ่ึงเปนทรัพยากรที่

มีอยูอยางจํากัด ซ่ึงทําใหบริการแพรภาพกระจายเสียงในแตละชวงเวลามีปริมาณจํากัดดวย   
นอกจากนี้  สื่อยังเปนสินคาที่มีผลกระทบ (externality) ตอสังคมอยางกวางขวาง เน่ืองจากมี
อิทธิพลตอแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนการรับรูขอมูลขาวสารของคนในสังคม ท้ังในดานการเมือง
และดานวัฒนธรรม   ตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน จึงเปนตลาดที่มีความลมเหลว (market 
failure) ในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ    ความลมเหลวดังกลาวจึงมีเหตุผลใหรัฐ
สามารถมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดสื่อได  ท้ังน้ีมาตรการในการแทรกแซงอาจมีหลายรูป
แบบ เชน การสนับสนุนใหเกิดวิทยุและโทรทัศนสาธารณะ (public broadcasting) หรือ วิทยุชุม
ชน (community radio)  การกํากับดูแลดานเน้ือหา (content regulation)  ในบางรูปแบบ  
ตลอดจนการกํากับดูแลดานโครงสราง (structure regulation)     

 
การกํากับดูแลเชิงโครงสรางของสื่อวิทยุและโทรทัศนอาจมีวัตถุประสงครองรับหลาย

ประการ เชนเพื่อ สงเสริมความหลากหลายดานโครงสราง ซ่ึงจะเอื้อใหเกิดความหลากหลาย
ดานเน้ือหา สงเสริมความหลากหลายดานวัฒนธรรม และปองกันการครอบงําทางวัฒนธรรมโดย
ตางชาติ สงเสริมใหเกิดบริการอยางทั่วถึง (universal access) สนับสนุนใหเกิดการแขงขันเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาบริการที่ดีข้ึน  สรางความเช่ือม่ันแกสาธารณะตอความโปรงใสในการกํากับ
ดูแลและการออกใบอนุญาต และควบคุมใหการใชคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
รายงานการวิจัยเร่ือง “การกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศน” น้ีไดวิเคราะหแนว

คิดทางทฤษฎีถึงความจําเปนในการกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศน   ทบทวนประสบ
การณในตางประเทศ   และนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อกํากับดูแลโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย     ขอเท็จจริงท่ีพบและขอเสนอสําคัญในรายงานนี้ไดแก   

• ประเทศตางๆ สวนใหญมักมีขอจํากัดในการถือครองหุนสวนของชาว
ตางชาติ เน่ืองจากเกรงวาจะถูกครอบงําทางวัฒนธรรม    ประเทศไทย
ควรมีหลักเกณฑในลักษณะเดียวกัน โดยควรมีขอกําหนดหามชาวตาง
ชาติถือครองหุนสวนขางมากในกิจการวิทยุ โทรทัศนและโทรทัศนแบบ
บอกรับสมาชิก   

• ควรมีการจํากัดจํานวนสถานีวิทยุและโทรทัศนท่ีผูประกอบการสื่อแตละ
รายสามารถถือครองไดไวไมใหสูงนัก เชน ไมใหถือครองสถานีโทร
ทัศนไดเกิน  1 สถานี และสถานีวิทยุเกินกวารอยละ 20 ของจํานวน
สถานีท่ีมีอยูในพื้นท่ีน้ัน  เพื่อปองกันมิใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
สามารถมีอิทธิพลเหนือประชาชนในพื้นท่ีน้ันไดมากเกินไป     



• ยังไมมีความจําเปนท่ีประเทศไทยจะตองมีกฎเกณฑท่ัวไปในการถือ
ครองขามสื่อระหวางสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพเหมือนในตาง
ประเทศ  เน่ืองจากที่ผานมา ตลาดหนังสือพิมพในประเทศไทยมีการ
แขงขันกันอยูมากพอสมควร  นอกจากนี้ การถือครองขามสื่อยังนาจะมี
ประโยชนในการลดตนทุนในการประกอบการของผูประกอบการ ซ่ึงนา
จะสงผลดีตอผูบริโภคดวย     

• การปฏิรูปโครงสรางของสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยจะเกิดข้ึน
ไมไดหากไมมีการปฏิรูประบบใบอนุญาตประกอบกิจการ  ท้ังน้ี การ
ปฏิรูประบบใบอนุญาตควรมีแนวทางดังตอไปน้ี   
 กระบวนการออกใบอนุญาตตองมีความโปรงใสเชน มีข้ันตอน
ในการขอรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ (public 
consultation)  
 การออกใบอนุญาตควรคํานึงถึงระยะเวลาที่คุมกับการลงทุน 
วัตถุประสงคของการประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจ
การของผูขอรับใบอนุญาต ความตองการในสิทธิดานการสื่อ
สารของผูบริโภครวมทั้งผลการประเมินการประกอบกิจการ  
 ควรมีเงื่อนไขการกํากับดูแลดานโครงสรางในใบอนุญาตเชน 
สิทธิในการใชโครงสรางพื้นฐานและพื้นท่ีสาธารณะ (rights of 
way) และการรวมใชโครงขายของผูประกอบการอื่น   

• ควรมีมาตรการในการสงเสริมการแขงขันดังตอไปน้ี   
 เรงประกาศหลักเกณฑในการมีอํานาจเหนือตลาด และหลัก
เกณฑในการควบรวมกิจการใหมีความชัดเจนโดยเร็ว 
 ออกมาตรการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปน
ธรรมของผูประกอบการสถานีโทรทัศนและวิทยุรายใหญ ท่ีมี
สวนแบงตลาดสูง และการมีการผนวกกันในแนวดิ่ง  
 เรงพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการแขงขันในตลาดสื่อ
ของคณะกรรมการและเจาหนาที่ กสช. 
 ควรมีบทบัญญัติปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรมสําหรับกิจ
การแพรภาพกระจายเสียงเปนการเฉพาะ เชน ควรมีกฎ
ระเบียบในการใชอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิก (conditional access equipment) หรือ โปรแกรมราย
การอิเล็กทรอนิกส (electronic programming guide) เพื่อปอง
กันมิใหผูประกอบการกีดกันการแขงขันจากผูประกอบการราย
ใหม 



Abstract 
 

 
 Due to the limited amount of frequency spectrum, broadcasting media markets 

tend to be characterized as oligopolistic markets. There are also positive and negative 

externalities due to spillover effects of the media on the society. This means that the 

broadcasting media left on their own is unlikely to produce desirable results for the 

society and there are clear rationales for government intervention. Such interventions 

may be in the form of supporting public broadcasting and community radios and 

imposing content and structural regulations. 

 

 Structure regulations can be designed to serve many objectives, ranging from 

promoting diversity in ownership, which in turns enhancing diversity of opinions, 

promoting cultural diversity through imposing limits on foreign ownership, promoting 

universal services of broadcasting media and preventing anti-competitive behaviors of 

dominant media operators.  

 

The goal of this paper is to provide theoretical foundations for structure 

regulation of broadcasting media, review international experiences in the area of 

structure regulations, and propose policy recommendations on structure regulation. 

Our key findings and recommendations include: 

• Foreign ownership restrictions are common in many OECD 

countries. Thailand may impose similar restriction to prevent 

cultural domination by foreign media. In particular, foreigners 

should be prohibited to own or control radio and television 

stations, including subscription televisions. 

• To promote diversity of ownership, an entity should be 

restricted to own or control more than one television station and 

more than 20 percent of radio stations in a geographical market. 

• There is no need to impose restrictions on cross-media 

ownership and control. This is because the newspaper market in 

Thailand has long been competitive and contestable. A cross-

media ownership can reduce costs for producers by promoting 

content sharing and increase consumer welfare.  



• There is an urgent need to reform the spectrum licensing 

process:  

 Transparency and public participation need to be 

introduced into the process.  

 License period for radio should be extended from the 

current 1-2 years to at least 5 years. Rights and 

obligations of licensees should also be clearly spelled 

out to provide more certainty.  

• Competition law and policy regime should be strengthened. In 

particular,   

 Guidelines to define ‘market dominance’ and to control 

mergers and acquisitions should be issued. 

 Staffs of the National Broadcasting Commission’s 

Secretariat Office should be trained to have market 

analysis capability. 

 Sector-specific competition rules for the media market, 

especially the subscription television market, should be 

specified. In particular, rules related to the access to 

conditional access equipment and electronic 

programming guide (EPG) should be defined.  
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1. บทนํา 
 

ประเด็นทางนโยบายดานสื่อท่ีมีการถกเถียงกันมาโดยตลอดก็คือ รัฐควรปลอยใหสื่อ 
โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศนดําเนินการอยางเสรีตามกลไกตลาดเพื่อใหเกิดการแขงขันโดยไม
ตองแทรกแซง หรือควรกําหนดกฎเกณฑในการกํากับดูแลสื่อเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สาธารณะจากการทําใหเกิดความหลากหลายในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพแกคนใน
สังคม   

 
รายงานเร่ือง “วัตถุประสงค ภาพท่ีพึงปรารถนาและหลักการที่ควรจะเปนของระบบสื่อ” 

โดยสมเกียรติ และธนวิทย (2546ก) ไดระบุถึงปญหาของสื่อในประเทศไทยในเชิงโครงสรางไว
วา  ในปจจุบัน สื่อวิทยุและโทรทัศนท่ีดําเนินการในรูปแบบธุรกิจประสบปญหาจากการพึ่งรายได
จากโฆษณาทําใหตองผลิตเน้ือหาที่สนองกับความตองการของตลาด ซ่ึงอาจทําใหตองละเลย
กลุมเปาหมายที่ไมมีกําลังซ้ือ สื่อวิทยุและโทรทัศนในปจจุบันยังเสี่ยงตอการถูกครอบงําดวย
อํานาจรัฐจากการแทรกแซงในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ผูประกอบการรายยอยก็ไมสามารถที่จะ
แขงขันกับกลุมทุนหรือผูประกอบการรายใหญได เน่ืองจากเสียเปรียบในเร่ืองของประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน    

 
สวนรายงานเรื่อง “โครงสรางตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน”  โดยสมเกียรติ และธนวิทย 

(2546ข)  ไดระบุปญหาโครงสรางวา มีแนวโนมการกระจุกตัวในสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศ
ไทย ซ่ึงทําใหเกิดการขาดความหลากหลายในการนําเสนอขาวสารไปยังประชาชน  ในขณะที่
การมีอํานาจเหนือตลาดของผูประกอบการสถานีโทรทัศนและวิทยุรายใหญ ซ่ึงมีสวนแบงตลาด
สูงและการผนวกกันในแนวดิ่ง (vertical  integration)  ทําใหเกิดพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน   
พฤติกรรมดังกลาวทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาด หรือไมสามารถแขงขันได  
ซ่ึงทําใหผูบริโภคขาดทางเลือก   นอกจากนี้ กลไกในการไดมาซ่ึงสิทธิในการใชคลื่นความถี่ ซ่ึง
จําเปนตอการประกอบการเปนกระบวนการที่ไมมีความโปรงใส   อยูในระบบอุปถัมภและนา
สงสัยวาจะมีการคอรรัปช่ันมาก  

 
 รายงานการวิจัยฉบับน้ี จะพิจารณาถึงการกํากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศนในเชิงโครง
สราง เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการปฏิรูประบบสื่อใหมีความหลากหลายในการ
นําเสนอขาวสารและความคิดเห็น ปรับโครงสรางตลาดสื่อใหเอื้อตอการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม บนพื้นฐานของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ประเด็นดานโครงสรางที่จะกลาวถึงในรายงานฉบับน้ีจะเกี่ยวของกับประเด็นท่ีสําคัญ 



3 ประเด็นคือขอกําหนดในการถือครองหรือเปนเจาของสื่อ (media ownership and control)  
การออกใบอนุญาตประกอบการ (licensing) และนโยบายการแขงขัน (competition policy)     
 
1.1 เหตุผลในการกํากับดูแลสื่อดานโครงสราง 

 
บริการแพรภาพกระจายเสียงสวนใหญเกี่ยวของกับการใชคลื่นความถี่ ซ่ึงเปนทรัพยากร

ท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงทําใหบริการแพรภาพกระจายเสียงในแตละชวงเวลามีปริมาณจํากัดดวย   
สวนบริการแพรภาพกระจายเสียงที่ไมใชคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการเชน เคเบิ้ลทีวี ก็เปน
กิจการที่ลงทุนสูง มีการประหยัดจากขนาดการผลิตและมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดหลาย
ประการ    นอกจากนี้  สื่อยังเปนสินคาที่มีผลกระทบภายนอก (externality) ตอสังคมอยางกวาง
ขวาง เน่ืองจากมีอิทธิพลตอแนวคิด ทัศนคติ ตลอดจนการรับรูขอมูลขาวสารของคนในสังคม ท้ัง
ในดานการเมืองและดานวัฒนธรรม   จากเหตุผลดังกลาว แมวา สังคมมักคาดหวังวา สื่อตองมี
หนาที่ในการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของมวลชนและดํารงไวซ่ึงผลประโยชน
สาธารณะ  ลําพังการดําเนินการของสื่อเพื่อผลประโยชนในเชิงพาณิชยเพียงดานเดียวก็จะไม
สามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ   จากความลมเหลว
ของตลาด (market failure) ในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากผล
กระทบภายนอกและขอจํากัดในการเขาสูตลาดดังกลาว 

 
ความลมเหลวดังกลาวจึงเปนเหตุผลใหรัฐสามารถมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดสื่อได  

ท้ังน้ีมาตรการในการแทรกแซงอาจมีหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนใหเกิดวิทยุและโทรทัศน
สาธารณะ (public broadcasting) หรือ วิทยุชุมชน (community radio)  การกํากับดูแลดานเน้ือ
หา (content regulation)  ในบางรูปแบบ  ตลอดจนการกํากับดูแลดานโครงสราง (structure 
regulation) ซ่ึงเปนหัวขอหลักของรายงานวิจัยฉบับน้ี    การกํากับดูแลเชิงโครงสรางของสื่อวิทยุ
และโทรทัศนอาจมีวัตถุประสงครองรับหลายประการเชน  

 การสงเสริมความหลากหลายดานโครงสรางเพื่อเอื้อใหเกิดความหลาก
หลายดานเน้ือหา  
 การสงเสริมความหลากหลายดานวัฒนธรรม และปองกันการครอบงําทาง

วัฒนธรรมโดยตางชาติ  
 การสงเสริมใหเกิดบริการอยางทั่วถึง (universal access) 
 การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาบริการที่ดีข้ึน  
 การสรางความเช่ือม่ันแกสาธารณะตอความโปรงใสในการกํากับดูแลและ

การออกใบอนุญาต 
 การควบคุมใหการใชคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไมมีการ

รบกวนกัน 



 
รายงาน Communication Outlook 2001 ของ OECD  ไดสรุปเปาหมายและมาตรการ

ในการกํากับดูแลธุรกิจวิทยุและโทรทัศนไวในตารางที่ 1  
  

 มาตรการในการกํากับดูแลดังกลาวขางตนบางสวนเปนมาตรการที่เกี่ยวของกับโครง
สรางตลาดสื่อโดยตรง ดังท่ีขีดเสนใตไวในตาราง   ในขณะที่บางมาตรการเปนมาตรการดานเน้ือ
หา แตอาจมีผลกระทบกับโครงสรางตลาดได เชนการกําหนดคาบริการของโทรทัศนระบบบอก
รับสมาชิก  สวนบางมาตรการก็เปนมาตรการดานเน้ือหาที่แทบไมมีผลกระทบตอโครงสราง
ตลาด     

 
ภาพท่ี 1 แสดงมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของกับโครงสราง   พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน

ของสื่อตามกรอบทฤษฎีองคกรอุตสาหกรรม (industry organization theory)   จากภาพจะเห็น
วา โครงสรางตลาดและพฤติกรรมของผูประกอบการมีผลซ่ึงกันและกัน และตางไดรับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐ    และทําใหเกิดผลลัพธของระบบขึ้น     ท้ังน้ี มาตรการของรัฐมีท้ังมาตร
การที่เกี่ยวของกับการแทรกแซงดานโครงสรางของระบบสื่อโดยตรง และมาตรการในการกํากับ
ดูแลพฤติกรรม (ดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน Viscusi et. al. (1995) และ สมเกียรติ และ      ธนวิทย 
(2546)) 

  
ภาพท่ี 1 โครงสราง พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน (Structure Conduct Performance)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: Viscusi et.al. (1995) 
 

โครงสราง 
การกระจุกตัว 
การผนวกกันในแนวดิ่ง 
อุปสรรคในการเขาสูตลาด 

พฤติกรรม 
ราคาคาบริการ คาโฆษณา 
การกําหนดเนื้อหารายการ 
การกีดกันการแขงขัน 

ผลลัพธ 
กําไรของผูประกอบการ 
ความหลากหลายของเนื้อหา
รายการและความคิดเห็น 

รัฐ 
การปองกันการผูกขาดและการกํากับดูแล 
นโยบายตอสถานีของรัฐ 
การซื้อโฆษณาของรัฐ 
การอุดหนุนสื่อโดยรัฐ 

มาตรการดานโครงสราง มาตรการดานพฤติกรรม 



แมความลมเหลวของตลาดจะทําใหรัฐมีเหตุผลในการเขาไปแทรกแซงตลาดสื่อก็ตาม 
การกํากับดูแลโครงสรางดังกลาวจําตองอยูในขอบเขตที่เหมาะสม โดยจํากัดอยูเพียงเพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงคของสังคมเทาน้ัน และควรเลือกใชมาตรการแทรกแซงที่มีขอดีเหนือมาตรการ
อื่นๆ ท่ีอาจทดแทนกันไดเทาน้ัน    เน่ืองจากการกํากับดูแลโครงสรางที่ไมเหมาะสม อาจย่ิงทํา
ใหกลไกตลาดลมเหลว  เกิดการผูกขาดในตลาดสื่อมากยิ่งข้ึน และจูงใจใหกลุมผลประโยชนเขา
มาครอบงําหนวยงานกํากับดูแล     นอกจากนี้ เม่ือพัฒนาการทางเทคโนโลยี และปจจัยแวด
ลอมอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป ความจําเปนในการตองกํากับดูแลโครงสรางของตลาดสื่อก็อาจ
เปลี่ยนแปลงไปดวย   
  
1.2 มาตรการกํากับดูแลทางโครงสราง 

 
มาตรการในการกํากับดูแลเชิงโครงสรางประกอบไปดวยมาตรการ 2 กลุมใหญคือ  

1) การกํากับดูแลความเปนเจาของและการควบคุมสื่อ (ownership and 
control) ท้ังในสวนของการจํากัดการถือครองสื่อโดยผูถือหุนแตละราย การ
ถือครองสื่อโดยชาวตางชาติ และการถือครองขามสื่อ  ตลอดจน กระบวน
การและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต  

2) นโยบายและมาตรการการแขงขัน (competition policy) หรือ การตอตาน
การผูกขาด เชน การควบคุมผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด หรือการ
กํากับดูแลการควบรวมกิจการ ซ่ึงจะมีผลตอโครงสรางและพฤติกรรมของ
สื่อดวย  

 
ท้ังน้ี มาตรการในกลุมแรกถือเปนมาตรการที่เกี่ยวของกับตลาดของสื่อโดยเฉพาะ สวน

มาตรการในกลุมท่ีสองเปนมาตรการที่มักใชสําหรับธุรกิจอื่นๆ เปนการทั่วไปดวย   
 
1.3 การกํากับดูแลความเปนเจาของและการควบคุมสื่อ  

 
ความเปนเจาของและการควบคุม (ownership and control) เปนประเด็นสําคัญในการ

กําหนดโครงสรางตลาดสื่อ  ความเปนเจาของมีความเกี่ยวของกับการควบคุม กลาวคือ ผูท่ีถือ
หุนในกิจการหน่ึงๆ ในปริมาณท่ีมากพอเชนรอยละ 20 ยอมสามารถควบคุมการบริหารธุรกิจน้ัน
ไดในทางใดทางหนึ่ง เชน ควบคุมผานตัวแทนของตนในคณะกรรมการ  (board of director) 
ของบริษัทที่ประกอบกิจการนั้น     

 
แนวคิดในการกําหนดกฎเกณฑเร่ืองความเปนเจาของและการควบคุมสื่อแพรภาพ

กระจายเสียงน้ันเร่ิมตนจากแนวคิดที่วาสื่อเปนสถาบันท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลขาวสารของ



ประชาชนเปนอยางมาก เจาของหรือผูควบคุมสื่อซ่ึงสามารถกําหนดทิศทางในการนําเสนอเนื้อ
หาของสื่อจึงมีอิทธิพลในการชี้นําสังคมได   ดังน้ันหากบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงสามารถครอบ
ครองหรือควบคุมสื่อจํานวนมาก สังคมก็อาจจะไมไดรับการเสนอขาวสารอยางรอบดาน น่ันก็คือ 
การขาดความหลากหลายในดานความเปนเจาของอาจนําไปสูการขาดความหลากหลายในดาน
เน้ือหาได  การกํากับดูแลความเปนเจาของและการควบคุมสื่อจึงเปนมาตรการหนึ่งท่ีมุงสราง
หลักประกันในความหลากหลายของเนื้อหา      

 
ในทางปฏิบัติ การกํากับดูแลความเปนเจาของและการควบคุมอาจดําเนินการไดโดยทั้ง

การจํากัดสัดสวนสูงสุดของการถือหุนผูถือหุนแตละราย  การจํากัดไมใหชาวตางชาติถือครอง
กรรมสิทธิ์ในสื่อ  การจํากัดการถือครองกรรมสิทธิ์ขามสื่อ ดังท่ีจะวิเคราะหในรายละเอียดดังตอ
ไปน้ี  
 
1.3.1 การควบคุมการถือหุนโดยบุคคลแตละราย 
 
 บางประเทศมีกฎเกณฑในการกํากับดูแลที่หามบุคคลหนึ่งๆ ถือหุนหรือควบคุมธุรกิจสื่อ
เกินกวาสัดสวนที่กําหนด เชน ไมเกินรอยละ 25 ท้ังน้ีเพื่อปองกันมิใหผูถือหุนดังกลาวมีอํานาจ
ในการชี้นําการดําเนินการของกองบรรณาธิการสื่อใหนําเสนอสารสนเทศไปในทิศทางที่ตน
ตองการจนอาจมีอิทธิพลเหนือสังคมไดมากเกินไป      อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวก็มี
ขอเสียกลาวคือ อาจทําใหการบริหารจัดการธุรกิจมีความยากลําบาก เพราะไมมีผูถือหุนรายใด
เลยที่สามารถควบคุมการดําเนินการของฝายบริหารได และมีตนทุนสูงในการที่ผูถือหุนแตละ
รายจะสามารถรวมมือกันในการกํากับดูแลกิจการ   ซ่ึงอาจทําใหกิจการประสบความลมเหลวใน
ทางธุรกิจ 
 

มาตรการที่อาจเปนทางเลือกในการบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันการที่ฝายบริหาร
แทรกแซงการดําเนินงานดานเน้ือหาของกองบรรณาธิการ ในขณะที่ยังสามารถกํากับดูแลกิจ
การก็คือ หน่ึง การไมมีขอจํากัดในดานการถือหุนของผูถือหุนแตละราย แตสรางกฎและวัฒน
ธรรมขององคกรในการแยกการดําเนินการของกองบรรณาธิการใหเปนอิสระจากฝายอื่นๆ เชน 
ฝายการตลาด ฝายบริหารและผูถือหุน   หรือ สอง ยอมรับวาเปนการยากที่จะปองกันมิใหเจา
ของกิจการมีอิทธิพลในการดําเนินการของสื่อ และหันไปใชขอกําหนดในการหามมิใหผูประกอบ
การแตละรายถือหุนในสื่อจํานวนมากแทน  ตัวอยางของมาตรการดังกลาวไดแก การหามเปน
เจาของสถานีโทรทัศนเกินกวา 1 ชองท่ีใหบริการในพื้นท่ีเดียวกัน  
 
 
 



1.3.2 การจํากัดการถือครองโดยตางชาติ (Foreign ownership control) 
 
วัตถุประสงคหลักในการกําหนดขอจํากัดการถือครองธุรกิจสื่อโดยชาวตางชาติคือ การ

ปองกันไมใหชาวตางชาติสามารถเขามามีอิทธิพลตอนําเสนอขาวสาร ซ่ึงจะนําไปสูการครอบงํา
แนวคิดดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนในชาติ หรือนําเสนอเนื้อหาที่ขัดตอวัฒนธรรม
ของคนในชาติ    นอกจากนี้ กิจการของคนตางดาวอาจมีขนาดของธุรกิจใหญกวาและมีความ
สามารถในการแขงขันมากกวาจนทําใหผูประกอบการในประเทศไมสามารถอยูรอดได     มาตร
การเพื่อสนองวัตถุประสงคดังกลาวในทางปฏิบัติคือ การหามชาวตางชาติไมใหมีความเปนเจา
ของในธุรกิจสื่อเลย หรือใหเปนผูถือหุนขางนอย ตลอดจนจํากัดสัดสวนกรรมการที่เปนชาว   
ตางชาติ  

 
ในทางตรงกันขาม การอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาถือหุนในธุรกิจสื่ออาจมีผลดีหลาย

ประการ เชน การสงเสริมใหเกิดการลงทุนในธุรกิจสื่อมากขึ้น  การไดรับประโยชนจากการถาย
ทอดเทคโนโลยีสมัยใหม การลดตนทุนในการใหบริการจากการมีเครือขายในการใหบริการขนาด
ใหญ (economy of scale) และการไดรับขาวสารและมุมมองท่ีแตกตางจากขาวสารและมุมมอง
ในประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนมากในกรณีของประเทศท่ีรัฐพยายามควบคุมการเสนอขาวสาร
ของสื่อในประเทศ  

 
ในกรณีท่ีไมมีการจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ มาตรการหนึ่งในการกํากับดูแลสื่อ

ใหเสนอเน้ือหาในทางที่ตองการก็คือ การกํากับดูแลดานเน้ือหาโดยตรง แทนการกํากับดูแล 
โครงสราง เชน การกําหนดสัดสวนข้ันต่ําของเน้ือหาที่ผลิตในประเทศ หรือการจัดเรตติ้งของเน้ือ
หาเพื่อปองกันการเผยแพรเน้ือหาที่ไมพึงประสงคในเวลาที่กําหนด เปนตน 

  
1.3.3 การถือครองขามสื่อ (Cross ownership) 

 
การถือครองขามสื่อ (cross ownership) เปนประเด็นท่ีสําคัญและมีการถกเถียงกันมาก

ในการกํากับดูแลสื่อ วัตถุประสงคของการกําหนดเกณฑในการถือครองขามสื่อก็เพื่อตองการสง
เสริมใหเกิดความหลากหลายของขอมูลและความคิดเห็น (source of information and opinion) 
ท่ีนําเสนอในสื่อและปองกันการกระจุกตัวขามสื่อท่ีมากเกินไป    ตัวอยางของมาตรการควบคุม
การถือครองขามสื่อก็คือ การหามมิใหผูประกอบการสื่อสิ่งพิมพเปนเจาของสถานีวิทยุหรือโทร
ทัศน หรือการหามผูประกอบการโทรทัศนไปประกอบการโทรทัศนแบบเคเบิ้ล เปนตน1     

 

                                                           
1 ผูเชี่ยวชาญบางรายเรียกขอหามในกรณีแรกวา cross-media ownership และกรณีหลังวา cross-sector ownership  



การถือครองขามสื่อมีท้ังผลดีและผลเสีย ผลดีจากการถือครองขามสื่อมีหลายประการ ท่ี
สําคัญก็คือ ทําใหเกิดการประหยัดจากขอบเขตการดําเนินการ (economy of scope) เชน 
สามารถใชทีมขาวเดียวในการสนับสนุนสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพในเครือเดียวกัน เปนตน   
ในบางประเทศจึงกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการสามารถถือครองสื่อหลายประเภทพรอมกันได
เชน ในประเทศเยอรมัน เฉพาะผูประกอบการหนังสือพิมพท่ีมีอํานาจเหนือตลาดในพื้นท่ีเทาน้ัน
ท่ีจะไมไดรับอนุญาตใหถือหุนในบริษัทแพรภาพกระจายเสียงในพื้นท่ีน้ัน 

 
อยางไรก็ตาม การถือครองขามสื่อน้ันทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดความไมหลากหลาย

ของเน้ือหาและความคิดเห็นในสื่อ เน่ืองจากขาดความหลากหลายของแหลงท่ีมาของขอมูล   
การจะพิจารณาวา ควรมีขอจํากัดในการถือครองขามสื่อหรือไมน้ัน จึงตองพิจารณาทั้งผลดีและ
ผลเสียเหลาน้ีประกอบกัน  โดยตองวิเคราะหอิทธิพลของสื่อแตละประเภทหรือแตละรายตอผู
บริโภคขาวสาร  ซ่ึงอาจตองเก็บขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภควา ผูบริโภคแตละกลุมบริโภคขาว
สารจากแหลงใด   ในทางปฏิบัติ ผูบริโภคแตละกลุมอาจมีพฤติกรรมในการใชสื่อท่ีแตกตางกัน 
เชน ผูบริโภคบางกลุมอาจใชสื่อโทรทัศนและวิทยุในการรับรูขาวสารที่รวดเร็ว และใชสื่อสิ่งพิมพ
ในการบริโภคขาวสารในเชิงลึก  ในขณะที่ผูบริโภคอีกกลุมหน่ึงอาจใชสื่อโทรทัศนเพื่อความ
บันเทิง แตอานหนังสือพิมพเม่ือตองการติดตามขาวสาร    ผลกระทบจากการถือครองขามสื่อยัง
ข้ึนอยูกับสวนแบงทางตลาดของผูประกอบการที่ถือครองขามสื่อน้ัน  กลาวคือ ความเสี่ยงจาก
การสูญเสียความหลากหลายของความคิดเห็นจะมีไมมากนัก หากผูประกอบการที่ถือครองขาม
สื่อเปนผูประกอบการรายเล็กที่มีสวนแบงตลาดนอย 

 
 ผลกระทบของการถือครองขามสื่อตอความหลากหลายในการรับรูขาวสารจึงไม 

สามารถสรุปไดตายตัววาจะเกิดข้ึนในทิศทางใด   ผลกระทบดังกลาวยังข้ึนอยูกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี และความแพรหลายของสื่อทางเลือกใหมๆ เชน อินเทอรเน็ตอีกดวย กลาวคือ หาก
สื่อทางเลือกมีระดับความแพรหลายสูง และไมถูกควบคุมโดยผูประกอบการสื่อกระแสหลัก  
ความเสี่ยงจากการถือครองขามสื่อก็จะลดนอยลงไปดวย   
 
1.4 การออกใบอนุญาต (Licensing) 

 
การออกใบอนุญาต (licensing) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกําหนดโครงสรางตลาดสื่อ

วิทยุและโทรทัศน  เน่ืองจากสามารถควบคุมจํานวนของผูประกอบการในตลาด กําหนดวาผู
ประกอบการจะสามารถเปนเจาของและควบคุมสื่อไดมากเพียงใด ถือครองขามสื่อไดหรือไม  ซ่ึง
ข้ึนกับนโยบายของรัฐในการใชประโยชนจากคลื่นความถี่ และนโยบายสงเสริมการแขงขันใน
ตลาดสื่อ     นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของกิจการแพรภาพกระจายเสียง นอกเหนือไปจากกฎระเบียบตางๆ ท่ีมีอยูแลว   



เน่ืองจากหนวยงานกํากับดูแลสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในการประกอบการเพิ่มเติมในใบ
อนุญาตไดเชน การกําหนดลักษณะของรายการ การกําหนดขอกําหนดดานจรรยาบรรณและ 
กฎเกณฑอื่นๆ ท่ีผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตาม   

 
จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวา การออกใบอนุญาตสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการ

กํากับดูแลดังตอไปน้ี    
1. การกําหนดโครงสรางตลาด โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนผูประกอบการ ท้ังน้ี

เน่ืองจากจํานวนผูประกอบการจะขึ้นอยูกับจํานวนใบอนุญาตที่ออก  
2. การจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนเชนคลื่นวิทยุอยางเปนธรรมและมีประสิทธิ

ภาพ โดยคํานึงถึงการใชประโยชนในดานตางๆ และการสงเสริมการแขงขันใน
ตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน   

3. การกํากับดูแลบริการสาธารณะ เชน การกําหนดภาระในการใหบริการอยางทั่ว
ถึง โดยกําหนดกฎเกณฑในการกํากับดูแลในเงื่อนไขใบอนุญาต   

4. การสรางรายไดใหแกภาครัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล จากคาธรรมเนียมใบ
อนุญาตหรือคาธรรมเนียมในการใชคลื่นความถี่   

5. การกํากับดูแลดานจรรยาบรรณและการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดเงื่อนไขท่ี
จําเปนไวในใบอนุญาต  

6. การสรางหลักประกันใหแกผูประกอบการและนักลงทุน โดยการบรรจุเงื่อนไขใน
การคุมครองการประกอบการไวในใบอนุญาต  

 
การออกใบอนุญาตจึงเปนหัวใจในการกํากับดูแลการประกอบการ ในหัวขอน้ี ผูวิจัยจะ

กลาวถึงการออกใบอนุญาตเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นดานโครงสราง  โดยจะวิเคราะห
ใน 3 ประเด็นคือ การแบงประเภทในอนุญาต  เงื่อนไขท่ีมักบรรจุลงในใบอนุญาต และกระบวน
การในการออกใบอนุญาต  
 
1.4.1 การแบงประเภทของใบอนุญาต 
  

เราสามารถแบงประเภทของใบอนุญาตไดท้ังการแบงตามลักษณะการประกอบกิจการ
และการแบงตามลักษณะการพิจารณาใหใบอนุญาต    ในดานการแบงตามลักษณะการประกอบ
กิจการ ประเทศสวนใหญจะแยกประเภทบริการดังตอไปน้ี  

 ใบอนุญาตประกอบกิจการเชิงพาณิชยโดยทั่วไป ซ่ึงหมายถึงการประกอบ
กิจการวิทยุหรือโทรทัศนโดยไมตองบอกรับสมาชิก 



 ใบอนุญาตประกอบกิจการเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิก โดยอาจแบง
แยกยอยออกเปนใบอนุญาตสําหรับโทรทัศนระบบเคเบิ้ล หรือระบบ    
ดาวเทียม 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซ่ึงในบางประเทศจะแยกออกมาตาง

หากและมีกฎหมายการประกอบกิจการสาธารณะโดยเฉพาะ 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชน เชนใบอนุญาตสําหรับวิทยุชุมชน 

 
ท้ังน้ี กฎหมายมักกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการประกอบการและขั้นตอนการขอใบ

อนุญาตที่แตกตางกันตามประเภทของการประกอบการ        อยางไรก็ตาม บางประเทศเชน 
มาเลเซียเลือกใชวิธีไมแยกประเภทบริการตามลักษณะดังกลาว ดวยความเชื่อท่ีวา พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหเกิดปรากฏการณท่ีเรียกวา “การหลอมรวมสื่อ” (media 
convergence) ซ่ึงทําใหการแบงประเภทของบริการตามแนวตั้งออกจากกันในลักษณะดังกลาว
ขางตนเปนสิ่งท่ีไมมีความหมายอีกตอไป   มาเลเซียไดเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตโดยแบง
ประเภทใบอนุญาตตามแนวนอนออกเปน ใบอนุญาตใหบริการโครงสรางพื้นฐาน (facility 
license) เชน เสาหรือหอคอย  ใบอนุญาตใหบริการโครงขาย (network license) ใบอนุญาตการ
ใชโครงขาย (application license) และใบอนุญาตใหบริการเนื้อหา  (content license) เปนตน2  

 
สวนการแบงใบอนุญาตออกตามลักษณะการพิจารณาใหใบอนุญาต สามารถแบง

ออกไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ 
1. ใบอนุญาตเฉพาะตัว (individual license) เปนใบอนุญาตที่ผูประกอบ

การจะไดรับก็ตอเม่ือผานกระบวนพิจารณาเปนรายๆ ไป  ใบอนุญาตใน
ลักษณะน้ีเหมาะกับการประกอบการที่ตองใชทรัพยากรที่มีจํากัด  เชน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนโดยทั่วไป  

2. ใบอนุญาตเปนกลุม (class license) เปนใบอนุญาตที่จะออกใหแกผู
ประกอบการทุกรายที่ผานเกณฑคุณสมบัติท่ีหนวยงานกํากับดูแล
กําหนดไวลวงหนา โดยไมตองผานกระบวนการในการคัดเลือกเปน
รายๆ    ใบอนุญาตในลักษณะน้ีเหมาะสมกับการประกอบกิจการที่ไม
ใชทรัพยากรที่มีจํากัดเชน  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนแบบเค
เบ้ิล เปนตน 

3. ใบอนุญาตแบบแจงใหทราบ (notification) เปนใบอนุญาตที่ผูประกอบ
การไดรับทันทีท่ีแจงความจํานงในการประกอบการใหแกหนวยงาน
กํากับดูแล  ซ่ึงเหมาะกับกิจการที่ไมตองมีการกํากับดูแลมาก เชน ใบ
อนุญาตสําหรับบริการเสริม (value-added service) ตางๆ  เปนตน 

                                                           
2 ดู สมเกียรติ และธราธร (2545ก) 



1.4.2 กระบวนการในการออกใบอนุญาต 
 
 กระบวนการออกใบอนุญาตเปนข้ันตอนที่มีผลตอการไดมาซ่ึงสิทธิการประกอบการ ดัง
น้ันกระบวนการออกใบอนุญาตจึงตองกระทําอยางเปดเผย โปรงใส และการพิจารณาใบอนุญาต
จะตองเปนไปตามหลักการที่ไดประกาศไวลวงหนา  ท้ังน้ีการออกใบอนุญาตที่โปรงใสจะทําให
การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ มีรายไดเขารัฐมาก และสรางความมั่นใจแกนักลงทุน  การ
ศึกษาที่ผานมาของสมเกียรติและธราธร (2546ข) ช้ีวา แนวทางหน่ึงท่ีเหมาะสมในการจัดสรรใบ
อนุญาตประกอบการเชิงพาณิชยในกรณีท่ีมีการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดคือ การประมูลคลื่น
ความถี่หรือการประมูลใบอนุญาต เน่ืองจากเปนวิธีท่ีมีความโปรงใส คํานึงถึงความคุมคา ความ
ขาดแคลน และประโยชนสาธารณะมากกวาวิธีอื่นๆ เชน การจัดสรรใบอนุญาตใหแกผูท่ีย่ืนขอ
กอน (first-come-first-serve) การจัดสรรโดยคัดเลือกจากการเปรียบเทียบ (comparative 
evaluation) หรือการจัดสรรแบบสุม (random) 
 

กระบวนการออกใบอนุญาตที่โปรงใสจะตองมีการประกาศลวงหนาอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
กฎเกณฑเชน รายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอ กฎเกณฑดานคุณสมบัติ (pre-qualification 
criteria) และกฎเกณฑการคัดเลือก (selection criteria)   ท้ังน้ี กฎเกณฑดานคุณสมบัติจะ
กําหนดเงื่อนไขข้ันต่ําที่ผูประกอบการจะมีสิทธิในการเขารวมในกระบวนการคัดเลือกตอไป ซ่ึง
โดยปกติแลวเปนขอกําหนดทางดานความสามารถทางการเงินและเทคนิค และอาจมีเงื่อนไข
ดานอื่นเชน การไมเปนเคยเปนผูละเมิดกฎระเบียบในการประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียง 
สวนกฎเกณฑในการคัดเลือกอาจมีหลายวิธี เชน การคัดเลือกโดยผานกระบวนการแขงขันเชน 
การประมูล หรือ การคัดเลือกจากการเปรียบเทียบ (comparative evaluation) เปนตน 

 
นอกจากนี้ กระบวนการออกใบอนุญาตที่โปรงใสควรมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(public consultation) ท้ังน้ี หนวยงานกํากับดูแลควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากฝาย
ตางๆ กอนการออกใบอนุญาต  การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจะชวยใหหนวยงานกํากับดูแล
ทราบถึงความคิดเห็นโดยตรงทั้งจากผูท่ีกําลังย่ืนขอรับใบอนุญาต ผูประกอบการรายเกา ผู
บริโภคและกลุมอื่นๆ ในสังคมที่อาจไดรับผลกระทบ ซ่ึงทําใหหนวยงานกํากับดูแลสามารถนํา
ความเห็นเหลาน้ีไปกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตใหเปนท่ียอมรับของทุกฝายไดดีท่ีสุด  
 
1.4.3 เน้ือหาในใบอนุญาต (Content of license) 
  

เน้ือหาของใบอนุญาตประกอบกิจการแพรภาพกระจายเสียงมักจะประกอบดวยขอมูลท่ัว
ไปและเงื่อนไขเฉพาะที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม เชน  

1. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับผูรับใบอนุญาต  



2. ขอกําหนดทางดานเทคนิค  
3. ขอกําหนดทางดานเน้ือหา เชน ขอกําหนดดานสัดสวนเน้ือหา หรือขอ

กําหนดดานจรรยาบรรณ 
4. รายละเอียดทางดานการเงิน และ  
5. เงื่อนไขเฉพาะของผูรับอนุญาตแตละราย  

 
ในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญจะมีการกําหนดรายละเอียดในใบอนุญาตไมมากนัก 

เน่ืองจากมีกฎระเบียบในการกํากับดูแลท่ีชัดเจนอยูแลว  รายละเอียดในใบอนุญาตจึงเปนเพียง
การระบุและอางอิงตัวบทกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑท่ีผูขออนุญาตในกิจการแตละประเภทตอง
ปฏิบัติตามเทาน้ัน   อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศท่ีกําลังพัฒนา อาจมีความจําเปนตอง
กําหนดรายละเอียดตางๆ ลงในใบอนุญาตมาก เน่ืองจากกฎระเบียบที่จําเปนในการกํากับดูแล
ยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนเพียงพอ 
 
1.4.4 นโยบายการแขงขัน (Competition policy) 

 
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา ตลาดของกิจการวิทยุและโทรทัศนมักมีโครงสรางที่ไมเอื้อ

อํานวยใหเกิดการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม เน่ืองจาก การมีอุปสรรคในการเขาประกอบการ
ในตลาด จากความจํากัดของคลื่นความถี่  การประหยัดจากขนาด (economy of scale) และ
มาตรการตางๆ ของรัฐ     อุปสรรคดังกลาวทําใหผูประกอบการบางรายมีอํานาจเหนือตลาด ซ่ึง
สามารถมีพฤติกรรมที่เปนผลเสียตอสังคมได เชน การปดกั้นผูประกอบการรายอื่น การลดคุณ
ภาพของรายการ การขึ้นราคาคาโฆษณา หรือคาสมาชิกในกรณีของโทรทัศนระบบบอกรับ
สมาชิก เปนตน  

 
จากเหตุผลดังกลาว  นโยบายและกฎหมายการแขงขัน (competition policy and law) 

จึงเปนมาตรการที่มีความสําคัญ ตัวอยางของมาตรการดังกลาวไดแก การควบคุมพฤติกรรมของ
ผูประกอบการรายใหญท่ีเรียกวา “ผูมีอํานาจเหนือตลาด” (market dominant) ไมใหสามารถใช
อํานาจเหนือตลาดในการกีดกันการแขงขันหรือเอาเปรียบผูบริโภคจากพฤติกรรมตางๆ อยางไม
เปนธรรมเชน กําหนดราคาสินคาหรือบริการสูงเกินไป บังคับขายพวง หรือกําหนดเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีไมเปนธรรม      นอกจากนี้ กฎหมายแขงขันทางการคาโดยทั่วไปยังมักมีขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
การควบรวมกิจการ (merger and acquisition)  การสมคบกับผูประกอบการอื่นในการแขงขัน
อยางไมเปนธรรมเชน สมคบกันกําหนดราคาสินคา (price collusion)  หรือการกลั่นแกลงผู
ประกอบการรายอื่น เปนตน  

 



โดยทั่วไปแลว มาตรการสงเสริมการแขงขันน้ีจะถูกใชรวมกับกฎเกณฑกํากับดูแล
เฉพาะดาน เชน กฎเกณฑในการกํากับดูแลดานโครงสรางดังท่ีกลาวมาขางตน   ความแตกตาง
ของมาตรการทั้งสองกลุมก็คือ การกํากับดูแลมักเปนมาตรการปองกัน (ex-ante measure) ใน
ขณะที่การสงเสริมการแขงขันมักเปนมาตรการเยียวยา ซ่ึงจะใชเม่ือมีกรณีรองเรียนเขามา  (ex-
post measure)    การดําเนินภารกิจท้ังสองควรมีความเชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน ซ่ึงหมาย
ความวา หากภารกิจท้ังสองแยกอยูในตางหนวยงานกัน หนวยงานที่เกี่ยวของก็จําเปนตองรวม
มือกันเพื่อใหกฎเกณฑการกํากับดูแลในกิจการสอดคลองกับหลักการของการแขงขันท่ีเปนธรรม
ดวย     ในทางปฏิบัติ การแบงภารกิจในการสงเสริมการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการวิทยุ
และโทรทัศนดานโครงสราง และการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดัง
กลาวจะแตกตางกันในแตละประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายการสื่อสาร 
(Communications Act) กําหนดให FCC มีอํานาจรวมกับหนวยงานปองกันการผูกขาดเฉพาะ
ในประเด็นการควบรวมกิจการเทาน้ัน  ผูสนใจสามารถดูตัวอยางของการแบงภารกิจในการสง
เสริมการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับกิจการแพร
ภาพกระจายเสียงไดจาก เดือนเดนและเสาวลักษณ (2546) 

 
2. ประสบการณของตางประเทศ  
 
 ในหัวขอน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงมาตรการที่ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวซ่ึง
เปนสมาชิกขององคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ใชในการกํากับดู
แลดานโครงสรางของกิจการแพรภาพกระจายเสียง โดยเฉพาะกิจการโทรทัศน  ใน 4 ประเด็นท่ี
สําคัญคือ  

- ขอจํากัดในการถือครอง (ownership restriction)  สื่อแพรภาพกระจายเสียง 
โดยคนในชาติ 

- ขอจํากัดเร่ืองการถือครองสื่อแพรภาพกระจายเสียงโดยชาวตางชาติ  
- ขอจํากัดเร่ืองการถือครองสื่อขามสาขา (cross-sector ownership restriction) 

ซ่ึงเกี่ยวของกับการถือครองขามสื่อแพรภาพกระจายเสียงตางประเภทกัน 
- ขอจํากัดเร่ืองการถือครองขามสื่อ (cross-media ownership restriction)  ซ่ึง

เกี่ยวของกับการถือครองสื่อแพรภาพกระจายเสียงและสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะสื่อ
สิ่งพิมพ  

 
ตารางที่ 2-5 สรุปขอจํากัดในการเปนเจาของและควบคุมสื่อแพรภาพกระจายเสียงใน

ประเทศสมาชิกของ OECD ใน 4 ประเด็นดังกลาวขางตน    จากขอมูลในตารางดังกลาว  ผูวิจัย
มีขอสังเกตโดยภาพรวมและขอสังเกตตอขอจํากัดในแตละดานดังตอไปน้ี  

  



ประการที่หน่ึง ระดับและรูปแบบของการกํากับดูแลดานโครงสรางขึ้นอยูกับประเภทของ
บริการ (delivery platform) ท่ีเกี่ยวของ กลาวคือ กิจการโทรทัศนภาคพื้นดินแบบไมมีการบอก
รับสมาชิก (free-to-air television)  มักจะอยูภายใตกฎเกณฑการกํากับดูแลที่เขมงวดที่สุด  
เน่ืองจากเปนกิจการที่มีผลกระทบตอประชาชนกวางขวางที่สุด       
 

ประการที่สอง เร่ิมมีแนวโนมของการผอนเพลากฎระเบียบในการกํากับดูแลดานโครง
สรางในธุรกิจแพรภาพกระจายเสียงในประเทศสมาชิกของ OECD บางประเทศ แตโดยรวมแลว 
ประเทศสวนใหญก็ยังไมไดปลอยใหการประกอบการในธุรกิจดังกลาวดําเนินไปอยางเสรีท้ังหมด  
เชน ในสหรัฐเอง FCC ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลไดทบทวนขอกําหนดในการถือครองสื่อ เม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 และเห็นวา แมวาตลาดสื่อแพรภาพกระจายเสียงจะมีพลวัตรสูง 
และผูชมรายการมีทางเลือกมากขึ้นในรอบหลายปท่ีผานมา  ชาวสหรัฐสวนใหญก็ยังใชสื่อแพร
ภาพกระจายเสียงเปนหลักในการติดตามรับฟงขาวสาร    FCC จึงไมไดผอนผันขอจํากัดในการ
ถือครองสื่อลงจากอดีตมากนัก เน่ืองจาก ยังมีความจําเปนท่ีตองรักษาความหลากหลายและการ
แขงขันในตลาดไว    อยางไรก็ตาม กระแสการเปดเสรีทางการคาไดมีสวนผลักดันใหเกิดการ
ผอนเพลากฎระเบียบในการกํากับดูแลตลาดสื่อในบางประเทศเชน เชน ญี่ปุนไดยกเลิกขอจํากัด
ในการถือครองธุรกิจเคเบิ้ลทีวีโดยชาวตางชาติ ในขณะที่เกาหลีใตยังไมไดยกเลิกขอจํากัดใน
ลักษณะเดียวกันแตก็เร่ิมผอนผอนเพลาความเขมงวดลง   
 

ประการที่สาม แมวาธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจแพรภาพกระจายเสียงจะมีความ
คลายคลึงกันในหลายดาน  การกํากับดูแลธุรกิจท้ังสองในประเทศสมาชิกของ OECD ก็ยังมี
ความแตกตางกันมากกลาวคือ ในธุรกิจโทรคมนาคม บางประเทศไดเร่ิมหันมาใชกฎหมายแขง
ขันทางการคาแทนขอกําหนดในเฉพาะสาขาภายหลังจากการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม ใน
ขณะที่ การกํากับดูแลโครงสรางธุรกิจแพรภาพกระจายเสียงยังคงใชมาตรการเฉพาะของสาขา
ธุรกิจน้ีตอไป  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ธุรกิจสื่อยังมีแนวโนมในการแขงขันนอยกวาธุรกิจโทร
คมนาคม  และการกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงยังตองพิจารณามิติทางความมั่นคง 
สังคมและวัฒนธรรมดวยนอกเหนือไปจากการกํากับดูแลใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียวในธุรกิจโทรคมนาคม      ขอยกเวนท่ีพบในประเทศ OECD ก็คือ บางประเทศเชน 
เดนมารก ฟนแลนด ไอรแลนด นิวซีแลนด โปรตุเกส และสเปน ไดหันมาใชมาตรการที่ไม
กําหนดเงื่อนไขเฉพาะในการเปนเจาของธุรกิจสื่อแพรภาพกระจายเสียง   ในขณะที่บางประเทศ
เชน นอรเวยไมไดออกขอหามในการถือครองสื่อเปนการเฉพาะ แตใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาขอกําหนดในการถือครองสื่อเปนกรณีไป   
 
 ประการที่สี่ ปรากฏการณ “การหลอมรวมสื่อ” (media convergence) จากการปรับ
เปลี่ยนจากสื่ออนาล็อกไปสูสื่อดิจิตัล และการที่เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศนผานดาวเทียมมีความ



สําคัญมากขึ้น  ทําใหการกํากับดูแลธุรกิจแพรภาพกระจายเสียง โดยเฉพาะเคเบิ้ลทีวี และโทร
ทัศนผานดาวเทียม  มีลักษณะบางประการคลายการกํากับดูแลดานโทรคมนาคม เชน มีการ
กําหนดกติกาในการใชหรือเช่ือมตอโครงขาย (access to network) และมีการกํากับดูแลการใช
กลองรับสัญญาณ (set-top box) และโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส (electronic program guide)  
มากข้ึน เน่ืองจากโครงขายและอุปกรณดังกลาวมีความสําคัญตอการแขงขันในตลาด เพราะเปน
ปจจัยท่ีจะกําหนดวาบริการใดจะสามารถเผยแพรตอผูบริโภคได   
 
2.1 ขอจํากัดในการถือครองโดยคนในชาติ  
 
 ขอจํากัดในการถือครองและควบคุมสื่อโดยคนในชาติ สวนใหญเปนขอจํากัดในแนวราบ 
(horizontal restriction) ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อปองกันมิใหมีผูประกอบการบางรายสามารถถือ
ครองหรือควบคุมสื่อในตลาดหน่ึงๆ จนเกิดการกระจุกตัวในตลาดสื่อน้ัน  ซ่ึงทําใหสังคมสูญเสีย
ความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น    เราสามารถแบงขอจํากัดในการถือครองสื่อของ
ประเทศในกลุม OECD ออกไดตามลักษณะของมาตรการดังตอไปน้ี  

1. มาตรการที่กําหนดสัดสวนหรือจํานวนของสถานีวิทยุหรือโทรทัศนท่ี
แตละรายสามารถถือครองได เชน การหามไมใหแตละรายเปนเจาของ
สถานีโทรทัศนเกินกวา 1 สถานี หรือวิทยุเกินกวา 3 สถานีจากสถานี
ท้ังหมดไมเกิน 8 สถานีในเขตพื้นท่ีเดียวกัน  (แคนาดา)  หรือหาม
เปนเจาของสถานีโทรทัศนมากกวา 1 แหงในพื้นท่ีเดียวกัน (สหรัฐ) 

2. มาตรการที่กําหนดขอบเขตการรับชมรับฟงสื่อสูงสุดไวลวงหนา  เชน 
การหามสื่อแตละรายครอบคลุมพื้นท่ีเกินกวารอยละ 75 ของประเทศ 
(ออสเตรเลีย) หรือใหบริการในพื้นท่ีซ่ึงมีประชากรเกินกวา 4 ลานคน  
(ฝร่ังเศส)  การหามเคเบิ้ลทีวีแตละรายมีสมาชิกเกินกวา 1.5 ลานคน 
(สเปน) 

3. มาตรการที่กําหนดเพดานสวนแบงตลาดในดานผูชมหรือรายไดจาก
การประกอบการเม่ือเทียบกับสวนแบงตลาดทั้งหมด เชน การหามไม
ใหสถานีโทรทัศนแตละแหงมีสวนแบงผูชมเฉลี่ยตอปเกินรอยละ 30  
(เยอรมัน) หรือ การหามสถานีโทรทัศนมีรายไดจากคาโฆษณาและคา
รับชมเกินกวารอยละ 30 ของทั้งอุตสาหกรรม (อิตาลี)  

4. มาตรการที่อางอิงหลักกฎหมายแขงขันทางการคา เชน ใชหลักเหตุผล 
(rules of reason) ในการควบคุมการควบรวมกิจการ หรือ ควบคุม
การใชอํานาจเหนือตลาดในทางไมชอบ (โปรตุเกส)  

5. มาตรการที่ไมกําหนดขอจํากัดที่ตายตัวไวลวงหนา แตใหดุลพินิจแก
หนวยงานกํากับดูแลในการแทรกแซงตลาดไดเชน การที่ Media 



Ownership Authority อาจแทรกแซงตลาดสื่อไดในกรณีท่ีบุคคลใดถือ
ครองสื่อมากเกินไปในประเทศหรือในแตละพื้นท่ี (นอรเวย)  

 
มาตรการของบางประเทศยังอาจจํากัดขอบเขตการเปนกรรมการของแตละบุคคลไว 

เน่ืองจากผูท่ีเปนกรรมการสามารถควบคุมการดําเนินการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อได  เชน 
หามเปนกรรมการในสถานีโทรทัศนเกินกวา 1 แหง (เดนมารก)  นอกจากนี้ บางประเทศยัง
กําหนดสัดสวนสูงสุดในการถือหุนในบริษัทแพรภาพกระจายเสียงที่แตละบุคคลสามารถถือครอง
ได เชน ไมสามารถถือหุนไดเกินกวารอยละ 25 ของหุนท้ังหมดในบริษัท  (กรีซและลักเซม
เบิรก)   

 
 มาตรการเหลาน้ีมีจุดออนและจุดแข็งท่ีแตกตางกัน  เชนมาตรการในกลุมท่ี 1 จะ
สามารถบังคับใชไดงายกวามาตรการในกลุมท่ี 4 หรือ 5 เน่ืองจากมีขอกําหนดที่ชัดเจนตายตัว 
ซ่ึงนาจะเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาที่หนวยงานกํากับดูแลยังมีขีดความสามารถไมสูงมาก 
หรือการบังคับใชกฎหมายยังไมมีความโปรงใสเพียงพอ      สวนมาตรการในกลุมท่ี 2 ซ่ึงมุงเนน
จํากัดดานโครงสรางลวงหนา ก็นาจะเปนมาตรการที่เหมาะสมกวามาตรการในกลุมท่ี 3 ซ่ึงมุง
เนนจํากัดผลประกอบการที่เกิดข้ึน ในแงท่ีสามารถตรวจสอบไดงายกวา 
 
2.2 ขอจํากัดในการถือครองโดยชาวตางชาติ 
 
 ประเทศสมาชิก OECD สวนใหญมีกฎเกณฑท่ีหามการถือครองสื่อแพรภาพกระจาย
เสียงโดยชาวตางชาติ    มาตรการโดยทั่วไปมักมุงเนนจํากัดการถือหุนหรือการเปนกรรมการ
ของชาวตางชาติในบริษัทสื่อ    อยางไรก็ตาม การใหคําจํากัดความของ “ชาวตางชาติ” อาจแตก
ตางกันออกไปตามความตกลงทางการคาระหวางประเทศหรือความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ 
เชน ประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศถือวา คนในสหภาพยุโรปไมถือเปนชาวตางชาติ ใน
ขณะที่สหราชอาณาจักรอนุญาตใหผูถือสัญชาติของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European 
Economic Area) หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศดังกลาวมีสิทธิในการขออนุญาต
ประกอบกิจการสื่อในสหราชอาณาจักรได  

  
นอกจากมาตรการดานโครงสรางแลว บางประเทศเชน แคนาดา ออสเตรเลีย และ

เกาหลีใต ยังมีมาตรการกํากับดูแลดานเน้ือหา โดยมีขอกําหนดสัดสวนข้ันต่ําของรายการที่ผลิต
ในประเทศ    ในสหภาพยุโรปเอง ขอกําหนดเร่ืองโทรทัศนไรพรมแดน (The Television 
Without Frontier Directive)  ยังสงเสริมใหสถานีโทรทัศนในสหภาพยุโรปสงวนเวลาในการนํา
เสนอรายการสวนใหญใหแกรายการที่ผลิตในสหภาพยุโรป    ในขณะที่บางประเทศเชน ฝร่ังเศส



ยังมีนโยบายในการสงเสริมผูผลิตรายการอิสระในประเทศ  นอกเหนือจากมาตรการตางๆ ท่ี
กลาวมาแลวขางตน   
 
2.3 ขอจํากัดเร่ืองการถือครองขามสื่อ และการถือครองสื่อขามสาขา 
 
 เราสามารถแบงขอจํากัดในการถือครองขามสื่อ (cross-media ownership restriction) 
และการถือครองสื่อขามสาขา (cross-sector ownership restriction) ของประเทศตางๆ ในกลุม 
OECD ออกไดตามลักษณะของมาตรการดังตอไปน้ี  
 

1. มาตรการที่หามการถือครองโดยเด็ดขาด เชน  เจาของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกไมสามารถเปนเจาของใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนท่ัวไป  และไมสามารถเปนผูถือหุนในสื่อ
อื่นเกินกวา 2 ประเภท (กรีซ)  หรือการที่ผูประกอบการแตละรายไม
สามารถถือครองสถานีโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพในพื้นท่ีเดียวกันได 
(ออสเตรเลีย)  

2. มาตรการที่หามการถือครองแบบมีเงื่อนไข เชน หามเฉพาะผูประกอบการ
ท่ีมีอํานาจเหนือตลาดถือครองสื่ออื่น  เชน การหามผูประกอบการหนังสือ
พิมพท่ีมีอํานาจเหนือตลาดในพื้นท่ีไมใหถือหุนในบริษัทแพรภาพกระจาย
เสียงในพื้นที่น้ัน (เยอรมัน) หรือ การแบงตลาดออกเปนสวนยอยๆ เชน 
โทรทัศนภาคพื้นดิน วิทยุ และเคเบิ้ลทีวี-โทรทัศนผานดาวเทียม และ
กําหนดให ในแตละตลาด ผูประกอบการแตละรายไมสามารถมีรายไดเกิน
กวารอยละ 30 ของตลาดนั้น  ท้ังน้ี ผูประกอบการแตละรายอาจประกอบ
การไดในสองหรือสามตลาด หากไมมีรายไดเกินกวารอยละ 30 ในแตละ
ตลาด (อิตาลี) 

 
ความแตกตางของมาตรการในสองกลุมน้ีก็คือ มาตรการในกลุมแรกมีลักษณะที่คอนขาง

ตายตัว ทําใหสามารถบังคับใชไดงายกวามาตรการในกลุมท่ีสอง  ในทางตรงกันขาม มาตรการ
ในกลุมแรกอาจจํากัดโอกาสในการประกอบการอยางมีประสิทธิภาพของผูประกอบการโดยไมจํา
เปน เชน ไมมีความเสี่ยงจากการที่ผูประกอบการจะสามารถครอบงําความคิดของคนในสังคมได 
เน่ืองจากเปนผูประกอบการรายเล็กที่ไมมีอํานาจเหนือตลาดเปนตน   
 
 
 
 



3. การกํากับดูแลเชิงโครงสรางและสภาพปญหาในประเทศไทย 
3.1 การกํากับดูแลเชิงโครงสรางในปจจุบัน 
 
การถือครองและการควบคุม   
 
 โครงสรางของการถือครองสถานีวิทยุและโทรทัศนของประเทศไทยในปจจุบัน ข้ึนอยูกับ
แนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ของหนวยงานรัฐแตละแหงท่ีใหอนุญาตหรือสัมปทานแกผู
ประกอบการเอกชน  เงื่อนไขในการใหอนุญาตหรือสัมปทานจึงแตกตางไปตามหนวยงานรัฐ   
อยางไรก็ตาม การที่ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่กําหนดขอจํากัดในดานความเปนเจาของ
สถานีวิทยุและโทรทัศนเปนการทั่วไปหมายความวา ในปจจุบันยังไมมีขอจํากัดในการความเปน
เจาของของผูประกอบการแตละราย   นอกจากเงื่อนไขท่ีปรากฏอยูในใบอนุญาตหรือสัมปทาน
ของผูประกอบการ เชน เดิมสถานีโทรทัศนไอทีวี มีขอจํากัดในการถือหุนของผูถือหุนแตละราย
ไวท่ีรอยละ 10 เปนตน  

 
การถือครองโดยชาวตางชาติ   
   

มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญกําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นตอง
เปนบุคคลสัญชาติไทยทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ     กฎหมายหน่ึงท่ีเกี่ยวของคือ พ.ร.บ.การ
ประกอบการของคนตางดาว พ.ศ. 2542 น้ัน ใหคําจํากัดความของชาวตางชาติวาหมายถึง  

1. บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
2. นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
3. นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(ก) นิติบุคคลซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันถือโดย
บุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 

(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน ซ่ึงหุนสวนผู
จัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1)  

4. นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย  ซ่ึงมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหน่ึง
ของนิติบุคคลน้ัน ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมี
บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหน่ึงของทุนท้ังหมดใน
นิติบุคคลน้ัน   

 
 ท้ังน้ีในทายบัญชีหน่ึงของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหการทํากิจการหนังสือพิมพ การ
ทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือ สถานีวิทยุโทรทัศน เปนธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาว



ประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ   นอกจากนี้ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 ท่ีออกโดยพระราช
บัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2530 ไดระบุถึงการขออนุญาต
ประกอบกิจการของคนตางดาววาใหเปนไปตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเชน
กัน    จากขอกําหนดของกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในปจจุบัน ชาวตางชาติจึง
ไมสามารถถือหุนตั้งแตคร่ึงหน่ึงในกิจการวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยได 
 
 อยางไรก็ตาม กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวมีบทบัญญัติวา ในกรณีท่ีมี
กฎหมายอื่นกําหนดเร่ืองการถือหุน การเปนหุนสวนหรือการลงทุนของคนตางดาว การอนุญาต
หรือการหามคนตางดาวในการประกอบธุรกิจบางประเภท หรือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวไว ใหใชบังคับตามกฎหมายดังกลาวแทน    ซ่ึงหมายความวา ตอ
ไปหากมีการออกกฎหมายประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนท่ีมีบทบัญญัติในการควบคุมการถือ
หุนของชาวตางชาติในกิจการดังกลาวขึ้นมาเปนการเฉพาะ  กฎเกณฑในดานความเปนเจาของ
ในกิจการวิทยุและโทรทัศนของชาวตางชาติ ก็จะข้ึนอยูกับบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวแทน  
 
การสงเสริมการแขงขัน  
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการแขงขันของไทยในปจจุบันคือ พ.ร.บ.การแขงขันทาง
การคา พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีมาตรการในการปองปรามพฤติกรรมการผูกขาดใน 4 ลักษณะคือ การ
ใชอํานาจเหนือตลาด (abuse of dominance)  การควบรวมธุรกิจ (merger)  การกระทําการตก
ลงรวมกัน (collusion) และ พฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม (unfair trade practice) ดังน้ี  
 

1. การใชอํานาจเหนือตลาด:   มาตรา 25 ของกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงค
ในการควบคุมพฤติกรรมของผูประกอบการรายใหญท่ีมี “อํานาจเหนือ
ตลาด” ไมใหใชอํานาจในการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน  ซ่ึงเปนมาตรการ
ท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงในกิจการแพรภาพกระจายเสียงซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะมี
ผูประกอบการรายใหญไมกี่รายในตลาด   ท้ังน้ี  การที่ผูประกอบการราย
หน่ึงรายใดมีอํานาจเหนือตลาดมิใชเปนการละเมิดมาตรา 25  โดยตัวเอง
เวนแตจะใชอํานาจดังกลาวกระทําการดังตอไปน้ี  

- กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการอยาง
ไมเปนธรรม 

- กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยตรงหรือโดยออม
อยางไมเปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจอื่นซ่ึงเปนลูกคาของตนตอง
จํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจําหนายสินคาหรือตอง



จํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือขายสินคา การไดรับหรือใหบริการ 
หรือในการจัดหาสินเช่ือจากผูประกอบธุรกิจอื่น 

- ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหนาย การ
สงมอบ การนําเขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ทําลายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสินคาเพื่อลดปริมาณใหต่ํากวาความ
ตองการของตลาด 

- แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
2. การควบรวมธุรกิจ:   การควบรวมธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนการควบ

รวมธุรกิจระหวางผูประกอบการสองรายที่เคยแขงขันอยูในตลาดเดียวกัน
มักทําใหตลาดดังกลาวมีการแขงขันนอยลงหรือกลายเปนตลาดผูกขาดได        
เพื่อปองกันการผูกขาดในลักษณะดังกลาว หนวยงานปองกันการผูกขาด
หรือหนวยงานกํากับดูแลจึงควรพิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึน และอาจระงับ
การควบรวมกิจการในกรณีท่ีเห็นวา การควบรวมธุรกิจจะทําใหการแขงขัน
ในตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญ    มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. การแขงขันทาง
การคา พ.ศ. 2542 หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ อันอาจ
กอใหเกิดการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน ตามที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาต   อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันคณะกรรมการการแขงขันทางการคายังมิไดมีการกําหนดหลัก
เกณฑท่ีเกี่ยวของ   ธุรกิจจึงสามารถควบรวมกันไดโดยปราศจากการกํากับ
ดูแลโดยรัฐ  

3. การกระทําการตกลงรวมกัน: การกระทําการตกลงรวมกันระหวางผู
ประกอบการตั้งแต 2 รายข้ึนไปอาจมีเหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจ หรืออาจเปนพฤติกรรมการผูกขาดตลาดก็ได   หนวยงานปองกันการ
ผูกขาดจึงตองพยายามแยกแยะเหตุผลในการทําความตกลงรวมกันในแต
ละกรณี    อยางไรก็ตาม การตกลงรวมกันในบางลักษณะถือเปนการจํากัด
หรือกีดกันการแขงขันโดยตรงโดยไมมีขอยกเวนเชน การกําหนดราคารวม
กัน (price fixing) และการรวมหัวกันในการประมูล (bid rigging)      ใน
กรณีเหลาน้ี หนวยงานปองกันการผูกขาดโดยทั่วไปจะถือวาการกระทําดัง
กลาวเปนการละเมิดกฎหมายโดยตัวของมันเอง หรือท่ีเรียกวา ใชหลักผิด
โดยตัวมันเอง (per se rule)    มาตรา 27 ของ พ.ร.บ. การแขงขันทางการ
คา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดลักษณะของการทําการตกลงรวมกันระหวางผู
ประกอบการตั้งแต 2 รายข้ึนไปที่อาจเปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขัน
ทางการคาไวถึง 10 รูปแบบ โดยกําหนดใหการทําการตกลงรวมกันใน 4 
รูปแบบเปนการละเมิดกฎหมายโดยไมมีขอยกเวนคือ การกําหนดราคาขาย



สินคาหรือบริการหรือกําหนดปริมาณการขายรวมกัน  การกําหนดราคาซื้อ
สินคาหรือบริการหรือกําหนดปริมาณการซื้อรวมกัน   การตกลงรวมกัน
เพื่อเขาครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด และการตกลงกันในการประมูล
หรือประกวดราคาสินคาหรือบริการ 

4. การคาที่ไมเปนธรรม: มาตรา 29 ของ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 
2542 หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการใดๆ อันมิใชการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมและมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือ
จํากัดการประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจอื่น หรือเพื่อมิใหผูอื่นประกอบ
ธุรกิจ หรือตองลมเลิกการประกอบธุรกิจ   จะเห็นวา มาตรา 29 ครอบคลุม
การกระทําที่เปนการแขงขันท่ีไมเปนธรรมทุกประเภท  ซ่ึงหากมีพฤติกรรม
ของผูประกอบการใดที่ไมเขาขายความผิดในมาตรา 25-27  ก็อาจเขาขาย
ความผิดในมาตรา 29 ไดโดยไมตองมีการพิสูจนวาผูกระทําดังกลาวมี 
“อํานาจเหนือตลาด” หรือไม อยางไรก็ตาม การใชมาตรานี้จะตองมีการ
พิสูจนความเสียหายกอน ซ่ึงแตกตางจากการใชมาตรา 25  ซ่ึงไมจําเปน
ตองพิสูจนความเสียหายแตอยางใด  

  

จะเห็นไดวา กฎหมายแขงขันทางการคามีบทบัญญัติสวนใหญในการควบคุมพฤติกรรม
ของผูประกอบการมากกวาการกํากับดูแลดานโครงสรางโดยตรง ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับ
การควบรวมกิจการดังท่ีกลาวมาขางตน  อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวก็ยังมีปญหาในทาง
ปฏิบัติหลายประการ เชน ยังไมมีการกําหนดนิยามของการมีอํานาจเหนือตลาดเปนการทั่วไป 
และยังไมมีกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีจะตองขออนุญาตในการควบรวมกิจการ   นอกจากนี้ 
กฎหมายยังมีขอยกเวนในการบังคับใชตอหนวยงานรัฐ ท้ังหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงทํา
ใหไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของหนวยงานรัฐจํานวนมากในตลาดวิทยุและโทรทัศน   ใน
กรณีท่ีหนวยงานดังกลาวมีพฤติกรรมที่กีดกันการแขงขัน  

 
การออกใบอนุญาต 
  

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีระบบการใหอนุญาตการประกอบกิจการวิทยุและโทร
ทัศนจากหนวยงานกํากับดูแลที่เปนอิสระ   อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2530 ไดใหอํานาจกรมประชาสัมพันธในการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข ในการขออนุญาตแพรภาพกระจายเสียง (ท้ังทางคลื่นและสื่อตัวนําไฟฟา) ตลอด
จนมีหนาที่ในการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการและควบคุมดานรายการ การโฆษณาและ
บริการธุรกิจ ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค  กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีรับใบอนุญาตเปนผูจัด



รายการหรือดําเนินรายการ  กําหนดเวลาใหสถานีทําการถายทอดรายการที่กําหนด การเพิก
ถอนใบอนุญาต และการกําหนดคาธรรมเนียม   คาดวา กฎหมายดังกลาวจะถูกยกเลิกไปเม่ือมี
การออกกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนฉบับใหมข้ึนมาแทน   

 
  ในดานการจัดสรรคลื่นความถี่น้ัน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ไดกําหนด
ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ (กสช.) โดยให กสช. มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และแผนความถี่วิทยุ แผนแม
บทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางการกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ตลอดจนพิจารณาออกใบ
อนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการดังกลาว  ท้ังน้ีการดําเนินการวางแผนการ
ใชคลื่นความถี่จะเปนการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)   
 
3.2 สภาพปญหาเชิงโครงสราง  

 
รายงานการศึกษาโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยโดย สมเกียรติ และ  

ธนวิทย (2546ข) พบวาโครงสรางสื่อวิทยุและโทรทัศนของไทยมีปญหาหลายประการดังน้ี  
 
โทรทัศน 
 

ในปจจุบันตลาดโทรทัศนในประเทศไทย มีผูประกอบการ 6 ราย โดยเปนการดําเนิน
การโดยรัฐ 3 ราย และเอกชนซ่ึงรับสัมปทาน 3 ราย   ผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดคือ
ชอง 7 และชอง 3 ซ่ึงมีสวนแบงตลาดในระดับเกินกวารอยละ 25 ท้ัง 2 ชอง ท้ังสองรายไดรับ
สัมปทานใหประกอบการไปจนถึงปพ.ศ. 2566 และปพ.ศ. 2563  ตามลําดับ 
 
 ลักษณะของการผลิตรายการโทรทัศนมีท้ังการผลิตเองโดยสถานี ซ่ึงไดแกรายการขาว  
สวนรายการบันเทิงมักเปนการจางบริษัทอื่นผลิต ท้ังบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวเน่ืองกัน หรือ
บริษัทผูผลิตรายการอิสระ  โดยมีลักษณะของสัญญาทั้งสัญญาจางผลิต และสัญญาแบงเวลา
โฆษณา (time sharing) ตามสัดสวนที่ตกลงกัน  ท้ังน้ีข้ึนกับความเสี่ยงของรายการในการดึงดูด
ผูชม  ลักษณะของสัญญาดังกลาวซ่ึงกําหนดโดยสถานีสะทอนใหเห็นถึงอํานาจตอรองของสถานี
ท่ีมีเหนือผูผลิตรายการ  และชี้ใหเห็นถึงความเปนไปไดในการใชอํานาจในการตลาดที่เหนือกวา
ในการกําหนดเงื่อนไขท่ีไมเปนธรรมแกผูผลิตรายการ   
 

พฤติกรรมที่ช้ีใหเห็นถึงอํานาจตอรองในระดับสูงของผูประกอบการโทรทัศนรายใหญก็
คือ ความสามารถในการขึ้นอัตราคาบริการอยางตอเน่ืองในระดับเฉลี่ยรอยละ 8.8-9.5 ตอปใน
ระหวางป 2533-2546 ซ่ึงเปนระดับท่ีสูงกวาอัตราเงินเฟอของระบบเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งอยูใน



ระดับเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.9 เปนอยางมาก  นอกจากนี้ การผนวกกันในแนวดิ่งท้ังในรูปแบบ
บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวเน่ืองกันซ่ึงเปนแนวโนมท่ีพบมากข้ึนตั้งแตชวงปลายป 2546 
เปนตนมา  ยังเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูผลิตรายการรายใหมอีกดวย     
 
 ในกรณีของสถานีโทรทัศนของรัฐ  ปญหาสําคัญประการหนึ่งในปจจุบันก็คือ การจัดสรร
เวลาใหเอกชนเขามารวมผลิตรายการดวยเปนระบบการแขงขันท่ีมีความโปรงใส ซ่ึงอาจเปดชอง
วางใหมีการแสวงหาผลประโยชน หรือการใชสายสัมพันธกับผูมีอํานาจได   
 
 ผลลัพธของระบบโทรทัศนในประเทศไทยที่กลาวมาขางตนคือ การที่ผูประกอบการโดย
เฉพาะผูประกอบการรายใหญมีผลตอบแทนสูงมาก     ในขณะที่รายการมีความหลากหลายลด
ลง  และผูประกอบการรายใหมประสบปญหาในการเขาสูตลาด   ซ่ึงทําใหประชาชนขาดการได
รับขาวสารและความคิดเห็นที่หลากหลาย   
 
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 
 
 ตลาดโทรทัศนบอกรับสมาชิกในประเทศไทยแบงเปน 2 ตลาดที่แตกตางกันคือ ตลาด
ระดับประเทศ ซ่ึงในปจจุบันมีผูประกอบการรายเดียวคือ UBC และตลาดระดับภูมิภาค ซ่ึง
ประกอบไปดวยผูประกอบการที่ไดรับอนุญาต 78 รายและผูประกอบการอื่นๆ อีกประมาณ 160 
ราย    ท้ังสองตลาดนี้ เปนตลาดที่แยกขาดจากกัน    อยางไรก็ตาม ในชวงป 2546 พบแนวโนม
ท่ีบริษัท UBC ไดมุงจําหนายรายการของตนผานเครือขายของสถานีโทรทัศนบอกรับสมาชิกใน
ตางจังหวัดดวย  
 
 อุปสรรคในการแขงขันในตลาดในมุมมองของบริษัท UBC ไดแก การที่สัญญาสัมปทาน
หามการโฆษณา  การที่รายการของบริษัทถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และการที่สัญญาสัมปทานมีขอ
จํากัดตางๆ ซ่ึงทําใหบริษัทตองขออนุญาตจากรัฐกอนเปลี่ยนแปลงใดๆ    สวนอุปสรรคในการ
ประกอบการในมุมมองของผูประกอบการรายเล็กไดแก การกําหนดคาสัมปทานซึ่งคิดตายตัว
ตามจํานวนชอง ชองละประมาณ 20,000 บาท โดยไมคํานึงถึงพื้นท่ีในการประกอบการ  ซ่ึงเปน
อุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายเล็ก  การมีขอจํากัดในการวางโครงขายในเขต
กรุงเทพ  การไมสามารถซื้อรายการจากตางประเทศ เน่ืองจากผูประกอบการรายใหญทําสัญญา
ท่ีมีลักษณะปดกั้นรายอื่น (exclusive)  
 

ในมุมมองดานนโยบายสาธารณะ  UBC ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญ ถือไดวาเปนผู
ประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด (market dominance) ในความหมายตามหลักวิชาเศรษฐ
ศาสตร  เน่ืองจากเปนรายเดียวที่ประกอบการอยู โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 100  ในตลาด



ระดับประเทศ ซ่ึงเปนตลาดที่มีอุปสรรคในการเขาสูตลาดสูง และมีการแขงขันทางออมท่ีไมรุน
แรง    บริษัทดังกลาวจึงสามารถขึ้นอัตราคาบริการไดอยางตอเน่ืองโดยจํานวนสมาชิกไมลดลง  
ผูวิจัยยังพบพฤติกรรมในการแสวงหาผลประโยชนจากผูบริโภคในรูปแบบตางๆ ในชวงท่ีผานมา 
เชน  การลดจํานวนแพ็กเกจซ่ึงเปนการลดทางเลือกของผูบริโภค  การเลือกปฏิบัติระหวาง
สมาชิกรายเดิมและสมาชิกใหม   การปรับยายรายการที่ไดรับความนิยมเขาสูแพ็กเกจราคาแพง 
เปนตน   ในชวงหลัง ยังมีรายงานขาวถึงพฤติกรรมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการใชอํานาจเหนือตลาด
อีกเชน การทําสัญญาที่มีลักษณะปดกั้นรายอื่น (exclusive)  และการกําหนดราคาแบบเลือก
ปฏิบัติระหวางผูบริโภคในกรุงเทพและในตางจังหวัด  ซ่ึงทําใหผูบริโภคในกรุงเทพเสียประโยชน  
 
วิทยุ 
 
 ตลาดวิทยุในประเทศไทยเปนตลาดที่แตกเปนตลาดยอย (fragmented) กวา 520 สถานี
ตามพื้นที่ โดยมีท้ังผูประกอบการรัฐ และผูรับสัมปทานเอกชน    อุปสรรคในการเขาสูตลาดวิทยุ
ในประเทศไทยคือ ระบบสัญญาสัมปทาน ซ่ึงมีอายุสั้นมาก และมีความเสี่ยงสูงเน่ืองจากหนวย
งานภาครัฐสามารถบอกเลิกสัญญาไดฝายเดียว  หรือในบางกรณีก็ไมมีสัญญาเลย     นอกจากนี้ 
กระบวนการไดมาซ่ึงสัมปทานยังขาดความโปรงใสและแทบไมมีมาตรฐานในการคิดคาสัมปทาน    
ซ่ึงเอื้อตอระบบอุปถัมภและการคอรรัปช่ัน  
 
 การวิจัยท่ีผานมาพบวา ตลาดวิทยุเร่ิมมีแนวโนมกระจุกตัว (concentration) สูงข้ึน ดัง
จะเห็นไดจากสัดสวนรายไดของผูประกอบการวิทยุ FM ในกรุงเทพ 3 รายใหญท่ีสุดเพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 13 ของรายไดโฆษณาผานสื่อวิทยุท้ังหมดในป 2542 เปนรอยละ 18 ในป 2544    นอก
จากน้ี ยังมีแนวโนมมุงไปสูการเปนเครือขายวิทยุระดับประเทศ  ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบการที่มี
เครือขายไดเปรียบในการหาโฆษณา และการลดตนทุนในการผลิตรายการ     ในขณะเดียวกัน 
โครงสรางตลาดวิทยุก็มีการผนวกกันในแนวดิ่งกับธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจเพลงมาก
ข้ึน เน่ืองจากผูผลิตเพลงเขามาประมูลคลื่นวิทยุ 
 
 รายงานการวิจัยท่ีผานมายังพบดวยวา สถานีวิทยุท่ีธุรกิจเพลงเปนผูดําเนินการมีแนว
โนมในการเปดเพลงในคายของตนสูงกวาสถานีท่ีเปนผูประกอบการอิสระอยางมีนัยสําคัญในทาง
สถิติ  ซ่ึงนาจะเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูผลิตเพลงอิสระ   
 
 
 
 
 



4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 ในหัวขอน้ี คณะผูวิจัยจะนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการกํากับดูแลโครงสราง
ของสื่อวิทยุและโทรทัศน  โดยจะใหความสําคัญตอการปรับปรุงกฎเกณฑในการกํากับดูแลจาก
กฎเกณฑท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือท่ีกําลังดําเนินการอยู เชน การรางกฎหมายการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
 
4.1 กฎเกณฑในดานความเปนเจาของ 
  
 ดังท่ีกลาวมาขางตน กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับความเปนเจาของหรือการควบคุมกิจการ
วิทยุและโทรทัศนเกี่ยวของกับขอกําหนดตางๆ คือ การจํากัดสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแต
ละราย  การจํากัดจํานวนสถานีวิทยุและโทรทัศนท่ีผูประกอบการสื่อแตละรายสามารถถือครอง
ได การจํากัดสัดสวนการถือหุนของตางชาติ และการจํากัดการถือครองขามสื่อและการถือครอง
สื่อขามสาขา  กฎเกณฑดังกลาวลวนมีจุดประสงครวมกันคือ การสงเสริมใหเกิดความหลาก
หลายดานโครงสราง บนพื้นฐานของแนวคิดที่วา ความหลากหลายดานโครงสรางจะทําใหเกิด
ความหลากหลายดานเน้ือหา  
 
 ในสวนของการถือหุนของผูถือหุนแตละรายนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา หลักเกณฑท่ีจะ
กําหนดขึ้นมาน้ันจะตองคํานึงถึงความเปนจริงท่ีวา สื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยสวนใหญ
ยกเวนสื่อของรัฐเปนสื่อท่ีดําเนินการทางธุรกิจ   ซ่ึงหมายความวาหลักเกณฑในการถือหุนควร
จะสอดคลองกับแนวทางดานบรรษัทภิบาล (corporate governance) ในปจจุบัน ซ่ึงผูถือหุนใน
บริษัทสวนใหญมักเปนกลุมผูถือหุนรายใหญไมกี่กลุม3      การกําหนดสัดสวนการถือครองหุนท่ี
ผูถือหุนแตละรายสามารถถือครองไดสูงสุดไวในระดับท่ีต่ํามากเชนรอยละ 10 จึงอาจไมเหมาะ
สมกับสภาพความเปนจริง และอาจทําใหเกิดปญหาขัดแยงในการควบคุมบริษัทของผูถือหุน
จํานวนมาก เชนกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนกับสถานีโทรทัศนไอทีวี      การสงเสริมใหเกิดความหลาก
หลายทางโครงสรางจึงควรกฎเกณฑอื่นๆ ในดานโครงสรางแทน  
 
 สวนของการกําหนดหลักเกณฑในการถือหุนของชาวตางชาติน้ัน ประเทศตางๆ สวน
ใหญมักมีขอจํากัดในการถือครองหุนสวนของชาวตางชาติ เน่ืองจากเกรงวาจะถูกครอบงําทาง
วัฒนธรรม    ผูวิจัยมีความเห็นวาประเทศไทยควรมีหลักเกณฑในลักษณะเดียวกัน โดยควรมีขอ
กําหนดหามชาวตางชาติถือครองหุนสวนขางมากในกิจการวิทยุ โทรทัศนและโทรทัศนแบบบอก
รับสมาชิก และควรหามชาวตางชาติเปนกรรมการในกิจการดังกลาวในสัดสวนขางมากตามขอ
                                                           
3 ลักษณะดังกลาวแตกตางจากแนวทางดานบรรษัทภิบาลของประเทศสหรัฐ และสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย
สวนใหญเปนกิจการที่มีผูถือหุนขางนอยจํานวนมาก 



กําหนดในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายประกอบธุรกิจคนตางดาว การผอนผันกฎเกณฑดังกลาว
ถาจะมีข้ึน ก็ควรเกิดข้ึนเม่ือมีหลักประกันในการกํากับดูแลใหมีเน้ือหาที่ผลิตโดยผูประกอบการ
ไทยที่เขมงวดขึ้นมาทดแทนกอน   
 

หัวใจสําคัญของการสงเสริมใหเกิดความหลากหลายดานโครงสรางของกิจการวิทยุและ
โทรทัศนในประเทศไทยนาจะอยูท่ีการกําหนดขอจํากัดในการถือครองสถานีวิทยุและโทรทัศน
ของผูประกอบการแตละราย และการถือครองขามสื่อและการถือครองสื่อขามสาขา   ท้ังน้ี ผูวิจัย
มีความเห็นวา ควรมีการจํากัดจํานวนสถานีวิทยุและโทรทัศนท่ีผูประกอบการสื่อแตละราย รวม
ท้ังหนวยงานรัฐสามารถถือครองไดไวไมใหสูงนัก เชน ไมใหถือครองสถานีโทรทัศนไดเกิน  1 
สถานี และสถานีวิทยุเกินกวารอยละ 20 ของจํานวนสถานีท่ีมีอยูในพื้นท่ีน้ัน  เพื่อปองกันมิใหผู
ประกอบการรายใดรายหนึ่งสามารถมีอิทธิพลเหนือประชาชนในพื้นท่ีน้ันไดมากเกินไป    ท้ังน้ี 
กฎเกณฑท่ีใชควรเปนกฎเกณฑท่ีมีขอกําหนดชัดเจนมากกวาการใหดุลพินิจแกหนวยงานกํากับ
ดูแล เน่ืองจาก ขีดความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางตลาดและมาตรการในการรับประกัน
ความโปรงใสของหนวยงานกํากับดูแลในชวงแรกยังไมนาจะสูงนัก       ขอจํากัดในการถือครอง
สถานีวิทยุและโทรทัศนดังกลาวอาจผอนผันลงได หากมีหลักประกันวาเทคโนโลยีใหมๆ เชน
เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศนในระบบดิจิตัลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดไดอยางมีนัย
สําคัญ   ซ่ึงนาจะยังไมเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลน้ี4  

 
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ยังไมมีความจําเปนท่ีประเทศไทยจะตองมีกฎเกณฑท่ัวไป

ในการถือครองขามสื่อระหวางสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพเหมือนในตางประเทศบาง
ประเทศ  เน่ืองจากที่ผานมา ตลาดหนังสือพิมพในประเทศไทยมีการแขงขันกันอยูมากพอสม
ควร  นอกจากนี้ การถือครองขามสื่อยังนาจะมีประโยชนในการลดตนทุนในการประกอบการของ
ผูประกอบการ ซ่ึงนาจะสงผลดีตอผูบริโภคดวย   การควบคุมการถือครองขามสื่อจึงควรจะมีข้ึน
ก็ตอเม่ือมีเหตุท่ีทําใหเช่ือไดวา การถือครองขามสื่อดังกลาวจะลดการแขงขันในตลาดสื่อท่ีเกี่ยว
ของอยางมีนัยสําคัญ และทําใหเกิดความสูญเสียตอความหลากหลายในการแสดงความคิดเห็น
เทาน้ัน   
 
4.2 กฎเกณฑในดานการออกใบอนุญาต   
 
 ระบบสัมปทานไดสรางอุปสรรคในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนในปจจุบันหลาย
ประการ  ในกรณีของวิทยุและโทรทัศน ระบบสัมปทานที่ไมโปรงใสมีผลในการโอนกรรมสิทธิ์ใน
การใชคลื่นความถี่ ซ่ึงมีมูลคามหาศาลใหแกผูประกอบการเอกชนกลุมนอย โดยที่รัฐและสังคม
ไมไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม    ในกรณีของวิทยุ สัญญาสัมปทานที่มีอายุสั้นเพียง 1-2 ป
                                                           
4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมเกียรติ (2547) 



และไมมีเงื่อนไขท่ีเพียงพอในการคุมครองผูประกอบการยังมีผลทําใหรัฐสามารถแทรกแซงสื่อ
วิทยุผานหนวยงานรัฐท่ีเปนผูใหสัมปทานไดโดยงาย  สวนในกรณีของโทรทัศนแบบบอกรับ
สมาชิก สัมปทานที่ผูประกอบการแตละรายไดรับมีเงื่อนไขท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสรางความไมเสมอ
ภาคในการแขงขัน     ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สัญญาสัมปทานในปจจุบันยังมีเน้ือ
หาสวนใหญในดานขอกําหนดทางเทคนิคและการแบงผลตอบแทนระหวางรัฐและเอกชนเทาน้ัน     
โดยไมมีเงื่อนไขท่ีเอื้อตอการกํากับดูแลดานโครงสรางและดานเน้ือหาเชน ขอกําหนดดานจรรยา
บรรณตางๆ เปนตน  

 
จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาการปฏิรูปโครงสรางของสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศ

ไทยจะเกิดข้ึนไมไดหากไมมีการปฏิรูประบบใบอนุญาตประกอบกิจการ  ท้ังน้ี การปฏิรูประบบ
ใบอนุญาตควรมีแนวทางดังตอไปน้ี   

 กระบวนการออกใบอนุญาตตองมีความโปรงใสเชน มีข้ันตอนในการขอรับ
ฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ (public consultation) ตอหลักเกณฑในการ
ออกใบอนุญาต  มีขอกําหนดใหกสช.ประกาศหลักเกณฑในการออกใบ
อนุญาตใหทราบอยางกวางขวางที่สุด  และมีความเปนธรรมในการคัด
เลือกผูไดรับใบอนุญาต โดยตองมีกระบวนการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม เชนการจัดสรรคลื่นความถี่ดวยวิธีการประมูลในกรณีการ
ประกอบการในเชิงพาณิชย   สวนในกรณีของการประกอบกิจการแพร
ภาพกระจายเสียงสาธารณะหรือชุมชน ซ่ึงมีจุดประสงคไมแสวงหาผลกําไร 
อาจใชวิธีการคัดเลือกจากขอเสนอ ประกอบกับการขอรับเงินทุนอุดหนุน
จากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชน
สาธารณะควรจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการใชคลื่นความถี่ท่ีถือ
ครองโดยหนวยงานรัฐในระดับท่ีเหมาะสมกับคาเสียโอกาส โดยไมยกเวน
คาธรรมเนียมในการใชคลื่นความถี่ โดยเฉพาะแกหนวยงานที่ถือครองคลื่น
ความถี่เกินกวา 1 สถานี  เพื่อใหหนวยงานรัฐใชคลื่นความถี่เทาที่จําเปน 
ไมถือครองคลื่นความถี่ไวมากเกินไป และนําไปแสวงหาผลประโยชนใน
เชิงพาณิชยในแนวทางที่ไมมีความโปรงใส และเปนอุปสรรคขัดขวางการ
ใชคลื่นความถี่ของภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 ในกรณีท่ีการประกอบการไมเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด เชน 

คลื่นความถี่  การกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตควรยึดหลักเกณฑใหคา
ธรรมเนียมดังกลาวมีความครอบคลุมคาใชจายในการกํากับดูแลผูประกอบ
การนั้นๆ โดยไมสรางภาระจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่สูงเกินไป เพื่อสง
เสริมใหเกิดผูประกอบการหลายรายแขงขันกันในตลาด 



 ใบอนุญาตควรมีระยะเวลาท่ีคุมกับการลงทุนแตไมควรที่จะนานเกินไป เชน  
ในตางประเทศ ระยะเวลาของใบอนุญาตแพรภาพกระจายเสียงทุกประเภท
มักจะไมเกิน 5-8 ป  ท้ังน้ี เพื่อใหผูประกอบการอื่นมีโอกาสเขาสูตลาด และ
สามารถนําคลื่นความถี่ดังกลาวไปใชไดอยางยืดหยุนและมีประสิทธิภาพสูง
สุดเชน นําไปใชในการแพรภาพกระจายเสียงแบบดิจิตัล เปนตน   
 การตออายุใบอนุญาตควรมีความโปรงใสเชนเดียวกับการขอใบอนุญาต 

โดยควรคํานึงถึงผลการดําเนินการที่ผานมาของผูประกอบการ เชน การ
พิจารณาวามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 
(code of conduct) หรือไม    ท้ังน้ี การพิจารณาตอใบอนุญาตควรดําเนิน
การกอนที่ใบอนุญาตที่มีอยูจะหมดอายุพอสมควรเชน กอนใบอนุญาตหมด
อายุอยางนอย 6-9 เดือนข้ึนไป เพื่อใหสามารถคัดเลือกผูประกอบการราย
ใหม และใหผูประกอบการที่ไมไดรับอนุญาตสามารถเตรียมความพรอมใน
การเลิกกิจการได 
 ใบอนุญาตควรมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับใบอนุญาตที่ชัดเจน 

เชน สิทธิในการใชโครงสรางพื้นฐานและพื้นท่ีสาธารณะ (rights of way) 
สิทธิในการใชโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ (public telecom operator)  
เชน การใชชองสัญญาณของผูประกอบการดาวเทียม และการรวมใชโครง
ขายของผูประกอบการอื่น และควรมีเงื่อนไขในการกํากับดูแลในดานตางๆ 
ตามความจําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงแรกที่ยังไมมีกฎระเบียบในการ
กํากับดูแลตางๆ อยางครบถวนสมบูรณ    เชน ประเภทและสัดสวนราย
การ ตลอดจนมาตรฐานในทางจรรยาบรรณตางๆ  เปนตน   

 
4.3 การสงเสริมการแขงขัน 

 
จากการวิเคราะหในหัวขอท่ีผานมาจะเห็นวา ในปจจุบัน ผูประกอบการในตลาดวิทยุและ

โทรทัศนบางราย มีพฤติกรรมในลักษณะที่กีดกันการแขงขันของผูประกอบการรายอื่นหรือมีการ
กําหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกรรมกับผูประกอบการอื่นๆ หรือผูบริโภคในลักษณะที่ไมเปน
ธรรมเชน การกําหนดอัตราคาบริการในระดับท่ีสูงเกินไป หรือการบังคับขายพวง    พฤติกรรม
ดังกลาวควรถูกควบคุมดวยพ.ร.บ. การแขงขันทางการคา ซ่ึงมีผลบังคับใชแลวตั้งแตป 2542    
อยางไรก็ตามในปจจุบัน พ.ร.บ.การแขงขันทางการคายังไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิ
ผลในหลายเร่ือง เน่ืองจากยังไมไดมีการกําหนดนิยามของผูมีอํานาจหรือตลาด  หรือกฎเกณฑ
ในการควบรวมกิจการ     เพื่อใหสามารถบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางมีประสิทธิผล คณะ
กรรมการแขงขันทางการคา รัฐบาลและกสช. แลวแตกรณีควรเรงดําเนินการดังตอไปน้ี  

 



ก) ประกาศหลักเกณฑการมีอํานาจเหนือตลาด และหลักเกณฑในการควบรวมกิจ
การใหมีความชัดเจนโดยเร็ว 

ข) กําหนดมาตรการปองกันการใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรมของผู
ประกอบการสถานีโทรทัศนและวิทยุรายใหญ ท่ีมีสวนแบงตลาดสูง และการมี
การผนวกกันในแนวดิ่ง (vertical  integration)  ซ่ึงทําใหผูประกอบการรายใหม
ไมสามารถเขาสูตลาด หรือไมสามารถแขงขันได   

ค) พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหการแขงขันในตลาดสื่อแพรภาพกระจาย
เสียงของคณะกรรมการและเจาหนาที่ กสช. เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึน  

  
นอกจากนี้  กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนยังควรมีบท

บัญญัติปองกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมที่พบเฉพาะในกิจการดังกลาว และไมมีบทบัญญัติใน
กฎหมายแขงขันทางการคารองรับ เชน ควรมีกฎระเบียบในการใชอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน
แบบบอกรับสมาชิก (conditional access equipment) หรือ โปรแกรมรายการอิเล็กทรอนิกส 
(electronic programming guide) เพื่อปองกันมิใหผูประกอบการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกใช
ความเปนเจาของอุปกรณดังกลาวในการกีดกันการแขงขันจากผูประกอบการรายใหม  
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ตารางที่ 1 เปาหมายและมาตรการในการกํากับดูแลวิทยุและโทรทัศน 

วัตถุประสงค / 
 เปาหมาย 

มาตรการ 

ความหลากหลายในเนื้อหา  ขอจํากัดในเรื่องการกระจุกตัวและการถือครองขามส่ือ 
 ขอจํากัดในเรื่องการเขาถึงชองทางการเผยแพรของผูประกอบการอิสระ 
 ขอจํากัดในเรื่องของขอบเขตของธุรกิจ 
 การใหเงินทุนสนับสนุนแกส่ือสาธารณะ 

ความหลากหลายในเชิง 
วัฒนธรรรม 

 การจัดสรรโควตาใหกับรายการที่ผลิตโดยผูผลิตรายการในประเทศ 
 การใหความชวยเหลือทางการเงินในการผลิตรายการในประเทศ 
 ขอจํากัดในการเปนเจาของและควบคุมส่ือโดยชาวตางชาต ิ
 การใหเงินทุนสนับสนุนแกส่ือสาธารณะ 

ความหลากหลายของประเภท
รายการ 

 จัดสรรโควตาใหกับรายการบางประเภท 
 ขอหามในรายการบางประเทศที่อาจจะสงผลตอผูบริโภคในวงกวาง 
 การใหเงินทุนสนับสนุนแกส่ือสาธารณะ 

มาตรฐานของสื่อชุมชน  การกําหนดขอจํากัดตอรายการบางประเภทที่ไมเหมาะสมตอชุมชน 
 การกําหนดเงื่อนไขใหเกิดความถูกตองในรายการขาวสาร 

การโฆษณา  การกําหนดขอจํากัดเร่ืองจํานวนของโฆษณา 
 ขอจํากัดในการโฆษณาสินคาหรือบริการบางประเภท 
 ขอจํากัดในเรื่องของการโฆษณาในบางชวงเวลา เชนชวงเวลารายการ

สําหรับเด็ก 
การจัดสรรคลื่นความถี่ 
 

 ขอจํากัดในเรื่องของจํานวนผูประกอบการ 

หมายเหตุ: มาตรการกํากับดูแลดานโครงสรางส่ือน้ันคือมาตรการที่ขีดเสนใตไว 
ที่มา: OECD (2001).  

 



 
ตารางที่ 2 ขอจํากัดในการถือครอง (ownership restriction) สถานีโทรทัศนในประเทศในกลุม OECD 

ประเทศ โทรทัศนภาคพื้นดิน (terrestrial television) เคเบิ้ลทีวี (cable television) โทรทัศนผานดาวเทียม 
(direct broadcast satellite) 

ออสเตรเลีย แตละรายไมไดรับอนุญาตใหควบคุมโทรทัศนเชิงพาณิชยในระบบภาคพื้นดิน ที่
ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีประชากรเกินกวารอยละ 75 ของประเทศ 

ไมมี ไมมี 

ออสเตรีย ไมมี ไมมี ไมมี 
ผูที่ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 24 ในสถานีโทรทัศนของชุมชน
ฝรั่งเศส  จะไมสามารถถือหุนทั้งทางตรงและทางออมเกินรอยละ 24 ในสถานีโทร
ทัศนอีกแหงหนึ่งได  

  เบลเยียม 

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกของชุมชนฝรั่งเศสจะตองสงวนหุนอยางนอยรอยละ 26 แก RTBF ทั้งนี้อาจอยูในรูปการถือหุนโดยตรง หรือการถือหุนโดยบริษัทลูกของ  
RTBF หรือการใหสิทธิในการวีโตแก  RTBF 

แคนาดา แตละรายไมไดรับอนุญาตใหเปนเจาของสถานีโทรทัศนเกินกวา 1 ชองที่ใหบริการ
ในภาษาทางการและพื้นที่เดียวกัน 
ในกรณีของวิทยุ ในพื้นที่ที่มีจํานวนสถานีเชิงพาณิชยนอยกวา 8 สถานีที่ใหบริการ
ในภาษาเดียวกัน แตละรายจะเปนเจาของสถานีไดไมเกิน 3 สถานี ทั้งนี้ ในชวง
ความถี่เดียวกันเชน AM หรือ FM จะถือครองไดไมเกิน 2 ชอง  ในพื้นที่ที่มีสถานีตั้ง
แต 8 สถานีขึ้นไป จะอนุญาตใหเปนเจาของไดไมเกิน 4 สถานี (FM และ AM อยาง
ละ 2 สถานี) 

ไมมี ไมมี 

สาธารณรัฐเชค ไมมี ไมมี ไมมี 
เดนมารก ในกรณีของโทรทัศน  แตละคนจะไมสามารถเปนกรรมการในสถานีไดเกิน 1 แหง ไมมี ไมมี 



หามประกอบธุรกิจอื่นนอกจาก หนังสือพิมพ  
ฟนแลนด ไมมี  อยางไรก็ตาม หนวยงานใหใบอนุญาตจะพิจารณาถึงการสงเสริมเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและความหลากหลายของรายการ   และผูประกอบการตอง
ขออนุญาตใหมในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจาของและการควบคุม 

ไมมี ไมมี 

ฝรั่งเศส แตละรายไมสามารถถือครองเกินกวารอยละ 49 ของหุนในบริษัทแพรภาพกระจาย
เสียง  
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหบริการในพื้นที่ที่มีประชากรตั้งแต 4 ลานคนขึ้น
ไปจะไมสามารถขอใบอนุญาตเพิ่มไดอีก  
นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดอีก 4 ประการในกรณีของโทรทัศนดิจิตัล โดยหามบุคคล
หรือองคกรใด 
- ถือหุนหรือมีสิทธิออกเสียงเกินกวารอยละ 49 ในบริษัทที่ไดรับอนุญาต 
- ควบคุมโทรทัศนมากกวา 5 ชอง 
- ไดรับใบอนุญาตมากกวา 1 ใบในพื้นที่เดียวกัน 
- ถือใบอนุญาตประกอบการหลายใบในหลายพื้นที่ จนครอบคลุมประชากร

เกินกวา 6 ลานคน  

ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งมีประชากรมากกวา 6 
ลานคน จะไมสามารถไดรับใบอนุญาตอื่น
อีก 

 

เยอรมัน สถานีแตละแหงจะไมไดรับอนุญาตใหมีสวนแบงผูชมเฉลี่ยตอปเกินกวารอยละ 30 
กรีซ แตละรายไมสามารถถือหุนไดเกินกวารอยละ 25 ในบริษัทแพรภาพกระจายเสียง 

แตละรายไมสามารถถือหุนหรือออกเสียงไดเกินกวา 1 สถานี 
ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

ฮังการี แตละรายที่ถือครองใบอนุญาต หรือสามารถควบคุมบริษัทแพรภาพกระจายเสียงได
จะไมไดรับอนุญาตใหควบคุมสถานีโทรทัศนอื่นได  

ผูประกอบการโทรคมนาคมไมสามารถเปน
เจาของ  เชา หรือควบคุมเครือขายเคเบิ้ลทีวี 
ยกเวนในเขตที่มีประชากรนอยกวา 3 หมื่น

ไมมี 



คน 
ไอรแลนด ไมมี ไมมี  
อิตาลี แตละรายไมสามารถถือครองคลื่นความถี่ที่มีอยูเกินกวารอยละ 20  หรือมีรายได

จากทั้งคาโฆษณาและคารับชม (license fee) เกินกวารอยละ 30 ของอุตสาหกรรม 
แตละรายไมสามารถมีรายไดเกินกวารอยละ 30 ของอุตสาหกรรมเคเบิ้ลและโทร
ทัศนผานดาวเทียม 

ญี่ปุน แตละรายไมสามารถเปนเจาของหรือควบคุมสถานีโทรทัศนมากกวาหนึ่งแหง ไมมี แตละรายไมสามารถเปนเจาของ
หรือควบคุมสถานีโทรทัศนมากกวา
หนึ่งแหง 

เกาหลีใต แตละรายไมสามารถถือหุนเกินกวารอยละ 30 ในสถานีโทรทัศนทั่วไปหรือขาว 
แตละรายไมสามารถถือหุนเกินกวารอยละ 30 ในเคเบิ้ลทีวีหรือโทรทัศนผานดาว
เทียมที่เผยแพรรายการทั่วไปหรือขาว 

ผูประกอบการไมสามารถมียอดขายเกินกวา
รอยละ 33 ของรายไดทั้งอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการไมสามารถเปนเจาของเครือ
ขายเคเบิ้ลในมากกวารอยละ 10 ของพื้นที่เค
เบิ้ล 

ผูประกอบการไมสามารถมียอดขาย
เกินกวารอยละ 33 ของรายไดทั้งอุต
สาหกรรม 

ลักเซมเบิรก แตละรายจะตองไมถือครองหุนเกินกวา 1 สถานี   
แตละรายไมสามารถถือหุนเกินกวารอยละ 25 สถานีโทรทัศน  

  

เม็กซิโก ไมมี ผูประกอบการจะตองไดรับอนุญาตกอนรับสัมปทานเกินกวา 1 สัมปทานในพื้นที่
เดียวกัน 

เนเธอรแลนด ไมมี ไมมี ไมมี 
นิวซีแลนด ไมมี ไมมี ไมมี 
นอรเวย Media Ownership Authority อาจแทรกแซงในกรณีที่บุคคลใดถือครองสื่อมาก

เกินไปในประเทศหรือในแตละพื้นที่ 
ไมมี ไมมี 

โปรตุเกส ใชกฎหมายแขงขันทางการคาในการจัดการกับการใชอํานาจเหนือตลาดในทางไมชอบ (abuse of dominance) 



สเปน แตละรายไมสามารถถือครองใบอนุญาตไดเกิน 1 ใบ   
แตละรายไมสามารถถือหุนทั้งทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ25 และไม
สามารถถือหุนในบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตเกินกวา 1 แหง 

จํานวนสมาชิกของผูประกอบการแตละราย
ตองไมเกิน 1.5 ลานคน 

แตละรายไมสามารถถือหุนทั้งทาง
ตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 

สวีเดน ไมมี ไมมี ไมมี 
สวิตเซอรแลนด ผูขอใบอนุญาตจะตองเปดเผยรายชื่อผูถือหุนแกหนวยงานออกใบอนุญาต ซึ่งจะตรวจสอบวาการถือหุนดังกลาวจะทําใหเกิดผลเสียตอความหลากหลายทางความคิดหรือ

ไม  
ตุรกี แตละรายไมสามารถถือหุนในสถานีเกินกวารอยละ 20 
สหราชอาณาจักร ในกรณีของระบบอนาล็อก: แตละรายไมสามารถถือครองหรือควบคุมใบอนุญาตที่ครอบคลุมเกินรอยละ 15ของผูชม 

ในกรณีของระบบดิจิตัล: ใชระบบแตม (point scheme) โดยแตละรายจะถือครองไดไมเกินรอยละ 20-25 ของรายการโทรทัศนดิจิตัล   แตละรายไมสามารถถือครองใบ
อนุญาตไดเกิน 3 มัลติเพล็กซ  

สหรัฐอเมริกา แตละรายไมสามารถถือครอง ใหบริการ หรือควบคุมสถานีโทรทัศน ซึ่งครอบคลุม
เกินกวารอยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ 
แตละรายไมสามารถถือครองสถานีโทรทัศนเกินกวา 1 แหงในตลาดเดียวกัน 
แตละรายไมสามารถถือครอง ใหบริการ หรือควบคุมเครือขายสถานีโทรทัศนดังตอ
ไปนี้เกินกวา 1 แหง: ABC, CBS, FOX, NBC 
สามารถเปนเจาของเครือขายสถานีโทรทัศนขางตนได  1 แหงและเครือขายเกิดใหม 
(emerging network) เชน UPN, WB ไดอีก 1 แหง 

แตละรายไมสามารถถือครอง ใหบริการ 
หรือควบคุมสถานีระบบเคเบิ้ล ซึ่งให
บริการสมาชิกเกินกวารอยละ 30 ของระบบ
เคเบิ้ลทั่วประเทศ 

ไมมี 

ที่มา: OECD 2001 
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ตารางที่ 3 ขอจํากัดเร่ืองการถือครองสื่อแพรภาพกระจายเสียงโดยชาวตางชาติในประเทศ OECD 
 

ประเทศ ขอจํากัด 
ออสเตรเลีย หามชาวตางชาติควบคุมสถานีโทรทัศนระบบภาคพื้นดินเชิงพาณิชย   หามตางชาติถือหุน

รวมกันเกินกวารอยละ 20      สัดสวนกรรมการชาวตางชาติตองไมเกินรอยละ 20 ของ
กรรมการทั้งหมด 
หามชาวตางชาติถือหุนในสถานีโทรทัศนบอกรับสมาชิกเกินกวารอยละ 20 และหามตาง
ชาติถือหุนรวมกันเกินรอยละ 35 ในสถานีดังกลาว 

ออสเตรีย บริษัทนอกสหภาพยุโรปหามถือหุนเกินกวารอยละ 49 ในสถานีเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน
ผานดาวเทียม และหามถือหุนเกินกวารอยละ 25 ในสถานีวิทยุ 

เบลเยียม ไมมี 
แคนาดา หามตางชาติถือหุนที่ออกเสียงไดเกินกวารอยละ 20 ในบริษัทส่ือแพรภาพกระจายเสียงทุก

ประเภท  และหามถือหุนที่ออกเสียงไดเกินกวารอยละ 33.3 ในบริษัทแมหรือบริษัท   
โฮลดิ้งของบริษัทดังกลาว  

สาธารณรัฐเชค ไมมี 
เดนมารก ไมมี 
ฟนแลนด ไมมี 
เยอรมัน จะออกใบอนุญาตแพรภาพกระจายเสียงเฉพาะแกผูประกอบการที่นําเสนอรายการที่เสนอ

ความคิดเห็นในเยอรมันที่หลากหลาย โดยจะใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการเยอรมันและผู
ประกอบการในสหภาพยุโรปในการออกใบอนุญาตโทรทัศนในระบบเคเบิ้ล และโทร
ทัศนภาคพ้ืนดิน  

กรีซ สํานักงานใหญของผูประกอบการตองอยูในสหภาพยุโรป และตองมีตัวแทนตามกฎหมาย
อยูในกรีซ  

ไอรแลนด ไมมี 
อิตาลี ไมมี 
ญี่ปุน จะไมออกใบอนุญาตใหแกบุคคลดังตอไปนี้  

- บุคคลที่ไมมีสัญชาติญี่ปุน รัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลหรือสมาคมตางชาติ 
- นิติบุคคลหรือสมาคม ซ่ึงมีเจาหนาที่ตามขางตนเปนผูควบคุมกิจกรรมตางๆ  
- นิติบุคคลหรือสมาคม ซ่ึงมีหุนที่ออกเสียงไดเกินกวา 1 ใน 5 เปนบุคคลตามที่กลาว

มาขางตน 
ขอจํากัดในการประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีถูกยกเลิกไปตั้งแตป 1999 

เกาหลีใต ชาวตางชาติไมไดรับอนุญาตใหลงทุนในสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดิน  
ชาวตางชาติสามารถถือหุนในบริษัทที่เปนเจาของโครงขายเคเบิ้ลทีวี ไดไมเกินรอยละ 49 
ถือหุนในบริษัทใหบริการระบบเคเบิ้ลทีวี หรือผูผลิตรายการ (ยกเวนรายการขาวหรือราย
การทั่วไป) ไดไมเกินรอยละ 33 ตามลําดับ  
ชาวตางชาติสามารถถือหุนในบริษัทโทรทัศนผานดาวเทียมไดไมเกินรอยละ 33  
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เม็กซิโก ชาวตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 
เนเธอรแลนด ไมมี 
นิวซีแลนด ไมมี 
นอรเวย ไมมี 
โปรตุเกส ไมมี 
สเปน ชาวตางชาติ สามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 ในสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดิน  

ทางการอาจพิจารณาใหชาวตางชาติสามารถถือหุนเกินรอยละ 25 ในสถานีเคเบิ้ลทีวี 
ทั้งนี้ คนในสหภาพยุโรปไมถือวาเปนชาวตางชาติ  

สวีเดน ไมมี 
สวิตเซอรแลนด ชาวตางชาติเฉพาะที่มีถ่ินฐาน หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญในสวิตเซอรแลนดเทานั้น

ที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตได  หากรัฐบาลตางประเทศที่เก่ียวของใหสิทธิตางตอบแทนที่
เทาเทียมกันแกชาวสวิสหรือนิติบุคคลสัญชาติสวิส  

ตุรกี ชาวตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 20 และไมอนุญาตใหถือหุนไดเกินกวาสถานี
เกินกวา 1 สถานี 

สหราชอาณาจักร เฉพาะชาวสหราชอาณาจักรและผูถือสัญชาติของประเทศใน European Economic Area 
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศดังกลาวเทานั้น ที่สามารถถือครองใบอนุญาตสถานี
แพรภาพกระจายเสียงระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน   ยกเวนในกรณีโทรทัศนในระบบเค
เบิ้ล โทรทัศนผานดาวเทียมตางประเทศ บริการมัลติเพล็กซสัญญาณวิทยุและโทรทัศน 
บริการรายการโทรทัศนหรือวิทยุดิจิตัล  

สหรัฐอเมริกา ชาวตางชาติ นิติบุคคลที่ถือหุนเกินกวารอยละ 20 โดยคนตางชาติ นิติบุคคลที่ถือหุนเกิน
กวารอยละ 25 โดยนิติบุคคลอื่นที่ควบคุมโดยชาวตางชาติ จะไมไดรับอนุญาตใหประกอบ
การแพรภาพกระจายเสียง  

ที่มา: OECD (2001)  
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ตารางที่ 4 ขอจํากัดเร่ืองการถือครองสื่อขามสาขา (cross-sector ownership restriction)  
   ในประเทศ OECD 

 
ประเทศ ขอจํากัด 

ออสเตรเลีย ผูประกอบการที่ควบคุมใบอนุญาตโทรทัศนเชิงพาณิชย หรือโทรทัศนสาธารณะไมไดรับ
อนุญาตใหควบคุมใบอนุญาต datacaster  

ออสเตรีย โทรทัศนสาธารณะไมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี 
เบลเยียม ผูประกอบการเคเบิ้ลทีวีไมไดรับอนุญาตใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดิน หรือถือครองหุนเกิน

กวารอยละ 24 ในสถานีโทรทัศนเอกชนหรือชุมชน หรือบริหารหรือมีสวนในการบริหารเกิน
กวา 1 ใน 3 ของสถานีดังกลาว 
ผูประกอบการโทรทัศนภาคพ้ืนดินไมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี 

แคนาดา ไมมี 
สาธารณรัฐเชค ไมมี 
เดนมารก ไมมี 
ฟนแลนด ไมมี 
ฝร่ังเศส ผูประกอบการโทรทัศนภาคพ้ืนดินที่ใหบริการในพ้ืนที่ที่มีประชากรเกินกวา 4 ลานคนขึ้นไป 

ไมไดรับอนุญาตใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของกิจการเคเบิ้ลทีวี 
ผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของเคเบิ้ลทีวีที่ใหบริการในพ้ืนที่ที่มีประชากรเกินกวา 6 ลาน
คนขึ้นไป ไมไดรับอนุญาตใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดิน 

เยอรมัน ไมมี 
กรีซ ผูประกอบการโทรทัศนหรือวิทยุบอกรับสมาชิก ไมไดรับอนุญาตใหประกอบการโทรทัศน

แบบไมบอกรับสมาชิก (free-to-air) 
ผูประกอบการโทรทัศนบอกรับสมาชิกสามารถถือครองใบอนุญาตเดียวสําหรับโทรทัศนที่
แพรภาพในระบบเดียวกัน (เคเบิ้ล ดาวเทียม ภาคพ้ืนดิน) และอีกหนึ่งใบอนุญาตสําหรับโทร
ทัศนบอกรับสมาชิกตางระบบ  

ไอรแลนด ไมมี 
อิตาลี กฎหมายไดแบงตลาดออกเปน 3 ตลาดคือ โทรทัศนภาคพ้ืนดิน วิทยุ และเคเบิ้ลทีวี-โทรทัศน

ผานดาวเทียม   
ในแตละตลาด ผูประกอบการแตละรายจะไมสามารถมีรายไดเกินกวารอยละ 30 ของตลาด
นั้น      ผูประกอบการอาจประกอบการในสองหรือสามตลาดได หากไมมีรายไดเกินกวารอย
ละ 30 ในแตละตลาดนั้น 

ญี่ปุน ผูประกอบการโทรทัศนภาคพ้ืนดินจะไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีเฉพาะใน
กรณีพิเศษเทานั้น 

เกาหลีใต ผูประกอบการไมสามารถถือครองขามสาขาระหวางเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศนภาคพ้ืนดิน  
ผูประกอบการโทรทัศนภาคพ้ืนดินไมสามารถถือหุนเกินรอยละ 33 ในบริษัทผูใหบริการโทร
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ทัศนผานดาวเทียม  
ผูประกอบการโทรทัศนผานดาวเทียมไมสามารถถือหุนเกินรอยละ 33 ในบริษัทผูใหบริการเค
เบิ้ลทีวี 
หามการถือครองขามสาขาระหวางผูประกอบการโครงขายเคเบิ้ล (network operator) ผูให
บริการระบบเคเบิ้ล (system operator) และผูผลิตรายการ (program provider) 

เม็กซิโก ไมมี 
เนเธอรแลนด ไมมี 
นิวซีแลนด ไมมี 
นอรเวย Media Ownership Authority อาจแทรกแซงการเขาถือครองหนังสือพิมพ หรือส่ือแพรภาพ

กระจายเสียง หากผูที่จะเขาครอบครองนั้นไดเปนเจาของอยางมีนัยสําคัญ (significant 
ownership) ในส่ือระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับพ้ืนที่ ซ่ึงขัดตอเจตนาของกฎหมาย  

โปรตุเกส ไมมี 
สเปน ผูประกอบการโทรทัศนเชิงพาณิชยภาคพ้ืนดินไมไดรับอนุญาตใหบริการโครงขายเคเบิ้ลทีวี  

ผูประกอบการโทรทัศนเชิงพาณิชยภาคพ้ืนดินจะไมไดรับอนุญาตใหบริการเคเบิ้ลทีวีเกิน 1 
ใบอนุญาต  
ผูประกอบการโทรทัศนเชิงพาณิชยภาคพ้ืนดินที่ใหบริการโทรคมนาคมดวย จะไมไดรับใบ
อนุญาตเกิน 1 ใบอนุญาต 

สวีเดน ไมมี 
สวิตเซอรแลนด ไมมี 
ตุรกี ไมมี 
สหราชอาณาจักร หาม BBC และผูประกอบการโทรทัศนภาคพ้ืนดินเชิงพาณิชยประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี  
สหรัฐอเมริกา ผูประกอบการเคเบิ้ลไมสามารถแพรสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน ซ่ึงถือครอง ใหบริการ 

หรือควบคุมโดยผูประกอบการเคเบิ้ลนั้น โดยมีพ้ืนที่ทับซอนกัน  
ที่มา: OECD (2001)  
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ตารางที่ 5 ขอจํากัดเร่ืองการถือครองขามสื่อ (cross-media ownership restriction)  
ในประเทศ OECD 

 
ประเทศ ขอจํากัด 

ออสเตรเลีย แตละรายไมสามารถถือครองสถานีโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพในพ้ืนที่เดียวกันได 
ออสเตรีย ผูประกอบการหนังสือพิมพสามารถถือหุนในบริษัทเคเบิ้ลทีวีหรือโทรทัศนผานดาวเทียม

ไดไมเกินรอยละ 26  และสามารถถือหุนในบริษัทวิทยุไดไมเกินรอยละ 26  ในเขตเดียว
กัน และไมเกินแหงละรอยละ 10 ในอีก 2 เขต 

เบลเยียม ไมมี 
แคนาดา ไมมี 
สาธารณรัฐเชค ไมมี 
เดนมารก ไมมี 
ฟนแลนด ไมมี 
ฝร่ังเศส ผูผลิตบริการสําหรับการแพรภาพในระบบดิจิตัลหรือผูใหบริการ (service distributor) 

จะไมไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ หรือถือครองใบอนุญาต    และผูประกอบการเชิง
พาณิชย (commercial distributor) จะไมสามารถจดทะเบียนกับหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือ
ใหบริการได  หากเขาขายตอไปนี้ ตั้งแตสองเงื่อนไขขึ้นไป  
- ผูใหบริการโทรทัศนดิจิตัล ซ่ึงครอบคลุมผูชมอยางนอย 4 ลานคน  
- ผูใหบริการวิทยุตั้งแตหนึ่งสถานีขึ้นไป ซ่ึงครอบคลุมผูฟงอยางนอย 30 ลานคน 
- ผูใหบริการ (service distributor) เชน ผูใหบริการเคเบิ้ลทีวี โทรทัศนผานดาวเทียม 

หรือระบบมัลติเพล็กซ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ซ่ึงมีผูชมอยางนอย 6 ลานคน 
- ผูประกอบการหนังสือพิมพรายวันระดับประเทศ ซ่ึงมีเนื้อหาทั่วไปหรือการเมือง ซ่ึง

มียอดขายเกินกวารอยละ 20 ของตลาด 
เยอรมัน ผูประกอบการโทรทัศนซ่ึงใหบริการส่ืออ่ืนดวย จะไมไดรับอนุญาตใหมีอิทธิพลตอความ

คิดเห็นของผูชมเกินกวารอยละ 30 ของผูชมในตลาดโทรทัศน  
ผูประกอบการหนังสือพิมพที่มีอํานาจเหนือตลาดในพื้นที่ จะไมไดรับอนุญาตใหถือหุนใน
บริษัทแพรภาพกระจายเสียงในพื้นที่นั้น  

กรีซ เจาของใบอนุญาตประกอบการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกไมสามารถเปนเจาของใบ
อนุญาตประกอบการโทรทัศนทั่วไป  และไมสามารถเปนผูถือหุนในส่ือประเภทอื่นเกิน
กวา 2 ประเภท  

ไอรแลนด ไมมี 
อิตาลี กฎหมายไดแบงตลาดออกเปน 3 ตลาดคือ โทรทัศนภาคพ้ืนดิน วิทยุ และเคเบิ้ลทีวี-โทร

ทัศนผานดาวเทียม   
ในแตละตลาด ผูประกอบการแตละรายจะไมสามารถมีรายไดเกินกวารอยละ 30 ของ
ตลาดนั้น      ผูประกอบการอาจประกอบการในสองหรือสามตลาดได หากไมมีรายไดเกิน



 40 

กวารอยละ 30 ในแตละตลาดนั้น 
ญี่ปุน แตละรายจะไมสามารถถือครองสถานีโทรทัศนวิทยุและหนังสือพิมพในเขตเดียวกัน ยก

เวนในกรณีเฉพาะ 
เกาหลีใต ผูประกอบการหนังสือพิมพหรือกลุมอุตสาหกรรมไมสามารถถือครองหรือบริหารโทร

ทัศนทั้งภาคพ้ืนดิน ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวีที่นําเสนอขาวสารและรายการทั่วไป  
ผูประกอบการหนังสือพิมพหรือกลุมอุตสาหกรรมไมสามารถมีสวนแบงตลาดเกินกวา
รอยละ 33 ในตลาดเคเบิ้ลทีวีหรือโทรทัศนผานดาวเทียม 

เม็กซิโก ไมมี 
เนเธอรแลนด โทรทัศนสาธารณะไมไดรับอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธ์ิขามส่ือ 

ผูประกอบโทรทัศนและวิทยุเชิงพาณิชย ไมไดรับอนุญาตใหมีสวนแบงตลาดตั้งแตรอยละ 
25 ในตลาดหนังสือพิมพ 

นิวซีแลนด ไมมี 
โปรตุเกส ไมมี 
สเปน ไมมี 
สวีเดน ไมมี 
สวิตเซอรแลนด ไมมี 
ตุรกี ผูประกอบการหนังสือพิมพไมไดรับอนุญาตใหถือหุนเกินกวารอยละ 20 ในสถานีโทร

ทัศนและวิทยุ 
สหราชอาณาจักร ผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุในระดับประเทศไมไดรับอนุญาตใหถือใบอนุญาต

โทรทัศนระดับชาติหรือระดับภูมิภาค   ผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนในระดับ
ภูมิภาคไมสามารถถือใบอนุญาตวิทยุในพ้ืนที่เดียวกัน 
ผูถือหุนของกลุมหนังสือพิมพที่มียอดขายเกินกวารอยละ 20 ของตลาดทั่วประเทศ ไม
สามารถถือครองใบอนุญาตวิทยุหรือโทรทัศนทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน   ผู
ถือหุนของหนังสือพิมพอ่ืนๆ ที่ตองการขอใบอนุญาตโทรทัศนหรือวิทยุจะถูกพิจารณา
เปนรายๆ ไป โดยยึดผลประโยชนสาธารณะ 

สหรัฐอเมริกา ผูประกอบการไมสามารถถือครอง ใหบริการหรือควบคุมวิทยุหรือโทรทัศน และหนังสือ
พิมพซ่ึงตีพิมพในเขตชุมชนเดียวกัน  

ที่มา: OECD (2001)  
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