
คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล: 
ข้อเสนอเพื่อการแข่งขันที่เสมอภาค

และประโยชน์สาธารณะ

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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มาตรา 47 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม เป็น

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนส์าธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทําหน้าที่จัดสรรคลืน่ความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์
สาธารณะอื่นรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาค
ประชาชนมสี่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบ
รวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดย
บุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้น
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน



รายได้จากโฆษณา
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ที่มา: CIMB

รายได้โฆษณา (ล้านบาท)
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ประเภทใบอนุญาต

ใบอนุญาต

กิจการใช้คลื่น
ความถี่

บริการสาธารณะ

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2 

ประเภทที่ 3

บริการทางธุรกิจ

ข่าว

เด็ก

วาไรตี้บริการชุมชน

กิจการไม่ใช้คลื่น
ความถี่

การแข่งขันของทีวีประเภทต่างๆ
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สาธารณะ ธุรกิจ ชุมชน

การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตัลภาคพื้นดิน

= ทีวีความคมชัดสูง
คัดเลือก 

(beauty contest)
ประมูล 

HD HD

HD

HD HD HD HD

HD



หลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตัล
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รายการ

บริการ เนื้อหารายการ

สาธารณะทุก
ประเภท 

ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ธุรกิจ ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ชุมชน ข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

รายการ 
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การหารายได้ 

บริการ ข้อจํากัดในการหารายได้

สาธารณะ
ประเภทที่ 1 
และ 3 

โฆษณาไม่ได้ เว้นแต่ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรไม่แสวงหาผล
กําไร หรือเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรธรกิจ โดยไม่โฆษณาสรรพคุณ
ผลิตภัณฑ์ 

สาธารณะ
ประเภทที่ 2 

โฆษณาได้เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบการ โดยไม่เน้นแสวงหากําไร

ชุมชน โฆษณาไม่ได้  แต่สามารถรับบริจาค หรืออุดหนุนสถานี และสามารถได้รับ
เงินอุดหนุนจาก กสทช. ไม่เกิน 50% ของรายได้ทั้งหมด 

ธุรกิจ โฆษณาได้ไม่เกิน 12.5 นาที/ชั่วโมง และเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที/ชั่วโมง

ธุรกิจบอกรับ
สมาชิก 

โฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาที/ชั่วโมง และเฉลี่ยไม่เกิน 5 นาที/ชั่วโมง (จะมีการ
ทบทวนในปี 2556) 

การหารายได้ 
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สถานการณ์เลวร้ายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

� มีทีวีสาธารณะซึ่งกลายเป็นทีวีของราชการ 12 ช่อง ซึ่งไมม่ี
ผู้ชม แต่อยู่รอดโดยการใช้งบประมาณจากรัฐ

� มีทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ที่ไมม่ีเนื้อหาเพื่อความมั่นคง 
แต่ทําธุรกิจแข่งขันกับ ทีวีธุรกิจ

� มีทีวีข่าวที่มีข่าวน้อยมาก แต่เต็มไปด้วยรายการบันเทิง

� มีการผูกขาดบริการ MUX โดยหน่วยงานรัฐ ทําให้คุณภาพไม่
ดี และราคาแพง

� ผู้ให้บริการดาวเทียมมีรายได้จาก must carry rule แต่
รายการของทีวีดิจิตัลธุรกิจ อาจไม่ถูกเผยแพร่ในเคเบิ้ลทีวี



ทีวีสาธารณะ V ทีวีของรัฐ
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สัดส่วนรายการข่าวสาร-สาระประโยชน์

11

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ช่อง 5 ช่อง 11 Thai PBS

สาระประโยชน์
ข่าวสาร

%

ที่มา: Media Monitor  

สัดส่วนขั้นต่ําของทีวีสาธารณะ
ตามกฎหมาย

สัดส่วนขั้นต่ําใหมข่องทีวีข่าว



รายได้จากการให้บริการ MUX 

12ที่มา: Analyst Report



กฎการเผยแพร่ทีวีที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
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ฟรีทีวี เคเบิ้ลทีวี

ผู้ให้บริการ
ดาวเทียม

ทีวีสาธารณะ

ทีวีธุรกิจ

ทีวีสาธารณะ

ทีวีธุรกิจ

ต้องถ่ายทอดรายการผ่านดาวเทียม เลือกถ่ายทอดรายการทีวีธุรกิจได้

กสทช. กําหนด
- must offer & must carry 
กรณีทีวีสาธารณะ
-must offer อย่างเดียว 
กรณีทีวีธุรกิจ  โดยผู้นําไป
เผยแพร่ต่อสามารถเลือกรายการ
ได้ตามหลักเกณฑ์ของ กสทช.
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ข้อเสนอแนะ (1) - ทีวีสาธารณะ

1. จัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริการสาธารณะ ที่สะท้อน
ประโยชน์สาธารณะ และนําไปรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน

� มีการตรวจสอบความจําเป็นที่ต้องใช้คลื่นความถี่ (ไม่สามารถใช้
ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี) 

� มีข้อบังคับด้านจริยธรรมและกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

� ประเมินผลทุกปี โดยหากต้นทุนในการเสียโอกาส (งบประมาณที่
ได้รับจากรัฐบาล + ต้นทุนคลื่นความถี่) ต่อจํานวนผู้รับชม สูงกว่า
ค่าที่กําหนด ต่อเนื่องกันเกินกว่า 1 ปี ก็ควรเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อเสนอแนะ (2) - ทีวีสาธารณะ

2.     กําหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตบริการสาธารณะประเภทที่ 2 
(บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง) อย่างเข้มงวด

� โดยหลักการ “ความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ” 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทาง
การเงิน ไม่ควรปล่อยให้ขึ้นอยู่กับการหารายได้จากการโฆษณา

� เนื้อหารายการต้องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างแท้จริง 

� พิจารณา “การหารายได้ที่เพียงพอ” โดยคํานึงถึงต้นทุนในการ
บริหารสถานีอย่างมีประสิทธิภาพ  และกําหนดให้นํารายได้
ส่วนเกินเข้าสู่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
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ข้อเสนอแนะ (3) - ทีวีธุรกิจ
3. ขยายระยะเวลาการโฆษณาของทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ที่ไม่เก็บค่า

สมาชิก ให้เท่าเทียมกับทีวีภาคพื้นดิน

4. กําหนดจํานวนช่อง HD ที่จะมีให้ชัดเจนก่อนการประมูล

5. กําหนดระยะเวลาในการคืนคลื่นอนาล็อกให้เท่ากัน 

6. คงสัดส่วนรายการข่าวของทีวีข่าวในระดับเดิม 

7. แก้ไขประกาศเรื่องการเผยแพร่โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
– ให้เป็นสิทธิของทีวีบริการสาธารณะในการได้เผยแพร่ต่อ (must carry) ผ่าน

ระบบโทรทัศน์ที่มีผู้รับชมมากกว่าระดับที่กําหนด 

– ให้เป็นหน้าที่ของทีวีบริการธุรกิจในการเปิดให้นํารายการไปเผยแพร่ต่อ (must 
offer) โดยให้ผู้นําไปเผยแพร่ต่อเป็นผู้แบกรับต้นทุนในการเชื่อมโยงสัญญาณเอง
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ข้อเสนอแนะ (4) - ทีวีธุรกิจ

8. ควรกํากับดูแลอัตราค่าบริการของ MUX ให้สอดคล้องกับต้นทุน
การให้บริการ และเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการเอกชน ได้สิทธิ
ในการประกอบการ MUX ที่เหลือ

9. ไม่ควรกําหนดกฎการครองสิทธิข้ามสื่อให้ตึงตวัเกินไป 


