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ส่วนท่ี 1 วิวฒันาการเทคโนโลยีของสื่อ (Evolution of media technology) 

 
 
1.1 บทนํา 
 

สื่อในการศึกษานี้จะหมายถึง สื่อมวลชน (mass media) ที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคล
หน่ึงหรือจากองค์กรหน่ึงไปยังมวลชนจํานวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งน้ี สื่อ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1 สื่อด้ังเดิม (traditional media) หมายถึง สื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงเน้ือหาผ่านการออกอากาศ 
(broadcast) โดยใช้โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง (audio) ทั้งน้ี รวมสื่ออ่ืน เช่น หนังสือพิมพ์ 

2 สื่อใหม่ (new media) เป็นสื่อที่เกิดจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนคุณสมบัติบางอย่างของ “สื่อ
ด้ังเดิม”1 โดยความหมายของสื่อใหม่น้ันครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีเครือข่าย รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 202 ซึ่ง
สื่อใหม่มีคุณสมบัติเฉพาะทั้งในเชิงเทคนิค (technical aspect) และคุณสมบัติในเชิงสังคม 
(social aspect) ที่แตกต่างจากสื่อด้ังเดิม3 เช่น 

 สื่อใหม่เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)  

 สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ โดยปราศจากข้อจํากัดเรื่อง
พ้ืนที่และเวลา 

 เน้ือหาต่างๆของสื่อใหม่สามารถเช่ือมโยงบูรณาการได้ง่าย ผ่านการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ 
เช่น hypertext หรือ search engine 

 สื่อใหม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทดีไวซ์ (smart 
devices) เป็นต้น 

 สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence)  

 สื่อใหม่มีความสามารถที่จะประมวลเน้ือหาจากหลายแหล่งมาไว้รวมกัน (Aggregation 
of Content) เช่น สามารถถ่ายโอนไฟล์ต่างๆได้ง่าย รวมไปถึงการที่ผู้ใช้สามารถนํา
เน้ือหาจากแหล่งต่างๆ มาคัดเลือก ดัดแปลง หรือตัดทอนได้ไม่จํากัด 

 สื่อใหม่อนุญาตให้ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเน้ือหา (User-based transformation of 
new media) ต่างจากสื่อด้ังเดิม ที่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเน้ือหาสื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการผลิต ที่มีแต่ผู้ผลิตสื่อเท่าน้ันเป็นผู้ดําเนินการ  

                                                            
1 คู่มือส่ือใหม่ศึกษา หน้า 16 กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล 
2 บทความ แนวทางการกํากับส่ือใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี ณรงค์ศักด์ิ ศรีทานันท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3 คู่มือส่ือใหม่ศึกษา หน้า 18-51 กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล 
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จากการแบ่งประเภทส่ือดังกล่าว เราสามารถแบ่งเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสื่อออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1 เทคโนโลยีสื่อ (media technology)  ซึ่งรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและแอนะล็อก  แต่จะให้

ความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยจะรวมถึง โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน (terrestrial 
digital television) และกระจายเสียงดิจิทัล (digital audio) และเทคโนโลยีอ่ืน  ได้แก่ โทรทัศน์
ดาวเทียม (satellite television) โทรทัศน์เคเบิล (cable television) โทรทัศน์ไอพี (IP 
television) และหนังสือพิมพ์   

2 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (internet technology) ได้แก่ บรอดแบนด์มีสาย (wired broadband) 
และบรอดแบนด์ไร้สาย (wireless broadband)  ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป
ที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  

 
1.2 พัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อ: วิทยุ-โทรทัศน์ในอนาคต 
 

พัฒนาการทางเทคโนโลยี 2 ประการที่จะกําหนดทิศทางของการแพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุและ
โทรทัศน์ในอนาคตคือ ประการที่หน่ึง  โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงได้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งจะทําให้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นช่องทางสําคัญในเผยแพร่เน้ือหาของวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงการแพร่
ภาพกระจายเสียง ประการที่สอง  พัฒนาการทางเทคโนโลยีแพร่ภาพกระจายเสียงดิจิทัลได้เพ่ิมความจุ
ช่องสัญญาณทําให้คุณภาพของภาพของเสียงที่ออกอากาศดีขึ้น และมีความครอบคลุมมากขึ้น 

 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) คาดการณ์ไว้ในรายงาน Trends in Broadcasting (ITU, 

2013) ว่า ในปลายทศวรรษน้ี พัฒนาการทางเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตในทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) ของการแพร่ภาพกระจายเสียงดิจิทัล (digital broadcasting value chain) ในภาพที่ 1 เช่น 
อุปกรณ์รับภาพและเสียงจะมีคุณภาพดีขึ้น สามารถสื่อสารแบบโต้ตอบได้ (interactive) และสามารถรับ
สัญญาณได้หลายช่องทาง ทั้งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  อุปกรณ์
ต่างๆ เหล่าน้ีจะทั้งอุปกรณ์ที่มีจอภาพขนาดใหญ่และมีสัญญาณเสียงหลายช่องสัญญาณไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้
มือถือ (handheld device) ขนาดเล็กเช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  

 
ภาพท่ี 1.1 ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของการแพร่ภาพกระจายเสียงดิจิทัล 

 
ท่ีมา: ITU (2013) 
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เง่ือนไขสําคัญที่จะทําให้เราได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลคือ การเปล่ียนผ่านจากการแพร่ภาพ
กระจายเสียงในระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล โดยมีหลักไมล์ที่สําคัญในการเปลี่ยนผ่านคือ การเสร็จสิ้นของ
การเปลี่ยนไปสู่การแพร่ภาพกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (digital switch over)  โดย
ในประมาณปี 2020 ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นกระบวนการน้ี  หลักไมล์ที่สําคัญอีกจุดหน่ึงคือ การนํา
คลื่นในย่าน 700 MHz และ 800 MHz มาจัดสรรใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “การปันผลทางดิจิทัล” (digital 
dividend)  ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นต้ังแต่ปี 2015 เพ่ือใช้ในบริการบรอดแบนด์เคลื่อนที่ ซึ่งจะทําให้มีบริการแพร่ภาพ
กระจายเสียงและมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแพร่หลายไปถึงประชากรกลุ่มที่กว้างขึ้น
กว่าเดิมมาก  

 
ที่สําคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยีดังกล่าวจะทําให้แนวคิดในการให้บริการ (service concept) 

เปลี่ยนแปลงไปด้วย จากการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบเดิม (traditional broadcasting) ซึ่งมีลักษณะเชิง
เส้น (linear broadcasting) ไปสู่การแพร่ภาพกระจายเสียงแบบขยาย (enhanced broadcasting) ซึ่ง
ให้บริการแบบไม่เป็นเชิงเส้น (linear broadcasting) ทั้งในด้านลําดับและเวลา ซึ่งผู้ชมสามารถกําหนดได้เอง 
โดยผ่านการสื่อสารแบบโต้ตอบ (interactive) และการรับชมโดยปรับเวลา (time shifted) และการรับชม
ต่อเน่ืองในสถานที่ใดก็ได้   

 
บริการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบขยายยังสามารถเกิดขึ้นผ่านโครงข่ายต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้ง

โครงข่ายแพร่ภาพกระจายเสียงภาคพ้ืนดิน (terrestrial broadcasting) เคเบ้ิลทีวี (cable TV) ไอพีทีวี (IPTV) 
โครงข่ายดาวเทียม ตลอดจนโครงข่ายบรอดแบนด์ ทําให้เกิด “บริการลูกผสมระหว่างบรอดแบนด์และการแพร่
ภาพกระจายเสียง” (hybrid broadcast-broadband service หรือ HBB) ซึ่งสามารถรับภาพในขณะท่ี
เคลื่อนที่ได้   

 
เทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบขยาย ถูกพัฒนาขึ้นมาบน 3 แนวคิดคือ  
1. การรับชมโทรทัศน์ในเวลาใดก็ได้ (anytime TV) ตามทางเลือกของผู้รับชม ซึ่งจะทําให้เกิดการ

รับชมแบบปรับเวลาในรายการสารคดีภาพยนตร์และเกมโชว์ ในขณะที่มีการรับชมสดๆ ใน
รายการกีฬาและรายการข่าวโทรทัศน์ 

2. การรับชมในท่ีใดก็ได้ (anywhere TV) ซึ่งไม่จํากัดอยู่ที่ในห้องน่ังเล่นหรือในบ้าน แต่สามารถ
รับชมในขณะเคลื่อนที่ได้ด้วย โดยนอกจากจะรับชมผ่านโทรทัศน์จอหลักแล้ว อาจรับชมผ่านจอที่ 
2 (second screen) หรืออุปกรณ์รับชมอ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดย
ผ่านโครงข่ายสื่อสารประจําที่ หรือเคลื่อนที่แบบต่างๆ 

3. บริการสื่อสารแบบโต้ตอบได้ (interactive) ซึ่งจะทําให้ผู้ชมสามารถตอบสนองกับรายการต่างๆ 
ได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการได้ตามท่ีต้องการ   
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ทั้งน้ี เทคโนโลยีการรับชม anytime TV มีอย่างน้อย 3 แนวทางคือ  
1. การใช้เครื่องบันทึกวิดีโอส่วนบุคคล (personal video recorder: PVR) ซึ่งสามารถบันทึก

รายการลงในฮาร์ดดิสก์เพ่ือรับชมภายหลัง โดยใช้คู่มือการรับชมโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic program guide: EPG) ช่วยอํานวยความสะดวกในการรับชม  

2. การรับชมทีวีภายหลัง (catch-up TV) โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต หรือโทรทัศน์ที่มีการเช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เรียกว่าโทรทัศน์เช่ือมต่อ (connected TV) หรือ “บริการลูกผสมระหว่างบรอดแบนด์และการ
แพร่ภาพกระจายเสียง” (hybrid broadcast-broadband service หรือ HBB)  ซึ่งมีบริการ
เสริมอ่ืนๆ ผ่านโครงข่ายสื่อสารประจําที่ หรือเคลื่อนที่แบบต่างๆ 

3. การรับชมโทรทัศน์ภายหลัง (catch-up TV) โดยเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการวิดีโอตามสั่ง 
(video on demand) จากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีหรือ IPTV 

 
บริการสื่อสารแบบโต้ตอบได้ทําให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรายการต่างๆ ทั้งการโหวตคะแนนเสียง 

การให้ความเห็น การรับข้อมูลเพ่ิมหรือการรับรายการวิดีโอตามส่ัง   นอกจากน้ี ผู้บริโภคยังอาจรับข้อมูลซึ่งไม่
เก่ียวข้องกับรายการ เช่น ข่าวหรือบริการ  e-learning ตลอดจนสามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ด้วย  ทั้งน้ี 
บริการน้ีจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการส่ือสารผ่านโครงข่ายทั้งการอัพโหลด (upload) และดาวน์โหลด 
(download) ข้อมูล โดยผู้ชมส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายอัพลิงค์ (uplink) ไปยังสถานี และรับข้อมูลเช่น รายการ
วิดีโอตามส่ังผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ดาวน์ลิงค์ (downlink)     ในต่างประเทศพบว่า การรับชมในลักษณะน้ี 
ทําให้มีรายการที่ได้รับความนิยมสูงมากจํานวนหน่ึง ในขณะท่ีมีรายการจํานวนมากที่ได้รับชมเล็กน้อยมาก ใน
ลักษณะของการกระจายตัวของเส้นโค้งหางยาว (long tail curve)  

 
ในทางเทคนิค บริการโต้ตอบเหล่าน้ีสามารถทําได้โดย “มิดเด้ิลแวร์” (middleware) ที่ติดต้ังใน

เครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ (set-top box)  โดยมีมาตรฐานทั้งมาตรฐานเปิด (open standard) 
และมาตรฐานปิดที่มีเจ้าของ (proprietary standard) มากมาย    ตัวอย่างของมาตรฐานเปิดที่เก่ียวข้องกับ 
DVB ได้แก่ MHEG5  ซึ่งใช้ในอังกฤษ และ MHP ซึ่งใช้ในอิตาลี     ส่วนตัวอย่างของมาตรฐานเปิดที่เก่ียวข้อง
กับ ISDB-T เช่น Ginga ซึ่งใช้ในบราซิลและแองโกลา และ BML ซึ่งใช้ในญี่ปุ่น    นอกจากน้ี ยังมีมาตรฐาน
ใหม่ที่เก่ียวข้องกับ DVB  เช่น HbbTV ซึ่งใช้ในฝร่ังเศสและเยอรมนี ตลอดจนประเทศยุโรปอ่ืนและ YouView 
ซึ่งใช้ในอังกฤษ 

 
เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จํานวนมากยังสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีแนวทางการ

เช่ือมต่อ 2 ในลักษณะคือ  
1. เครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งใช้ “มิดเด้ิลแวร์” ดังกล่าวมาข้างต้น 
2. เครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งผู้ผลิตให้บริการรายการและข้อมูลต่างๆ ผ่าน app  
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บริการสื่อสารแบบโต้ตอบได้ของ HBB หรือเทคโนโลยีอ่ืน ช่วยทําให้ผู้ชมสามารถค้นหาบริการต่างๆ 
และรับชมผ่านจอทีวีหลัก โดยใช้รีโมตคอนโทรลของโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณ ซึ่งทําให้เกิดบริการ over-
the-top TV (OTT TV)     ซึ่งรายงานของ L.E.K. Consulting เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 พบว่าบริการสตรีม
มิ่งผ่าน OTT TV ได้กลายเป็นคู่แข่งของบริการเคเบ้ิลทีวีไปแล้ว โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ในสหรัฐคือ Netflix 
และ Hulu Plus มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (L.E.K. Consulting, 2015)  ในขณะที่ผู้ประกอบการเคเบ้ิลทีวี
หลายรายก็จับมือกับบริการดังกล่าว เพราะเห็นว่าไม่สามารถปิดก้ันได้ (ดู Ovum, 2015) 

 
อีกแนวทางหน่ึงในการใช้บริการส่ือสารแบบโต้ตอบได้คือ การใช้จอที่ 2 หรือจอเสริม (companion 

screen) โดยการค้นหาข้อมูลจะต้องใช้อุปกรณ์อีกชุดซึ่งเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 
ซึ่งมี apps ที่ดาวน์โหลดมาจากสถานีโทรทัศน์   แนวทางน้ีมีข้อดีหลายประการเช่น สามารถรับชมผ่าน
จอโทรทัศน์ดิจิทัลปรกติหรือกล่องรับสัญญาณก็ได้ โดยไม่ต้องมี “มิดเด้ิลแวร์”   นอกจากน้ี การรับชมผ่านจอ
หลักยังไม่ถูกรบกวน เน่ืองจากไม่ต้องมีวินโดว์ปรากฏขึ้นมาบนจอ   ในขณะที่จอที่ 2 สามารถป้อนข้อมูลเข้าไป
ได้ง่าย 

 
ตารางที่ 1.1 สรุปแนวคิดโทรทัศน์แบบขยาย 

ท่ีมา: ITU (2013) 

 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยังคาดการณ์ด้วยว่า บริการโทรทัศน์แบบเชิงเส้นที่มุ่งแพร่ภาพ

กระจายเสียงไปยังประชาชนกลุ่มใหญ่ในปัจจุบัน จะถูกเสริมด้วยบริการผ่านเครือข่ายการสื่อสารบรอดแบนด์ 
ซึ่งทําให้รายการโทรทัศน์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ชมแต่ละคนได้ จนกลายเป็นบริการ
โทรทัศน์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear broadcasting)   ทั้งน้ี ความสําคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างการแพร่
ภาพกระจายเสียงและการสื่อสารผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศ โดยจะข้ึนอยู่กับ
สภาพการตลาดและกฎระเบียบในการกํากับดูแล 
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แนวคิดในการให้บริการวิทยุแบบขยายจะคล้ายกับโทรทัศน์แบบขยาย  อย่างไรก็ตามแนวคิดการรับ
ฟังในที่ใดก็ได้ (anywhere) ในกรณีของวิทยุมีความก้าวหน้ากว่าของโทรทัศน์ เพราะมีเครื่องรับที่สามารถถือ
ติดตัวไปในที่ต่างๆ รวมทั้งในรถยนต์  

 
นอกจากน้ี เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (streaming) ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  โดย

ผู้ฟังสามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยถหลายพันสถานีจากทั่วโลก โดยมีคุณภาพเสียงชัดเจน ผ่านเครื่องรับ
วิทยุที่เช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 
วิทยุแบบโต้ตอบได้ (interactive radio) และ HBB ยังได้รับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โดยมีเครื่องรับ 

HBB แบบที่มีจอแสดงข้อความจําหน่ายแล้วในท้องตลาดแล้ว    
 

ตารางที่ 1.2 สรุปแนวคิดวิทยุแบบขยาย 

ท่ีมา: ITU (2013) 

 
ภาพท่ี 3 ต่อไปนี้แสดงการแพร่ภาพกระจายเสียงและการสื่อสารผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์สําหรับ

บริการทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  คาดกันว่า ความสําคัญของบรอดแบนด์จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตและจะ
ช่วยทําให้เกิดโทรทัศน์แบบ HBB อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง การเผยแพร่รายการผ่านโครงข่ายสื่อสาร 
บรอดแบนด์น่าจะยังไม่สามารถแทนที่การแพร่ภาพกระจายเสียงแบบเชิงเส้นสู่ประชาชนในวงกว้างได้  
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ภาพท่ี 1.2 แนวคิดในการให้บริการแพรภ่าพกระจายเสียงโทรทัศนใ์นอนาคต 

 
ท่ีมา: ITU (2013) 

 
ภาคผนวกของบทน้ี จะกล่าวถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีที่สําคัญ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยี สื่อ

ด้ังเดิม (traditional media) และสื่อใหม่ (new media) 
 
1.3 สรุป 

 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงจะทําให้เกิดแนวโน้มของบริการวิทยุและโทรทัศน์

ในอนาคตระยะปานกลาง ดังน้ี  
1. โครงข่ายการส่ือสารความเร็วสูงจะทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ได้

มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์ได้   
2. พัฒนาการทางเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงดิจิทัลยังจะทําให้มีความจุของ

ช่องสัญญาณมากข้ึน ทําให้มีบริการมากขึ้น คุณภาพของภาพและเสียงดีขึ้นและมีครอบคลุม
พ้ืนที่มากขึ้น 

 
แนวโน้มของการแพร่ภาพกระจายเสียง 

 ในปลายทศวรรษน้ี ประเทศในภูมิภาคต่างๆ จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัลเสร็จสิ้นหรือเกือบจะเสร็จสิ้น  

 จํานวนช่องรายการวิทยุดิจิทัลโดยเฉพาะที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะมีเพ่ิมขึ้น 

 ช่องวิทยุอะนาล็อกในระบบ LF, MF และ HF จะปิดตัวลงไป โดยวิทยุ FM และวิทยุดิจิทัล
ผ่านอินเตอร์เน็ตจะเข้ามาทดแทน  ทั้งน้ี ด้วยเหตุผลทางต้นทุน  

 FM จะเป็นช่องทางในการกระจายเสียงที่สําคัญ  และการเปลี่ยนผ่านออกจากวิทยุ FM  ใน
ระบบแอนะล็อกจะไม่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ยกเว้นไม่ก่ีประเทศ  
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 พัฒนาการของเทคโนโลยีโครงข่ายเคลื่อนที่จะทําให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็ว
มากกว่า 3Mbps ซึ่งเพียงพอต่อการแพร่ภาพคุณภาพดีสําหรับผู้รับที่ไม่ใช้จอรับภาพที่ใหญ่
เกินไป    การแพร่สัญญาณวิดีโอจะมีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการสื่อสารข้อมูล
ผ่านโครงข่ายเคลื่อนที่ทั้งหมด  

 โครงข่ายบรอดแบนด์เคลื่อนที่จะหนุนเสริมโครงข่ายบรอดแบนด์ประจําที่ และทําให้เกิด
บริการเผยแพร่ภาพกระจายเสียงรายการวิทยุ-โทรทัศน์และมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง
ผู้บริโภคในวงกว้าง  

 
แนวคิดในการให้บริการ (service concept) 

 ความแพร่หลายของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะทําให้เกิดผลกระทบต่อการแพร่ภาพ
กระจายเสียงใน  2 ลักษณะ   ในด้านหน่ึง จะแข่งขันกับวิทยุและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน เคเบ้ิล 
และดาวเทียม  แต่ในอีกด้านหน่ึง จะหนุนเสริมให้เกิดบริการวิทยุและโทรทัศน์แบบขยาย 
(enhanced broadcasting)  

 โทรทัศน์แบบโต้ตอบ (interactive TV) จะเกิดขึ้นโดย “บริการลูกผสมบรอดแบนด์และการ
แพร่ภาพกระจายเสียง” (hybrid broadcast-broadband service หรือ HBB) โดยอาจ
แสดงข้อมูลที่ต้องการผ่านจอโทรทัศน์หลัก หรือผ่านจอที่ 2 เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน  

 ความสําคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างการเผยแพร่รายการผ่านโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์หรือ
โครงข่ายบรอดแบนด์จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ  อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณี คาด
กันว่า HBB จะทําให้เกิดบริการแบบเชิงเส้นไปยังประชาชนในวงกว้าง ควบคู่ไปกับบริการ
เฉพาะบุคคล 

 โครงข่ายบรอดแบนด์จะยังไม่มาทดแทนโครงข่ายวิทยุและโทรทัศน์ในการเผยแพร่รายการ
แบบเชิงเส้นไปยังประชาชนในวงกว้างในอนาคตอันใกล้ 

 
พัฒนาการของวิทยุดิจิทัล 

 หลายประเทศเริ่มเปิดบริการวิทยุดิจิทัลในระดับประเทศหรือภูมิภาคในย่ายความถี่ 174-230 
MHz ซึ่งเดิมเคยใช้สําหรับโทรทัศน์น์ในระบบแอนะล็อก  

 หลายประเทศจะให้บริการวิทยุดิจิทัลในย่านความถี่ LF, MF และ HF เพ่ือรองรับความ
ต้องการของตลาด ทั้งในระดับประเทศ  บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นน้อย และบริการใน
ท้องถิ่น 

 บางประเทศอาจให้บริการวิทยุดิจิทัลหลายระบบควบคู่กัน เพ่ือตอบสนองความต้องการต่างๆ  
ดังน้ันความแพร่หลายของระบบวิทยุดิจิทัลจะขึ้นอยู่กับการมีเครื่องรับสัญญาณที่ใช้ได้หลาย
มาตรฐาน ในหลายย่านความถี่  
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 จะมีการใช้มาตรฐานการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น DAB+ มากขึ้น โดยจะทดแทน
ระบบที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่า  

 
พัฒนาการของโทรทัศน์ดิจิทัล 

 โทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศต่างๆ จะมุ่งไปสู่ระบบความคมชัดสูง (HD) มากย่ิงขึ้น 

 จอภาพของเครื่องรับโทรทัศน์จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น เช่นเกินกว่า 50 น้ิว ซึ่งใช้ฟอร์แมต 
1080p/50 หรือ 60  

 UHDTV จะถูกเร่ิมใช้ในบางประเทศ โดยมีระบบบีบอัดสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็
ตาม น่าจะยังไม่มีการเผยแพร่สัญญาณในระบบ DTTB  

 HEVC/MPEG-H/H.265 ซึ่งเป็นระบบบีบอัดสัญญาณรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
MPEG4 ถึง 2 เท่า จะถูกนํามาใช้มากขึ้น  โดยในช่วงต้นอาจถูกใช้กับ UHDTV และน่าจะถูก
ใช้ในมาตรฐาน DTTB 

 ระบบส่งสัญญาณรุ่นที่ 2 (second generation transmission system) จะถูกนํามาใช้ใน
ประเทศต่างๆ มากข้ึน เพ่ือให้ระบบ DTTB มีความจุของเครือข่ายมากข้ึนเพ่ือแพร่สัญญาณ
ภาพ HDTV หรือเพ่ือชดเชยความถี่ที่จะลดลงไปจากการถูกนําไปใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 มีการพัฒนามาตรฐานโทรทัศน์รุ่นใหม่ซึ่งเรียกว่า FOBTV ซึ่งสามารถเข้ากันได้ 
(compatible) กับมาตรฐาน DTTB 

 ระบบ MTV ที่เกิดขึ้นจะมีหลายระบบ ต้ังแต่ระบบ MTV แบบเอกเทศ และระบบที่เป็นส่วน
หน่ึงของ DTTB   นอกจากน้ี บริการมัลติมีเดียบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G 
หรือ 4G จะแพร่หลายมากย่ิงขึ้น  

 บริการต่างๆ รวมทั้ง โทรทัศน์ความคมชัดสูง จะถูกใช้กับโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดินมากขึ้น   
อย่างไรก็ตาม ในประเทศมีคลื่นเหลืออยู่ในปริมาณจํากัดในย่านความถี่ UHF อาจต้องมีการ
วางแผนคลื่นความถ่ีใหม่  หรือใช้เทคโนโลยีการส่งสัญญาณรุ่นที่ 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือปรับแต่งสถานีกระจายสัญญาณใหม่ หรือเตรียมการให้ผู้บริโภคเปลี่ยนเคร่ืองรับโทรทัศน์
รุ่นใหม่  
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ภาคผนวก 
เทคโนโลยีสือ่ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

เทคโนโลยีที่เก่ียวกับสื่อในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1 เทคโนโลยีสื่อ (media technology) ซึ่งจะให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทลั

เป็นหลัก โดยจะรวมถึง โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน (terrestrial digital television) และ
กระจายเสียงดิจิทัล (digital audio) และเทคโนโลยีอ่ืน  ได้แก่ โทรทัศน์ดาวเทียม (satellite 
television) โทรทัศน์เคเบิล (cable television) โทรทัศน์ไอพี (IP television) และ
หนังสือพิมพ์   

2 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (internet technology) โดยจะรวมถึง เทคโนโลยีบรอดแบนด์มีสาย 
(wired broadband) และบรอดแบนด์ไร้สาย (wireless broadband)  ตลอดจนเทคโนโลยี
อ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  

 
1. เทคโนโลยีสื่อ  
1.1 เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 
 

พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง (digital broadcast technology) 
ส่งผลให้มีความจุ (capacity) ที่เพ่ิมมากขึ้นในแบนด์วิดธ์ส่ง (transmitted bandwidth) ทําให้เกิดบริการท่ี
มากข้ึน (more services) คุณภาพที่ดีขึ้น (better quality) และความครอบคลุมที่เพ่ิมขึ้น (improved 
coverage)  
 
1.1.1 โทรทัศน์ดิจิทัล (digital television) 
 

พัฒนาการของโทรทัศน์ดิจิทัล (digital television) ทําให้เกิดการก้าวกระโดดใน 2 ทิศทางสําคัญ 
ได้แก่ คุณภาพของภาพ (picture quality) ที่ดีขึ้น กลายเป็นโทรทัศน์ความคมชัดสูง (high-definition 
television หรือ HDTV) และระบบการบีบอัดและระบบการส่ง (compression and transmission 
systems) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
ก) คุณภาพของภาพ   
 

ในปัจจุบัน หลายประเทศได้ให้บริการ HDTV โดยเฉพาะโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดินแล้ว ในขณะท่ี
ประเทศที่เหลือก็เตรียมที่จะให้บริการ HDTV หรืออย่างน้อยก็ให้มีการผลิตและการส่ง (production and 
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transmission) แบบ HDTV อยู่ในแผนการให้บริการโทรทัศน์   ในขณะเดียวกัน พันฒนาการทางเทคนิคทําให้
คุณภาพของภาพ ก้าวหน้าไปเกินกว่าระดับคุณภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ระบบ คือระบบ High Definition Television (HDTV) และระบบ Three dimensional 
television (3DTV) 
 
ระบบ High Definition Television (HDTV) 
 

ในปัจจุบัน คุณภาพสูงสุดของ HDTV สําหรับการผลิตคือ Horizontal resolution of 1920 bits 
และ Vertical resolution of 1080 lines โดยใช้ Progressive scanning (p) กับ Half of the frame 
frequency, 25 Hz หรือ 30 Hz ซึ่งเรียกว่า 1080p/25 หรือ 1080p/30 ตามลําดับ และภายหลังการ 
Compression, coding, and modulation บริการ HDTV จะถูกออกอากาศ ในระบบ 720p/50 หรือ 
720p/60 ตามลําดับ ซึ่งจะมีคุณภาพที่ดีเพียงพอกับจอภาพขนาดไม่เกิน 50 น้ิว  
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก scanning format มีการปรับปรุงให้เป็น 1080p/50 หรือ 1080p/60 แล้ว 
จึงคาดว่า 1080p/50 หรือ 1080p/60 จะถูกใช้สําหรับออกอากาศต่อไป การออกอากาศโดยใช้ 1080p/50 
หรือ 1080p/60 สามารถทําได้บนโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน (Digital Terrestrial Television 
Broadcasting: DTTB) ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 720p/50 หรือ 720p/60 แล้ว การออกอากาศโดย
ใช้ 1080p/50 หรือ 1080p/60 จะสามารถได้คุณภาพที่ดีกว่ามากในจอภาพขนาดใหญ่ แต่ก็จําเป็นจะต้องมี
อัตราข้อมูล (data rate) ที่สูงกว่าประมาณ 15-20%  
 

แม้ว่าจอภาพขนาดใหญ่รุ่นใหม่ๆจะสามารถแสดงภาพ 1080p/50 หรือ 1080p/60 ได้ แต่ก็
จําเป็นต้องมีกล่องรับสัญญาณ (set-top-box) รุ่นใหม่ที่สามารถ decode สัญญาณได้ นอกจากน้ี การรวม
สัญญาณ 1080p/50 หรือ 1080p/60 และ 720p/50 หรือ 720p/60 เข้าด้วยกันก็สามารถทําได้ แต่จะต้อง
ความจุที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 20-30%   
 

จะเห็นได้ว่า 1080p/50 หรือ 1080p/60 น่าจะเป็น format ที่ถูกพัฒนาสําหรับจอภาพขนาดเกิน
กว่า 50 น้ิว ซึ่งในปัจจุบันอาจยังเป็นเพียงตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) แต่ในอนาคต 1080p/50 หรือ 
1080p/60 อาจจะขยายไปสู่ตลาดทั่วไป หลังจากที่มี service-on-demand ของผู้ใช้บริการที่มี set-top-box 
หรือ Integrated TV set  ที่เหมาะสม 
 

Ultra High Definition Television (UHDTV) ถูกพัฒนาจาก HDTV ในด้านการเพ่ิมคุณภาพทั้งสี
และเสียง และในขณะที่ผู้ใช้บริการ HDTV สามารถรับชมภาพได้ในมุมไม่เกิน 30 องศา ผู้ใช้บริการ UHDTV 
สามารถรับชมภาพได้ในมุมกว้างถึง 100 องศา 
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Image formats ที่ถูกกําหนดให้ใช้กับ UHDTV มี 2 ระบบ ได้แก่ UHDTV1 ซึ่งมี 3840 x 2160 
pixels (or 4k system) และ UHDTV2 ซึ่งมี 7689 x 4320 pixels (or 8k system) ซึ่งความละเอียดของ
ภาพ (resolution) ที่สูงมากน้ี (ประมาณ 8 megapixels สําหรับ UHDTV1 และประมาณ 32 megapixels 
สําหรับ UHDTV2) เมื่อเทียบกับ HDTV ในปัจจุบันที่มีความละเอียดของภาพประมาณ 1-2 megapixels ย่อม
สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างสําหรับผู้ใช้บริการ  ทั้งน้ี UHDTV ถูกคาดหมายว่าจะเป็น the next big 
quality step เมื่อเทียบกับประสบการณ์การเปลี่ยนจาก Standard Definition Television (SDTV) ไปสู่ 
HDTV 
 
 อย่างไรก็ตาม การออกอากาศแบบ UHDTV บนโครงข่าย Digital Terrestrial Television 
Broadcasting (DTTB) น่าจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน (DVB-T2 with MPEG4 
compression) 1 ช่องของ UHDTV1 (8 megapixels) จําเป็นต้องใช้ความจุทั้งหมดของระบบส่งสัญญาณ 
ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีระบบการบีบอัดและระบบการส่ง (compression and transmission systems) ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือจะทําให้ UHDTV สามารถให้บริการได้ทั่วไป 
 

ตารางที่ ผ1: ระบบ High Definition Television (HDTV) 
 รูปแบบการผลิต 

(production format) 
ความละเอียดภาพ 

(picture resolution) 
โครงข่าย 

(network) 
HDTV 1920 x 1080 ประมาณ 

2 Megapixels 
Digital Terrestrial Television 
Broadcasting (DTTB) หรือ 
Broadband 

UHDTV1 3840 x 2160 ประมาณ 
8 Megapixels 

จําเป็นต้องมีระบบการบีบอัดและ
ร ะบบก า รส่ ง  ( Compression 
and transmission systems) ท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

UHDTV2 7689 x 4320 ประมาณ 
32 Megapixels 

จําเป็นต้องมีระบบการบีบอัดและ
ร ะบบก า รส่ ง  ( Compression 
and transmission systems) ท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ระบบ Three dimensional television (3DTV) 
 

3DTV คือโทรทัศน์ 3 มิติ ซึ่งการทําให้เกิดภาพ 3 มิติ ซึ่งสามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ การทําให้เกิดภาพ 
3 มิติที่ผู้ใช้บริการ (โดยผู้ใช้บริการสวมแว่น 3 มิติ) และการทําให้เกิดภาพ 3 มิติที่จอภาพ (โดยจอภาพส่งแสง
เข้าตาของผู้ใช้บริการ โดยในกรณีน้ี ผู้ใช้บริการไม่ต้องสวมแว่น 3 มิติ)    
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ในปัจจุบัน 3DTV มีการผลิตทั้งสองวิธี อย่างไรก็ตาม 3DTV มักจะเป็นการให้บริการรายการเฉพาะ 
(specific programs) และยังไม่มีการคาดหมายว่า 3DTV จะมาแทนที่ 2DTV ในอนาคตอันใกล้   นอกจากน้ี 
ยังมีคําเตือนด้วยว่า ผู้ใช้บริการ 3DTV อาจได้รับผลทางลบต่อตาและมีอาการปวดศีรษะ   
 

ไม่นานมานี้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union:  
ITU) ได้ออก Draft New Recommendations on 3DTV หลายฉบับ เพ่ือแนะนํารายละเอียดด้านต่างๆ เช่น 
ด้าน performance requirements and criteria ด้าน digital image systems และด้าน assessment 
methodologies 
 

นอกจากน้ี ระบบของ 3DTV ยังมีปัญหาด้านการใช้งานร่วมกัน (interoperability) กับบริการ HD 
อย่างไรก็ตาม รายการ 3DTV ก็ยังสามารถให้บริการได้แบบ 2D บนจอภาพ HDTV 
 

ในปัจจุบัน 3DTV อาจยังเป็นเพียงตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) แต่ในอนาคต 3DTV อาจจะ
ขยายไปสู่ตลาดทั่วไป หลังจากที่มี Service-on-demand ของผู้ใช้บริการท่ีมี set-top-box หรือ Integrated 
TV set ที่เหมาะสม 
 
ข) ระบบการบีบอัดและระบบการส่ง (compression and transmission systems)  
 
ระบบการบีบอัด (compression system) 
 
 ระบบการบีบอัด (compression system) ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปคือ MPEG2 หรือ MPEG4 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงต้น ระบบ Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB) ได้ใช้ MPEG2 
(ITU-T H.222) สําหรับระบบการบีบอัดวิดีโอ (video compression system) ต่อมา MPEG2 ถูกพัฒนาเป็น 
MPEG4 (ITU-T H.264) ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นประมาณ 2 เท่า และถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเต็มที่แล้ว 
 
 ระบบการบีบอัดวิดีโอรุ่นที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพสูงได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อปี 2013 ระบบการบีบอัด
ประสิทธิภาพสูงน้ีเรียกว่า High Efficiency Video Codec (HEVC) ซึ่งถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ 
ISO/IEC MPEG และ ITU-T VCEG ทั้งน้ี HEVC หรือ MPEGH (ITU-T H.265) มีประสิทธิภาพการบีบอัด
ประมาณ 2 เท่าของ MPEG4 และช่วยทําให้การออกอากาศ UHDTV สามารถเป็นไปได้   
 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากระบบการบีบอัดดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ (compatible) กับ
ระบบก่อนหน้า ดังน้ัน จึงต้องมีการเปลี่ยน set-top-box ให้เป็นรุ่นใหม่ที่สามารถใช้กับ MPEGH ได้ ทําให้มี
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ความจําเป็นต้องมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) เพ่ือไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของบริการ (service 
interruption) 
 

ตารางที่ ผ2: ระบบการบีบอัด (compression system) 
 Relative coding efficiency ปีท่ีออก specification 
MPEG2 (ITU-T H.222) 1 1996 
MPEG4 (ITU-T H.264) 2 2003 
MPEGH (ITU-T H.265) 4 2013 

 
ระบบการส่ง (transmission systems) 
 
Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB) 
 
 ระบบการออกอากาศโทรทัศน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น (generation) คือรุ่นที่หน่ึง (ITU-R 
BT.1306) และรุ่นที่สอง (ITU-R BT.1877) ทั้งน้ี รุ่นที่สองจะสามารถให้ความจุในการส่งที่สูงกว่าและมี
ประสิทธิภาพของกําลังที่ดีกว่ารุ่นที่หน่ึง นอกจากน้ี Future of Broadcast Television (FOBTV) พยายาม
ผลักดันให้เกิดพัฒนาการของ Single global DTTB standard โดยมีเป้าหมายดังน้ี 

- พัฒนาโมเดลของระบบนิเวศน์ในอนาคต (future ecosystem model) สําหรับการ
ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (terrestrial broadcasting) ที่ให้ความสําคัญกับด้าน
ธุรกิจ ด้านกํากับดูแล และด้านเทคนิค 

- พัฒนาข้อกําหนด (requirements) สําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินรุ่นต่อไป 
(next generation terrestrial broadcast systems) 

- สนับสนุนความร่วมมือของห้องปฏิบัติการพัฒนาโทรทัศน์ดิจิทัล (DTV development 
laboratories) 

- เสนอแนะเทคโนโลยีที่สําคัญ (major technologies) สําหรับการใช้ในมาตรฐานใหม่   
- เรียกร้องให้มีการกําหนดมาตรฐาน (standardization) ของเทคโนโลยีในแต่ละช้ัน 

(layers) โดยองค์กรพัฒนามาตรฐานต่างๆ 
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ตารางที่ ผ3: พัฒนาการของ Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB)) 
 Standard ITU-R 

Recommendation 
Technology Payload in an 8 

MHz channel 
1st Generation ATSC  Rec. BT.1306-6 

System A  
Single carrier  6.0-27.5 Mbit/s 

DVB-T  Rec. BT.1306-6 
System B  

Multi-carrier 
(OFDM)  

5.0-31.7 Mbit/s 

ISDB-T  Rec. BT.1306-6 
System C  

Multi-carrier 
(segmented OFDM)  

4.9-31.0 Mbit/s 

DTMB  Rec. BT.1306-6 
System D  

Single carrier or 
multi-carrier 
(OFDM)  

4.8-32.5 Mbit/s 

2nd Generation DVB-T2  Rec. BT.1877  Multi-carrier 
(OFDM)  

5.4-50.4 Mbit/s 

 
Mobile Television (MTV) 
 
 โครงข่าย Mobile Television (MTV) ให้บริการการออกอากาศมัลติมีเดีย (multimedia 
broadcasting services) สําหรับอุปกรณ์มือถือ (handheld devices) ที่ใช้มาตรฐานการส่งที่กําหนดไว้
โดยเฉพาะ (dedicated transmission standard) ของ Mobile Television (MTV) หรือผ่านส่วนการส่งที่
กําหนดไว้โดยเฉพาะ (dedicated transmission part) ของ Digital Terrestrial Television Broadcasting 
(DTTB)  
 
 ตัวอย่างของมาตรฐานการส่งที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ (dedicated transmission standard) ของ 
Mobile Television (MTV) เช่น DVB-H, DVB-NGH, DVB-SH, T-DMB, MediaFlo และ ATSC-M/H 
นอกจากน้ี มาตรฐานของ Digital Terrestrial Television Broadcasting (DTTB) ที่สามารถให้บริการ 
Mobile Television (MTV) ได้คือ ISDB-T และ DVB-T2 Recommendation ITU-R BT.2016 เสนอแนะ
ระบบสําหรับให้บริการการออกอากาศมัลติมีเดีย (multimedia broadcasting services) สําหรับอุปกรณ์มือ
ถือ   
 
 ตลาดของ Mobile Television (MTV) แตกต่างกันในแต่ละประเทศโดยจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
ประสบความสําเร็จในการให้บริการ Mobile Television (MTV) โดยใช้มาตรฐาน China Mobile 
Multimedia Broadcasting (CMMB) มาตรฐาน T-DMB และมาตรฐาน ISDB-T ตามลําดับ  อย่างไรก็ตาม 
ในหลายประเทศในยุโรป บริการ Mobile Television (MTV) บนมาตรฐาน DVB-H ได้ถูกยกเลิกเน่ืองจาก
ไม่ได้รับความนิยม  ส่วนสหรัฐอเมริกาให้บริการ Mobile Television (MTV) บนมาตรฐาน MediaFLo แต่ก็มี
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ปัญหาเช่นเ ดียวกัน    ในขณะเดียวกัน  บริการมัลติมี เ ดียบนโครงข่ายสื่ อสารเคลื่อนที่  (mobile 
communications networks) เช่น 3G และ 4G เป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 

ตารางที่ ผ4: Mobile Television (MTV) 
Standard ITU-R Recommendation Characteristic 

T-DMB  Rec. BT 1833 System A Rec. 
BT.2016 System A 

Terrestrial multimedia services 
based on the T-DAB system 

AT-DMB  Rec. BT.2016 System A  
 

Enhanced version of T-DMB, two 
times more efficient, backward 
Compatible 

ATSC-M/H  Rec. BT 1833 System B  Terrestrial multimedia services; 
enhancement of the ATCS system 

ISDB-T 1seg  Rec. BT.1833 System C  Terrestrial multimedia services; 
part of ISDB-T multiplex 

-  
 

Rec. BT.1833 System E  
 

Terrestrial component to satellite 
multimedia services in 2.6 GHz 
band. Satellite system known as 
system E in Recommendation 
ITU-R BO.1130 

ISDB-T  
 

Rec. BT.1833 System F 
Rec. BT.2016 System F 

Terrestrial multimedia services 

DVB-H  
 

Rec. BT.1833 System H  Terrestrial multimedia services; 
enhancement of the DVB-T 
System 

DVB-SH  
 

Rec. BT.1833 System I 
Rec. BT.2016 System I 

Terrestrial component to satellite 
multimedia services 2.2 GHz 

MediaFLo  Rec. BT.1833 System M  Terrestrial multimedia services 
DVB-T2-lite  Draft revision 

Rec. BT.1833-1 
System T2 

Terrestrial multimedia services 
based on the DVB-T2 system 
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1.1.2 กระจายเสียงดิจิทัล (digital audio) 
 

การกระจายเสียงดิจิทัล (digital audio broadcasting) สามารถให้บริการทั้งในแบบครอบคลุมทั่ว
ประเทศ (National coverage) และแบบครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค (regional coverage) ในช่วงความถี่ 174-
230 MHz (Band III)  นอกจากน้ี การกระจายเสียงดิจิทัลยังถูกให้บริการในช่วงความถี่ LF, MF และ HF 
bands ด้วยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะด้าน เช่น การครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่น
ของประชากรตํ่า  
 

การกระจายเสียงดิจิทัลจะใช้ source coding ที่มีประสิทธิภาพสูง (เช่น DAB+) และจะมีการ
ให้บริการการกระจายเสียงดิจิทัลมากกว่า 1 ระบบในช่วงความถี่เดียวกันหรือในช่วงความถี่แตกต่างกัน เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ทําให้จําเป็นต้องมีเครื่องรับที่เป็นแบบพหุมาตรฐาน 
(multi-standard) และพหุแถบ (multi-band)  
 

ระบบกระจายเสียงดิจิทัลถูกแบ่งออกตามช่วงความถี่ (frequency range) คือระบบที่ใช้ความถี่
ระหว่าง 30-3000 MHz จะเป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.1114 และระบบที่ใช้ความถี่ตํ่ากว่า 
30 MHz จะเป็นไปตาม Recommendation ITU-R BS.1514-2 
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ตารางที่ ผ5: กระจายเสียงดิจิทัล (Digital audio) 
Standard 

 
ITU-R 

Recommendation 
Audio 

compression 
Transmission 
technology 

RF 
bandwidth 

Frequency 
range 

DAB  Rec. BS.1114-7; 
System A 

MPEG-layer II  
 

Multi-carrier 
(OFDM)  

1.5 MHz  
 

Band III 
1.5 GHz 

DAB+  
 

Rec. BS.1114-7; 
System A 

HE-AAC  
 

Multi-carrier 
(OFDM)  

1.5 MHz  
 

Band III 
1.5 GHz 

ISDB-TSB  
 

Rec. BT.1114-7; 
System F 
 

MPEG Layer II 
Dolby AC-3 
and 
HE-AAC 

Multi-carrier 
(segmented 
OFDM) 
 

0.5 MHz or 
1.5 MHz 
 

Band III 
2.6 GHz 

IBOC  
 

Rec. BT.1114-7; 
System C 

HD-codec  Multi-carrier 
(OFDM)  

400 kHz  Band II 

IBOC  Rec. BT.1514-2  HE-AAC  Multi-carrier 
(OFDM)  

20 or 30 kHz  MF 

DRM30  
 

Rec. BT.1514-2  
 

HE-AAC  
 

Multi-carrier 
(OFDM)  

9 or 10 kHz 
and multiples 

LF/MF/HF 

DRM+  
 

Rec. BT.1114-7 
System G 

HE-AAC  
 

Multi-carrier 
(OFDM)  

100 kHz  
 

Band I 
Band II 
Band III 

 
1.2 เทคโนโลยีอ่ืน (Other technologies) 
1.2.1 โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite television) 
 

เทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมน้ัน มี 2 แบบ คือแบบ C–Band และแบบ KU-Band  
- แบบ C-Band จะส่งคลื่นความถ่ีจากดาวเทียมกลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4-4.2 GHz ซึ่งจะ

มีฟุตปริ้นท์ (footprint) ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ การให้บริการได้หลายประเทศ ข้อดีคือ 
การใช้ดาวเทียมระบบน้ีเหมาะท่ีจะใช้ในประเทศใหญ่ เพราะครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการได้
หลายประเทศ โดยการใช้ดาวเทียมหนึ่งดวง สามารถถ่ายทอดสัญญาณได้ทั่วประเทศและยังถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงด้วย แต่ข้อเสียคือ เน่ืองจากส่งครอบคลุมพ้ืนที่กว้างๆ ความเข็มของ
สัญญาณจะตํ่า จึงต้องใช้จานขนาดใหญ่ 4-10 ฟุต รับสัญญาณภาพจึงจะคมชัด 

- แบบ KU-Band จะส่งคลื่นความถี่ 10-12 GHz สูงกว่าความถ่ี C-Band สัญญาณที่ส่งจะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อย จึงเหมาะสําหรับการส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ   ข้อดีคือ ความ
เข้มของสัญญาณสูงมาก ใช้จานขนาเล็กๆ 60-120 เซนติเมตร ก็สามารถรับสัญญาณได้แล้ว 
เหมาะสําหรับส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ แต่ข้อเสียคือ ฟุตปริ้นท์ (footprint) ระบบ KU-
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Band จะแคบ ส่งเฉพาะจุดที่ต้องการ ครอบคลุมพ้ืนที่ได้น้อยทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาในการ
รับสัญญาณภาพ เวลาเกิดฝนตกภาพจะไม่มี สาเหตุเน่ืองมาจากความถ่ีของ KU-Band จะสูงมาก
เมื่อผ่านเมฆฝน 

 
ส่วนที่เป็นสายอากาศของดาวเทียม จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ลงมายังพ้ืนโลกให้มีรูปร่าง

เฉพาะตัวได้ เช่นหากต้องการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังประเทศไทยโดยเฉพาะ ก็ออกแบบสายอากาศของ
ดาวเทียมให้มีลําคลื่น (beam) ครอบคลุมเฉพาะประเทศไทย ซึ่งลักษณะของลําคลื่นที่ออกแบบไว้ให้
ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ที่ต้องการนี้ เราเรียกว่า ฟุตปริ้นท์ (footprint) โดยดาวเทียมแต่ละดวงจะมีฟุตปร้ินท์
เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งพ้ืนที่ที่จะได้รับสัญญาณจากดาวเทียมได้ดี หรือแรงที่สุดจะอยู่ในส่วนที่
เรียกว่า ศูนย์กลาง (center) ของฟุตปริ้นท์ หากหลุดออกไปจากศูนย์กลางน้ี ความแรงของสัญญาณก็จะลดลง 
 
1.2.2 โทรทัศน์เคเบิล (Cable television) 
 

เทคโนโลยีการส่งสัญญาณสายทาง (Hybrid Fiber Cable หรือ HFC) เป็นการส่งสัญญาณผ่านสาย
เคเบิลใยแก้วนําแสง (optical fiber) หรือสายโคแอกเซียล (coaxial cable) โดยที่ระบบการส่งแบบน้ี จะนํา
โครงข่ายใยแก้วนําแสงมาใช้ ระบบดังกล่าวน้ีจะให้คุณภาพของสัญญาณที่ชัดเจน และ สามารถทําการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้บริการกับสถานีส่งได้ในลักษณะสื่อสารสองทาง (two-way communication) คือ ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อกับสถานีได้โดยตรง ในกรณีที่ต้องการทราบข่าวสารข้อมูล ติดต่อสอบถาม หรือเลือกรายการได้
ตามต้องการ ซึ่งเรียกการให้บริการประเภทน้ีว่า “โทรทัศน์แบบโต้ตอบ” (interactive TV) ความถี่ที่ใช้ใน
ระบบน้ีจะอยู่ในช่วง 40-1000 MHz โดยที่สายเคเบิลใยแก้วนําแสงน้ีมีแบนด์วิธที่กว้างมาก ข้อดีและข้อเสีย
ของระบบน้ีได้แก่  

 
ข้อดี  

(1) สัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับมีความคมชัด เทียบเท่ากับเลเซอร์ดิสก์ และซีดี ซึ่งรบกวน
จากสัญญาณภายนอกได้ยาก  

(2) สามารถบริการแบบโต้ตอบ (interactive) เช่น วิดีโอตามความต้องการ (video-on-
demand: VOD) ได้  

ข้อเสีย  
(1) ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ไม่กว้างมากนัก  
(2) ต้องใช้เวลาในการสร้างเครือข่ายนานและต้องลงทุนสูงมาก  
(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทาง  
(4) เป็นการส่งสัญญาณแบบ Point-to-Point ทําให้การกระจายข้อมูลถึงผู้รับ ในเวลา

เดียวกันไม่มาก  
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(5) การดําเนินการให้บริการใหม่ ๆ เช่น ช่องบริการตามความต้องการยังมีปัญหาทาง
เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีและการให้บริการลักษณะน้ียังคงอยู่ ในเพียงขั้นตอนของ
การพัฒนาเท่าน้ัน 

 
1.2.3 โทรทัศน์ไอพี (IP television) 
 

เทคโนโลยีโทรทัศน์ไอพี (IPTV) ใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นระบบที่
แตกต่างจากเดิมที่มีการเผยแพร่สัญญาณผ่านทางสายอากาศหรือผ่านทางเคเบิลค่อนข้างมาก เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากแต่ก่อนที่เป็นแบบทางเดียวคือผู้ใช้ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ให้บริการได้ ให้
กลายเป็นแบบ 2 ทางคือ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกลับไปยังผู้ให้บริการได้ เช่น การเรียงลําดับรายการโทรทัศน์
ก่อนหลังได้ การส่ังซื้อ VOD การดูโทรทัศน์ย้อนหลัง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับการใช้บริการ
มากย่ิงขึ้น 
 

ผู้ให้บริการไอพีทีวีจะทําการรับสัญญาณจากดาวเทียม จากน้ันจะทําการแปลงข้อมูล (encode) จาก
สัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล จากน้ันจะทําการเข้ารหัส (encryption) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มี
กลอ่งรับสัญญาณ (STB) สามารถถอดรหัสนําสัญญาณไปรับชมได้ เมื่อได้เป็นสัญญาณดิจิทัลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะ
ถูกนําส่งผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ ทางฝั่งผู้ใช้ก็จะนําสายโทรศัพท์มาต่อเข้ากับเราเตอร์ (router) เพ่ือแยก
สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณโทรทัศน์จากน้ันก็นําสัญญาณโทรทัศน์ที่แยกแล้วต่อเข้ากับตัว STB เพ่ือ
ถอดรหัส (decryption) จากน้ันสัญญาณที่ถูกถอดรหัสก็จะแสดงผลออกมาทางจอโทรทัศน์ 
 
1.2.4 เทคโนโลยีหนังสือพิมพ์   
 

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับหนังสือพิมพ์แบ่งเป็น 2 กรณี 
- กรณีหนังสือพิมพ์เป็นสื่อด้ังเดิม เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องคือเทคโนโลยีการพิมพ์ (print 

technology)  
- กรณีหนังสือพิมพ์เป็นสื่อใหม่ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (internet 

technology)  ซึ่งจะทําให้เกิดการนําเสนอเน้ือหาของหนังสือพิมพ์ผ่านสื่อใหม่ (new 
media) หรือสื่อสังคม (social media) ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป   

  



22 

2. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (internet technology) 
 

ภาพท่ี ผ1: สือ่ใหม่ (new media) 

 
 

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย
หลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโปรโตคอล (protocol) 
แบบ TCP/IP ส่วนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (broadband) คืออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง (high-speed 
internet access) ซึ่งมีอัตราบิตสูงกว่าการใช้โมเด็ม 56 กิโลบิต/วินาทีอย่างมาก บรอดแบนด์เป็นเทคโนโลยีที่
ทําให้การรับสื่อใหม่ (New media) ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ท่องเว็บทั่วโลกได้เร็วขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร 
ภาพ วิดีโอและไฟล์ขนาดใหญ่อ่ืนๆ ได้เร็วขึ้น  มีบริการมากขึ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ และการประชุม
ผ่านวิดีโอ (videoconferencing)  เครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริงและการบริหารจัดการระบบจากระยะไกล เล่น
เกมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกมที่มีผู้เล่นด้วยกันจํานวนมากท่ีมีบทบาทการเล่นออนไลน์ที่ต้องการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นอย่างมาก 



23 

เทคโนโลยีบรอดแบนด์จัดหาอัตราบิตสูงกว่าแบบ dial-up มาก โดยทั่วไปจะไม่กระทบกับการใช้
โทรศัพท์ปกติ อัตราขั้นตํ่าของข้อมูลและเวลาแฝงสูงสุดถูกใช้ในความหมายของบรอดแบนด์ต้ังแต่ 64 kbit/s 
ถึง 4.0 Mbit/s ในปี 1988 มาตรฐาน CCITT ที่กําหนดว่า "บริการบรอดแบนด์" ต้องใช้ช่องทางส่งผ่านที่มี
ความสามารถในการสนับสนุนบิต อัตราที่สูงกว่าอัตราการขั้นต้นต้ังแต่ประมาณ 1.5 ถึง 2 Mbit/s  
 

ต่อมา รายงานปี 2006 ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นิยามบ
รอดแบนด์ไว้ว่ามีอัตราการดาวน์โหลดข้อมูลเท่ากับหรือเร็วกว่า 256 กิโลบิต/s และในปี 2010 Federal 
Communications Commission (FCC) กําหนด "บรอดแบนด์พ้ืนฐาน" ว่าเป็นการส่งข้อมูลความเร็วอย่าง
น้อย 4 Mbit/s ดาวน์โหลด (จากอินเทอร์เน็ตไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้) และ 1 Mbit/s อัปโหลด (จาก 
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับอินเทอร์เน็ต)  
 

แนวโน้มที่พบคือ การเพ่ิมเกณฑ์ของความหมายของบรอดแบนด์เพ่ิมขึ้นเมื่อบริการข้อมูลที่สูงขึ้น
กว่าเดิมพร้อมใช้งาน  ทั้งน้ี อัตราการส่งข้อมูลของโมเด็ม dial-up และบรอดแบนด์ "ไม่สมมาตร" หมายถึง
อัตราการส่งข้อมูลจะสูงมากตอนดาวน์โหลด (ไปยังผู้ใช้) สูงกว่าตอนอัปโหลด (ไปยังอินเทอร์เน็ต) 
 
2.1 บรอดแบนด์มีสาย (Wired broadband) 
 
เครือข่ายบริการดิจิทัลแบบบูรณาการ (Integrated Services Digital Network: ISDN)  
 

Integrated Services Digital Network (ISDN) หรือบริการโทรศัพท์แบบสวิตช์ที่สามารถขนส่งเสียง
และข้อมูลดิจิทัล เป็นหน่ึงในวิธีการที่เก่าแก่ที่สุดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ISDN ถูกใช้สําหรับการประชุมทาง
เสียง/วิดีโอและการประยุกต์ใช้ข้อมูลบรอดแบนด์ ISDN เป็นที่นิยมมากในยุโรป แต่พบได้น้อยในอเมริกาเหนือ 
การใช้งานสูงสุดในปลายยุค 1990 ก่อนที่จะมี เทคโนโลยี DSL และเคเบิลโมเด็ม  
 

อัตราพ้ืนฐาน ISDN ที่รู้จักกันคือ ISDN-BRI มีสอง "bearer"หรือ "B" แชนแนลที่ความเร็ว 64 กิโลบิต/
วินาที ช่องทางเหล่าน้ีสามารถใช้แยกกันสําหรับเสียงหรือเซลล์ข้อมูลหรือบอนด์เข้าด้วยกันเพ่ือให้บริการ 128 
kbit/s หลายๆ ISDN-BRI สามารถผูกมัดร่วมกันเพ่ือให้ได้อัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า 128 กิโลบิต/วินาที อัตรา 
ISDN ประถมท่ีรู้จักกันเป็น ISDN-PRI มี 23 ช่อง bearer (64 kbit/s แต่ละ bearer) ทําให้ได้อัตราการส่ง
ข้อมูลรวม 1.5 Mbit/s (มาตรฐานสหรัฐ) สาย ISDN E1 (มาตรฐาน European) มี 30 ช่อง bearer ทําให้
อัตราการส่งข้อมูลรวม 1.9 Mbit/s 
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วงจรเช่า (Leased lines) 
 

วงจรเช่าเป็นการกําหนดให้สายเคเบิลสายใดสายหน่ึงให้ผู้เช่าได้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้อาจเป็นผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่อ่ืนๆ ใช้ในการเช่ือมต่อระบบแลนหรือเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วไปหรือผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 
สายเคเบิลดังกล่าว อาจเป็นลวดทองแดง ใยแก้วนําแสงและวิทยุ วงจรเช่าถูกนํามาใช้เพ่ือให้การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตโดยตรง  
 

เทคโนโลยี T-carrier ให้บริการต้ังแต่ 1957 และให้อัตราการส่งข้อมูลที่หลากหลายจาก 56 และ 64 
กิโลบิต/วินาที (DS0) ถึง 1.5 เมกะบิต/วินาที (T1 หรือ DS1) ถึง 45 Mbit/s (DS3 หรือ T3) สาย T1 ขนส่ง 
24 ช่องเสียงหรือข้อมูล (24 DS0s) ดังน้ันลูกค้าอาจใช้บางช่องเป็นข้อมูลและท่ีเหลือเป็นเสียงหรือใช้ทั้ง 24 
ช่องเป็นข้อมูลอย่างเดียว สาย DS3 (T3) ขนส่ง 28 ช่อง DS1 (T1) เศษของ T1 ยังมีให้บริการในรูปของทวีคูณ 
DS0 เพ่ือให้อัตราการส่งข้อมูลระหว่าง 56 ถึง 1500 kbit/s  
 

สาย T-carrier ต้องใช้อุปกรณ์ปลยทางพิเศษ ซึ่งอาจจะแยกออกจากหรือรวมอยู่กับเราเตอร์หรือ
สวิทช์หรืออาจจะหาซื้อหรือเช่าจาก ISP ในประเทศญี่ปุ่นมาตรฐานเทียบเท่าคือ J1/J3 ในทวีปยุโรปที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันเล็กน้อย โดย E-carrier มี 32 ช่องผู้ใช้ (64 กิโลบิต/วินาที) บน E1 (2.0 Mbit/s) และ 
512 ช่องผู้ใช้หรือ 16 E1s บน E3 (34.4 Mbit/s) 
 
Synchronous Optical Networking (SONET) และ Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 
 

Synchronous Optical Networking (SONET ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และ Synchronous 
Digital Hierarchy (SDH ในส่วนที่เหลือของโลก) เป็นโปรโตคอลมัลติเพล็กมาตรฐานที่ถูกใช้เพ่ือขนส่งกระแส
ข้อมูลดิจิทัลอัตราบิตสูงผ่านใยแก้วนําแสงที่ใช้แสงเลเซอร์หรือแสงที่มีธรรมชาติเหมือนกันอย่างสูงจาก
ไดโอดเปล่งแสง (LEDs)   ที่อัตราการส่งตํ่า ข้อมูลยังสามารถถูกโอนผ่านทางอินเตอร์เฟซไฟฟ้าได้หน่วยพ้ืนฐาน
ของเฟรมคือ OC-3c (แสง) หรือ STS-3c (ไฟฟ้า) ซึ่งขนส่งที่ 155.520 Mbit/s ดังน้ัน OC-3c จะขนส่งสาม 
OC-1 (51.84 Mbit /s) payloads ซึ่งแต่ละ payloads มีความจุมากพอที่จะรวม DS3 ได้เต็ม 
 

อัตราการส่งข้อมูลที่สูงกว่าจะถูกส่งใน OC-3c ทวีคูณของสี่ ทําให้ได้ OC-12c (622.080 Mbit/s), 
OC-48C (2.488 Gbit/s), OC-192c (9.953 Gbit/s) และ OC-768c (39.813 Gbit/s) "C" ในตอนท้ายของ 
OC ย่อมาจาก "concatenated" (ต่อกัน) และแสดงกระแสข้อมูลเดียวแทนที่จะเป็นหลายกระแสข้อมูลที่ถูก 
multiplexed 1, 10, 40, และ 100 จิกะบิตอีเธอร์เน็ต (GbE, 10 GbE, 40 GbE และ 100 GbE) มาตรฐาน 
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IEEE (802.3) ยอมให้ข้อมูลดิจิทัลถูกส่งผ่านสายทองแดงที่ระยะทางถึง 100 เมตรและผ่านใยแก้วนําแสงที่
ระยะทางไป 40 กม. 
 
อินเทอร์เน็ตเคเบิล (cable internet) 
 

เคเบิลอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึงด้วยเคเบิลโมเด็มให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสาย coaxial ใยแก้ว
ไฮบริดที่เดิมพัฒนาข้ึนมาเพ่ือขนส่งสัญญาณโทรทัศน์ สายทองแดงหรือใยแก้วนําแสงอาจเช่ือมต่อโหนด 
(node) ไปยังสถานที่ของลูกค้าที่จุดเช่ือมต่อที่รู้จักกันว่าเคเบิลดรอพ   ในระบบเคเบิลโมเด็ม ทุกโหนดสําหรับ
สมาชิกเช่ือมต่อไปยังสํานักงานกลางของบริษัทเคเบิล ที่รู้จักกันว่าคือ head end แล้วบริษัทเคเบิลจะเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้ความหลากหลายของวิธีการ ปกติจะใช้สายเคเบิลใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียมดิจิทัลและ
การส่งสัญญาณไมโครเวฟ 
 

เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยี DSL ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป  เคเบิลบรอดแบนด์ให้การเช่ือมต่ออย่างต่อเน่ือง
กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ช่วงดาวน์โหลดทิศทางสู่ผู้ใช้ อัตราบิตสามารถมากสุดได้ถึง 400 Mbit/s สําหรับ
การเช่ือมต่อธุรกิจ และ 100 Mbit/s สําหรับการบริการที่อยู่อาศัยในบางประเทศ. ช่วงอัปโหลดออกมาจาก
ผู้ใช้ มีความเร็วต้ังแต่ 384 กิโลบิต/วินาทีจนถึง 20 Mbit/s 
 

การเข้าถึงแบบเคเบิลบรอดแบนด์มีแนวโน้มที่จะให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจน้อยกว่าเพราะเคเบิลทีวีที่
มีอยู่มีแนวโน้มที่จะให้บริการอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่าและอาคารเพ่ือการพาณิชย์ไม่ค่อยมีการเดินสายโคแอก
เชียลภายในอาคาร   นอกจากน้ีเน่ืองจากสมาชิกเคเบิลบรอดแบนด์แชร์สายท้องถิ่นเดียวกัน การสื่อสารอาจถูก
ดักไว้โดยสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียง  
 
Digital Subscriber Line (DSL, ADSL, SDSL และ VDSL) 
 

บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ให้การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่ง
แตกต่างจาก dial-up DSL สามารถทํางานได้โดยใช้สายโทรศัพท์เพียงคู่สายเดียวโดยไม่ได้ขัดขวางการใช้งาน
ปกติของสายโทรศัพท์สําหรับการโทรโทรศัพท์เสียง DSL ใช้ความถี่สูงในขณะที่ความถี่(เสียง)ตํ่าจะถูกใช้สําหรับ
การสื่อสารโทรศัพท์ปกติ โดยความถ่ีตํ่าจะถูกแยกออกมาด้วยตัวกรองที่ติดต้ังในสถานที่ของลูกค้า  
 

DSL เดิมหมายถึง digital subscriber loop   ในด้านการตลาดการสื่อสารโทรคมนาคม คําว่า DSL 
เป็นที่เข้าใจอย่างกว้างขวางว่าหมายถึง Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) เน่ืองจากเป็นชนิด
ของ DSL ที่ถูกติดต้ังมากที่สุด การรับส่งข้อมูลในทิศทางให้กับลูกค้า (ดาวน์โหลด) ของการบริการ DSL 



26 

สําหรับผู้บริโภคท่ัวไปมักจะมีต้ังแต่ 256 กิโลบิต/วินาทีถึง 20 Mbit/s ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี DSL สภาพ
สายและการดําเนินการของระดับบริการ 
 

ในเทคโนโลยี ADSL การรับส่งข้อมูลในทิศทางของผู้ให้บริการ (อัปโหลด) จะตํ่ากว่าในทิศทางให้กับ
ลูกค้า (ดาวน์โหลด) จึงเรียกว่าไม่สมมาตร เทียบกับ symmetric digital subscriber line (SDSL) ดาวน์
โหลดและอัปโหลดมีอัตราการส่งข้อมูลเท่ากัน Very-high-bit-rate digital subscriber line (VDSL หรือ 
VHDSL, ITU G.993.1) เป็นมาตรฐานของ DSL ที่ได้รับการอนุมัติในปี 2001 ที่มีอัตราการส่งข้อมูลถึง 52 
Mbit/s ดาวน์โหลดและ 16 Mbit/s อัปโหลด บนสายทองแดง และสูงถึง 85 Mbit/s ทั้งดาวน์โหลดและ
อัปโหลดบนสายโคแอกเชียล  
 

VDSL สามารถรองรับการใช้งานเช่นโทรทัศน์ความละเอียดสูงเช่นเดียวกับการให้บริการโทรศัพท์ 
(Voice over IP) และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปผ่านการเช่ือมต่อทางกายภาพคู่สายเดียว VDSL2 (ITU-
T G.993.2) เป็นรุ่นที่สองและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ VDSL  เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการอนุมัติใน
เดือนกุมภาพันธ์ปี 2006  สามารถที่จะให้อัตราการส่งข้อมูลเกิน 100 Mbit/s พร้อมกันทั้งในทิศทางอัปโหลด
และดาวน์โหลด แต่อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดจะประสบความสําเร็จในช่วงประมาณ 300 เมตรและประสิทธิภาพ
จะลดทอนไปตามระยะทางและการลดทอนสัญญาณที่เพ่ิมขึ้น 
 

DSL Rings (DSLR) หรือ วงแหวน DSL ที่นํา DSL หลายวงจรมาผูกติดกัน คือโครงสร้างวงแหวนที่ใช้
เทคโนโลยี DSL ผ่านสายโทรศัพท์ทองแดงหลายคู่สายที่มีอยู่มาผูกติดกันเพ่ือให้มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 
400 Mbit/s 
 
ใยแก้วนําแสงไปถึงบ้าน (Fiber-to-the-home: FTTH) 
 

Fiber-to-the-home (FTTH) เป็นหน่ึงในสมาชิกของครอบครัว Fiber-to-the-x (FTTx) ได้แก่ 
Fiber-to-the-building (FTTB), Fiber-to-the-premises (FTTP ), Fiber-to-the-desk (FTTD), Fiber-to-
the-curb (FTTC) และ Fiber-to-the-โหนด (FTTN). วิธีการเหล่าน้ีทั้งหมดนําข้อมูลมาใกล้ชิดกับผู้ใช้ด้วยใย
แก้วนําแสง ความแตกต่างระหว่างแต่ละวิธีการส่วนใหญ่ก็คือวิธีการที่จะทําอย่างไรจะนําใยแก้วนําแสงให้
ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากที่สุด  
 

วิธีการจัดส่งทั้งหมดเหล่าน้ีมีความคล้ายคลึงกับระบบไฮบริด fiber-coaxial (HFC) ที่ใช้เพ่ือการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตด้วยสายเคเบิล ใยแก้วนําแสงสามารถให้อัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นมากในระยะทางที่ไกลกว่ามาก 
อินเทอร์เน็ตที่มีความจุสูงส่วนใหญ่และแบ็คโบนของเคเบิลทีวีจะใช้เทคโนโลยีใยแก้วนําแสง จากนั้นข้อมูลจะ
ถูกเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น DSL เคเบิลทีวี และโทรศัพท์บ้าน สําหรับการส่งมอบสุดท้ายให้กับลูกค้า 
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อินเทอร์เน็ตตามสายไฟ (power-line internet)  
 

อินเทอร์เน็ตตามสายไฟหรือที่เรียกว่า broadband over power lines (BPL) สามารถขนส่งข้อมูล
อินเทอร์เน็ตบนตัวนําไฟฟ้าที่ถูกใช้สําหรับการส่งกระแสไฟฟ้าด้วย เน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานของสายไฟฟ้าที่
ได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว เทคโนโลยีน้ีสามารถให้คนที่อยู่ในชนบทและในพ้ืนที่ประชากรอยู่
อาศัยน้อยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยในแง่ของอุปกรณ์การส่ง สายเคเบิล หรือสายไฟ โดย
อัตราการส่งข้อมูลจะไม่สมมาตรและมีความเร็วทั่วไปต้ังแต่ 256 กิโลบิต/วินาทีถึง 2.7 Mbit/s 
 

BPL ใช้บางส่วนของคลื่นความถ่ีวิทยุที่ถูกจัดสรรให้กับบริการการสื่อสารแบบออกอากาศอ่ืนๆ การ
รบกวนระหว่างการบริการด้วยกันเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้งานของระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
สายไฟ มาตรฐาน IEEE P1901 ระบุว่าโปรโตคอลสายไฟทั้งหมดจะต้องตรวจสอบการใช้งานขนส่ง
กระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่และหลีกเลี่ยงการเข้าไปรบกวนกับงานน้ัน  
 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยสายไฟได้มีการพัฒนาได้เร็วกว่าในยุโรปมากกว่าในสหรัฐเน่ืองจากความ
แตกต่างทางประวัติศาสตร์ในปรัชญาการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญาณข้อมูลจะไม่สามารถผ่านหม้อแปลง 
Step-Down ที่ใช้อยู่ จึงต้องใช้ repeater มาติดต้ังในหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละตัว  ในสหรัฐอเมริกาหม้อแปลง
ให้บริการกลุ่มเล็กๆ ของบ้านหน่ึงหรือสองสามหลัง     ในยุโรป เป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
ค่อนข้างใหญ่เพ่ือให้บริการกลุ่มขนาดใหญ่ 10-100 บ้าน ดังน้ันเมืองสหรัฐฯโดยทั่วไปต้องใช้ repeater 
มากกว่าเมืองในยุโรปในขนาดเมืองที่เท่ากัน 
 
2.2 บรอดแบนด์ไร้สาย (wireless broadband) 
 
วาย-ฟาย (Wi-Fi) 
 

Wi-Fi เป็นช่ือที่นิยมสําหรับ "แลนไร้สาย" (wireless LAN) ซึ่งใช้มาตรฐาน IEEE 802.11   Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance   บ้านทั่วไปและธุรกิจมักจะใช้ Wi-Fi เพ่ือเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟนเข้ากับอินเทอร์เน็ต    ฮอตสปอตของ Wi-Fi ยังพบได้ในร้านกาแฟและสถานประกอบการต่างๆ 
และในที่สาธารณะอ่ืน ๆ    Wi-Fi ใช้ในการสร้างเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยและทั่วเมืองในบริเวณกว้าง 
เครือข่าย Wi-Fi ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้เราเตอร์ไร้สายที่เรียกว่าจุดเช่ือมต่อ (access point หรือ AP) ทําให้การ
เช่ือมต่อแบบคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครือข่าย Wi-Fi แบบ "เฉพาะกิจ" เกิดขึ้นได้  
 

เครือข่าย Wi-Fi จะเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตขนาดที่ใหญ่กว่าโดยใช้ DSL เคเบิลโมเด็มและเทคโนโลยี
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ ข้อมูลมีความเร็ว 6-600 Mbit/s ระยะทางของบริการ Wi-Fi ค่อนข้างสั้นโดยปกติ 
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20-250 เมตรหรือ 65-820 ฟุต. อัตราการส่งข้อมูลและระยะทางค่อนข้างแปรไปตาม Wi-Fi โปรโตคอล 
สถานที่ ความถี่ อาคารและการรบกวนจากอุปกรณ์อ่ืนๆ การใช้เสาอากาศแบบทิศทางและด้วยความ
ระมัดระวังด้านวิศวกรรม  
 
วายแมกซ์ (WiMAX) 
 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) คือชุดของการใช้งานร่วมกันของ
มาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งเป็นครอบครัวของมาตรฐานเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการรับรองโดย WiMAX 
Forum. WiMAX เปิดการใช้งาน "ส่งมอบกิโลเมตรสุดท้ายของการเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สายเพ่ือเป็นทางเลือก
แทนเคเบิลและ DSL" เดิม IEEE 802.16 มาตรฐานน้ีปัจจุบันเรียกว่า WiMAX ประจําที่ ได้รับการตีพิมพ์ในปี 
2001 และให้อัตราการส่งข้อมูล 30 ถึง 40 เมกะบิตต่อวินาที  
 

การสนับสนุนการทํางานขณะเคลื่อนที่ถูกเพ่ิมเข้ามาในปี 2005 ในปี 2011 ถูกปรับปรุงให้มีอัตราการ
ส่งข้อมูลได้ถึง 1 Gbit/s สําหรับสถานีอยู่กับที่  WiMax เสนอระบบเครือข่ายในพ้ืนที่เมือง (MAN) มีรัศมี
สัญญาณประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล์) ไกลกว่า Wi-Fi เครือข่ายแลนไร้สายทั่วไปที่มีระยะเพียง 30 เมตร 
(100 ฟุต) สัญญาณ WiMAX ยังมีประสิทธิภาพในการเจาะผนังอาคารมากกว่าของ Wi-Fi 
 
ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Satellite broadband)  
 

ดาวเทียมสามารถให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบอยู่กับที่ แบบพกพาและแบบโทรศัพท์มือถือ  
เทคโนโลยีน้ีเป็นรูปแบบหนึ่งที่แพงที่สุดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่อาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่มี
อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล   อัตราข้อมูลของดาวน์โหลดมีต้ังแต่ 2 กิโลบิต/วินาที ถึง 1 Gbit/s และของอัปโหลดมี
ต้ังแต่ 2 กิโลบิต/วินาทีถึง 10 Mbit/s  
 

การส่ือสารผ่านดาวเทียมมักจะต้องมีเส้นของสายตาท่ีชัดเจน และจะไม่สามารถทํางานได้ดีถ้าผ่าน
ต้นไม้และพืชผักอ่ืน ๆ และจะได้รับผลกระทบจากความช้ืน ฝนและหิมะ (เรียกว่า rain fade) และอาจ
จําเป็นต้องมีเสาอากาศทิศทางขนาดใหญ่พอสมควรและต้องเล็งให้ตรงที่สุด  
 

ดาวเทียมในวงโคจรประจําที่เมื่อเทียบกับโลก (geostationary earth orbit: GEO) ทํางานใน
ตําแหน่งที่คงที่ที่ 35,786 กิโลเมตร (22,236 ไมล์) เหนือเส้นศูนย์สูตรของโลก แม้ที่ความเร็วของแสง 
(ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ 186,000 ไมล์ต่อวินาที) ก็จะใช้เวลาหนึ่งในสี่ของวินาทีสําหรับ
สัญญาณวิทยุในการเดินทางจากโลกไปยังดาวเทียมและกลับมา เมื่อเกิดความล่าช้าในการสวิตช่ิงและการ
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เปลี่ยนเส้นทางอ่ืนๆ ที่เพ่ิมเข้ามาอีกทั้งความล่าช้าจะเป็นสองเท่าเพ่ือให้สามารถส่งทั้งขาไปและขากลับ ทําให้
ความล่าช้าทั้งหมดเป็นได้ถึง 0.75-1.25 วินาที  
 

ความล่าช้าแฝงน้ีมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับรูปแบบอ่ืนๆ ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพทั่วไปที่
ช่วง 0.015-0.2 วินาทีเท่าน้ัน เวลาแฝงที่ยาวสามารถทําให้การใช้งานบางอย่างเช่นการประชุมทางวิดีโอ  
Voice over IP เกมหลายผู้เล่นและการควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีการตอบสนองในเวลาจริง
ไม่สามารถทําได้ผ่านดาวเทียม การปรับแต่งด้วย TCP และ เทคนิคการเร่งความเร็วของ TCP สามารถบรรเทา
ปัญหาเหล่าน้ีได้บ้าง  
 

ดาวเทียมในวงโคจรโลกตํ่า (low earth orbit: LEO) ตํ่ากว่า 2,000 กิโลเมตรหรือ 1,243 ไมล์) และ
วงโคจรโลกกลาง (medium earth orbit: MEO) ระหว่าง 2000 ถึง 35,786 กิโลเมตรหรือ 1,243 ถึง 22,236 
ไมล์) มีความเหมือนกันน้อย ดําเนินงานที่ระดับความสูงตํ่ากว่าและจะไม่อยู่ในตําแหน่งที่คงที่เหนือแผ่นดิน 
ระดับความสูงที่ตํ่ากว่าให้เวลาแฝงตํ่าและให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบโต้ตอบเรียลไทม์มีความเป็นไปได้
ระบบ LEO รวม Globalstar และ Iridium ดาวเทียม O3b Constellation นําเสนอเป็นระบบ MEO ที่มี
ความล่าช้า 125 ms COMMStellation เป็นระบบ LEO วางแผนจะเปิดตัวในปี 2015 คาดว่าจะมีความล่าช้า
จากเพียง 7 ms 
  
บรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile broadband) 
 

บรอดแบนด์เคลื่อนที่ เ ป็นศัพท์ทางการตลาดสําหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเสา
โทรศัพท์มือถือไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์มือถือ  และไปอุปกรณ์ดิจิทัลอ่ืนๆ ที่ใช้โมเด็มแบบพกพา 
บริการบางอย่างของโทรศัพท์มือถือช่วยให้อุปกรณ์มากกว่าหน่ึงสามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ
เช่ือมต่อแบบเซลลูลาร์เซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า tethering โมเด็มอาจจะถูกสร้างไว้ใน
คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือและในอุปกรณ์อ่ืนๆ หรืออาจเพ่ิมเข้าไปในอุปกรณ์บางอย่างที่
ใช้คาร์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม USB และที่ USB sticks หรือ dongles หรือโมเด็มไร้สายแยกส่วน
หยาบๆ  
 

ทุกๆ สิบปีเทคโนโลยีใหม่ของโทรศัพท์มือถือและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ธรรมชาติของพ้ืนฐานของการบริการ เทคโนโลยีการส่งผ่านที่ไม่ย้อนกลับที่เข้ากันได้ จุดสูงสุดของอัตรา
ความเร็วที่สูงขึ้น คลื่นความถ่ีใหม่ ช่องแบนด์วิธที่กว้างขึ้นมีความพร้อมใช้งานได้ การเปลี่ยนเหล่าน้ีจะเรียกว่า 
generation ครั้งแรกที่ให้บริการข้อมูลบนมือถือได้อยู่ในช่วงยุคที่สอง (2G) ในปี 1991 ต่อมาเป็นยุคที่สาม 
(3G) ในปี 2001 และยุคที่สี่ (4G) ในปี 2006  
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ตารางที่ ผ6: Second generation (2G) 
 Speeds in kbit/s 

down and up 
GSM CSD 9.6 kbit/s 
CDPD up to 19.2 kbit/s 
GSM GPRS (2.5G) 56 to 115 kbit/s 
GSM EDGE (2.75G) up to 237 kbit/s 

 
ตารางที่ ผ7: Third generation (3G) 

 Speeds in Mbit/s 
down up 

UMTS W-CDMA 0.4 Mbit/s 
UMTS HSPA 14.4 5.8 
UMTS TDD 16 Mbit/s 
CDMA2000 1xRTT 0.3 0.15 
CDMA2000 EV-DO 2.5–4.9 0.15–1.8 
GSM EDGE-Evolution 1.6 0.5 

 
ตารางที่ ผ8: Fourth generation (4G) 

 Speeds in Mbit/s 
down up 

HSPA+ 21–672 5.8–168 
Mobile WiMAX (802.16) 37–365 17–376 
LTE 100–300  
LTE-Advanced:  
 moving at higher speeds 100 Mbit/s 
 not moving or moving at lower speeds up to 1000 Mbit/s 

MBWA (802.20) 80 Mbit/s 

 
บริการแจกจ่ายหลายจุดท้องถิ่น (Local Multipoint Distribution Service: LMDS) 
 

Local Multipoint Distribution Service (LMDS) เป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายที่ใช้
สัญญาณไมโครเวฟในการดําเนินงานระหว่าง 26 GHz และ 29 GHz เดิมถูกออกแบบมาสําหรับการส่ง
โทรทัศน์ดิจิทัล (DTV)   เทคโนโลยีน้ีเป็นเทคโนโลยีไร้สายอยู่กับที่แบบหน่ึงจุดไปหลายจุดสําหรับการใช้ใน
กิโลเมตรสุดท้าย อัตราข้อมูลอยู่ในช่วง 64 กิโลบิต/วินาทีถึง 155 Mbit/s. ระยะทางจะถูกจํากัดโดยทั่วไปท่ี
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ประมาณ 1.5 ไมล์ (2.4 กิโลเมตร) แต่สามารถเช่ือมโยงได้ถึง 5 ไมล์ (8 กิโลเมตร) จากสถานีฐานมีความเป็นไป
ได้ในบางสถานการณ์  
 

อย่างไรก็ตาม LMDS ถูกพบว่ามีศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีและการพาณิชย์ตํ่ากว่ามาตรฐาน LTE 
และ WiMAX 
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ส่วนท่ี 2 วิวฒันาการ และสถานภาพปัจจุบันของสื่อ 

 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 

ด้าน  รวมถึงกระบวนการปฏิรูประบบสื่อ  ทั้งสื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม  รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ส่งผลต่อวิวัฒนาการและสถานภาพของสื่ออย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างตลาดสื่อ (media market structure)  

 
นอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ ที่ตามมา รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องแล้ว  สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลต่อวิวัฒนาการและ
สถานภาพของสื่อเช่นกัน  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ภูมิทัศน์
สื่อของไทยเปล่ียนแปลงตามไปด้วย  ทั้งพัฒนาการด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการปรับเปลี่ยนจากระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ทําให้สื่อมีแนวโน้มหลอมรวมเข้าหากัน (media convergence)  และทําให้สื่อใหม่ 
(new media) มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในวงกว้าง 

 
เน้ือหาของโครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อในส่วนน้ีจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น ... ส่วน  ส่วนแรก จะ

กล่าวถึงวิวัฒนาการของสื่อต่างๆ ส่วนสุดท้าย จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน อันได้แก่ 
กฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการจัดต้ังองค์กร ที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการ และสถานภาพของสื่อในช่วงที่ผ่านมา 
 
2.1 วิวัฒนาการของสื่อต่างๆ  
 

ย้อนหลังไปราว 171 ปี นับต้ังแต่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกถือกําเนิดขึ้นในประเทศไทย (หรือ สยาม ใน
เวลาน้ัน) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2387 (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
สื่อมวลชนไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองทั้งในแง่เทคโนโลยี บทบาทหน้าที่ ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสังคม ซึ่งในแต่ละหน้าประวัติศาสตร์สื่อไทย ได้เผยให้เห็นร่องรอยต่างๆ ทั้งการ
ครอบงําสื่อของผู้มีอํานาจการเมือง-อํานาจทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมืองและธุรกิจ ความพยายามในการ
ปฏิรูปสื่อ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพสื่อ ตลอดจนการท่ีสื่อถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง เป็นต้น 

 
 ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นว่าบนเส้นทางวิวัฒนาการของสื่อในประเทศไทย มิได้
เกิดความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมิติของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเกิดความเปล่ียนแปลงทั้งในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่าน “ผู้เล่น” ที่หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบกิจการสื่อ นักข่าว ผู้รับสาร-ผู้ใช้
สื่อ นักการเมือง นายทุน นักวิชาการ ฯลฯ ที่มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย 
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รายงานในส่วนน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการของสื่อในประเทศไทย ซึ่ง
ประมวลจากหนังสือสื่อสารมวลชนเบ้ืองต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 
2550) และหนังสือการกํากับดูแลเนื้อหาอินเตอร์เน็ต (พิรงรอง รามสูต, 2556ก) เป็นหลัก โดยจะนําเสนอตาม
ประเภทของสื่อ (media channel) 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต และทําความเข้าใจสถานภาพปัจจุบันของสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

 

 หนังสือพิมพ์ 
สื่อหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีอายุยาวนานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนสมัยใหม่อ่ืนๆ ในทางนิเทศ

ศาสตร์มีการกล่าวกันว่าสื่อ “หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาของการต่อสู้ทางอุดมการณ์สื่อ
หนังสือพิมพ์” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) สะท้อนจากการที่หนังสือพิมพ์มีส่วนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองหลายคร้ัง นับต้ังแต่ยุคการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สืบเน่ืองมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย จนกระท่ังถึง
ยุคปัจจุบัน 

 
หนังสือพิมพ์ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หนังสือพิมพ์ถือเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ชนช้ันสูง ขณะที่

ประชาชนท่ัวไปยังไม่รู้จักหนังสือพิมพ์มากนัก ส่งผลให้กิจการหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นในยุคแรก (ปลายรัชกาลที่ 
3 – รัชกาลที่ 5) ดําเนินกิจการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หนังสือพิมพ์บางฉบับ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่ดําเนิน
กิจการโดยชาวต่างชาติ เช่น หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) โดยหมอบรัดเลย์ 
นายแพทย์ชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ประสบกับปัญหาขาดทุน ขณะที่
หนังสือพิมพ์ที่ออกโดยเจ้านายสยามและราชสํานัก เช่น ราชกิจจานุเบกษา ดรุโณวาท ค็อต ข่าวราชการ 
(Court) จะมุ่งเน้นให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และแก้ไขข่าวคลาดเคลื่อนที่หนังสือพิมพ์ฝรั่งนําเสนอ ไม่ได้
มุ่งหวังผลกําไรทางธุรกิจ 
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จากหนังสือพิมพ์ที่ออกโดยชาวต่างชาติ ต่อเน่ืองมาถึงการออกหนังสือพิมพ์โดยกลุ่มเจ้านายที่ได้รับ
การศึกษาจากต่างประเทศและราชสํานัก จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5  จึงเริ่มมีหนังสือพิมพ์ที่ออกโดย 
สามัญชน เช่น สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ โดย ก.ศ.ร.กุหลาบ และ ตุลยวิภาคพจนกิจ โดย เทียนวรรณ 
ซึ่งได้รับความนิยมจากคนอ่านมาก เน่ืองจากเน้ือหาในหนังสือพิมพ์มีความแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ออกโดย
ราชสํานักและเจ้านาย กล่าวคือ มุ่งเรียกร้องให้มีการเลิกทาส เสรีภาพในการแสดงออก ตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งการนําเสนอเน้ือหาดังกล่าวส่งผลให้สามัญชนผู้ออกหนังสือพิมพ์บางรายถูกดําเนินคดี
จากทางการ 

 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 กล่าวกันว่ารัชกาลที่ 6 ทรงโปรดปรานงานหนังสือพิมพ์ ประกอบกับในสมัย

น้ันได้มีแนวทางการวางรากฐานการศึกษาแก่ประชาชน ส่งผลให้ในยุคน้ันมีหนังสือพิมพ์ออกมาอย่างกว้างขวาง
และเข้าถึงประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในยุคดังกล่าว หนังสือพิมพ์จะแพร่หลายมากขึ้น เข้าถึง
ประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะผู้อ่านที่เป็นชนช้ันสูงเท่าน้ัน แต่ในยุคดังกล่าวก็ยังเป็นยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์  ดังน้ันสื่อหนังสือพิมพ์ก็ยังคงไม่มีเสรีภาพในการนําเสนอได้อย่างเต็มที่ โดยสื่อ
หนังสือพิมพ์จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2464 ซึ่งมีเน้ือหา
กําหนดให้ผู้มีเครื่องพิมพ์ต้องขออนุญาตจากสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลก่อนทําการตีพิมพ์ จึงเท่ากับรัฐมี
อํานาจที่จะ “เซ็นเซอร์”เน้ือหาใดๆก็ตาม ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
หนังสือพิมพ์ในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
แม้หน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย จะเปลี่ยนผ่านจากการปกครองใน

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งผลให้มีรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพในการพูด การเขียน และการโฆษณาของประชาชนเป็นคร้ังแรก แต่
ในทางปฏิบัติจะพบว่าสื่อหนังสือพิมพ์ต้องประสบกับการควบคุม แทรกแซงและละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อจากผู้มี
อํานาจรัฐอยู่เป็นระยะ สลับกับความพยายามฟ้ืนตัวของบรรยากาศแห่งเสรีภาพ ตัวอย่างเช่น ในสมัย
คณะราษฎร หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆเริ่มแบบฝ่ายทางการเมือง คือ ฝ่ายอิสระ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนิยมกษัตริย์ ซึ่ง
คณะราษฎรและรัฐบาลขณะนั้นยังไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตนเอง จึงควบคุมหนังสือพิมพ์อย่างเข้มข้น โดย
จะพบว่าในสมัยน้ันมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกสั่งปิด และบางฉบับก็หลีกเลี่ยงการนําเสนอข่าวสารทางการ
เมือง 

 
ในยุคที่ประเทศไทยมีรัฐบาลเผด็จการทหาร เช่น สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ก็

ได้ออกมาตรการควบคุมสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเข้มข้น ผ่านพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 หรือ ใน
สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร (พ.ศ. 2501-2516) ก็ได้
ควบคุมสื่อหนังสือพิมพ์อย่างเบ็ดเสร็จโดยใช้อํานาจจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17  แม้กระทั่งในยุคที่มี
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รัฐบาลพลเรือน เช่น รัฐบาล ม .ร .ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (พ.ศ . 2518) ก็มีการควบคุมสื่อโดยประกาศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พุทธศักราช 2518 ที่ให้อํานาจทางการสามารถยึดแท่นพิมพ์ได้ 

 
เสรีภาพสื่อได้รับการต่อสู้ไปพร้อมๆกับเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน ในช่วงปี พ.ศ. 2516 หลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ประชาชนไทยมีเสรีภาพมากขึ้น สื่อหนังสือพิมพ์ในยุคน้ีก็มีเสรีภาพมากขึ้น
เช่นกัน โดยจะเห็นว่ามีการออกหนังสือพิมพ์แนวการเมืองให้เห็นในยุคน้ี เช่น ประชาชาติ ประชาธิปไตย และ 
Voice of the Nation เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศแห่งเสรีภาพก็จางหายไปอีกคร้ังจากเหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 

 
ยุคทองของหนังสือพิมพ์ 
บรรยากาศแห่งสิทธิเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพ์เริ่มเกิดขึ้นอีกคร้ัง ในช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ใน

ยุคน้ีกิจการหนังสือพิมพ์มีความก้าวหน้าถึงระดับที่เรียกว่ากลายเป็น “อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์” ที่มีการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตและการสื่อข่าว พร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจโฆษณา ซึ่งต่อมารายได้
จากการโฆษณากลายเป็นรายได้หลักและเป็นปัจจัยความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ 

 
ในยุคน้ี มีหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับต่างมีอัตลักษณะเฉพาะตัว และมียอดขายเพ่ิม

มากขึ้น เช่น หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ เน้นการนําเสนอข่าวชาวบ้านที่คนให้ความสนใจอย่าง ไทยรัฐ เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์แบบผู้นําความคิดที่เน้นการนําเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง 
มติชน The Nation เป็นต้น ซึ่งการเติบโตของกิจการหนังสือพิมพ์สอดรับไปกับบริบททางสังคมการเมืองที่มี
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยคร่ึงใบ และเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนชนช้ันกลาง  

 
หนังสือพิมพ์กับการเผชิญความท้าทายจากสื่อใหม่  
การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ (new media) เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ได้

สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารทางเดียวสู่การสื่อสารสองทาง ผู้รับสาร
สามารถเป็นผู้ผลิตสารได้ในเวลาเดียวกัน การปรับเปลี่ยนเน้ือหาสารก็ทําได้โดยผู้รับสาร ไม่ได้เป็นกระบวนการ
ที่สงวนไว้เฉพาะผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป (กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล, 2555) นอกจากน้ีสื่อ
ใหม่ยังมีลักษณะหลอมรวม (Media Convergence) ทั้งข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรืองาน
กราฟิก ส่งผลให้สื่อหนังสือพิมพ์ ต้องปรับตัวอย่างมากเพ่ือให้อยู่รอดได้ในยุคที่สื่อใหม่กําลังเติบโต ซึ่งใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หนังสือพิมพ์หลายฉบับเพ่ิมช่องทางการนําเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ และมีหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ทํากิจการสื่อประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ เช่น หันมา
ลงทุนทําช่องโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นต้น 
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 วิทยุกระจายเสียง 
 
“สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท”: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทย 
พัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2473 จาก

การเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยช่ือ “สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท” ซึ่งต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2484 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” ในยุค
เริ่มต้นน้ี กิจการวิทยุกระจายเสียงยังเป็นของรัฐทั้งหมด (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สื่อวิทยุในฐานะเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาล 
สื่อวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยมีภาพจําในฐานะกระบอกเสียงของรัฐ โดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จ

การทหารในหลายยุคหลายสมัย โดยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การสร้าง
ระบอบการปกครองใหม่ ตลอดจนการโฆษณาชวนเช่ือต่างๆ 

 
ในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นยุคที่เน้นนโยบายชาตินิยม และได้มีการกําหนดแบบ

แผนปฏิบัติอันดีงามท่ีประชาชนควรปฏิบัติตาม หรือที่รู้จักกันในช่ือ “รัฐนิยม” โดยรัฐนิยมที่รัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงครามกําหนดแรกเร่ิมมี 7 ประการ ต่อมาจึงขยายเป็น 12 ประการ ตัวอย่างเน้ือหาในประกาศรัฐนิยม 
เช่น การเปลี่ยนช่ือจาก “สยาม” เป็น “ประเทศไทย”(รัฐนิยมฉบับที่ 1) การกําหนดพิธีกรรมแสดงความเคารพ
ต่อสัญลักษณ์ของชาติ (รัฐนิยมฉบับที่ 4) การกําหนดให้ทุกคนเรียนภาษาไทย พูดภาษาไทยกลาง (รัฐนิยมฉบับ
ที่ 19)  รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากล เช่น การใส่
หมวก การใช้ช้อนส้อม การจุมพิตภรรยาก่อนออกจากบ้าน เป็นต้น (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 
2557) ซึ่งสื่อวิทยุเป็นเคร่ืองมือสําคัญของรัฐบาลในการรณรงค์ดังกล่าว  

 
ในยุคสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นสมัยที่รัฐบาลมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่น และ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะและประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ช่วงปี 
พ.ศ. 2484-2488 และได้เกิดกลุ่มเสรีไทย นําโดยนายปรีดี พนมยงค์ ได้ดําเนินการต่อต้านการดําเนินการ
ดังกล่าวของรัฐบาลอย่างลับๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ใช้สื่อวิทยุในการสื่อสารและโฆษณาชวนเช่ือความคิดทาง
การเมืองของฝ่ายตนเอง 

 
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 การโฆษณาชวนเช่ือและรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามนโยบาย

ชาตินิยมและรัฐนิยมได้ยุติลงพร้อมกับบทบาทของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งกลายเป็นอาชญากรสงคราม 
อันเป็นผลมาจากการนําประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะและญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 แต่จอมพล  
ป. พิบูลสงคราม ก็ยังสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2492-2500 ซึ่งในยุคน้ีเอง 
เป็นช่วงของการเปลี่ยนโฉมวงการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยในหลายมิติ เริ่มต้นจากการก่อต้ังสถานี
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วิทยุ ท.ท.ท. บริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด ขึ้น ซึ่งถือเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่จดทะเบียนในรูป
บริษัท โดยมีกรมโฆษณาการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยที่
ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม 

 
นอกจากการก่อต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงที่จดทะเบียนในรูปบริษัทแห่งแรกแล้ว ในปี พ.ศ. 2493 

รัฐบาลยังได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการโฆษณากระจายเสียง ผลจากการประกาศพระราชบัญญัติดังกล่าว 
คือการยกเลิกการจดทะเบียนเคร่ืองรับวิทยุ ทําให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของเคร่ืองรับวิทยุได้โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากทางราชการ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการอ่ืนๆ จัดต้ังสถานีวิทยุได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ 
หน่วยราชการทหารจึงได้จัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอีกหลายสถานี โดยในยุค
น้ีเริ่มเปิดโอกาสให้เอกชนมาทํารายการประเภทบันเทิงต่างๆ เช่น รายการเพลง รายการละครวิทยุ รายการ
ลิเก รายการตอบปัญหา เป็นต้น ซึ่งหลายสถานีได้รับความนิยมจากประชาชนสูง ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของ
วงการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สื่อวิทยุ “อาวุธ” ของรัฐบาลเผด็จทหาร 
เมื่อหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเผด็จการทหารโดยสมบูรณ์ ภายใต้

การนําของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ประวัติศาสตร์สื่อวิทยุก็เปลี่ยนผ่านไปด้วยเช่นกัน โดยในยุคน้ี รัฐบาลได้
ขยายเครือข่ายวิทยุกระจายเสียง 2 ส่วน คือ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ และสถานี
วิทยุ วปถ. ในเครือกองทัพบกให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือใช้สื่อ
วิทยุเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปฏิบัติการจิตวิทยาต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งการดําเนินการในส่วนน้ี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 2) เพ่ือเปิดให้เอกชนเข้ามาดําเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและแบ่งผลประโยชน์กับกองทัพ  โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในรายการวิทยุ คือ เน้ือหา
ประเภทบันเทิงต่างๆ ขณะที่เน้ือหาประเภทข่าวสารและสาระถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด 

 
จากยุคสมัยของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ต่อเน่ืองมาถึงยุคของผู้สืบทอดอํานาจ คือ จอมพล ถนอม 

กิตติขจร ได้ให้สิทธิแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้ามาก่อต้ังสถานีวิทยุเอเชียเสรีเพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์  
 
สามารถกล่าวได้ว่า ในยุคเผด็จการทหาร ในระหว่างปี พ.ศ. 2501-2515 เป็นช่วงที่สื่อวิทยุอยู่ใต้

อํานาจของรัฐบาลเผด็จการทหารอย่างสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2515 กองทัพบกมีสถานีวิทยุทั้งสิ้น 64 แห่ง 
และกรมประชาสัมพันธ์มีสถานีวิทยุทั้งสิ้น 21 แห่งทั่วประเทศ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2516 และ ปี พ.ศ. 2519 ได้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งสําคัญ โดยในปี  

พ.ศ. 2516 เกิด “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม” ที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
จากรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และรัฐบาลจอมพลถนอมสลายการชุมนุม ทําให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตกว่า 77 
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คน และบาดเจ็บจํานวน 857 คน จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมดังกล่าวทําให้รัฐบาลเผด็จการทหารสูญเสีย
ความชอบธรรมและถูกลดบทบาททางการเมืองลง (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557) ประเทศไทย
ปลอดจากรัฐบาลทหารได้ไม่นาน ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การ
ปราบปรามนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้ร่วมชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของจอมพล ถนอม กิตติ
ขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวง และฝ่ายนิสิตนักศึกษาถูกกล่าวหาว่า
เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์  

 
จากเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองคร้ังสําคัญทั้งสองเหตุการณ์ สื่อวิทยุไม่ได้มีบทบาทในเชิง

สนับสนุนฝ่ายผู้ชุมนุม ในทางตรงกันข้ามกลับใช้เป็นช่องทางของรัฐในการโฆษณาชวนเช่ือ ปิดก้ันและบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ีเน่ืองจากธรรมชาติของพัฒนาการสื่อวิทยุน้ัน เติบโตมากับอํานาจของเผด็จการทหาร ซึ่ง
ต่างจากสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์ประชาธิปไตยมากกว่า 

 
ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นําโดย พลเรือเอกสงัด 

ชะลออยู่ ได้เข้ายึดอํานาจการปกครอง และได้ควบคุมการนําเสนอข่าวสารทางวิทยุอย่างเข้มงวด ตลอดจน
บังคับให้ทุกสถานีถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันละ 4 ครั้ง รวมถึงการกําหนดให้ทุกสถานี
ถ่ายทอดรายการ “เพ่ือแผ่นดินไทย” จากกองบัญชาการทหารสูงสุด ขณะที่นิสิตนักศึกษาและปัญญาชนท่ีหนี
ภัยคุกคามเข้าป่าไปร่วมต่อสู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้สื่อวิทยุ “เสียงประชาชนแห่งประเทศ
ไทย” เป็นกระบอกเสียงในการตอบโต้รัฐบาล (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
ยุคแห่งการเติบโตของธุรกิจวิทยุกระจายเสียง 
หลังปี พ.ศ. 2524 สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเร่ิมคลี่คลายลง 

สื่อวิทยุเริ่มเฟ่ืองฟูขึ้นอีกคร้ัง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2525- พ.ศ. 2535 สื่อวิทยุขยายตัวอย่างมาก จากจํานวน 252 
สถานี ในปี พ.ศ. 2525 เพ่ิมเป็น 498 สถานี ในปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นสถานีของกระทรวงกลาโหม 211 สถานี 
กรมประชาสัมพันธ์ 136 สถานี และ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 61 สถานี อย่างไรก็
ตาม การดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงในยุคน้ียังคงอิงกับระบบการให้สัมปทานแบบอุปถัมภ์โดยหน่วยงาน
ของรัฐ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สื่อวิทยุในบริบทของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 
หลังจากเกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ในปี พ.ศ. 2535 ที่มีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชนช้ันกลาง

ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง ได้เกิดกระแสการ
ปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง และนํามาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะปฏิรูประบบการเมือง ขยายสิทธิ เสรีภาพ และสร้าง
การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบบการเมือง ตลอดจนสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทย    



40 

ในส่วนที่เก่ียวกับสื่อ ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ได้มีบทบัญญัติที่เป็นหลักประกันเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชน โดยห้ามแทรกแซงหรือปิดก้ันเน้ือหาในสื่อต่างๆ รวมถึงวิทยุกระจายเสียง นอกจากน้ี
ยังกําหนดให้มีการจัดต้ัง “องค์กรอิสระ” เพ่ือจัดสรรคลื่นความถ่ี ดังที่ปรากฏในมาตรา 40 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
2540 

 
“คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร

สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม” (มาตรา 40 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540)  (พิรงรอง รามสูต, 2556ข) 

 
วัตถุประสงค์สําคัญของการกําหนดให้มีการจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ือจัดสรรคลื่นความถ่ี คือ เพ่ือให้ทุก

ภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่กิจการ
วิทยุกระจายเสียงอยู่ภายใต้อํานาจของรัฐโดยสมบูรณ์ และหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เป็นเจ้าของสถานีหา
ประโยชน์จากความเป็นเจ้าของดังกล่าว โดยการให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนมาดําเนินกิจการ ผลที่เกิดขึ้นคือ
รายการต่างๆในวิทยุเน้นรายการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากรายการบันเทิงสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว
และสร้างผลกําไรได้จํานวนมาก (พิรงรอง รามสูต, 2556ข) 

 
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 นํามาสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่ พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 โดยหน่ึงในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การให้
สิทธิประชาชนในการเข้าถึงและได้ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ โดยภาคประชาชน
ดังกล่าวต้องดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็น
ก้าวแรกของวิทยุชุมชนในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ (วิชาญ อุ่นอก, 2555) นอกจากน้ี ยังกําหนดให้มีการจัดต้ัง
องค์กรอิสระเพ่ือกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และในส่วนของกิจการโทรคมนาคม 
ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดสรรคลื่นความถ่ี องค์กรที่ถูกจัดต้ังขึ้นขณะน้ัน มี 2 องค์กร คือ คณะกรรมการกิจการ
การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ซึ่งจะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลในส่วนของกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลในส่วนของกิจการโทรคมนาคม โดยในกฎหมายกําหนดให้ทั้งสององค์กรทํางานเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกัน (มติชนออนไลน์, 2554) 
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การดําเนินงานในทางปฏิบัติพบว่า ในส่วนของคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ประสบปัญหาเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการ โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความ
โปร่งใสในการสรรหากรรมการและการคัดเลือกผู้เข้าดํารงตําแหน่ง กระทั่งในท้ายที่สุดมีการฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองเพ่ือเพิกถอนกระบวนการสรรหา ต่อมา ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคํา
พิพากษาให้เพิกถอนกระบวนกาสรรหา กสช. รวมทั้งเพิกถอนประกาศรายช่ือบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ
เป็น กสช. จํานวน 14 คน (มติชนออนไลน์, 2554) 

 
ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และในมาตรา 47 ของ

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการบัญญัติให้มีการต้ังองค์กรอิสระให้มีองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งซึ่งทําหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดัง
ในมาตรา 47 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 

 
“คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสาร

ของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการควบรวม การครอง
สิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ันการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน” (มาตรา 47 
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550) 

 
จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้มีการประกาศพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นที่มาของการจัดต้ัง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือทําหน้าที่
กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน (มติชนออนไลน์, 2554) 
 

 โทรทัศน์ 
พัฒนาการของสื่อโทรทัศน์เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเตรียมการทดลองส่งโทรทัศน์ในประเทศ

ไทย ผู้ริเริ่มคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน แต่ยังไม่ทันได้มีการดําเนินการใดๆ ก็เกิด
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองก่อน ซึ่งรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนําของคณะราษฎร ให้ความสําคัญกับ
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สื่อวิทยุมากกว่า จนกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปกว่า 20 ปี เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
สมัยที่ 2 ใน พ.ศ. 2491 สื่อโทรทัศน์จึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม : สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย 
จอมพล ป. พิบูลสงครามให้ความสําคัญกับสื่อโทรทัศน์ โดยอ้างถึงเกียรติภูมิของประเทศไทย แต่

เหตุผลที่แท้จริงเป็นเร่ืองทางการเมือง กล่าวคือ สื่อโทรทัศน์ถูกนํามาใช้ในฐานะเคร่ืองมือเพ่ือตอบโต้ฝ่ายตรง
ข้ามและสร้างอิทธิพลทางการเมือง (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) อย่างไรก็ตาม ความพยายามก่อต้ัง
สถานีโทรทัศน์ในช่วงแรกน้ันต้องประสบกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสื่อ
หนังสือพิมพ์ที่มองว่าการดําเนินการดังกล่าวของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือย ซึ่งรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได้แก้ปัญหาโดยการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ขึ้นใน ปี พ.ศ. 2497 โดยทําในรูปแบบของบริษัท ได้แก่ 
บริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด และให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ถือหุ้นและใช้งบประมาณสนับสนุนอีกส่วนหน่ึง ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ที่จัดต้ังในขณะนั้น คือ กรมประชาสัมพันธ์ หลังจากน้ันหน่ึงปี เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2498 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ไทย
โทรทัศน์ จํากัด ก็ได้เริ่มออกอากาศคร้ังแรกอย่างเป็นทางการ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 
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โทรทัศน์ในยุคเผด็จการทหาร  
สถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศไทย เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2500 โดย พลโท สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ซึ่ง

ขณะน้ันดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ได้ก่อต้ัง “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการก่อต้ัง คือ เพ่ือประโยชน์ทางการทหาร 

 
ต่อมาในสมัยที่ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในยุคน้ันเป็นยุคเผด็จการทหาร 

ทําให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในเวลาน้ันถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ และยังมีความพยายามที่จะขยายเครือข่าย
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยออกไปในหลายจังหวัด นอกจากน้ี ในยุคดังกล่าว รัฐบาลยังให้สัมปทานเอกชน
เข้ามาดําเนินการกิจการโทรทัศน์ โดยกองทัพบกให้สัมปทานแก่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ในปี 
พ.ศ. 2510 และได้จัดต้ังสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกช่ือว่า “สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2513 บริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้ให้สัปทานแก่บรัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ในรูปของบริษัทร่วม
ทุน และได้จัดต้ัง “สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3” ขึ้น การให้สัมปทานโทรทัศน์แก่เอกชนถือเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางการหารายได้ของรัฐ 

 
ผลจากการให้สัมปทานแก่เอกชนเข้ามาทํากิจการโทรทัศน์ ทําให้มีการแข่งขันมากขึ้น โดยขณะน้ัน 

ช่อง 4 ช่อง 7 และช่อง 3 แข่งขันกันโดยเน้นไปที่การผลิตรายการประเภทบันเทิงและกีฬาซึ่งทํารายได้ได้เป็น
อย่างดี (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สื่อโทรทัศน์ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  
จากยุคเผด็จการทหาร ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคประชาธิปไตยผลิบาน หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2516 ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้น ในยุคน้ีเป็นยุคที่เกิดสื่อหนังสือพิมพ์แนวการเมืองหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม 
สื่อโทรทัศน์กลับไม่ได้เข้าร่วมในกระแสของประชาธิปไตยและบรรยากาศแห่งเสรีภาพมากนัก โทรทัศน์เกือบ
ทุกช่องนําเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง และไม่สามารถหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างอิสระเหมือนในยุค
รัฐบาลเผด็จการทหาร เหตุผลหน่ึงเกิดจากการท่ีโทรทัศน์ถูกควบคุมจากระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 โดยระเบียบดังกล่าวกําหนดให้สื่อโทรทัศน์ต้องปลอดจากการเมือง และสามารถนําเสนอ
โฆษณาได้ไม่เกิน 10 นาที/ช่ัวโมง 

 
สื่อโทรทัศน์กลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้งนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ความขัดแย้งทาง

การเมืองระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้าเริ่มคลี่คลายลง เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ในส่วนของสื่อ
โทรทัศน์ในยุคน้ี เริ่มได้เห็นการนําระบบธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการกิจการโทรทัศน์ 
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ในปี พ.ศ. 2528 กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมการจัดต้ัง “สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 
11” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐ และไม่มีโฆษณาธุรกิจ ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 เริ่มแพร่ภาพอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ริเริ่มการให้สัมปทานโทรทัศน์บอกรับ

สมาชิก หรือ เคเบ้ิลทีวี แก่บริษัทอินเตอร์เนช่ันแนลบรอดคาสต้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือชินวัตร และในปี พ.ศ. 2533 ได้ให้สัมปทานแก่บริษัทสยามบรอดคาสต้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
หรือ ไทยสกายเคเบ้ิล ในเครือธนายง ซึ่งมีการนําเข้ารายการต่างประเทศหลากหลายรายการ (อุบลรัตน์ ศิริยุว
ศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
จากพฤษภาทมิฬ สู่กระแส “ทีวีเสรี” 
ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงที่เกิด “เหตุการณ์พฤษทมิฬ” เป็นอีกครั้งหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์ของ

โทรทัศน์ไทย ที่ไม่สามารถจะปรับตัวและทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงได้ ในช่วงเวลา
น้ันความน่าเช่ือถือของสื่อโทรทัศน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารตกต่ําอย่างมาก เน่ืองจากสถานีโทรทัศน์ทั้งของรัฐ
และเอกชนปิดก้ันข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ นํามาสู่กระแสการเรียกร้องให้มีการเปิดเสรี
วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งรัฐบาลในสมัยน้ันที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สนองตอบ
กระแสสังคม โดยการประกาศระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535 และได้
ยกเลิกการตรวจเซ็นเซอร์รายการของคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) แต่ให้
สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งตรวจพิจารณาเน้ือหารายการของตนเอง (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
ในช่วงเวลาน้ันเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับแวดวงสื่อโทรทัศน์ ทั้งความเปล่ียนแปลงในด้าน

เน้ือหารายการที่มีการนําเสนอเน้ือหารายการแนวการเมืองเพ่ิมขึ้น สถานีโทรทัศน์บางแห่งเน้นการนําเสนอข่าว
และสารคดี อย่างไรก็ตาม เน้ือหาประเภทบันเทิง โดยเฉพาะรายการละครก็ยังคงเป็นเน้ือหาที่ได้รับความนิยม
ในการนําเสนอจากสถานีโทรทัศน์อยู่ นอกจากพัฒนานาการด้านเน้ือหารายการแล้ว ยังมีพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีเก่ียวกับโทรทัศน์อีกด้วย เช่น การส่งสัญญาณโทรทัศน์รายการต่างๆจากดาวเทียมไทยคมมายังที่อยู่
อาศัยในประเทศไทยโดยตรง การส่งโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกโดยใช้ระบบใยแก้วนําแสง (optical fibre) 
เป็นตัวกลางในการนําคลื่นสัญญาณ และการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟ1 1 สถานี ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
สืบเน่ืองจากการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟ 1 สถานี ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยกลุ่มสยามทีวีแอนด์คอมมูนิเคช่ัน เป็นผู้ชนะประมูลและได้รับสัมปทานกิจการ

                                                            
1
 ระบบยูเอชเอฟ (UHF) เป็นคล่ืนความถี่สูง (Ultra-High Frequency)  
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โทรทัศน์แห่งใหม่ และต้ังช่ือสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ น้ี ว่า “สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ( ITV-Independent 
Television) (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2550) 

 
จากไอทีวี “ทีวีเสรี” สู่ ไทยพีบีเอส “ทีวีสาธารณะ” 
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ก่อต้ังเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 มีคติพจน์หลักคือ “ไอทีวี ทีวีเสรี” การ

เกิดขึ้นของไอทีวีเป็นผลพวงจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ที่สื่อโทรทัศน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นทั้ง 5 ช่อง 
ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และช่อง 11 ไม่ได้ทําหน้าที่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้อง “ทีวีเสรี” ที่จะทําหน้าที่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ประชาชน
ได้รับทราบ รัฐบาลในขณะนั้น คือ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย  จึงได้มีมติจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟ 
1 สถานี โดยให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และได้เปิดให้มีการประมูลเพ่ือ
ดําเนินกิจการโทรทัศน์ช่องใหม่น้ี โดยมีเง่ือนไขการให้สัมปทาน คือ ผู้รับสัมปทานจะต้องมีผู้ถือหุ้น 10 ราย แต่
ละรายต้องมีสัดส่วนหุ้นที่เท่ากัน และต้องมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพ่ือที่จะป้องกันการผูกขาด ใน
ส่วนของเน้ือหาท่ีนําเสนอจะต้องมีสัดส่วนเป็นรายการข่าวและสาระ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 และ รายการบันเทิง 
ไม่เกินร้อยละ 30 (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, 2558ข) ผู้ที่ประมูลได้ คือ กลุ่มสยามทีวีแอนด์คอมมูนิเคช่ัน ใน
เครือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยได้สัมปทานอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2538 

 
ไอทีวีเริ่มเป็นที่ยอมรับจากผู้ชมจากการนําเสนอเน้ือหาข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้น แต่ผลการดําเนิน

กิจการไม่เป็นไปตามเป้านัก โดยไอทีวีต้องประสบกับการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้มีความพยายามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดได้มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์ไอทีวี โดย
ยกเลิกข้อกําหนดในสัญญาสัมปทานแรกเร่ิมที่กําหนดให้ไอทีวีจําเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 10 ราย และแต่
ละรายถือหุ้นเท่าๆ กันไม่เกิน 10% เพ่ือตัดอุปสรรคในการนําไอทีวีเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ผลจากการแก้
ข้อกําหนดดังกล่าว ทําให้มีผู้ถือหุ้นรายใหม่จากบริษัทในเครือชินวัตรเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของไอทีวี ซึ่งการ
เข้ามาบริหารงานของบริษัทในเครือชินวัตรส่งผลดีในแง่การบริหารธุรกิจ แต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการ
นําเสนอเน้ือหาข่าวที่ลดความเข้มข้นลง จากการท่ีกลุ่มทุนจากบริษัทในเครือชินวัตรแทรกแซงฝ่ายข่าวของไอ
ทีวีหลายเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น  

 คําสั่งเปลี่ยนตัวนักข่าวที่ต้ังคําถามถาม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่องการโอนหุ้นบริษัทในเครือ 
ชินวัตร 

 การสั่งไม่ให้ออกอากาศข่าวเร่ืองสนามกอล์ฟอัลไพน์  

 การสั่งให้กองบรรณาธิการยกเลิกการวิเคราะห์ข่าวที่พาดพิงถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เก่ียวกับ
ปัญหาการถือหุ้น ของ นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา  

 การสั่งถอดรายการวิเคราะห์ข่าวการเมือง ที่มีเน้ือหาเปรียบเทียบการทํางานระหว่าง พ.ต.ท.
ทักษิณ และ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, 2558ก) 

 



46 

จากการที่ผู้บริหารแทรกแซงการทํางานของฝ่ายข่าวไอทีวีอย่างหนัก นํามาสู่การออกแถลงการณ์จาก
ฝ่ายข่าวของไอทีวี นําโดยนายเทพชัย หย่อง ผู้อํานวยการฝ่ายข่าว ที่มีเน้ือหาเรียกร้องให้พ.ต.ท.ทักษิณ,  
นายบุญคลี ปลั่งศิริ ผู้บริหารชินคอร์ป และ นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการไอทีวี ยุติการ
ครองงําและแทรกแซงสื่อ นอกจากน้ี กลุ่มนักข่าวไอทีวียังร่วมกันจัดต้ังสหภาพแรงงาน โดยมีการประชุมครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ภายหลังจากการประชุมสหภาพฯเพียงหน่ึงวัน ทางผู้บริหารไอทีวีได้
ออกคําสั่งเลิกจ้างพนักงานจํานวน 23 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ร่วมเคลื่อนไหวกับสหภาพฯ ซึ่งกลุ่ม
นักข่าวที่ถูกเลิกจ้างจํานวน 21 คน จากทั้งหมด 23 คน ย่ืนคําร้องไปยังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) 
นักข่าวกลุ่มน้ีถูกเรียกว่า “กบฏไอทีวี” (ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย, 2558ก) 

 
อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ต้องยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 

เน่ืองจากไม่สามารถจ่ายค่าปรับและค่าสัมปทานค้างจ่ายได้ทันเวลา และกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้ามารับช่วงต่อ
การดําเนินการออกอากาศ โดยใช้คลื่นความถี่เดิม แต่เปลี่ยนช่ือสถานีใหม่เป็น “สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี” ซึ่ง
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีก็ได้ยุติการออกอากาศ และในวันถัดมา คือ 
วันที่ 15 มกราคม 2551 จึงเป็นวันที่เริ่มก่อต้ัง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. หรือที่รู้จักกันในช่ือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อ
สาธารณะที่ไม่แสวงหากําไรแห่งแรกของประเทศไทย (ไทยพีบีเอส, 2558) 

 
สงครามการแข่งขันของสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 
โทรทัศน์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งโดยหลักการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัลมีข้อดีกว่าระบบอนาล็อก คือ ให้ภาพท่ีคมชัดกว่าเดิม ใช้ช่วงคลื่นน้อยลงกว่าเดิมมาก ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็นการใช้ความถี่ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว การใช้ช่วงคลื่นน้อยลงกว่าเดิม ทําให้มี
จํานวนช่องมากกว่า จากเดิมที่มีฟรีทีวี 6 ช่อง คือ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง 11 และ ช่องไทยพีบี
เอส เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัลแล้วมีช่องโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นเป็น 48 ช่อง (Siam Intelligence, 2555) 

 
อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลยังประสบปัญหาหลายประการ รวมถึงคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะองค์กรผู้รับผิดชอบเร่ือง
การเปล่ียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินการเปลี่ยนผ่านระบบ
โทรทัศน์ดิจิทัล ตัวอย่างประเด็นปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่น การดําเนินการแจกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิทัลไม่มีประสิทธิภาพ หมายเลขช่องไม่ได้เรียงตามท่ีประมูลมาได้ ส่งผลให้ผู้รับชมโทรทัศน์เกิดความสับสน 
หาช่องไม่เจอ รวมไปถึงการที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลขาดทุนอย่างหนัก เป็นต้น สามารถกล่าวได้ว่า ใน
ยุคของโทรทัศน์ดิจิทัลจึงเป็นยุคที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายสูงมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2558) 
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 อินเทอร์เน็ต 
พิรงรอง รามสูต (2556ก)  ได้ประมวลพัฒนาการสื่ออินเทอร์เน็ตของประเทศไทยไว้ โดยจากข้อมูล

พบว่า ในปี พ.ศ. 2530 เป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT กับภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย ในยุคแรกเร่ิมของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น การใช้งานยังคงจํากัดอยู่ในสถาบันการศึกษา
ขนาดใหญ่และสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศยังไม่ได้ขยายไปสู่ผู้ใช้งานในวงกว้างเหมือนเช่นปัจจุบัน เพราะ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสมัยแรกๆยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ และความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตยังอยู่ในระดับตํ่า 

 
ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา อินเทอร์เน็ตได้เริ่มถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

หลังจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการต้ังอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2537 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ได้เสนอต่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
(กสท.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ผูกขาดกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างประเทศใน
เวลาน้ันให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานรัฐ 3 หน่วยงานร่วมทุนกัน 
ได้แก่ การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท.) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 จึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้
ก่อต้ังศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center หรือ ITSC) ขึ้น ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย 

 
หลังจากน้ันจึงได้เกิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายอ่ืนๆตามมา ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกัน

ระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ีในช่วงเวลาดังกล่าว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามากขึ้น ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่
สําคัญ คือ การมีไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)2 หรือ เวิร์ดไวด์เว็บ (www) ทําให้ลบข้อจํากัดของอินเทอร์เน็ตใน
ยุคต้นที่เน้ือหาเป็นเพียงตัวอักษรเท่าน้ัน ขณะที่การมีไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) จะทําให้สามารถนําเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบของสื่อประสมได้ รวมถึงการเช่ือมโยง (link) ข้อมูลไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆก็ทําได้ไม่ยาก 

 
ในยุคของไฮเปอร์เทคน้ัน ได้เกิดธุรกิจการให้บริการเน้ือหาอินเทอร์เน็ตขึ้นเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 

2538 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ร่วมกับเนคเทครายงานข่าวการเลือกต้ังปี พ.ศ. 2538 บนเว็บไซต์เนคเทค 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้เปิดให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้น 

 

                                                            
2 ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) คือ ข้อความหรือกลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยมีการนําเสนอแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) โดยการ
นําข้อความที่ใช้ มาเป็นจุดเชื่อมโยง ซึ่งจะมีลักษณะเด่นกว่าข้อความอ่ืน เช่น การขีดเส้นใต้ การเน้นด้วยสี ตัวหนา หรือตัวเอียง เป็นต้น  
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ในช่วงเวลาดังกล่าว โลกออนไลน์ได้มีโอกาสต้อนรับเว็บไซต์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งที่ดําเนินการในเชิง
พาณิชย์และดําเนินการโดยภาคประชาสังคม เช่น เว็บไซต์พันทิป เว็บสนุกดอทคอม เว็บกระปุกดอทคอม 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เว็บไซต์ Thaingo.net เป็นต้น 

 
ต่อมาหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ครั้งสําคัญกับวงการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยระบุว่าคลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และให้มีการจัดต้ังองค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญได้นํามาสู่การออก
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งเน้ือหาในส่วนที่เก่ียวข้องกับสื่ออินเทอร์เน็ตคือ การกําหนดให้มีการจัดต้ัง 
“คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เป็นของรัฐ มาทําหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการออกระเบียบกฎเกณฑ์และการออกใบอนุญาตและ
กํากับดูแลผู้ให้บริการชุมสาย/เกตเวย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณิชย์ (ISPs) ด้วยน่ันเอง 

 
นอกจากน้ี อีกหน่ึงผลพวงจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 คือการออกพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยได้กําหนดให้ ทศท. และ กสท. เตรียมตัวเปลี่ยนผ่านจากรัฐวิสาหกิจเป็น
บริษัทเอกชน โดย ทศท. ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ทศท. คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ กสท. ได้แปร
สภาพเป็น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามทั้งสององค์กรยังมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มี
กระทรวงการคลังถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ และสังกัดกระทรวงใหม่ที่เพ่ิงต้ังขึ้นในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
กระทรวงดังกล่าวคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขยายตัว และมีการแข่งขันทาง

การตลาดสูง ซึ่งผลจากการแข่งขันที่เข้มข้นในขณะนั้นทําให้องค์กรธุรกิจเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตต่างใช้กลยุทธ์
และเทคนิควิธีการต่างๆเพ่ือครอบครองความเป็นเจ้าตลาด 

ในปี พ.ศ. 2545 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน ได้ริเริ่มทําโครงการคอมพิวเตอร์
เอ้ืออาทรและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูก โดยผู้รับผิดชอบคือกระทรวงใหม่ที่รัฐบาลเพ่ิงต้ัง น่ัน
คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงไอซีที ส่งผลให้ราคาคอมพิวเตอร์โดยรวม
และราคาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศลดลง ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
หลังจากปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 

 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การเจริญเติบโตของอินเทอร์เน็ตทั้งในมิติของเทคโนโลยี ความ

หลากหลายของเน้ือหา ตลอดจนศักยภาพของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงเวลา
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ดังกล่าว เว็บไซต์ต่างๆ ได้ถูกพัฒนาเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถร่วมสร้างเน้ือหา ตลอดจน
สามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผ่านเน้ือหาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งการพัฒนาสู่ยุคเว็บ 2.0 มีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) 
มายสเปซ (MySpace) , เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น นอกจากน้ีเทคโนโลยีโทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่างๆ ได้ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้สามารถทําได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ลดข้อจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 
 การเกิดขึ้นของสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) อย่างมาก กล่าวคือ สื่อ
สังคมออนไลน์ ทําให้ผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตเน้ือหาและผู้บริโภคเน้ือหาในเวลาเดียวกัน ทําให้เกิดการผลิต
เน้ือหาร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ด้วยกันเอง ตลอดจนการระดมคนให้ร่วมกัน
ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง นอกจากน้ี เน้ือหาในสื่อสังคมออนไลน์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้เว็บไซต์มาก
ขึ้น เน่ืองจากผู้สร้างเน้ือหาหลักในสื่อสังคมออนไลน์เป็นผู้ใช้ ไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ 
 
2.2 แนวโน้มการหลอมรวมเข้าหากันของสื่อ (media convergence) 
 

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมาในเนื้อหาส่วนที่ 1 ทั้งพัฒนาการด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
และการปรับเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลน้ัน สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลในหลายๆ ด้าน  
รวมถึงในอุตสาหกรรมสื่อ  ในเทคโนโลยีระบบแอนะล็อกน้ัน เน้ือหาสื่อในปริมาณจํากัดถูกส่งผ่านช่องทางที่มี
แบนด์วิธจํากัดไปยังมวลชนผู้บริโภคสื่อ (mass audience) แต่ในระบบดิจิทัลน้ัน  เน้ือหาสื่อที่แทบไม่ถูกจํากัด
ปริมาณสามารถถูกรับส่งโต้ตอบกันระหว่างกลุ่มผู้บริโภคสื่อ (fragmented audience) ในช่องทางบรอด
แบนด์หลากหลายช่องทาง  ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่นน้ีเกิดขึ้นผ่านการจัดวางเส้นแบ่งระหว่าง
กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เสียใหม่  OECD (2013) เสนอว่าความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีน้ีรวมถึง 

 การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ทั้งแบบประจําที่ (fixed broadband) และแบบเคลื่อนที่ 
(mobile broadband) ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลภาพและเสียงได้หลากหลาย 

 อินเทอร์เน็ตทําให้การส่ือสารส่วนบุคคลผ่านบริการโทรคมนาคม (telecommunication) 
กับการสื่อสารสาธารณะผ่านการแพร่ภาพกระจายเสียง (broadcasting) ไม่สามารถแบ่งแยก
ออกจากกันได้ชัดเจนดังเดิม 

 การจําแนกเน้ือหาของสารว่าเป็นข้อมูล เสียง หรือภาพ กลายเป็นเรื่องล้าสมัย 

 อุปกรณ์สําหรับบันทึก ส่งและรับสาร ทางด้านโทรคมนาคมกับทางด้านการแพร่ภาพกระจาย
เสียง มิได้แตกต่างกันอีกต่อไป 

 



50 

แนวโน้มการหลอมรวมเข้าหากันของสื่อ (media convergence) เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีเหล่าน้ี  และทําให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ 
 
ความแพร่หลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค (consumer electronics) 

 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค (consumer electronics) คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้

สําหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  จํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์  ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ และแบบ
โน้ตบุ้คที่พกพาได้มีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นมาก  ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2557 พบว่า จํานวน
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะสูงกว่า 20 ล้านคน และจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน้ตบุ้
คสูงกว่า 10 ล้านคน  ประเด็นที่ควรต้ังข้อสังเกตในที่น้ี คือจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน้ตบุ้คน้ัน
เพ่ิมสูงขึ้นกว่า 50 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
 

ภาพท่ี 2.1 จํานวนผู้ใชค้อมพิวเตอรส์่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ โน้ตบุ้ค 

 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
 
นอกจากน้ี ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ัน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) น้ันเป็นที่นิยมเพ่ิมมากขึ้นมาก  ข้อมูลจากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติล่าสุดในปี 2557 พบว่า  จํานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้นจนสูงกว่าจํานวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน้ตบุ้ค โดยเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าตัวในระยะเวลา 3 ปี  ขณะที่จํานวนผู้ใช้แท็บเล็ตก็
เพ่ิมขึ้นอย่ารวดเร็วเช่นเดียวกัน 
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ภาพท่ี 2.2 จํานวนผู้ใชค้อมพิวเตอรส์่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ โน้ตบุ้ค 
โทรศัพท์มือถือแบบสมารท์โฟน และแท็บเล็ต 

 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

 
ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้  ทํา

ให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว  ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2557 พบว่า  
จํานวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้ันสูงกว่า 20 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการ
เพ่ิมขึ้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทุกประเภทจะเพ่ิมขึ้นไม่ถึงเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

ภาพท่ี 2.3 การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
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การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้นมาก เป็นทั้งโอกาสและแรงบีบให้ผูผ้ลิตสื่อด้ังเดิม (traditional 
media) ต้องปรับตัวโดยการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง  โดยเฉพาะการเปิดเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่เน้ือหา  การใช้
โซเชียลมีเดีย  ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์สาํหรับโทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
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ตารางที่ 2.1 การปรับตัวเขา้หาสื่อใหม่ของผู้ประกอบกิจการสถาน ี
 
หมายเลข

ช่อง 
โลโก้ ชื่อช่อง หน่วยงาน ช่องทางเว็บไซต์สําหรับรับชมรายการ 

บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม 

ช่อง 10 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร http://www.tvparliament.net/ 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ช่อง 13 3 Family บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด http://www.krobkruakao.com/ 

ช่อง 14 MCOT Kids & Family บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
http://mcot-

web.mcot.net/mcotfamily/ 

ช่อง 15 

 

สถานีโทรทัศน์ LOCA บริษัท ไทยทีวี จํากัด http://www.tvpoolonline.com/ 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

ช่อง 16 TNN24 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด http://www.tnnthailand.com/ 
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หมายเลข
ช่อง 

โลโก้ ชื่อช่อง หน่วยงาน ช่องทางเว็บไซต์สําหรับรับชมรายการ 

ช่อง 17 

 

ไทยทีวี บริษัท ไทยทีวี จํากัด http://www.tvpoolonline.com/ 

ช่อง 18 นิวทีวี (NEW TV) บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด http://www.newtv.co.th/ 

ช่อง 19 

 

สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด http://www.springnews.co.th/ 

ช่อง 20 

 

Bright TV บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด http://www.brighttv.co.th/ 

ช่อง 21 

 

VOICE TV บริษัท วอยซ์ ทีวี จํากัด http://www.voicetv.co.th/ 

ช่อง 22 

 

Nation TV บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด http://www.nationtv.tv/ 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 
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หมายเลข
ช่อง 

โลโก้ ชื่อช่อง หน่วยงาน ช่องทางเว็บไซต์สําหรับรับชมรายการ 

ช่อง 23 

 

เวิร์คพอยท์ ทีวี บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด http://workpointtv.com/ 

ช่อง 24 
 

True 4 U (ทรูโฟร์ยู) บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จํากัด http://true4u.truelife.com/ 

ช่อง 25 GMM Channel บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด http://gmm25.com/ 

ช่อง 26 

 

NOW บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด http://www.now26.tv/ 

ช่อง 27 8 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด http://www.thaich8.com/ 

ช่อง 28 3 SD บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด http://www.krobkruakao.com/ 
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หมายเลข
ช่อง 

โลโก้ ชื่อช่อง หน่วยงาน ช่องทางเว็บไซต์สําหรับรับชมรายการ 

ช่อง 29 
โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 

29) 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด http://mono29.mthai.com/ 

บริการทางธุรกิจ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 

ช่อง 30 MCOT HD บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) http://www.mcot.net/tv/mod9 

ช่อง 31 One บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด http://www.onehd.net/ 

ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด http://www.thairath.tv/ 

ช่อง 33 3 HD บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 
http://www.thaitv3.com/ 

http://www.krobkruakao.com/ 

ช่อง 34 

 

Amarin TV HD บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จํากัด http://www.amarintv.com/ 
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หมายเลข
ช่อง 

โลโก้ ชื่อช่อง หน่วยงาน ช่องทางเว็บไซต์สําหรับรับชมรายการ 

ช่อง 35 7 HD บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด http://www.ch7.com/ 

ช่อง 36 พีพีทีวี (PPTV) 
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 

จํากัด 
http://www.pptvthailand.com/ 
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ตารางที่ 2.2 การปรับตัวเขา้หาสื่อใหม่ของผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุ 
คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุ ช่องทางการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ 
87.5 http://www.radioparliament.net/ 
88 http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm88.html 
88.5 http://www.sabaidee-radio.com/onair.html 
89 http://www.chill89.fm/ 
89.5 http://www.895sweet.com/ 
90 http://www.90rakthai.com/ 
90.5 http://radio.nationchannel.com/ 
91 http://www.fm91bkk.com/ 
91.5 http://www.freszfm.com/ 
92 http://www.moeradiothai.net/ 
92.5 http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm925.html 
93 http://www.coolism.net/ 
93.5 http://www.935hd1.com/ 
94 http://www.efm.fm/ 
94.5 http://www.luktungeasy.com/ 
95 http://mcot-web.mcot.net/radio/95 
95.5 http://listen.becteroradio.com/hitz.html 
96 http://www.smmsport.com/radio/ 
96.5 http://mcot-web.mcot.net/radio/965 
97 http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-fm97.html 
97.5 http://www.seedmcot.com/ 
98 http://listen.becteroradio.com/virginstar.html 
98.5 http://www.iradiofm.net/click985 
99 http://mcot-web.mcot.net/radio/99 
99.5 http://www.trs995.com/ 
100 http://www.js100.com/live/ 
100.5 http://mcot-web.mcot.net/radio/1005 
101 http://www.vr1media.com/ 
101.5 http://www.curadio.chula.ac.th/ 
102 http://radio.nationchannel.com/ 
102.5 http://www.iradiofm.net/get1025 
103 http://www.103likefm.com/ 
103.5 http://www.iradiofm.net/fmone1035 
104  
104.5 http://www.iradiofm.net/loveradio1045 
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คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุ ช่องทางการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ 
105 http://www.homeradio1.com/ 
105.5 http://listen.becteroradio.com/eazy.html 
106 http://www.106familynews.com/home.php 
106.5 http://www.greenwave.fm/ 
107 http://www.met107.fm 
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ตารางที่ 2.3 การปรับตัวเขา้หาสื่อใหม่ของผู้ผลิตหนังสอืพิมพ ์
หนังสือพิมพ์ ช่องทางเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย 

เฟซบุ้ค ผู้ติดตาม ทวิตเตอร์ ผู้ติดตาม 
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/ https://www.facebook.com/ThairathFan 2.6 ล้าน https://twitter.com/Thairath_New

s 
7.6 แสน 

เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/ https://www.facebook.com/dailynewsonlinefan 4.6 แสน https://twitter.com/dailynewstwit 1.6 แสน 
ข่าวสด http://www.khaosod.co.th/ https://www.facebook.com/khaosod 5.8 ล้าน https://twitter.com/KhaosodOnli

ne 
5.1 หมื่น 

มติชน http://www.matichon.co.th/ https://www.facebook.com/MatichonOnline 3.7 แสน https://twitter.com/MatichonOnli
ne 

3.2 แสน 

คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/ https://www.facebook.com/komchadluek.become.a.f
an 

8.6 แสน https://twitter.com/kom_chad_lu
ek 

1.4 แสน 

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ รายวัน 
ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/ https://www.facebook.com/ASTV.manager.LIVE 7.7 แสน https://twitter.com/ASTVManager 3.7 หมื่น 
กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/ https://www.facebook.com/bangkokbiznews24 1.3 แสน https://twitter.com/NOW26_ktne

ws 
4.1 แสน 

Post Today http://www.posttoday.com/ https://www.facebook.com/Posttoday 2.3 ล้าน https://twitter.com/PostToday 5.3 หมื่น 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ ราย 3 วัน 
ประชาชาติ
ธุรกิจ 

http://www.prachachat.net/ https://www.facebook.com/PrachachatOnline 6.6 แสน https://twitter.com/prachachat 7 หมื่น 

ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/ https://www.facebook.com/thansettakij 3.9 หมื่น https://twitter.com/Thansettakij 4.7 หมื่น 
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2.3  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน 
 
มาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2558 บัญญัติให้มีสภา

ปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ รวมถึงด้านสื่อสารมวลชน  
ปัจจุบัน (มิถุนายน 2558) ประเด็นการปฏิรูปสื่อในสภาปฏิรูปแห่งชาติน้ันอยู่ภายใต้การดําเนินการโดย
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคืบหน้าสําคัญในการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการชุดน้ี คือ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นย่อย 
10 ประเด็น  เช่น  ประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น  และประเด็น
ความเป็นอิสระของสื่อมวลชน  เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ดี  ความพยายามในการปฏิรูปสื่อดังกล่าวมิได้เพ่ิงเกิดขึ้น  หากแต่กระบวนการการปฏิรูปสื่อ

น้ันมีพัฒนาการมาโดยตลอด  การปฏิรูปสื่อซึ่งเป็นคลื่นลูกแรกเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองในเดือนพฤษภาคม 2535  เมื่อภาคส่วนต่างๆ ของสังคมผลักดันการปฏิรูปสื่อให้เป็นวาะแห่งชาติ  
และนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายเหตุการณ์  รวมถึงการบัญญัติเน้ือหาว่าด้วยการปฏิรูปสื่อไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นคร้ังแรก  บทบัญญัติดังกล่าวได้แก่ มาตรา 39 ถึง 41 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  ซึ่งส่งผลต่อวิวัฒนาการและสถานภาพของสื่ออย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 

 พัฒนาการการกํากับดูแลสื่อในอดีต 
o ยุคคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) (พ.ศ.2518-

2535) 
ช่วงหลังปี 2500 เป็นยุคที่กิจการวิทยุและโทรทัศน์มีการกระจายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่

ประสบปัญหาด้านการควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ  รวมถึงการจัดต้ังสถานีที่ไม่ได้รับการอนุญาต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการวิทยุที่เน้นการเปิดให้เอกชนเข้ามากอบโกยรายได้ผ่านการโฆษณาเพียงอย่างเดียว  
จนเกิดข้อเรียกร้องให้มีการควบคุมมาตรฐานของกิจการสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์  จอมพลถนอม กิตติขจร ใช้จึง
ใช้อํานาจเด็ดขาดสั่งห้ามโฆษณาทางวิทยุจนบางสถานีต้องปิดตัวไป (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2539) 

 
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่นักศึกษาและประชาชนสามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการของ

จอมพลถนอมลงได้ บรรยากาศทางการเมืองจึงเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  สื่อมวลชนต่างๆ 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอม
พลถนอม กิตติขจร รวมถึงครอบครัวในกิจการวิทยุกระจายเสียง ประกอบกับบทบาทของสื่อมวลชนที่มักถูกใช้
ในการเป็นเครื่องมือของรัฐในการบิดเบือนข้อมูลเพ่ือป้ายสีต่อศัตรูทางการเมืองของตนโดยเฉพาะนักศึกษา  
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กระแสดังกล่าวได้พัฒนาเป็นข้อเรียกร้องให้จัดระเบียบใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดการคอร์รัปช่ันหรือถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ
ดังเช่นในรัฐบาลเผด็จการ  รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังหลังปี 2517 ซึ่งมี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็น
นายกรัฐมนตรี จึงปรับปรุงระบบวิทยุและโทรทัศน์ โดยการออกระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 และจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ขึ้นเพ่ือ
ควบคุมดูแลอนุญาตการจัดต้ังสถานีและควบคุมเน้ือหา 

 
ตามระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 น้ัน  กบว. บริหารโดยคณะ

กรรมการบริหารซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการคนอ่ืนๆ อีก 16 คน น้ันมาจาก
ข้าราชการระดับอธิบดี (กรมประชาสัมพันธ์ 2 คน กรมไปรษณีย์ โทรเลข 2 คน กรมตํารวจ และกรมประมวล
ข่าวกลาง อย่างละ 1 คน ) เลขาธิการคณะกรรมการหรือสภาจากภาครัฐ (สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างละ 1 คน) ผู้บังคับบัญชากองทัพทุกเหล่าทัพ (เสนาธิการทหาร กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ อย่างละ 1 คน) และผู้แทนตามแต่ละหน่วยงานที่กําหนด (สํานักนายกรัฐมนตรี 2 
คน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงต่างประเทศ อย่างละ 1 คน)  ทั้งน้ี กบว. มีหน้าที่หลายประการ  
รวมท้ัง (1) การกําหนดเง่ือนไขและวิธีการพิจารณาและอนุญาตจัดต้ังหรือย้ายสถานี  (2) การกําหนด
หลักเกณฑ์ในการดําเนินการโฆษณา และการบริหารธุรกิจในการดําเนินรายการ  (3) การกําหนดเวลาในการ
ออกอากาศรายการ  และ (4) การให้คําแนะนํา ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยเพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นระเบียบ 

 
อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการชุดน้ีไม่สามารถจัดระเบียบวิทยุและโทรทัศน์ได้ครบถ้วนตาม

เป้าประสงค์ของการจัดต้ัง  เพราะ กบว. ไม่มีอํานาจอย่างแท้จริง  ตัวอย่างเช่น การจัดต้ังสถานีวิทยุของส่วน
ราชการต่างๆ โดยเฉพาะกองทัพยังดําเนินภายในหน่วยงานดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ทําให้ กบว. ไม่สามารถเข้า
ไปตรวจสอบได้ กบว. จึงทําหน้าที่เพียงเซนเซอร์เพ่ือควบคุมเน้ือหาบนสื่อต่างๆ โดยเฉพาะรายการโฆษณา 
ละคร และภาพยนตร์ เพ่ือไม่ให้มีการแสดงความเห็นการเมืองในทางวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 

 
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กบว. มีการเซนเซอร์เน้ือหาที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในสื่อ

ต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิม เน่ืองจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินออกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับ
ที่ 15 และ 17 (หรือ ปร. 15 และ 17 ซึ่งภายหลังได้ถูกยกเลิกในปี 2537) อันส่งผลให้ควบคุมการดําเนินงาน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นไปอย่างเข้มงวดมากข้ึน  โดยให้เหตุผลว่าจําเป็นต้องมีการ
ควบคุมเน้ือหาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริมสถาบันกษัตริย์ ปกป้องการกระทําของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ส่วนสําคัญคือป้องกันมิให้มีการนําเสนอเน้ือหาที่เป็นการ “…ส่งเสริมลัทธิคอมมิวนิ
สต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน หรือที่กระทบกระเทือนต่อความม่ันคง
แห่งชาติ...” อย่างเคร่งครัด และกําหนดว่า “รายการความรู้ การปาฐกถา การอภิปราย สนทนา สัมภาษณ์หรือ
การแสดงที่เก่ียวกับการเมืองหรือพาดพิงถึงการเมือง ให้ทางสถานีทําการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า เว้นแต่เป็นราย
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การที่คณะกรรมการอนุมัติ” (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ ศศิธร ยุวโกศล, 2546) คําสั่งดังกล่าวน้ันส่งผล
ให้ กบว. สามารถควบคุมเน้ือหาไม่ใช่แค่เฉพาะข่าวเท่าน้ัน แต่ยังควบคุมเน้ือหาได้ทุกลักษณะต้ังแต่การให้
ความรู้ ข่าว ปาฐกถา ความบันเทิง ตลอดจนการโฆษณา 

 
กล่าวโดยสรุปแล้ว กบว. ทําหน้าที่ เป็นเพียงผู้เซนเซอร์ควบคุมดูแลเนื้อหาที่เ ก่ียวข้องกับการ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเท่าน้ัน  เพราะยังคงจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความเห็น  สถานภาพ
ของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงยังไม่สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสังคม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และควบคุมได้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกใช้
เป็นเคร่ืองจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียเอง ที่เลวร้ายไปกว่าน้ัน กบว.ย่ิงทําให้ความเข้มข้นในการ
ควบคุมมีมากขึ้นอีกด้วย 

 
o ยุคคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) (พ.ศ. 

2535-2540) 
ในเวลาต่อมา  การเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นอีกครั้ง คือมีการรัฐประหารโดยคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ รสช. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 จึงมีการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนมีนาคม 2535  โดยพรรคที่ชนะการ
เลือกต้ังคือพรรคสามัคคีธรรม  อย่างไรก็ตาม  หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมมิได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
เน่ืองจากถูกสงสัยว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติด  พลเอกสุจินดา  คราประยูร จึง ‘ตระบัดสัตย์เพ่ือชาติ’ โดยรับ
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  ทั้งที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้าว่าจะไม่รับตําแหน่งดังกล่าว  นําไปสู่ความคับข้องใจของ
มวลชน และเกิดการชุมนุมประท้วงคร้ังใหญ่ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2535  รัฐบาลจึงส่งทั้งกําลังทหารและ
ตรวจเข้ากระชับพ้ืนที่และปราบปรามประชาชนที่ถนนราชดําเนิน  ขณะที่ในส่วนของสื่อน้ัน  รัฐพยายามใส่ร้าย
สร้างความไม่ชอบธรรมแก่การชุมนุมประท้วงของประชาชน เช่นควบคุมให้สื่อเสนอภาพเฉพาะการทําลาย
ทรัพย์สินของทางราชการของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง  แต่สื่อมวลชนต่างชาติ  โดยเฉพาะ CNN และ BCC แสดง
ความรุนแรงที่ทหารยิงปืนใส่ประชาชน 

 
หลังจากเหตุการณ์สงบลง แกนนําทางสังคม นักวิชาการ รวมถึงนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กร

พัฒนาเอกชนต่างๆ ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะระบบวิทยุโทรทัศน์เพ่ือให้มี
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและความคิดเห็นมากขึ้น รัฐบาลรักษาการซึ่งมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจาก
สาระสําคัญของระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2530  ทั้งน้ี สาระสําคัญของการปฏิรูปสื่อ
ครั้งน้ี มีดังน้ี 
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(1) ให้มีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) หรือ National 
Broadcasting Commission ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 17 คน (เท่ากับ กบว.) โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 7 คน (ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมไปรษณีย์ โทรเลข อธิบดี
กรมการปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 3 คน และผู้แทนองค์การเอกชนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 5 คน (ด้าน
สตรีและเด็ก 1 คน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน และด้านการพัฒนา 3 คน) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
คณะกรรมการ กกช. ชุดน้ีแตกต่างจาก กบว. เน่ืองจากมีสัดส่วนกรรมการที่มาจากภาคประชาชน
มากขึ้น 

(2) ยกเลิกการตรวจสอบเน้ือหารายการดังเช่นที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ยังมี กบว. โดยให้แต่ละสถานี
ดําเนินการตรวจพิจารณากันเองภายใน 

(3) วาง ข้อ กําหนดเรื่ องการโฆษณา   โดย  กกช .  กําหนดเวลาในการโฆษณาทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โฆษณาไว้ไม่เกินช่ัวโมงละ 10 นาที ซึ่งขยายกว่าในยุคก่อน 

(4) กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบ ประกอบด้วย 5 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ ให้สถานีช้ีแจง
เป็นลายลักษณ์อักษร ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร สั่งระงับรายการที่เข้าเง่ือนไขฝ่าฝืน เพิกถอน
ใบอนุญาต และสั่งปิดสถานี 

(5) ยกเลิก ปร. 15 และ ปร. 17 เพ่ือผ่อนคลายสภาพความเข้มงวดของการควบคุมสิทธิเสรีภาพของ
สื่อ 

 
อาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปสื่อหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ทําให้ยุค “ประชาธิปไตยเบ่งบาน” เกิดขึ้น

อีกครั้ง  ทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีการเปิดกว้างมากข้ึน นักวิทยุ นักโทรทัศน์ นักวิชาการ 
ปัญญาชน รวมถึงประชาชนทั่วไปต่างมีความกระตือรือร้นอย่างย่ิงในการนําเสนอและแลกเปลี่ยนข่าวสารความ
คิดเห็นต่างๆ  ทั้งทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในท่ีสาธารณะอย่างเต็มที่ ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ก็ตาม  บรรยากาศช่วงน้ันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สื่อต้อง
ปรับตัวครั้งสําคัญ 

 
อย่างไรก็ตาม ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 ยังไม่สามารถกํากับดูแล

ให้สื่อวิทยุโทรทัศน์ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอข่าวสารท่ีเป็นจริง และเผยแพร่รายการที่มีคุณภาพ
ได้  เน่ืองจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ยังไม่ได้เป็นอิสระจากรัฐอย่างแท้จริง เพราะต้องพ่ึงสัมปทานของรัฐ ทําให้
สื่อต่างๆ ต้องคํานึงถึงความอยู่รอดของตน บนพ้ืนฐานของการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนเองอย่าง
เหมาะสม  เพ่ือการปรับตัวต่อการพ่ึงพิงอิทธิพลของรัฐดังกล่าว ทําให้สื่อยังคงต้องเซนเซอร์ตัวเองอยู่ไม่มากก็
น้อย เพ่ือมิให้ถูกถอนรายการหรือถูกถอนสัมปทานน่ันเอง 
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การทํางานของ กกช. น้ันเน้นหนักไปที่การกํากับและเซนเซอร์เน้ือหารายการ  การตรวจสอบ
มาตรฐานภาษาไทย  หรือการเฝ้าฟังระวังรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่อาจเข้าเง่ือนไขที่ผิดกฎหมาย  แต่ยังไม่
สามารถดูแลเน้ือหาเพ่ือกําหนดให้เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มประชาชนต่างๆ ได้  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
สถานีบางแห่งขึ้นกับหน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจในทางปฏิบัติเหนือกว่า กกช. เช่น กองทัพ (สถานีโทรทัศน์
ช่อง 5) หรือกรมประชาสัมพันธ์ (อสมท.) ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ีมักได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมาย ทําให้ กกช. ไม่
สามารถสั่งการให้หน่วยงานเหล่าน้ีปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวน้ี กกช. จึงยังคง
ทําหน้าที่เพ่ือตอบสนองรัฐต่อไป  โดยเฉพาะด้านการเซนเซอร์และควบคุมเน้ือหาที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2545) 

 
เน่ืองจากปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา  ทําให้ กกช. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ประชาชนที่หลากหลายได้  รวมถึงประเด็นความอิสระจากรัฐที่ยังทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อไม่มี
ประสิทธิภาพ  สังคมจึงมีการต้ังคําถามเพ่ือแสวงหาแนวทางในการปฏิรูปสื่อที่เหมาะสมอีกคร้ัง จนกระทั่งในปี 
2540 กระแสการปฏิรูปการเมืองในภาพกว้างช่วยเสริมแรงให้การปฏิรูปสื่อมีความเป็นไปได้ และได้รับการ
สนับสนุนจากหลายภาคส่วนมากขึ้น 
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ส่วนท่ี 3 โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (new media) 

 
 

ปัญหาสําคัญเก่ียวกับโครงสร้างตลาดสื่อน้ัน อยู่ที่อํานาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์
และวิทยุรายใหญ่ที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน  และโครงสร้างตลาดหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ตกอยู่ในสภาวะที่มีการกีดกันโดยธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงที่ผ่านมาน้ัน  โครงสร้างตลาดสื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก  จากการก่อเกิดและแพร่กระจายของวิทยุชุมชน และวิทยุธุรกิจท้องถิ่น และการ
ขยายตัวของเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม  รวมถึงทีวีดิจิทัล  รวมถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของสื่อใหม่ 
(new media) อันเน่ืองมาจากแนวโน้มการหลอมรวมเข้าหากันของสื่อ (media convergence) และความ
แพร่หลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค (consumer electronics)  แนวทางการปฏิรูปด้านการ
กํากับดูแลจึงมิได้จํากัดเฉพาะตลาดสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์  หากแต่ต้องให้ความสําคัญกับตลาด
สื่อใหม่มากขึ้น 
 

ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใจโครงสร้างตลาดสื่อ (media market structure)  เราจะต้องเข้าใจระบบ
สื่อโดยรวม (media system structure) ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นเจ้าของสื่อ (media ownership) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับฝ่ายต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริโภคสื่อ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจจัด
จําหน่ายและเผยแพร่ (distribution) บุคลากรสื่อ หน่วยงานกํากับดูแล รัฐ ประชาชน หน่วยงานกํากับดูแล
ตนเอง (self-regulatory body) เช่น สภาวิชาชีพ (professional body) และกลุ่มประชาสังคมต่างๆ 

 
ในส่วนของโครงสร้างตลาดสื่อ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของโครงสร้างของระบบสื่อ  รายงานฉบับน้ีจะศึกษา

โครงสร้างตลาด (market structure) ของสื่อแต่ละประเภท  ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ 
(new media) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรม (conduct) ของสื่อ ซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ 
(performance) ของระบบสื่อที่แตกต่างกันออกไป   อาทิ สื่อที่รัฐเป็นเจ้าของมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมใน
การผลิตสารสนเทศที่แตกต่างจากส่ือเอกชน ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในลักษณะที่แตกต่างกัน    ใน
ทํานองเดียวกัน สื่อที่ผูกขาดย่อมมีพฤติกรรมและผลกระทบต่อสังคมแตกต่างไปจากส่ือในระบบที่แข่งขัน ทั้ง
ในด้านคุณภาพของเน้ือหา  ความหลากหลายของความคิดเห็นและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น 

 
เน้ือหาของโครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อในส่วนน้ีจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน  ส่วนแรก เป็น

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  ส่วนที่สอง จะอธิบายโครงสร้างตลาดของสื่อด้ังเดิม (traditional media) และ
ผลประกอบการ  ส่วนที่สาม จะอภิปรายผลกระทบของการเติบโตแบบก้าวกระโดดของสื่อใหม่ (new media) 
ที่มีต่อโครงสร้างตลาดสื่อด้ังเดิม  และ ส่วนสุดท้าย เป็นสรุปและข้อเสนอเพ่ือการกํากับดูแลสื่อแบบหลอมรวม 
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3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
ในหัวข้อโครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (new media) น้ี  แนวคิดและ

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่ผู้ทําการศึกษาจะใช้เพ่ือการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของสื่อต่างๆ น้ัน แบ่งออกเป็น 2 
แนวคิด  ได้แก่  กรอบวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ประพฤติกรรม และผลลัพธ์ และห่วงโซ่อุปทานแนวด่ิง 
 

 กรอบวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ประพฤติกรรม และผลลัพธ์ (S-C-P framework) 
การผลิตเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นสินค้าและบริการ โดยมีหน่วยผลิต (firm) 

ทําหน้าที่ในการผลิตดังกล่าว  หน่วยผลิตที่ผลิตสินค้า/บริการ ในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สําหรับ
ตลาดใดตลาดหน่ึง จะถูกเรียกรวมกันเป็นอุตสาหกรรม (industry) ในอุตสาหกรรมสื่อน้ันประกอบด้วยหน่วย
ผลิตหลากหลายซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป  แต่สิ่งที่เป็นจุดร่วมของหน่วยผลิตเหล่าน้ีคือการมีส่วนร่วมใน
ตลาดสื่อ ทั้งการผลิต (production) การรวมกันเป็นชุด (packaging) และการกระจายสินค้า/บริการ 
(distribution) ทั้งน้ี โดยส่วนใหญ่แล้ว หน่วยผลิตที่เก่ียวข้องกับสื่อน้ันเป็นหน่วยผลิตเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ 
เป็นหน่วยผลิตที่ดําเนินการผลิตโดยมุ่งหวังกําไรสูงสุด (profit maximization) เป็นสําคัญ  แม้ว่าจะมี
ข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น สถานีโทรทัศน์สาธารณะ เป็นต้น (Doyle, 2013: 4-5) 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมน้ันมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 

(performance) จากประพฤติกรรม (conduct) ของหน่วยผลิตเหล่าน้ีภายใต้โครงสร้างตลาด (structure) 
แบบต่างๆ  เช่น ภายใต้โครงสร้างตลาดที่มีการจํากัดการแข่งขัน  หน่วยผลิตอาจมีประพฤติกรรมแบบผู้ผูกขาด
โดยต้ังราคาสินค้า/บริการ สูงกว่าในตลาดที่มีการแข่งขัน  และส่งผลเสียต่อตลาด เป็นต้น  ทั้งน้ี แม้ว่าจะมี
แนวคิดใหม่ๆ ที่โต้แย้งกรอบความคิดน้ีอยู่พอสมควร  แต่กรอบความคิดน้ียังสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในตลาดได้  ซึ่งผู้ทําการศึกษาจะใช้กรอบความคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสื่อ
ในหัวข้อน้ี 
 

 ห่วงโซ่อุปทานแนวด่ิง (vertical supply chain) 
การผลิตสินค้าหรือบริการใดๆ ในระบบเศรษฐกิจมักมีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน  โดยทั่วไปแล้ว 

ขั้นตอนในการผลิตเหล่าน้ีสามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ตามลําดับในกระบวนการผลิต ซึ่งเร่ิมจากการผลิตใน
ระดับต้นนํ้า (upstream) จนกระทั่งสิ้นสุดลงในการผลิตระดับปลายนํ้า (downstream) การแบ่งแยกขั้นตอน
ในการผลิตโดยใช้แนวคิดเร่ืองห่วงโซ่อุปทานแนวดิ่ง (vertical supply chain) เช่นน้ีทําให้สามารถทําความ
เข้าใจลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้น  รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ
งานศึกษาฉบับน้ี 
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ในอุตสาหกรรมสื่อน้ัน  ห่วงโซ่อุปทานแนวดิ่งซึ่งเช่ือมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคอาจแบ่งอย่างคร่าวๆ ออก
ได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การผลิต (production) (2) การรวมกันเป็นชุด (packaging) และ (3) การ
กระจายสินค้า/บริการ (distribution) (Doyle, 2013: 19-22) โดยเริ่มต้นจากการผลิตเน้ือหารายการ 
(content) โดยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ หรือนักข่าว  ก่อนที่จะถูกนํามารวมไว้ด้วยกันโดยผู้ให้บริการ
ช่องรายการ เพ่ือเตรียมเผยแพร่หรือออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ หรือตีพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์  และ
กระจายสินค้า/บริการ น้ันๆ ผ่านผู้ให้บริการโครงข่าย (network provider) และสิ่งอํานวยความสะดวก 
(facility provider) ไปยังผู้รับชมและรับฟังในกรณีของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ  และสายส่งในกรณีของ
หนังสือพิมพ์ 
 
3.2  โครงสร้างตลาดของสื่อด้ังเดิม (traditional media) 
3.2.1  โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุ 
 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-
2559) น้ัน มุ่งเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบ
ดิจิทัล  เพ่ือให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในส่วนของกิจการกระจายเสียงน้ัน  ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวช้ีวัดจาก “การออกประกาศแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิทัล” เป็นการจัดทําแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงในภาพรวมแทน  เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  โดยให้ยังคงมีการรับส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก 

 
เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไปสู่การรับส่งสัญญาณใน

ระบบดิจิทัลตามที่กล่าวมาข้างต้น  ดังน้ัน ในรายงานฉบับน้ีจึงจะวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุเฉพาะการ
ประกอบธุรกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบแอนะล็อก ได้แก่ การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ 
AM (Amplitude Modulation) และระบบ FM (Frequency Modulation) เท่าน้ัน 
 

 จํานวนผู้ใช้และถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 
จากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2555) ที่ออกโดย กสทช. เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 

2555 ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหม่และได้กําหนดแนวทางการเรียกคืน
คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ 3 กรณี  คือ  

1) ในกรณีของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่อนุญาต ให้สัมปทาน หรือทําสัญญาให้ผู้อ่ืนนําคลื่นความถ่ีไป
ใช้ในการประกอบกิจการจะต้องคืนคลื่นความถ่ีเมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต อายุสัมปทาน หรืออายุของสัญญา 

2) ในกรณีของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และได้มีการกําหนดอายุให้คืนคลื่นความถ่ี ต้อง
ดําเนินการคืนคลื่นความถ่ีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
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3) ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดอายุการใช้งานคลื่นความถ่ีไว้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่คืนคลื่น
ความถี่ตามเวลาที่ กสทช.กําหนด ซึ่งกสทช.จะกําหนดเวลาให้คืนคลื่นความถี่โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
และความจําเป็นของการประกอบกิจการควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนของกิจการกระจายเสียงได้กําหนดให้คืนคลื่น
ความถี่ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560) นับจากวันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ 

 
อย่างไรก็ตาม  สถานภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยกว่า 506 สถานีทั่วประเทศ ซึ่ง

แบ่งเป็นวิทยุระบบ FM จํานวน 313 สถานี และวิทยุระบบ AM 193 สถานี ยังคงมีภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็น
ผู้ถือครองคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามในบทเฉพาะกาล มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้
บังคับสามารถประกอบกิจการได้ต่อไปจนถึงวันที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ใช้บังคับ โดยจะต้องจัดทําแผนประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือขอรับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐโดยคํานึงถึงความจําเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่ และในมาตรา 75ของ
พระราชบัญญัติเดียวกันน้ี ที่ระบุว่าผู้ที่ได้รับอนุญาต ได้สัมปทานหรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้
บังคับสามารถดําเนินกิจการต่อได้จนกว่าจะสิ้นสุดการอนุญาต หรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  โดยภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลท่ีถือครองคลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมจะต้องแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลื่น
ความถี่ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทาน 
หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เป็นเง่ือนไขของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน ต่อคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในบทเฉพาะกาล ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 82 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

 
ในปัจจุบัน มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ถือครองคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียง

จํานวน 27 หน่วยงาน ดังน้ี 
1. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
2. กรมประชาสัมพันธ์ 
3. กองทัพบก 
4. กองทัพอากาศ 
5. กองทัพเรือ 
6. กองบัญชาการกองทัพไทย 
7. กรมการพลังงานทหาร 
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8. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
9. สํานักงาน กสทช. 
10. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
11. สํานักพระราชวัง 
12. กรุงเทพมหานคร 
13. กรมเจ้าท่า 
14. กรมส่งเสริมการเกษตร 
15. กรมอุตุนิยมวิทยา 
16. กรมประมง 
17. กระทรวงการต่างประเทศ 
18. กระทรวงศึกษาธิการ 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
20. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
22. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
23. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
25. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ 
27. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
หากพิจารณาแยกตามระบบการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงจะพบว่า  ในการส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงระบบ AM น้ัน  หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมากที่สุด ได้แก่ กองทัพบก และกรม
ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้และถือครองคลื่นความถ่ีระบบ AM จํานวน 78 และ 57 ช่องสถานี
ตามลําดับ  คดิเป็นประมาณร้อยละ 40 และ 30 ของจํานวนช่องสถานีทั้งหมดในระบบ AM ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 3.1 หน่วยงานท่ีได้รบัอนุญาตให้ใช้และถือครองคลืน่ความถ่ีระบบ AM 

 
 
ขณะท่ีในการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบ FM น้ัน  หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมากที่สุด ได้แก่ 

กรมประชาสัมพันธ์  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  และกองทัพบก โดยได้รับอนุญาตให้ใช้และถือครองคลื่น
ความถี่ระบบ FM จํานวน 88  60  และ 49 ช่องสถานีตามลําดับ  คิดเป็นประมาณร้อยละ 28  19 และ 16 
ของจํานวนช่องสถานีทั้งหมดในระบบ FM ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 3.2 หน่วยงานท่ีได้รบัอนุญาตให้ใช้และถือครองคลืน่ความถ่ีระบบ FM 

 
 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 

แม้ว่าผู้ใช้และถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ  
แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุมักเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเช่า
ช่วงเวลาจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ ซึ่งในพระราชบัญญัติ

78

57

58

กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานอ่ืนๆ

88

60

49

116

กรมประชาสัมพันธ์ อสมท กองทัพบก หน่วยงานอ่ืนๆ
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องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการอนุญาต หรือได้รับสัญญาสัมปทานจากหน่วยงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาที่อนุญาตหรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 
หากพิจารณาจากสถานีวิทยุที่ออกอากาศในระบบ FM ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครน้ันจะพบว่า  สถานี

วิทยุจํานวนประมาณสามในส่ีของจํานวนสถานีออกอากาศในระบบ FM ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด มีผู้
ดําเนินงานเป็นบริษัทเอกชน  ขณะที่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตที่ดําเนินงานเองนั้นมีเพียงบางหน่วยงานเท่าน้ัน  
เช่น กรมประชาสัมพันธ์ และ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เป็นต้น  (ดูตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 ผู้ดําเนนิงานสถานีวิทยุ 
คลื่นความถ่ี (MHz) หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต ผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุ 

87.5 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
88 กรมประชาสัมพันธ์ 
88.5 กองทัพเรือ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 
89 กองทัพบก บริษัท เอไทม์ มีเดีย จํากัด 
89.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เจ.เอส.ไนน์ต้ีวัน จํากัด 
90 กองทัพบก บริษัท ช้างไท เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 
90.5 กรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
91 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
91.5 กองทัพบก บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
92 กระทรวงศึกษาธิการ 
92.5 กรมประชาสัมพันธ์ 
93 กองทัพเรือ บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) 
93.5 กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ฟาติมา บรอดคาสต้ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
94 กองทัพบก บริษัท เอไทม์ มีเดีย จํากัด 
94.5 กองทัพบก บริษัท วิทยุเพลินจิต จํากัด 
95 อสมท 
95.5 กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด 
96 กองทัพบก บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
96.5 อสมท 
97 กรมประชาสัมพันธ์ 
97.5 อสมท บริษัท ซ้ีดเอ็มคอท จํากัด 
98 กองทัพบก บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด 
98.5 สํานักงาน กสทช. บริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จํากัด 
99 อสมท 
99.5 กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
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คลื่นความถ่ี (MHz) หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต ผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุ 
100 กองทัพบก บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
100.5 อสมท 
101 กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัท วี อาร์ วัน มีเดีย กรุ๊ป จํากัด 
101.5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
102 กองทัพบก บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
102.5 กองทัพอากาศ บริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จํากัด 
103 กองทัพบก บริษัท ซี เอ เอ็ม จี (ประเทศไทย) จํากัด 
103.5 กองทัพบก บริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จํากัด 
104 สํานักพระราชวัง 
104.5 กองทัพบก บริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค จํากัด 
105 กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
105.5 อสมท บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด 
106 กองทัพเรือ บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จํากัด 
106.5 สํานักงาน กสทช. บริษัท เอไทม์ มีเดีย จํากัด 
107 อสมท 

 
ผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุซึ่งเช่าช่วงเวลาจากหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตน้ันมีการกระจุกตัวอยู่พอสมควร  

บริษัทที่เป็นผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุมากกว่า 1 สถานี ได้แก่ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (2 สถานี)  บริษัท 
เอไทม์ มีเดีย จํากัด (3 สถานี)  บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (2 สถานี)  บริษัท บี
อีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด (3 สถานี)  และบริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคช่ันเน็ตเวิร์ค จํากัด (4 สถานี)  
ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายน้ีดําเนินงานสถานีวิทยุรวม 14 สถานี คิดเป็นร้อยละ 35 ของจํานวนสถานีออกอากาศ
ในระบบ FM ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

 

 ผลประกอบการ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555-2557) น้ัน  ผู้ดําเนินงานสถานีวิทยุรายใหญ่น้ันมีผลประกอบการท่ีมี

แนวโน้มการทํากําไรของธุรกิจดีขึ้น  เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนกําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 
(EBITDA) ต่อรายได้รวมแล้วพบว่า  สัดส่วนดังกล่าวของ บริษัท อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคช่ันเน็ตเวิร์ค จํากัด 
เพ่ิมขึ้นจากที่เคยติดลบเป็นประมาณร้อยละ 5.5 ขณะที่ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด (บริษัทลูกของ บริษัท จี
เอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.2 เป็นร้อยละ 27.8  

อย่างไรก็ตาม บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด (บริษัทลูกของ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จํากัด (มหาชน)) น้ันน้ันเป็นข้อยกเว้น  โดยบริษัทดังกล่าวมีสัดส่วน EBITDA/รายได้รวม ลดลงอย่างต่อเน่ือง
จากประมาณร้อยละ 24 ในปี 2555 จนติดลบในปี 2557 
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3.2.2 โครงสร้างตลาดสื่อโทรทัศน์ 
 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-
2559) น้ัน มุ่งเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบ
ดิจิทัล  เพ่ือให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในส่วนของกิจการโทรทัศน์น้ัน  ภายหลังจาก
ที่ กสทช. กําหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิทัล จนถึง
ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีรวมท้ังสิ้น 28 ช่องรายการ ประกอบไปด้วยช่องโทรทัศน์
ดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจจํานวน 24 ช่อง และประเภทบริการสาธารณะ1 4 ช่อง และยังมีช่องรายการใน
ระบบแอนะล็อกจํานวน 6 ช่องที่ออกคู่ขนานไปกับช่องรายการดิจิทัล จํานวน 6 ช่อง โดยจะออกอากาศเฉพาะ
แพล็ตฟอร์มโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบอนาล็อกเท่าน้ัน จะไม่ปรากฏในการรับชมผ่านกล่องดิจิทัล นอกจากน้ี 
ยังมีโทรทัศน์ระบบเคเบ้ิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกรวมกันทั้งสิ้น 733 ช่อง2 

 
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะสนใจเฉพาะกลุ่มผู้ชมสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 28 ช่องรายการเท่าน้ัน เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มผู้ชมหลักของโทรทัศน์ในประเทศไทย  ด้วยจํานวนสถานีโทรทัศน์ที่เพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดในขณะท่ี
จํานวนผู้ชมยังเป็นกลุ่มเดิม จึงมีความน่าสนใจในด้านพัฒนาการของผู้ชมในการเลือกชมรายการเมื่อมีจํานวน
ช่องที่เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากรายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์แบบฟรีทีวีคือค่าโฆษณาซึ่งจะวัดจากจํานวนผู้ชม
โทรทัศน์ (eyeballs) น่ันเอง 
 

 ความนิยมในการรับชมรายการ 
ภาพที่ 3.3 แสดงความนิยม (Rating) โดยวัดจากการรับชมทีวีของผู้ชมทั่วประเทศที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี

ขึ้นไป ในช่วงเวลา 6–24 น.   พบว่าก่อนเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทัลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์ที่
ได้รับความนิยมสูงสุดมาโดยตลอดของประเทศไทยคือช่อง 7 และช่อง 3 ตามลําดับ ภายหลังจากทีวีดิจิทัลเริ่ม
ออกอากาศจํานวนผู้ชมของช่อง 7 ลดลงจากระดับ 4.133 เป็น 3.372 ใกล้เคียงกับระดับความนิยมของช่อง 3 
ซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการเกิดทีวีดิจิทัลมากนักในระยะ 3 เดือนแรก แต่เริ่มมีผลกระทบในเดือนที่ 4 
(สิงหาคม 2557) ความนิยมในการรับชมรายการช่อง 3 แอนะล็อกลดลงมาโดยตลอด ในขณะที่ช่อง 7 กลับมี
ระดับความนิยมเพ่ิมขึ้นไปสู่ระดับเดิมหรือลดลงจากระดับเดิมก่อนมีทีวีดิจิทัลเล็กน้อย 

 
                                                            
1  บริการสาธารณะ หมายถึง บริการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ 1) บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง คือ การ

ประกอบกิจกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพอนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 2) 
บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง คือ การประกอบกิจกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัย
สาธารณะ และ 3) บริการสาธารณะประเภทที่สาม คือ การประกอบกิจกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชน และให้การศึกษาประชาชนเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ที่มา : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555) 

2  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ภาพที่ 3.4 แสดงความนิยมในการรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมในลําดับที่ 3 ถึง 
10 โดยช่องทีวีที่ได้รับความนิยมในลําดับที่ 3 คือช่อง Workpoint ซึ่งเป็นช่องทีวีดิจิทัลที่เพ่ิงเริ่มออกอากาศแต่
กลับได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ในเวลาอันรวดเร็ว เน่ืองจากความได้เปรียบในการเป็นผู้มีประสบการณ์ผลิต
เน้ือหาป้อนให้แก่สถานีในระบบแอนะล็อกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  เมื่อมีช่องสถานีเป็นของตนเองก็สามารถดึง
ฐานผู้ชมรายการมาไว้ในสถานีของตนเองได้ ปรากฎการณ์น้ีเป็นการยืนยันความสําคัญของเน้ือหารายการ 
(content) ที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต และเป็นจุดแข่งขันที่สําคัญของสถานีโทรทัศน์ (ดู
ตารางที่ 3.2) 
 

ภาพท่ี 3.3 ระดับความชืน่ชอบสถานีโทรทัศน์ 5 ช่องแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ)  
โดย Nielsen  
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ภาพท่ี 3.4 ระดับความชืน่ชอบสถานีโทรทัศนล์ําดับที่ 3-10 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) 
 โดย Nielsen  

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลการสํารวจความนิยมในเดือนกรกฎาคม 2558 

อันดับ ช่องรายการ หมายเลขช่อง 
TV Rating ท่ัวประเทศ 

มีนาคม 2558 กรกฎาคม 2558 
1 ช่อง 7 35 3.717 2.688 
2 ช่อง 3 33 2.458 2.193 
3 เวิร์คพอยท์ ทีวี 23 0.754 0.650 
4 ช่อง 8 27 0.405 0.394 
5 โมโน 29 29 0.318 0.318 
6 ช่องวัน (One) 31 0.236 0.245 
7 ช่อง 9 30 0.295 0.228 
8 ช่อง 3 SD 28 0.067 0.183 
9 ไทยรัฐทีวี 32 0.196 0.119 
10 ทรูโฟร์ยู 24 0.101 0.097 
11 ช่อง 3 แฟมิลี่ 13 0.044 0.096 
12 ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 0.051 0.076 
13 พีทีวี 36 0.086 0.068 
14 นิวทีวี 18 0.059 0.057 
15 อัมรินทร์ทีวี 34 0.058 0.056 
16 ทีเอ็นเอ็น 24 16 0.061 0.053 
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อันดับ ช่องรายการ หมายเลขช่อง 
TV Rating ท่ัวประเทศ 

มีนาคม 2558 กรกฎาคม 2558 
17 ไทยทีวี 17 0.057 0.046 
18 เนชั่นทีวี 22 0.063 0.041 
19 สปริงนิวส์ 19 0.037 0.040 
20 เอ็มคอทแฟมิลี่ 14 0.019 0.037 
21 นาวทีวี 26 0.016 0.024 
22 ไบรท์ทีวี 20 0.027 0.023 
23 โลก้า 15 0.013 0.020 
24 วอยซ์ทีวี 21 0.017 0.015 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย อ้างอิงจากข้อมูลจาก Nielsen 
 

 ผลประกอบการ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555-2557) น้ัน  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์รายเดิมน้ันมีผลประกอบการที่

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  โดยความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจค่อนข้างคงที่  เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
กําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ต่อรายได้รวมแล้วพบว่า  สัดส่วนดังกล่าวของ บริษัท 
บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่อง 3 ลดลงเล็กน้อยจากประมาณ
ร้อยละ 56 เหลือประมาณร้อยละ 52  เช่นเดียวกันกับ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ช่อง 7 ที่มีสัดส่วน EBITDA/รายได้รวมคงที่ที่ประมาณร้อยละ 64 ตลอดช่วง 3 ปีหลังสุด 
ขณะที่ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ กลับมีสัดส่วน EBITDA/
รายได้รวมลดลงตามลําดับ จากเดิมประมาณร้อยละ 48 เหลือประมาณร้อยละ 31  อย่างไรก็ตาม  สัดส่วน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์น้ันมีความสามารถในการทํากําไรมากกว่าสื่ออ่ืนๆ 
อย่างชัดเจน  และเป็นเหตุผลสําคัญที่ดึงดูดให้มีผู้ประกอบการจํานวนมากต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาด
โทรทัศน์ 
 
3.2.3 โครงสร้างตลาดหนังสือพิมพ์ 
 

ตลาดหนังสือพิมพ์น้ันเป็นตลาดที่แตกต่างไปจากตลาดสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์  เน่ืองจากพ้ืนฐานเดิม
ของการประกอบกิจการน้ันมิได้อาศัยคลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการ  และมิได้อยู่ในการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ตลาด
หนังสือพิมพ์ในระดับชาติน้ันมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย  โดยในส่วนของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยน้ัน  
ไทยรัฐ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณคร่ึงนึงเมื่อวัดจากยอดจําหน่ายรวม  รองลงมาคือเดลินิวส์ ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณหน่ึงในสี่ 
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ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก

ยอดจําหน่าย 2557 (ล้านเล่ม)

ยอดเข้าชมเว็บไซต์ (ล้าน UIP)

ตารางที่ 3.3 ส่วนแบ่งตลาดหนังสือพิมพ ์
หนังสือพิมพ์ ส่วนแบ่งตลาดโดยประมาณ (ร้อยละ)

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
ไทยรัฐ 48 
เดลินิวส์ 24 
ข่าวสด 12 
มติชน 10 
คมชัดลึก 5 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ รายวัน 
ผู้จัดการ 38 
กรุงเทพธุรกิจ 37 
Post Today 25 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ ราย 3 วัน 
ประชาชาติธุรกิจ 52 
ฐานเศรษฐกิจ 48 

ท่ีมา: รายงานประจําปี 2557 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

 
ประเด็นที่น่าสนใจที่ควรกล่าวถึงในที่น้ี คือ จํานวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ฉบับ

ต่างๆ น้ันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมาก  โดยบางฉบับน้ัน  จํานวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์น้ันมากกว่ายอดขาย
ของหนังสือพิมพ์ (ดูภาพที่ 3.5) 

 
ภาพท่ี 3.5 จํานวนผู้อ่านหนงัสือพิมพ์ออนไลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ประมาณการจากรายงาน 56-1 ของมติชน และ truehits.net 
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 ผลประกอบการ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555-2557) น้ัน  ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์รายใหญ่หลายรายนั้นมีผล

ประกอบการที่มีแนวโน้มการทํากําไรของธุรกิจตํ่าลงมาก  เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนกําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ต่อรายได้รวมแล้วพบว่า  สัดส่วนดังกล่าวของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน ลดลงจากประมาณร้อยละ 14 เหลือประมาณร้อยละ 1 เท่าน้ัน  เช่นเดียวกัน
กับ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่มีสัดส่วน EBITDA/รายได้รวมลดลง  จาก
ประมาณร้อยละ 17 เหลือประมาณร้อยละ 8  และ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิต
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ ที่มีสัดส่วน EBITDA/รายได้รวมลดลงเป็นศูนย์  จากเดิมประมาณ
ร้อยละ 13 

 
ขณะที่ บริษัท เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์เครือเดอะเนช่ัน และบริษัท  

วัชรพล จํากัด ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ น้ันมีความสามารถในการทํากําไรค่อนข้างคงที่  โดยสัดส่วน EBITDA/
รายได้ ของ บริษัท เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-22 ตลอดช่วง 3 ปีหลังสุด  
ขณะที่สัดส่วน EBITDA/รายได้ ของ บริษัท วัชรพล จํากัด อยู่ที่ประมาณร้อยละ 46-50 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
3.3 ผลกระทบของการเติบโตแบบก้าวกระโดดของส่ือใหม่ (new media) ที่มีต่อโครงสร้างตลาดสื่อ

ด้ังเดิม 
 

 รายได้จากค่าโฆษณา 
รายได้จากค่าโฆษณานับเป็นรายได้หลักของผู้ประกอบธุรกิจสื่อในตลาดสื่อด้ังเดิม (traditional 

media) ทั้งกิจการสถานีวิทยุ กิจการสถานีโทรทัศน์และกิจการหนังสือพิมพ์  เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากค่า
โฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสื่อในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ของปี 2557 กับปี 2558 จะพบว่า  งบโฆษณา
ทีวีแอนะล็อก เคเบิล/ดาวเทียม ค่อยๆ ลดลง  แต่ทีวีดิจิทัลเพ่ิมขึ้นมาก  (ดูภาพที่ 3.6)  ส่วนงบโฆษณาสื่อวิทยุ
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ลดลงเล็กน้อย (ดูภาพที่ 3.7) 

 
ภาพท่ี 3.6 งบโฆษณาทางโทรทัศน ์

หน่วย: ล้านบาท 

 
ท่ีมา: Nielsen 
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หมายเหตุ: ม.ค. – ก.ค. 
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ภาพท่ี 3.7 งบโฆษณาทางวิทยุ  นิตยสาร  และหนังสือพมิพ์ 
หน่วย: ล้านบาท 

 
ท่ีมา: Nielsen 
หมายเหตุ: ม.ค. - ก.ค. 
 

ตรงกันข้ามกับสื่อดังเดิม  งบโฆษณาทางสื่อดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT) ประมาณ
การว่างบดังกล่าวอาจทะลุ 1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2558 น้ี (ดูภาพที่ 3.8) 

 
ภาพท่ี 3.8 งบโฆษณาทางสือ่ดิจิทัล 

หน่วย: ล้านบาท 

 
ท่ีมา: สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 
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 ความสามารถในการทํากําไรของสื่อ	
ในปี 2557 น้ัน  ผู้ประกอบธุรกิจสื่อในตลาดสื่อด้ังเดิม (traditional media) ทั้งกิจการสถานีวิทยุ 

กิจการสถานีโทรทัศน์และกิจการหนังสือพิมพ์ จํานวนไม่น้อยประสบภาวะขาดทุน โดยเฉพาะผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิมยังคงสามารถทํากําไรได้ (ดูภาพที่ 3.9) นอกจากน้ี  หากวัดผล
การดําเนินงานของบริษัทจาก EBITDA ต่อรายได้รวม พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจสื่อยังคงมีความสามารถในการทํา
กําไรอยู่  โดยกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เดิมมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่ากลุ่มผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ดูภาพที่ 3.10)  อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการทํากําไรของผู้ประกอบธุรกิจสื่อดังกล่าว
ลดตํ่าลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ (ดูภาพที่ 3.11) 
 

ภาพท่ี 3.9 กําไรสุทธขิองผู้ประกอบกิจการสื่อรายใหญ่ปี 2557 
หน่วย: ล้านบาท 

 
ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Business Online 

 
ภาพท่ี 3.10 EBITDA/รายได้รวม ของผู้ประกอบกิจการสื่อรายใหญ่ปี 2557 

หน่วย: ร้อยละ 

 
ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Business Online 

4,415
5,511

504

-2,314

371 39 21

1,648

64

-51

64

-85 -168 -8 -134

51.80
64.25

31.46

8.62

32.83

18.33
11.16

46.37

8.32
1.16

21.32
11.45

0.00
8.97

-0.10



84 

ภาพท่ี 3.11 การเปลี่ยนแปลง EBITDA/รายได้รวม ของผู้ประกอบกิจการสื่อรายใหญ่ปี 2555-2557 
หน่วย: ร้อยละ 

 
ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Business Online 

 
3.4 ข้อเสนอเพื่อการกํากับดูแลสื่อแบบหลอมรวม 
 

แนวโน้มการหลอมรวมเข้าหากันของสื่อ (media convergence) ซึ่งเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  ทําให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ  การหลอมรวมสื่อทําให้เส้นแบ่งระหว่างการ
แพร่ภาพกระจายเสียง (broadcasting) และโทรคมนาคม (telecommunication) เลือนลางลง 
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ภาพที่ .. ห่วงโซ่การเผยแพร่เน้ือหาสื่อในยุคหลอมรวม 
 

 
 

ภาพอนาคตของระบบสื่อจากการหลอมรวม สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 เน้ือหาสื่อเดียวกัน จากผู้ผลิตเดียวกัน สามารถเผยแพร่ไปยังผู้ชมผ่านช่องทางสื่อได้หลากหลาย
ช่องทาง 

 แต่ละช่องทางการเผยแพร่ มีการกํากับดูแลที่แตกต่างกัน และมีประเด็นเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน  
ทําให้เกิดความไม่เสมอภาคในการแข่งขัน 

 ในอนาคตระยะไกล การเผยแพร่เน้ือหาจะมุ่งไปสู่ช่องทางอินเทอร์เน็ต เพราะเทคโนโลยีก้าวหน้า
ไปเร็วกว่า  และการกํากับดูแลมีความเข้มงวดน้อยกว่าการแพร่ภาพกระจายเสียง 

 หน่วยงานกํากับดูแลจะมีบทบาทน้อยลง เหลือเฉพาะการกํากับดูแลในมิติของเศรษฐกิจ ขณะท่ี
การกํากับดูแลเนื้อหานั้นเป็นไปได้ยาก 
 

ทั้งน้ี ในช่วงเปลี่ยนผ่านน้ัน  การกํากับดูแลที่พึงปรารถนาควรจะ 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะในภาพรวม  ทั้งในมิติด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และ
สังคม 

 สร้างการแข่งขันในการสื่อสารในทุกห่วงโซ่อย่างเสมอภาคที่สุด 

 แบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างรัฐ  ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในการการกํากับดูแล 



86 

 มีความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
เมื่อคํานึงถึงภาพอนาคตของระบบสื่อจากการหลอมรวมที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

บทบาทที่ควรจะเป็นของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกํากับดูแล มีดังนี้ 

1) เน้นไปท่ีการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  โดยการกํากับดูแลดังกล่าวควรเป็นไปเพ่ือเอ้ือให้
การแข่งขันอย่างเสมอภาค (level-playing field) ทั้งในแพลตฟอร์มเดียวกันและข้าม
แพลตฟอร์ม 

2) ออกกฎระเบียบที่ชัดเจน และมีกลไกในการประเมินผลกระทบ (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) เพ่ือลดความไม่แน่นอนจากการกํากับดูแล และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

3) ใช้การกํากับดูแลอ่ืนๆ เป็นส่วนเสริม  ในกรณีที่ตลาดไม่สามารถทํางานได้สมบูรณ์  เช่น คุณภาพ
และความหลากหลายของรายการ  การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 
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