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part 1 interview
ความท�าทายของทีว�ดิจ�ทัล กับ 6 ป� บอร�ด กสทช. & 7 ป� อายุใบอนุญาตที่เหลืออยู� 
มีใครจะไปต�อ หร�อ ใครอยากจะพอแค�นี้!!! 
กสทช. มีแผนและนโยบายบร�หารจัดการอย�างไรกับใบอนุญาตและคลื่นความถี่ ถ�ามีบางรายไปต�อ
ใบอนุญาตรอบสอง - กฎเกณฑ�เง�่อนไขการได�มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการทีว�ดิจ�ทัล 
ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล ถ�าจะไปต�อขอกฎเกณฑ�กติกาแบบไหน
นักว�ชาการ นิเวศว�วัฒน�  “โทรทัศน�ไทย 2572”   กสทช.-ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล คิดเห็นอย�างไร
คำตอบจะมีในบทสัมภาษณ�พ�เศษ กสทช. สมัยป�จจ�บันและสมัยที่ 1 และ ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
กสทช.ดานกิจการโทรทัศน

“เสนอ ปรับแกกฎหมาย ตัดคำวา 
ประมูลใบอนุญาต ออกจาก พรบ. 

ตั้งคณะทำงาน วางแนวทาง
ทีวีดิจิทัลรวมกัน”  

 “พีพีทีวีเชื่อ อีก 7 ป ไมมีการประมูล 
ทีวีดิจิทัล แนะกสทช. จับมือสื่อรวม

ยกระดับอุตสาหกรรม”

 “เสนอตออัตโนมัติ 5 ป 
หลังหมดสัญญา” 

“ถามีชองนอยไปจะเกิดการ
ผูกขาด แตถามีมากไปก็อยูรอดยาก  

ตอใหประมูลครั้งหนา 
แตเชื่อวาจะไมมีการประมูลครั้งที่ 3 

เกิดขึ้น”

      หวงโซอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน ที่มีองคประกอบอยูหลายภาคสวน อาทิ ภาคผูประกอบการธุรกิจ 
บริษัทผูลงทุนกิจการสถานีโทรทัศน  ภาควิชาชีพผลิตรายการและแรงงานอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน 
ภาคการตลาดและการโฆษณา เปนตน ความนาสนใจในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงตอจากนี้ 
คือ ภาพฉากทัศนอุตสาหกรรมโทรทัศน  “นิเวศวิวัฒนโทรทัศนไทย 2572” โรดแมปสูการปฏิรูป
กิจการโทรทัศน จะมี 3 ภาคสวน คือ ภาคนโยบายการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน   ภาคการบริหารจัดการ
ธุรกิจโทรทัศน และ ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน” 

‘ทีวีดิจิทัล’ ซีซั่น 2 ตองแกกติกาประมูลใหม 
เชื่อมั่นกลไกตลาด

ถาตองประมูลจะประมูลไหม
 ..คิดวาไมนะ….

“ถาสถานการณยังเปนแบบนี้ ชอง 3 
ไปตอแนนอน เรื่องของการประมูลผมคิดวาอาจจะ
ไมมีการประมูลแลว”

“เรารอฟง กสทช. เพื่อตัดสินใจวาจะ
รวมประมูลรอบใหมหรือไม”

พรชัย พูนล้ำเลิศ 
รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญ 

บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จำกัด 
( PPTV HD 36 )

เดียว วรตั้งตระกูล 
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด

นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา 
ที่ปรึกษาประธาน กสทช. 

และอดีตกรรมการ กสทช.

โปรดปราน หมื่นสุกแสง 
เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธและการตลาด 
บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จำกัด

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท  
อดีตกรรมการ กสทช. 
ดานเศรษฐศาสตร  

สุรินทร กฤตยาพงศพันธุ 
กรรมการบริหารและกรรมการผูอำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน 
บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 33) 

อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 
ผูอำนวยการใหญ 
บริษัท เนชั่นบอรดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.สิขเรศ ศิรากานต 
นักวิชาการดานสื่อและเทคโนโลยี 

นิเวศว�วัฒน โทรทัศน ไทย 2572
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สำนักงานเลขาธิการ
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300โทรศัพท 0-2243-8479  โทรสาร 0-2243-8489 www.thaibja.org
Email: thaibja@hotmail.com  www.twitter.com/thaibja  www.facebook.com/thaibroadcastjournalis เพจสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
นายพีระวัฒน โชติธรรมโม  นายโกศล สงเนียม  นางสมฤดี ยี่ทอง  นายชัยนันต สันติวาสะ  นายอิทธิพันธ บัวทอง น.ส.อัญชนก แข็งแรง 
นายจักรพันธุ กมุทโยธิน  นายเชิดชาย มากบำรุง  นายจักรเพชร กุนทอง  นายศักดา จิวัธยากูล  นายทินณภพ พันธะนาม 
นายธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค  นายนฤพล อาจหาญ  นายปยะชาติ คงถิ่น  นายวุฒิพันธุ เปรมาสวัสดิ์ 

            นิรมล ประสารสุข
กองบรรณาธิการสัมภาษณพิเศษ
            รัชดา ธราภาค
            วาสนา เดชวาร
            ศิริพร กิจประกอบ
กองบรรณาธิการ
            กมลรัตน มลธุรัช
ออกแบบปก/รูปเลม
            เฉลิมชัย กเรนทร ไชยรัตน
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part 5 : ACTIVITY
โลกเปลี่ยน สื่อตองปรับ รับมือ METAVESE
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	 4	ปีี	ของการดำำารงตำำาแหน่่ง	น่ายกสมาคมน่ักข่าววิทยุ

และโทรทัศน่์ไทย	 ผมเขียน่สารน่ายก	 ลงใน่หน่ังสือรายงาน่

ปีระจำำาปีี	แบบแทบไม่มีข่าวดีำของผ้�ปีระกอบวิชาชีพสื�อเลย

	 4		ปีี	ที�ผ่าน่มา	เราเผชิญวิกฤติำ	Disruption	ครั�งแล�ว	

ครั�งเล่า	 จำน่แทบมองไม่เห็น่แสงสว่างของทางออกใน่วิชาชีพ

คน่ทำา	 Content	 ตำ�องเดิำน่ออกไปีจำากวงการสื�อ	 เดิำน่ออกจำาก

วิชาชีพจำำาน่วน่มาก	 คน่สื�ออีกจำำาน่วน่หน่่�ง	 พยายามตำ่อส้�ที�จำะ

รักษาวิชาชีพของตัำวเอง	หลายคน่ตัำ�งสำานั่กข่าวเล็กๆ	อีกจำำาน่วน่

มากพยายามปีรับเพิ�มทักษะตัำวเอง	หรือ	Re-Skill	และพยายาม	

ยืน่หยัดำอย่้ใน่องค์กรต่ำอไปีให�ไดำ�

	 ส่น่ามิ	ของวงการสื�อ	ยังคงโหมกระหน่ำ�าซ้ำำ�าเติำมทั�งภาพ

รวมอุตำสาหกรรมและคน่สื�อระลอกแล�วระลอกเล่า	 แต่ำสุดำท�าย

ความเปีลี�ยน่แปีลงที�เกิดำข่�น่บน่โลกของแพลตำฟอร์มครั�งล่าสุดำ

อาจำเปี็น่ส่น่ามิระลอกสุดำท�ายที�เปี็น่จำุดำเปีลี�ยน่ครั�งสำาคัญซ้ำ่�ง	

กำาลังดำ่งความน่่าเชื�อถืือของวงการสื�อกลับมา	 เมื�อโลกของ

แพลตำฟอร์มเริ�มจำำากัดำการเข�าถ่ืงสื�อที�ไม่มีมาตำรฐาน่	 สื�อที�ขาดำ

ความน่่าเชื�อถืือ	และสื�อที�ไม่สามารถืแสดำงตัำวตำน่แห่งวิชาชีพ

	 Google	เริ�มทำาลาย	Content	ขยะออกจำากระบบ	และ

เริ�มใช�กระบวน่การยกระดัำบ	 Content	 ที�มีคุณภาพให�ข่�น่มาติำดำ	

Google	เสิร์จำ	สำานั่กข่าวหลายสำานั่กเริ�มโหยหาคน่ทำา	Content	

คุณภาพโหยหาคน่สื�อที�มีปีระสบการณ์การทำาสื�อแบบมืออาชีพ	

ระบบบรรณาธิิการที�มีคุณภาพ	 กำาลังจำะกลับมาไดำ�รับการ

ยอมรับอีกครั�ง	 โลกของข่าวสารที�ขาดำการวางแผน่	 ขาดำการ	

กลั�น่กรองและขาดำการทำางาน่เชิงระบบ	กำาลังถ้ืกปีฏิิเสธิทั�งจำาก

แพลตำฟอร์ม	และ	Audiences

สารนายกสมาคมนักข่่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย



 วันนี้ความลับ “ทางผาน” ไดถูกไขปริศนาโดยดีแทค-สถาปตย  จุฬาฯ- 
บุญมีแล็บ ที่รวมวิจัย “ศักยภาพการทองเที่ยวจังหวัดเมืองรองจาก Mobility 
Data” ซ่ึงคนพบคำตอบกับ 3 แนวทางสำคัญ  สงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง 
ในประเทศ ไดแก 1.การดึงดูดการทองเที่ยวระยะใกลหรือ Micro-Tourism   
2.การสงเสริมการคางคืนเพื่อสรางประสบการณใหม และ 3.การพัฒนาการ 
ทองเที่ยวแบบกลุมจังหวัด นักวิชาการชี้ที่ผานมาทองเที่ยวไทย “ขาดสมดุล” 
หนุนยุทธศาสตรทองเที่ยวเมืองรองสรางทองเที่ยวไทยใหเขมแข็งและเติบโต 
อยางยั่งยืน

 ชุด “ขอมูล Mobility Data” ฟนทองเที่ยว
 “ชารัด เมหโรทรา” ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส      
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เลาวา  โครงการวิจัยศักยภาพการ 
ทองเที่ยวจังหวัดเมืองรองจาก Mobility Data เปนความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวางหนวยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษาและเอกชน  ในการนำรองใช 
Mobility Data เพื่อประโยชนสาธารณะ โจทยการวิจัยครั้งนี้เนน ‘ฟนฟูภาค 
การทองเที่ยว’ หลังไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤติโควิด-19 เปนระยะ 
เวลากวา 2 ปที่ผานมา
  เพื่อใหกระบวนการออกแบบนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น “ขอมูล” เชิง 
พฤติกรรมจึงสำคัญโดยเฉพาะ  Mobility Data ที่มีขอไดเปรียบและศักยภาพ 
มหาศาล โดยเฉพาะความสามารถประเมินสถานการณการเดินทาง และการ 
กระจุกตัวของผูคนไดอยางรวดเร็วแมนยำ  และสามารถวิเคราะหความเปลี่ยน
แปลงในเชิงพื้นที่ไดหลากหลายระดับ
 “ภาคสวนตางๆ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ควรใชวิกฤติน้ี ในการรีเซ็ตเพ่ือ 
ทำความเขาใจและสรางสมดุลระหวางการทองเที่ยวในประเทศและระหวาง 
ประเทศสนับสนุนการเติบโตซึ่งกันและกัน นำมาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ที่เขมแข็งและยั่งยืน” ชารัด กลาว 
 
 สรางสมดุลกระจายรายได
  ผศ.ดร.ณัฐพงศ พันธนอย ผูชวยศาสตราจารย ประจำภาควิชาการวาง 
แผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บอกวา แมการทองเที่ยวจะเปนอุตสาหกรรมที่ทำรายไดใหกับประเทศเปน
จำนวนมาก แตที่ผานมาผลลัพธทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวกระจุกตัวอยู 
เพียงในบางจังหวัด ที่เปนเมืองทองเที่ยวหลัก การระบาดของโรคโควิด 19 
ยังสรางผลกระทบตอภาคการคาการบริการ และการทองเที่ยวในประเทศเปน
อยางมาก  

 ขณะเดียวกันความตองการเดินทางทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและจาก 
ตางประเทศกำลังเพ่ิมปริมาณมากข้ึนจากการลดลงของโรคระบาด  จึงถือเปน 
โอกาสอันดีท่ีเราจะสราง“สมดุล” ระหวางการกระจายนักทองเท่ียวและผลลัพธ 
ทางเศรษฐกิจ ไปสูจังหวัดที่เปนเมืองรองดานการทองเที่ยว  เพื่อสงเสริมให 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจน 
สามารถกระจายรายไดไปสูทองถิ่น และชุมชนไดมากยิ่งขึ้น  การวิจัยโดยใช
ขอมูลการเคลื่อนที่ หรือ Mobility Data ระหวางเดือนมิถุนายน 2563 ถึง 
ตุลาคม 2564* พบวา ผูเดินทางในภาพรวมเปนเพศชายราว 40% เพศหญิง 
ราว 35% และไมไดระบุเพศ 25% โดยสวนใหญมีถิ่นพำนักในกรุงเทพฯ ถึง 
54% ทั้งนี้ นักเดินทางทองเที่ยว 47% มีอายุระหวาง 21 - 40 ปหรือวัยผูใหญ 
ตอนตน ตามดวยวัยกลางคน (41-60 ป) มีสัดสวนที่ 35%  วัยสูงอายุ (60 ป 
ขึ้นไป) 14% และวัยเด็กและเยาวชน (ต่ำกวา 20 ป) ที่ 4% นอกจากนี้ เมื่อ 
พิจารณาถึงลักษณะนักทองเที่ยวในชวงการระบาดโควิด-19  พบวามีลักษณะ 
เปนการเดินทางแบบพักคางถึง 67% และการเดินทางแบบเชาไปเย็นกลับ 33 %

 สองดาตาสูดีไซนแผนทองเที่ยวกระตุน “เมืองรอง”
 การวิเคราะห Mobility Data สรุป 3  แนวทางเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียว 
เมืองรองไดดังนี้ 1.การสงเสริม Micro Tourism  หรือการดึงดูดนักทองเที่ยวท่ี 
เดินทางแบบเชาไปเย็นกลับ ในระยะการเดินทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือ 
ใชเวลาเดินทางราว 1 - 2 ชั่วโมง เพื่อมารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงการ 
เรียนรู รวมถึงบริโภคสินคาและบริการของทองถิ่น 2.การพัฒนาการทองเที่ยว 
แบบคางคืนเพื่อสรางประสบการณใหม (Experience - based Overnight 
Tourism) เปนอีกแนวทางหน่ึงในการกระจายผลลัพธเชิงบวกจากการทองเท่ียว 
สูเมืองรอง เนื่องจากการทองเที่ยวแบบคางคืนเปนกลไกสำคัญในการเพิ่ม 
มูลคาการใชจายและเวลาพำนักของนักทองเที่ยว ซึ่งสงผลตอการเพิ่มมูลคา 
ทางเศรษฐกิจจากการทองเที ่ยวและเพิ ่มโอกาสในการบริโภคสินคาและ
บริการในทองถิ ่นเพื ่อกระจายรายไดใหก ับผู ประกอบการและชุมชน 
3.การสงเสริมการทองเที่ยวแบบกลุมจังหวัด (Tourism Cluster) เปนแนวคิด 
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากิจกรรมและเสนทางการทองเที่ยวรวมกัน 
ระหวางกลุมจังหวัดเมืองรองที่นักทองเที่ยวมีแนวโนมเดินทางไปเยือนในการ 
เดินทางทองเท่ียว 1 ทริป เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในเปาหมายการเดินทางทองเท่ียว 
ใหกับผูมาเยือน ซึ่งจะชวยเพิ่มทั้งแรงดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนพื้นที่ เพิ่ม 
การใชเวลาในการทองเที่ยวภายในประเทศและกระจายรายไดไปสูชุมชนและ 
ทองถิ่นในจังหวัดเมืองรอง

รูหร�อไม ? 
เมืองรองเมืองใดเปนไดแค  “ทางผาน”

นักทองเที่ยวไมคอยแวะพักคางเลยสักครั้ง

ชารัด เมหโรทรา 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดีแทค 

 คนหาคำตอบการฟนฟูการทองเที่ยวผานขอมูล Mobility Data เมืองรอง 
ตองเปนไดมากกวาแค “เปนรอง” Mobility Data ซึ่งเปนชุดขอมูลขนาดใหญ 
และสถิติท่ีถูกรวบรวมนำมาเปนคัมภีรเลมใหญ  ท่ีทำใหวิเคราะหและเขาใจรูป
แบบของการเดินทาง รวมถึงการกระจุกตัวของผูคนในพื้นที่แตละแหงอยาง 
ไมเคยมีมากอน และกำลังจะสรางความแตกตางใหเกิดการพัฒนารูปแบบ 
การทองเที่ยวของไทยชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน  และภาค 
ประชาชนเขาใจ และนำสูการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผน
พรอมทั้งการจัดทำนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว  ตั้งแตในระดับประเทศ      
จนถึงทองถิ่น



“และนี่อาจเป็นข่าวดีและแสงสว่างครั้งแรกในรอบ 4 ปีของคน

สื่อมืออาชีพหลังเผชิญกับความมืดมนมายาวนาน”

   แต่ข่าวดีและแสงท่ีสว่างวาบข้ึนมาในวงการส่ือยังคงต้อง

อาศัยความมุ่งม่ันอีกคร้ังของคนส่ือ ท่ีต้องปรับตัวคร้ังใหญ่อีก

ครั้ง ทั้งการปรับทักษะการเพิ่มทักษะ และการปรับกระบวนการ

ทางความคิดการเรียนรู้ให้ทันความต้องการของแพลตฟอร์ม

และ Audiences ผมคาดหวังว่า ปี 2566 หรือ ปี 2023 จะเป็น

ปีแห่ง Content ท่ีมีคุณภาพ ปีท่ีคนวงการส่ือจะเรียกคืนศรัทธา

กลับมาและยืนเชิดหน้าอย่างทระนงในวิชาชีพของเราอีกครั้ง

ด้วยความคาดหวัง

พีระวัฒน์ โชติธรรมโม

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย





            ชดเธทุยาชค  ศิลเญุบยาน
กรรมการ

งอยห ยัชพทเยาน
ประธาน

 )9552-7552( 9 ่ีทยัมส ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามสกยาน
 )1652-9552( 01 ่ีทยัมส ะลแ

                                                                                                                                                    

งอผณรรวุส  คงยรรบยาน
กรรมการ

    สโุวาอนชลวมอ่ืส                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   

ศงพรชัวมค ์ิธทุสิวยาน
กรรมการ

 )5552-3552( 7 ่ีทยัมส ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามสกยาน
        )7552-5552( 8 ่ีทยัมส ะลแ                                                                                                                                                                                

ณรกิตฐัริจวศัอ รทาธคยาน

       

  3652 ปำจะรปญัมาสญหใมุชะรป่ีท  ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามส งตแิตมีม  3652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทนัวอ่ืมเ

 ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามสบยีบเะรมาต่ีทานหิตับิฏปอ่ืพเ  นศัทรทโะลแุยทิววาขพีชาชิวมรรธยิรจรากมรรกะณคง้ัต

 5552 .ศ.พ ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามสกิชามสงอขพีชาชิวงหแมรรธยิรจยวดาว

่ีทานหำทูผง้ัตงตแกอืลเดัครากบัรดไูผหใดนหำกดไ 4 อขนใ น้ันวลแ )5552 นยากิจศฤพ 7 ่ีทนัวอ่ืมเ มิตเม่ิพเขไกแ( 

 ้ีนปไอตงัดมานยารีมยดโ รากุนาขลเะลแรากมรรก นาธะรป

)5652 มคาลุตนอืดเ – 3652 มคาลุตนอืดเ งาวหะรงนหแาํตงราํดะราว(                             

3652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทนัว ณ ศากะรป

      
กรรมการ

 )3652.ค.ต( 11 ่ีทยัมส – )3552( 7 ่ีทยัมส ฯมคามสราหิรบรากมรรกะณค

  สอเีบีพยทไ ยาบยโนรากมรรก



 3652 ปำจะรปญัมาสญหใมุชะรป่ีท ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามส ง้ัตงตแิตมีม 3652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทยติทาอนัวอ่ืมเ 

รากจิกนินเำดรากยวดาว 31 ่ีทอข 3 ่ีทดวมหบัคงับอขมาต ฯมคามสนางราหิรบ่ีทานหำทอ่ืพเ ฯมคามสราหิรบรากมรรกะณค

้ีนปไอตงัดมานยารีมยดโ ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามสราหิรบรากมรรกะณค   มคามสงอข

5652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทนัว – 3652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทนัวงาวหะรงนหแาํตงราํดะราว

12 

3652 นยากิจศฤพ 1 ่ีทนัว ณ ศากะรป

นฒัวะรีพยาน  มโมรรธิตชโ
 

มยีนเงส ลศกโยาน    
 สอเีบีพยทไนศัทรทโีนาถส  

กยานปุอ  

นายนฤพล อาจหาญ  
 8 งอช นศัทรทโีนาถส

 มคิฎป

  นิธยโทุมก ุธนัพรกัจยาน
 5.001 MF รากยารดัจกัน

กรรมการ

งุรำบกาม ยาชดิชเยาน   
 สอเีบีพยทไนศัทรทโีนาถส

กรรมการ   

  งอทนุก รชพเรกัจยาน
 DH VTPP นศัทรทโีนาถส

กรรมการ   

    ลูกายธัวิจ าดกัศยาน
  NNI วาขกันำส

กรรมการ

 มานะธนัพ พภณนิทยาน   
  DH ENO งอชนศัทรทโีนาถส

กรรมการ

์ิดสัวสามรปเ ุธนัพิฒุวยาน   
 61 งอช NNT นศัทรทโีนาถส

กรรมการ

คงวยชไน๋ัต รทัภทนันาวธยาน   
  ธนัพมัสาชะรปมรก

กรรมการ

  น่ิถงค ิตาชะยปยาน
ีวีทฐัรยทไนศัทรทโีนาถส  

กรรมการ

  งอท่ีย ีดฤมสงาน      
 ีวีทฐัรยทไนศัทรทโีนาถส  

     รากธิาขลเ

 ะสาวิตนัส ตนันยัชยาน  
บมจ.อสมท  

กิญญัรหเ

งอทวับ ธนัพิธทิอยาน   
 8 งอช นศัทรทโีนาถส

นยีบเะทยาน

งรแง็ขแ กนชญัอ.ส.น   
   วาขวัรคบอรคุยทิว

ธนัพมัสาชะรป

4652 มคาวนัธ 2 ่ีทีดบสัหฤพนัวอ่ืมเ  นค 51 บรค 21 ่ีทยัมส ฯ มคามสราหิรบรากมรรกะณคอ่ืชยารอนสเาณราจิพิตมีม**     

บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น
นายกสมาคม



    ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
    กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
    ส่องครึ่งทางทีวีดิจิทัล เจอวิกฤติหลายด้าน พลาดมาตั้งแต่ออก
กฎหมายประมูล ซำา้เติมด้วย “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” และปัจจัยด้านการเมือง 
เสนอตั้งคณะทำางานร่วมกันเร่งแก้กฎหมายก่อนใบอนุญาตหมดอายุ อะไร 
ที่เป็นบรอดแคสต์ การแพร่ภาพและกระจายเสียง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมค่อนข้างสูง โทรคมนาคมคือแค่ท่อ  ไม่ได้สนใจว่าอะไรอยู่ข้างใน
ขณะท่ีการแพร่ภาพและกระจายเสียงเป็นเรื่องของเนื้อหาซ่ึงเนื้อหาส่งผล 
อย่างชัดเจนเพราะฉะน้ันท่ีไหนๆ ก็ไม่มีการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์หรือ 
วิทยุกระจายเสียงกันเป็นเรื่องที่ไม่มีประเทศไหนเขาทำากัน ที่กำาหนดให้ใช้
วิธีการประมูลถือว่าผิดพลาดตั้งแต่ต้น และไม่มีประเทศไหนเขาใช้วิธีนี้กัน      

     เนื่องจากกิจการ Broadcasting เป็นเรื่องของ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้คน
ในสังคม และมีผลกระทบค่อนข้างสูง
         ถ้าถามว่า  แล้วอีก 7 ปีข้างหน้าจะทำาอย่างไร พูด
ตรงๆ ว่า  ก็ต้องมีการแก้กฎหมาย เพราะว่าตราบใดที่
กฎหมายซึ่งกำาหนดให้ กสทช. ต้องดำาเนินการยังเขียน
คำาว่า ต้องใช้การประมูลใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ 
และวิทยุกระจายเสียง  กสทช. ก็ทำาอะไรไม่ได้ เพราะขัด

กฎหมายไม่ได้ เพราะฉะนั้น คงต้องมีการแก้กฎหมาย 
ทีวีดิจิทัล อุตสาหกรรมส่ือ องค์กรวิชาชีพ และภาคประชา
สังคม ควรช่วยกันรณรงค์ ให้เกิดการแก้กฎหมายได้แล้ว 
เพราะเหลือเวลาอีกไม่มาก ซ่ึง กสทช.ก็เห็นถึงผลกระทบ
และไม่อยากจัดประมูลแล้วแต่เน่ืองจากเป็นองค์กร 
กำากับดูแลและเป็นผู้ใช้กฎหมาย จึงไม่สามารถเสนอแก้ 
กฎหมายเองได้  

     ดร.สิขเรศ ศิรากานต ์I นักวิชาการด้านสื่อ
       24 เมษายน พ.ศ. 2572 ณ กำาหนดเวลาการสิ้นอายุใบอนุญาต
การใช้คลื่นความถี่ในประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล นับ
เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ไทยอีกครั้ง 
ความท้าทายสำาคัญใน 2 บริบท ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและการกำากับ
ดูแลกิจการโทรทัศน์ซึ่งกสทช. คือองค์กรผู้รับผิดชอบหลัก และ 2) ด้าน 
การบริหารจัดการกิจการโทรทัศน์ ภาคเอกชนซึ่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อ 
โทรทัศน์ ที่มีองค์ประกอบอยู่หลายภาคส่วน อาทิ ภาคผู้ประกอบการ
ธุรกิจ/บริษัท ผู้ลงทุนกิจการสถานีโทรทัศน์ ภาควิชาชีพผลิตรายการและ
แรงงานอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ ภาคการตลาดและการโฆษณา เป็นต้น 
ความน่าสนใจในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ คือ ภาพฉากทัศน์
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ณ 3 มิติเวลา ได้แก่ 1) ณ ช่วงระหว่างการเตรียม
การเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่ 2) ณ จุดการเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2572 และ 3) ณ 
การก้าวสู่อุตสาหกรรมส่ือในระบบนิเวศใหม่ 2030s (พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป)
       ไตรทัศนมิติ “นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย 2572” โรดแมปสู่การปฏิรูป
กิจการโทรทัศน์ ใน 3 ภาคส่วน ดังต่อไปนี้ (1) ภาคนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการโทรทัศน์ : แนวทางสำาหรับ กสทช. ในบริบท “วิสัยทัศน์ด้าน
นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 2572” (2) ภาคการ
บริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์  : แนวทางสำาหรับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ 
ในบริบท “วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์
ดิจิทัล 2572” และ (3) ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์ : แนวทางสำาหรับ
นักวิชาชีพสื่อในบริบท “วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการปฏิรูป
กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 2572”
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    อดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
    ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด   
    (มห�ชน)
      ย้อนไปสำ�รวจผลง�น กสทช. หลังประมูลทีวีดิจิทัล มองว�่ยัง
ล้มเหลว ทำ�ต�มเป�้หม�ยได้ไม่ถึงครึ่ง ผู้ประกอบก�รต้องเผชิญกับวิบ�ก
กรรมหล�ยด�้น เชื่อ ห�กไม่มีแผนที่ชัดเจนภ�ยใน 3 ปี คงไม่มีใครเข�้ร่วม 
ม�ครึ่งท�งแล้ว สถ�นก�รณ์ทีวีดิจิทัลมองว่�ยังไม่บรรลุเป�้หม�ย ภ�ยใต้
กฎของ กสทช. เรื่องก�รเปลี่ยนผ�่นจ�กระบบแอนะล็อกสู่ระบบทีวีดิจิทัล 
ซึ่งในแผนมีเป้�หม�ยหลัก คือ หนึ่ง จะต้องมีทีวีดิจิทัล 3 ประเภท ได้แก่ 
ข�่วว�ไรตี้ ประเภทส�ธ�รณะ/และประเภทชุมชน รวม 48 ช่อง แต่ตอนนี้
มีแค่ 25 ช่อง สอง ก�รเข้�ถึงก�รรับสัญญ�ณภ�คพื้นดินด้วยระบบดิจิทัล 
เป้�หม�ย 22 ล้�นครัวเรือน  แต่ปัจจุบันเข้�ถึงได้แค่ 8 ล้�นครัวเรือน ที่
เหลือต้องไปใช้ระบบ “มัสต์แคร่ี” ผ่�นทีวีด�วเทียม ส�ม ทีวีชุมชนผ่�นม� 
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เกิด สี่ ทีวีส�ธ�รณะที่ระบุว�่จะมี 12 ช่อง สุดท้�ยมี
แค่ 5 ช่อง ที่เหลือยังไม่มีก�รจัดสรร ถ�้ประเมินในเชิงปริม�ณจึงถือว่�ล้ม
เหลว เพร�ะทำ�ได้ไม่ถึงครึ่ง ขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นแผนของ กสทช. ว่�
จะทำ�อย่�งไรให้บรรลุเป�้หม�ยในเวล�ที่เหลืออยู่อีก 7 ปี 
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    ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  
    อดีตกรรมก�ร กสทช. ด�้นเศรษฐศ�สตร์  
  เชื่อทีวีดิจิทัลยังมีบทบ�ทสำ�คัญ เพร�ะเป็นบริก�รพื้นฐ�นส�ธ�รณะ  
หลังใบอนุญ�ตหมดอ�ยุยังจะต้องมีก�รประมูลเกิดขึ้นแต่ต้องปรับแก้กฎ 
กติก�ให้มีคว�มชัดเจน ทำ�ให้ต้นทุนระบบโครงข�่ยถูกลง เปิดให้เอกชน
เข้�ม�ร่วมม�กขึ้น ยกเลิกก�รแบ่งประเภทช่องและข้อห�้มที่ไม่จำ�เป็นเพื่อ 
เพ่ิมคว�มยืดหยุ่นให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลแข่งขันไ ด้ก�รประมูลทีวีดิจิทัลคร้ังแรก
ที่ล้มเหลว ไม่ได้เกิดจ�กปัจจัยด้�นเศรษฐศ�สตร์   เนื่องจ�กมันไม่ได้เริ่ม
ม�จ�กปัจจัยเศษฐศ�สตร์ตั้งแต่ต้น  แม้จะใช้วิธีก�รประมูลแต่ก�ร จัดก�ร
มันข้ึนอยู่กับกลไกภ�ครัฐถูกผูกข�ดโดยคนทำ�ง�นกลุ่มหน่ึง  ซ่ึงถ้�ไร้ประสิทธิ
ภ�พมันก็จะส่งผลกระทบไปด้วยกันทั้งหมด  
          ก�รประมูลทีวีดิจิทัลครั้งต่อไป จะมีผู้ประกอบก�รเข�้ร่วมประมูล
น้อยลง แต่ถ้�ยกเลิกข้อจำ�กัดเรื่องก�รครอบงำ� ปล่อยให้ถือครองได้ต�ม 
ใจชอบและว�งว�งกฎระเบียบเรื่องช้อปปิ้งทีวีให้ชัดเจนจำ�นวนช่องอ�จจะ
ไม่ลดลงก็ได้เพร�ะเกิดก�รจัดระเบียบต�มกลไกตล�ดของมันเอง  ถ้�จำ�เป็น 
ต้องนำ�หลักบิวตี้คอนเทสต์ม�ใช้ควรต้องมีก�รให้คะแนน ดูจ�กคุณสมบัติ 
5 - 6 ด�้น โดยคนที่ให้คะแนนควรมีคว�มเป็นอิสระจริง ๆ อย�่งในต่�ง
ประเทศเข�จะดูว่�มีก�รจัดก�ร และ ผลิตคอนเทนต์ดีไหม ก�รเงินเป็นยังไง 
มีคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีขน�ดไหน ฯลฯ จะให้คะแนนโดยดูจ�ก
คว�มเป็นมืออ�ชีพ  แต่ในสังคมไทย ถ้�ใช้หลักก�รนี้มันจะบิดเบี้ยวทันที 
ทำ�ให้เกิดได้ย�ก เพร�ะมีก�รแทรกแซง และ มีปัจจัยเชิงวัฒนธรรมเข�้ม�
เกี่ยวข้อง ผมรู้ดีเพร�ะเคยอยู่ใน กสทช. ม�ก่อน  
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     นพ.ประวิิทย์์  ล่ี่�สถาพรวิงศา 
     ท่ี่�ปรึึกษาปรึะธาน กสที่ช.  และ อด่ีตกรึรึมการึ กสที่ช.  
     ตอนปรึะมูลโที่รึทัี่ศน์ดิีจิิทัี่ลเม่�อปี 2557 ตอนนั�นอยากเห็็นการึเปล่�ยน
ผ่่านจิากแอนะล็อกไปสู่ดิีจิิทัี่ล ม่จิำานวนสถาน่โที่รึทัี่ศน์เพิิ่�มขึึ้�นที่ำาให้็ ตลาดี
ม่การึแข่ึ้งขัึ้นมากขึึ้�น ซึึ่�งขัึ้�นตอนการึปรึะมูลเป็นการึปรึะมูลพิ่ร้ึอมกันทัี่�งห็มดี
ตามเห็ตุผ่ลขึ้องกรึรึมการึฝ่ั่�งกรึะจิายเส่ยงเพิ่่�อป้องกันการึได้ีเปร่ึยบเส่ย
เปร่ึยบในการึเข้ึ้าสู่ตลาดีก่อน การึปรึะมูลท่ี่ว่ดิีจิิทัี่ลรึอบให็ม่ ไม่แน่ใจิว่าจิะ
ปรึะมูลก่�ช่อง และรึาคาควรึเป็นเท่ี่าไรึ ถ้ายังม่ช่องมาก และรึาคาแพิ่ง 
โอกาสท่ี่�เอกชนจิะมาปรึะมูลอาจิม่น้อย เพิ่รึาะเขึ้าม่โอกาสห็ารึายได้ีจิาก
ช่องที่างอ่�น โดียใช้ต้นทุี่นตำา�กว่า และดึีงดูีดีคนรุ่ึนให็ม่มาดูีได้ี   
   การึออกแบบการึปรึะมูลครัึ�งต่อไป กสที่ช. จึิงต้องวิเครึาะห์็ให้็ด่ีว่า จิะ
จัิดีวางช่องท่ี่�เป็นเน่�อห็าสารึะการึเร่ึยนรู้ึจิริึง ๆ ไว้อย่างไรึ อาจิเป็นท่ี่ว่
สาธารึณะท่ี่�ไม่ต้องปรึะมูล ห็ร่ึอ ถ้าจิะปรึะมูลก็ต้องกำาห็นดีเง่�อนไขึ้ท่ี่�อ่อน
กว่าท่ี่ว่เชิงธุรึกิจิ เน่�องจิากม่ความสำาคัญมากต่อการึพัิ่ฒนาสังคมให้็ด่ีขึึ้�น  
ส่วนท่ี่ว่เชิงธุรึกิจิต้องกำาห็นดีสัดีส่วนให้็เห็มาะสม ไม่ที่ำาให้็เกิดีการึแข่ึ้งขัึ้น
ท่ี่�รุึนแรึงเกินไป เพิ่รึาะจิะที่ำาให้็สัดีส่วนรึายได้ีถูกห็ารึเฉล่�ย ม่ไม่เพ่ิ่ยงพิ่อ
ต่อการึดีำารึงอยู่ที่างธุรึกิจิ ถ้าม่ช่องน้อยไปจิะเกิดีการึผู่กขึ้าดี แต่ถ้าม่มาก
ไปก็อยู่รึอดียาก  ดัีงนั�น การึออกแบบจิำานวนช่อง ควรึอยู่บนพ่ิ่�นฐานขึ้อง
การึอยู่รึอดีและการึแข่ึ้งขัึ้นในตลาดี  แม้สุดีท้ี่ายจิะม่จิำานวนช่องท่ี่�เห็มาะสม
แต่แนวโน้มขึ้องผู่้ชมจิะเปล่�ยนผ่่านไปสู่ออนไลน์อยู่ดี่ ต่อให็้ปรึะมูลครึั�ง
ห็น้าแต่เช่�อว่าจิะไม่ม่การึปรึะมูลครัึ�งท่ี่� 3 เกิดีขึึ้�น เพิ่รึาะเที่คโนโลย่จิะ
เปล่�ยนจินท่ี่ว่เที่อเรึสเที่ร่ึยลไม่สามารึถคงอยู่ได้ี ห็ร่ึอถ้าอยู่ได้ีก็อาจิจิะเป็น
ท่ี่ว่สาธารึณะจิริึงๆ เท่ี่านั�น 
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     พรชััย์ พูนลี่ำ�าเลิี่ศ 
     รัึกษาการึกรึรึมการึผู้่อำานวยการึให็ญ่ 
     บริึษัที่บางกอก ม่เด่ีย แอนด์ี บรึอดีคาสติ�ง จิำากัดี ( PPTV HD 36 ) 

 ตลอดีเส้นที่างขึ้องธุรึกิจิท่ี่ว่ดิีจิิทัี่ลในช่วง 7 ปี ท่ี่�ผ่่านมาถ่อว่าทัี่�งเห็น่�อย
และห็นักห็ลังเปิดีดีำาเนินการึปีแรึก ก็เกิดีการึปฏิิวัติรัึฐปรึะห็ารึ ห็ลังจิากนั�น 
ก็ต้องมาเจิอกับป่ญห็าเศรึษฐกิจิ สถานการึณ์โรึครึะบาดีโควิดี - 19 และ
สงครึามรัึสเซ่ึ่ย-ยูเครึน เร่ึยกได้ีว่าม่วารึะให้็เห็น่�อยกันทุี่กปี นับตั�งแต่เปิดี
สถาน่มาเรึาแค่เส่ยบปลั�กเปิดีไฟในสตูก็ขึ้าดีทุี่นแล้ว ซึึ่�งยังไม่รึวมกับความ 
ยุ่งยากขึ้องกฎรึะเบ่ยบท่ี่� กสที่ช. กำาห็นดีขึึ้�น เช่น การึเร่ึยงช่อง แจิกกล่อง 
แจิกเสา มัสต์แฮฟ มัสต์แคร์ึร่ึ� และดีาวเท่ี่ยม ซึึ่�งม่ป่ญห็าเยอะมาก ต้อง
แก้ไขึ้ไปท่ี่ละเปลาะ เห็ม่อนม่เล่อดีไห็ลอยู่ตลอดีเวลา และอย่างท่ี่�ที่รึาบกัน
ด่ีว่า ห็ลายช่องก็สู้ต่อไม่ไห็ว ในส่วนขึ้องพ่ิ่พ่ิ่ท่ี่ว่ แม้จิะยังคงย่นห็ยัดีที่ำา
ห็น้าท่ี่�เป็นผู้่ผ่ลิตส่�อท่ี่�ด่ี จินได้ีรัึบคำาชมมากมาย

 คิดีว่าในอ่ก 7 ปีข้ึ้างห็น้า ไม่น่าจิะม่การึปรึะมูลเกิดีขึึ้�นแล้ว มันน่าจิะ
เป็นเร่ึ�องขึ้องการึใช้ห็ลักบิวต่�คอนเที่สต์มากกว่า กสที่ช.ไม่ควรึกำาห็นดีว่า
ต้องม่ก่�ช่องใครึม่ความพิ่ร้ึอมและม่จุิดีปรึะสงค์ท่ี่�ด่ี ก็สามารึถคัดีเล่อกจิาก 
Proposal ได้ีเลย และควรึบอกให้็ชัดีว่าถ้าเข้ึ้ามาที่ำาแล้ว กสที่ช. จิะให้็การึ
สนับสนุนอย่างไรึ เพิ่รึาะกฎห็มายรัึฐธรึรึมนูญกำาห็นดีอยู่แล้วว่าบริึการึท่ี่ว่
เป็นบริึการึสาธารึณะท่ี่�รัึฐจิะต้องจัิดีให้็กับปรึะชาชนให้็รัึบที่รึาบ และเข้ึ้าถึง
ข้ึ้อมูลห็ร่ึอข่ึ้าวสารึถ้าถึงวันนั�นแล้วไม่ม่ใครึที่ำาต่อ รัึฐบาลก็ต้องที่ำาเองอยู่ด่ี  
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THE  INTRODUCTION
     เดียว วรตั้งตระกูล 
     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำากัด 
     ในวันแรก ที่ประเทศไทยมีช่องทีวีดิจิทัลถือกำาเนิดขึ้นมา เชื่อว่าผู้
ประกอบการสื่อที่ถือครองใบอนุญาต คงไม่มีใครคิดว่าเพียงแค่ครึ่งทางที่
ผ่านมาสิ่งที่คิดว่าเป็นขุมทรัพย์ในมือซึ่งแลกมาด้วยทุนก้อนใหญ่ จะกลับ
กลายมาเป็นวิบากกรรมสร้างภาระ ต่อองค์กร จนแทบเอาตัวไม่รอดด้วย
เหตุหลายปัจจัย  อีก 7 ปีนับจากนี้ไปกับอายุใบอนุญาตที่เหลืออยู่ ทีวี
ดิจิทัล จะยังคงหางเสือเรือที่ไร้ทิศทางอีกหรือไม่ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ 

เสนอต่อใบอนุญาตอัตโนมัติ 5 ปี หลังหมดสัญญา กสทช. เปลี่ยน
ชุดไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องเริ่มใหม่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีคำาตอบ บางอย่างต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คือการ Continue ไม่ใช่ย้อนกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ 
เราต้อง เผชิญหน้ากับการดิสรัปต์ของเทคโนโลยี ทำาให้ภูมิทัศน์ของสื่อ
เปลี่ยนไป สิ่งที่อยากได้คือระยะเวลาวางโฆษณาเอง สิ่งที่เป็นปัญหาคือ
ชั่วโมง Prime time หกโมง - สี่ทุ่ม สี่ชั่วโมงนี้ เขาจะเอาเบรควางตรงไหน
ก็แล้วแต่เขา แต่ไม่เกินห้าสิบนาทีถือว่าจบ เพราะการแข่งขันมีเฉพาะช่วง 
Prime time นี่แหละ คุณใช้กติกาเดิมไม่มีใครเขาว่าหรอก เพราะอย่างไร
ก็ขายไม่เต็ม สุดท้ายแล้วธุรกิจของทีวีคือ 20% เลี้ยง 80% ช่วง Non-Prime 
time ซึ่งช่วง Prime time คือ 20% ที่มีรายได้เลี้ยงทั้งช่อง ทำาให้ธุรกิจเดิน
ได้ พอถึงจุดหนึ่งแล้วที่บอกว่าคนไม่ดูทีวีแล้ว ไม่น่าจะใช่ มีคนดู เปลี่ยน
ไปตามเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตพฤติกรรม จากจอใหญ่มาสู่จอเล็ก มองว่า
เราจะกลายเป็น คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ที่จะไปกับทุกแพลตฟอร์มภายใต้
ธุรกิจหลักของเราซึ่งก็คือทีวี

โปรดปราน หมื่นสุกแสง 
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำากัด

จากสื่อสิ่งพิมพ์อันดับ 1 ของไทย เมื่อต้องมาอยู่ในธุรกิจ ทีวีดิจิทัล
จึงกลายเป็นช่องทีวีน้องใหม่ ที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูก และต้อง
บาดเจ็บไม่น้อย แต่ “ไทยรัฐทีวี” ก็ยืนหยัดผ่านวิกฤตมาได้ พร้อมด้วย
ประสบการณ์ครึ่งทางของการทำาทีวีดิจิทัล พร้อมข้อคิดว่า หากใบอนุญาต
หมดอายุ ควรมีวิธีการอื่นที่จะต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแลกด้วย
เงินมหาศาลเหมือนท่ีผ่านมา  อยากให้มีคณะกรรมการร่วมในการตัดสินใจ
ก่อนออกกฎระเบียบ โดยที่เป็นคนจากภาคธุรกิจหลากหลายส่วน มาร่วม
กันคิดถึงผลกระทบให้รอบด้านให้ส่วนในการผลักดัน กฎข้อระเบียบต่างๆ 
เหมือนกัน ไม่อยากให้มีเฉพาะนักวิชาการและคนจาก กสทช. โดยการ
ตัดสินใจไม่ได้อยู่บน Base ของธุรกิจ ซึ่งนำามาใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง

 ปัญหาใหญ่ที่เราเจอก็คือ วันนั้นที่ประมูลมาคือมันค่อนข้างแพงมากๆ 
ความที่เราไม่รู้ว่าตลาดจะโดนผลกระทบอย่างไรจากการมี 24 ช่อง กสทช. 
ก็มาในจังหวะที่เขาไม่ได้ foresee business landscape ชัดเจน การเปิด
เข้ามามีทีวี 24 ช่อง ในวันที่ก้อนเค้กเท่าเดิม ทั้งในแง่คนดูและเงินโฆษณา 
ทำาให้มีการแข่งขันกันจนล้มหายจากไปหลายช่อง ก็เป็นบทเรียนใหญ่ที่
ทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ กสทช. ต้องประเมินให้เห็นภาพชัดเหมือนกัน
ว่ากฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆที่ตั้งขึ้นมาในวันนั้น ทำาให้ผู้ประกอบการมีข้อ
จำากัด มากมายเมื่อคนดูเปลี่ยนพฤติกรรม และมีผู้เล่นใหม่อย่าง OTT เข้า
มา และ OTT ก็ไม่เจอข้อจำากัดแบบเรา 





”

THE  INTRODUCTION

     สุุริินทร์ิ กฤตยาพงศ์์พันธ์ุุ์ 
     กรรมการบริหารและกรรมการผู้้�อำำานวยการสายธุุรกิจโทรทัศน์      

      บริษััท บีอีำซีี เวิลด์์ จำากัด์ (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อำง 33) 
ผู้มคิิด์ว่าอีำกหลายปีีข้�างหน�า สิ�งที�เราพยายามจะทำาคืิอำรักษัาคินด้์ใน   

ช่อำงทีวีเอำาไว� ผู้มมั�นใจว่าอีำก 7 ปีี ทีวียังอำย่้ เพียงแต่่ช่อำงสถานีจะอำย่้คิรบ
หรือำไม่คิรบเท่านั�น การปีรับตั่วส่้อำอำนไลน์พบเทคิโนโลยี ช่วยส่งเสริมธุุรกิจ
ทีวีหลายด์�าน กสทช. คิวรยึด์กลไกต่ลาด์ และมุ่งแนวทางสนับสนุน - ส่ง
เสริมแทนการกำากับคิวบคุิม ทีวีภาคิพื�นดิ์นยังจำาเป็ีน เพราะทีวียังเป็ีนสื�อำที�
เข้�าถึงคินด้์ทั�วปีระเทศได์� การเข้�ามาข้อำงอิำนเทอำร์เน็ต่จะทำาให�คินที�มีปัีญหา
ในการรับชมรายการทีวีเข้�าถึงทีวีได์�ง่ายข้ึ�นอำีก เทคิโนโลยีไม่ได์�ทำาลายทีวี 
อำย่างเดี์ยวแต่่มาเสริมกัน ธุุรกิจทีวีถือำว่าเป็ีนSunse นิด์หน่อำย ถ�ามอำงอัำต่รา 
เติ่บโต่เฉลี�ยก็ลด์ลง แต่่ไม่ได์�เยอำะมาก ยังเป็ีนอัำนดั์บหนึ�งข้อำงสื�อำที�คินใช�
เงินโฆษัณาอำย่้ เราเคิยพยายามหาว่าถ�าทีวีลด์ลงเรื�อำย ๆ แล�วอิำนเทอำร์เน็ต่ 
เพิ�มขึ้�นปีีละ 10 - 20 เปีอำร์เซ็ีนต์่ จุด์ตั่ด์จะอำย่้ต่รงไหน ก็น่าจะก่อำนวันที�ใบ
อำนุญาต่ จะหมด์อำายุลง

โด์ยส่วนตั่วผู้มคิิด์ว่า หลังจากหมด์อำายุใบอำนุญาต่แล�ว คิวามเป็ีนทีวี
ก็ยังมีอำย่้ เราเริ�มเป็ีนสังคิม Ageing Society เราอำายุมากขึ้�นเรื�อำย ๆ ฉะนั�น 
คิวามคุิ�นชินข้อำงเราอำาจจะอำย่้ที�ทีวี ผู้มไม่คิิด์ว่าใน 5 ปีีหรือำ 7 ปีีจากนี�ทีวีจะ
หายไปี แต่่จำานวนช่อำงอำาจไม่มากอำย่างในปัีจจุบัน

พีริะวััฒน์ โชติธุ์ริริมโม 
นายกสมาคิมนักข่้าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
 4 ปีีที�ผู่้านมาเราเผู้ชิญวิกฤติ่ Disruption คิรั�งแล�ว คิรั�งเล่า จนแทบ

มอำงไม่เห็นแสงสว่างข้อำงทางอำอำกในวิชาชีพ คินทำา Content ต่�อำงเดิ์นอำอำก
ไปีจากวงการสื�อำ เดิ์นอำอำกจากวิชาชีพจำานวนมาก คินสื�อำอีำกจำานวนหนึ�ง
พยายามต่่อำส้�ที�จะรักษัาวิชาชีพข้อำงตั่วเอำง หลายคิน ตั่�งสำานักข่้าวเล็ก ๆ 
อีำกจำานวนมากพยายามปีรับเพิ�มทักษัะตั่วเอำง หรือำ Re-Skill และพยายาม
ยืนหยัด์อำย่้ในอำงค์ิกรต่่อำไปีให�ได์� สึนามิข้อำงวงการสื�อำ ยังคิงโหมกระหนำ�า
ซีำ�าเติ่ม ทั�งภาพรวมอุำต่สาหกรรมและคินสื�อำ ระลอำกแล�ว ระลอำกเล่า แต่่
สุด์ท�ายคิวามเปีลี�ยนแปีลงที�เกิด์ขึ้�นบนโลกข้อำงแพลต่ฟอำร์มคิรั�งล่าสุด์ 
อำาจเป็ีนสึนามิระลอำกสุด์ท�าย ที�เป็ีนจุด์เปีลี�ยนคิรั�งสำาคัิญ ซึี�งกำาลังดึ์งคิวาม
น่าเชื�อำถือำข้อำงวงการสื�อำกลับมา เมื�อำโลกข้อำงแพลต่ฟอำร์มเริ�มจำากัด์การเข้�า
ถึงสื�อำที�ไม่มีมาต่รฐาน สื�อำที�ข้าด์คิวามน่าเชื�อำถือำ และสื�อำที�ไม่สามารถแสด์ง
ตั่วต่นแห่งวิชาชีพ 

เมื�อำ Google เริ�มทำาลาย Content ข้ยะอำอำกจากระบบ และ เริ�มใช�
กระบวนการยกระดั์บ Content ที�มีคุิณภาพให�ขึ้�นมาติ่ด์ Google เสิร์จ 
สำานักข่้าวหลายสำานัก เริ�มโหยหาคินทำา Content คุิณภาพ โหยหาคินสื�อำที�
มีปีระสบการณ์การทำาสื�อำแบบมือำอำาชีพ   ระบบบรรณาธุิการ ที�มีคิุณภาพ 
กำาลังจะกลับมาได์�รับการยอำมรับอีำกคิรั�ง โลกข้อำงข่้าวสารที�ข้าด์การวางแผู้น 
ข้าด์การกลั�นกรอำง และ ข้าด์การทำางานเชิงระบบ กำาลังถ้กปีฏิิเสธุทั�งจาก
แพลต่ฟอำร์มและ Audiences  “และนี�อำาจเป็ีนข่้าวดี์และแสงสว่างคิรั�งแรก
ในรอำบ 4 ปีีข้อำงคินสื�อำมือำอำาชีพ หลังเผู้ชิญกับคิวามมืด์มนมายาวนาน

”





เสนอต่่ออัต่โนมััต่ิ 5 ปีี 
หลัังหมัดสัญญา 

ถ้้าต่้องปีระมัูลั
จะปีระมัูลัไหมั 
.....คิิดว่่าไมั่นะ”

ถ้้ามัีช่่องน้อยไปี
จะเกิิดกิารผููกิขาด
แต่่ถ้้ามัีมัากิไปีกิ็อยู่รอดยากิ  
ต่่อให้ปีระมัูลัคิรั�งหน้า
แต่่เช่่�อว่่าจะไมั่มัีกิาร ปีระมัูลั
คิรั�งที่ี� 3 เกิิดข้�น”

ที่ีว่ีดิจิที่ัลั ซีีซีั�น 2
ต่้องแกิ้กิต่ิกิาปีระมัูลัใหมั่ 
เช่่�อมัั�นกิลัไกิต่ลัาด

เดีียว วรตั้้�งตั้ระกููล 
ประธานเจ้้าหน้าที่่�
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
บัริษััที่ วััน สามสิบัเอ็็ด จ้ำากัด 

โปรดีปราน หมื่่�นสุุกูแสุง 
เจ้้าหน้าที่่�บัริหารสายงาน
กลยุที่ธ์และการติลาด 
บัริษััที่ ที่ริปเปิล วั ่
บัรอ็ดคาสที่์ จ้ำากัด

นพ.ประวิทย์ ลี�สุถาพรวงศา 
ที่่�ปรึกษัาประธาน กสที่ช.  และอ็ด่ติ
กรรมการ กสที่ช. 

ผศ.ดีร.ธว้ชช้ย จิิตั้รภาษ์์น้นท์  
อ็ด่ติกรรมการ กสที่ช. 
ด้านเศรษัฐศาสติร์

“

“

“

เรารอฟััง  กิสที่ช่. 
เพื่่�อต่ัดสินใจว่่า

จะร่ว่มัปีระมัูลัรอบใหมั่
หรือไมั่

พื่ีพื่ีที่ีว่ีเช่่�อ อีกิ 7 ปีี 
ไมั่มัีกิารปีระมัูลัที่ีว่ีดิจิที่ัลั 

แนะ กิสที่ช่. 
จับมั่อส่�อร่ว่มัยกิระดับ

อุต่สาหกิรรมั

“ถ้้าสถ้านกิารณ์์ยังเปี็นแบบนี� 
ช่่อง 3 ไปีต่่อแน่นอน
เรื�องของกิารปีระมัูลั

ผูมัคิิดว่่าอาจจะ
ไมั่มัีกิารปีระมัูลัแลั้ว่”

อดีิศ้กูดีิ� ลิมื่ปรุ�งพ้ฒนกูิจิ 
  ผู้้้อ็ำานวัยการใหญ่่ 

บัริษััที่ เนชั�นบัอ็ร์ดแคสติิ�ง 
คอ็ร์ปอ็เรชั�น จ้ำากัด 

(มหาชน)  

พรช้ย พูนลำ�าเลิศ 
รักษัาการกรรมการ
ผู้้้อ็ำานวัยการใหญ่่ 

บัริษััที่ บัางกอ็ก ม่เด่ย แอ็นด์ 
บัรอ็ดคาสติิ�ง จ้ำากัด 

( PPTV HD 36 ) 

สุุรินทร์ กูฤตั้ยาพงศ์พ้นธุ ์
กรรมการบัริหาร 

และกรรมการผู้้้อ็ำานวัยการ
สายธุรกิจ้โที่รที่ัศน์ 

บัริษััที่ บั่อ็่ซี่ เวัิลด์ จ้ำากัด (มหาชน) 
(สถาน่โที่รที่ัศน์ไที่ยที่่วั่ส่ช่อ็ง 33) 

เสนอ ปีรับ แกิ้กิฎหมัาย
ต่ัดคิำาว่่า ปีระมัูลัใบอนุญาต่

ออกิจากิ พื่รบ.
ต่ั�งคิณ์ะที่ำางานว่างแนว่ที่าง

ที่ีว่ีดิจิที่ัลัร่ว่มักิัน

ศ.ดีร.พิรงรอง รามื่สุูตั้ 
กรรมการกิจ้การกระจ้ายเส่ยง 

กิจ้การโที่รที่ัศน์ 
และกิจ้การโที่รคมนาคมแห่งชาติิ 

(กสที่ช.)

“ “

“

“

“

EXCLUSIVE INTERVIEW



interview
������

ความท�าทายของทีว�ดิจ�ทัล กับ 6 ป� บอร�ด กสทช. & 7 ป� อายุใบอนุญาตที่เหลืออยู� 
มีใครจะไปต�อ หร�อ ใครอยากจะพอแค�นี้!!! 
กสทช. มีแผนและนโยบายบร�หารจัดการอย�างไรกับใบอนุญาตและคลื่นความถี่ ถ�ามีบางรายไปต�อ
ใบอนุญาตรอบสอง - กฎเกณฑ�เง�่อนไขการได�มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการทีว�ดิจ�ทัล 
ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล ถ�าจะไปต�อขอกฎเกณฑ�กติกาแบบไหน
นักว�ชาการ นิเวศว�วัฒน�  “โทรทัศน�ไทย 2572”   กสทช.-ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล คิดเห็นอย�างไร
คำตอบจะมีในบทสัมภาษณ�พ�เศษ กสทช. สมัยป�จจ�บันและสมัยที่ 1 และ ผู�ประกอบการทีว�ดิจ�ทัล

---------------

---------------

---------------



เสนอ ปรับ แก้กฎหมาย
ตัดคำาว่า ประมูลใบอนุญาต

ออกจาก พรบ.
ตั้งคณะทำางานวางแนวทาง

ทีวีดิจิทัลร่วมกัน

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
กรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.)

“

“
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ส่องครึ่งทาง ทีวีดิจิทัล เจอวิกฤติหลายด้าน 
พลาดมาตั้งแต่ออกกฎหมายประมูล
ซำา้เติมด้วย “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” และปัจจัยด้านการเมือง
เสนอตั้งคณะทำางานร่วมกัน เร่งแก้กฎหมาย 
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

• มองอย่างไรกับ 7 ปีทีวีดิจิทัล
         7 ปี ก็เห็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่ต้องยอมรับ

ว่าจุดเริ่มต้นของทีวีดิจิทัล ช่วงแรกอาจจะไม่

ค่อยชัดเจน มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ

ดิจิทัลท้ังระบบในแง่ของ กสทช.ท่ีตอนน้ันเป็น

องค์กรใหม่ เรื่องของการออกแบบใบอนุญาต

การกำาหนดการเข้าสู่ผู้ถือใบอนุญาต อาจจะมี

อะไรที่ขลุกขลักและส่งผลยาวนานถึงปัจจุบัน 

จริงๆ เขาคงมีความต้ังใจท่ีดีช่องรายการต่างๆ 

จะเห็นแบ่งเป็นประเภทท้ัง เด็ก เยาวชน วาไรต้ี 

ข่าวสาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่พยายาม

จะทำาให้เกิดความหลากหลายของใบอนุญาต

   แต่พอมากำาหนดวิธีการเข้าสู่ใบอนุญาต

เป็นการประมูลซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกกำาหนด 

มาในกฎหมายด้วยแต่จริง ๆ แล้วก็เป็นความ 

พลาดถ้าพูดตรงๆ แล้วเป็นความพลาดตั้งแต่ 

ออกกฎหมายแล้ว ที่บอกว่าการขอใบอนุญาต

ประเภทธุรกิจให้ใช้การประมูลเท่าน้ัน แต่จริงๆ 

แล้วควรจะแบ่งกิจการให้ชัดเจนถ้าเป็นโทรคม- 

นาคมเข้าใจได้ เป็นเรื่องที่ปกติมาก

    “อะไรที่เป็นบรอดแคสต์ การแพร่ภาพ

และกระจายเสียง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สังคมค่อนข้างสูง โทรคมนาคมคือแค่ท่อ ไม่

ได้สนใจว่าอะไรอยู่ข้างใน ขณะที่การแพร่ภาพ

และกระจายเสียงเป็นเรื่องของเนื้อหา ซึ่งเนื้อ 

หาส่งผลอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นที่ไหนๆ ก็

ไม่มีการประมูลใบอนุญาตโทรทัศน์หรือวิทยุ

กระจายเสียงกัน เป็นเรื่องที่ไม่มีประเทศไหน

เขาทำากันที่กำาหนดให้ใช้วิธีการประมูล ถือว่า

ผิดพลาดต้ังแต่ต้นและไม่มีประเทศไหนเขา

ใช้วิธีน้ีกันเน่ืองจากกิจการ Broadcasting เป็น 

เรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และ

พฤติกรรมของผู้คนในสังคมและมีผลกระทบ

ค่อนข้างสูง”

เมื่อปี 2553 ระหว่างที่เป็นกรรมาธิการ

ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี เคยแปร 

ญัตติว่าไม่เห็นด้วยกับการประมูล แต่อาจารย์ 

ที่เสนอให้ใช้วิธีนี้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์เขาก็มี 

เหตุผลของเขามองว่า  มันคือวิธีการที่ทำาให้ 

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต 
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

“
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เกิดการคอร์รัปชันน้อยที่สุด เมื่อเกิดการแข่งขันตาม

กลไกตลาด ทำาให้ราคาประมูลพุ่งสูง ภูมิทัศน์ของทีวี

ดิจิทัลจึงถูกกำาหนดด้วยเม็ดเงินของการประมูลมา

ตั้งแต่ต้นแล้ว ยังมีวิกฤติที่เกิดจาก “ดิจิทัลดิสรัปชัน” 

ซึ่ง ณ วันที่ประมูล ยังไม่มีใครประเมินได้ว่าจะรุนแรง

ขนาดไหน

 “สุดท้าย ก็เป็นเรื่องของทุนที่ต้องมาชดใช้มี

ค่าธรรมเนียมค่าประมูลต่างๆ ภูมิทัศน์ ของทีวีดิจิทัล

ตั้งแต่ต้นมันถูกกำาหนดด้วยเม็ดเงินของการประมูล

เส้นทางช่วงแรกๆของใบอนุญาตทีวิดิจิทัลก็ล้มลุก  

คลุกคลาน ไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินมาประมูล แต่

อีกเรื่องคือเกิดดิจิทัลดิสรัปชันด้วย แปลกใจว่า ณ วัน

ที่ประมูลไม่มีใครเห็นว่าจะเกิดดิสรัปชันขนาดนี้ ทั้งๆ 

ที่ก็เห็นอยู่ว่าออนไลน์กำาลังมาแล้วประจวบกับมีเรื่อง

การเมืองด้วย มี 3 ส่วน 

 1. เรื่องการออกแบบใบอนุญาต ที่ทำาให้ผู้ขอ

ใช้ใบอนุญาตเข้ามาด้วยการประมูล ทุนเป็นตัวกำาหนด 

เส้นทางของการพัฒนาของทีวีดิจิทัลโดยเฉพาะประเภท 

ธุรกิจ

 2. เรื่องดิจิทัล ดิสรัปชัน 

 3. เรื่องการเมือง ถ้าเราจำากันได้หลังจากนั้น

ไม่นาน ก็เกิดรัฐประหาร มีเรื่องของการเข้ามาใช้ช่อง

ทางทีวีซึ่งถูกมองว่าเป็นช่องทางที่สำาคัญที่สุดในการส่ง 

ผลต่อมติมหาชน มันกระทบเพราะว่ารายได้ลด ช่วง

เวลาของการออกอากาศเขาต้องมาจัดไว้สำาหรับตรงนี้ 

การขายโฆษณาต่าง ๆ ก็ไม่ลงตัว เพราะฉะนั้น 3 สิ่ง

นี้มารวมกัน ทำาให้ช่องทีวีดิจิทัลลำาบากตั้งแต่ต้น โดย

เฉพาะช่องธุรกิจ พอออกมาในรูปแบบที่เราเห็น หลาย

ช่องก็อยู่ไม่ได้ หลายช่องอาจจะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น มา

ประมูลช่องเด็ก ช่องข่าว แต่ว่าตัวเองก็ไม่ใช่ตัวจริง

เพียงเพราะว่ามันเป็นช่องที่ประมูลตำา่กว่า 

 หลังจัดการประมูลได้ไม่นาน ก็เกิดรัฐประหาร 

รัฐเข้ามาใช้ช่องทางของทีวีดิจิทัลทำารายการต่างๆ เพื่อ 

สร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ

การจัดผังออกอากาศ และ  การขายโฆษณาทำาให้ผู้ 

ประกอบการย่ิงมีรายได้ลดลงหลายช่องอยู่ไม่ได้          

สุดท้ายก็ล้มหายตายจากกันไป จนรัฐต้องใช้ ม.44 เข้า

มาช่วยเหลือ เปิดให้คืนใบอนุญาตได้และมีการจ่าย

ชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการ ไปกว่า 30,000 ล้านบาท 

จากท่ีเคยประมูลกันไปกว่า 50,000 ล้านบาทโดยส่วนตัว

ยังมีคำาถามในแง่ที่รัฐใช้ ม.44  เข้ามาแทรกแซงว่าจะมี

ผลต่อความเป็นอิสระในการผลิตเน้ือหาของผู้ประกอบ

การหรือไม่

• สถานการณ์อีก 7 ปีข้างหน้า จะทำาอย่างไร
  ถ้าถามว่า แล้วอีก 7 ปีข้างหน้าจะทำาอย่างไร 

พูดตรง ๆ ว่าก็ต้องมีการแก้กฎหมายเพราะว่าตราบใด

ท่ีกฎหมายซ่ึงกำาหนดให้ กสทช.ต้องดำาเนินการยังเขียน 

คำาว่า ต้องใช้การประมูลใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียง กสทช.ก็ทำาอะไรไม่ได้เพราะขัด

กฎหมายไม่ได้ เพราะฉะนั้นคงต้องมีการแก้กฎหมาย 

ทีวีดิจิทัล อุตสาหกรรมสื่อ องค์กรวิชาชีพ  และ  ภาค

ประชาสังคม ควรช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการแก้กฎหมาย

ได้แล้ว เพราะเหลือเวลาอีกไม่มาก ซึ่ง กสทช. ก็เห็น

ถึงผลกระทบและไม่อยากจัดประมูลแล้ว แต่เนื่องจาก

เป็นองค์กรกำากับดูแลและเป็นผู้ ใช้กฎหมายจึงไม่

สามารถเสนอแก้กฎหมายเองได้  

 จากที่เคยไปดูงาน Broadcasting ในเกาหลี 

และแคนาดา เขาก็เจอปัญหาหนักเช่นกัน แต่ยังไม่สาหัส

เท่าไทย เพราะทีวียังเป็นเสาหลักของสังคม อย่างช่อง 

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ทีวี

สาธารณะของแคนาดา เขาพูดอย่างภาคภูมิใจว่า 70% 

ของคนแคนาดา ถือว่า CBC คือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่

เช่ือถือได้ท่ามกลางกระแสเฟคนิวส์ คนส่วนใหญ่จะเช็ค

ข่าวกับ CBC ฉะนั้น การธำารงให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ที่เชื่อถือได้  โดยมีรัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนงบประมาณ 

จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องทำาให้มีอยู่ต่อไป   

 ขณะที่ Korea Communications Com-

mission (KCC) หน่วยงานกำากับดูแลทีวีดิจิทัลของ

เกาหลี บอกว่า ทุกวันนี้แทบไม่ต้องทำาอะไรเลย เพราะ

อุตสาหกรรมส่ือในเกาหลีมองว่า ตัวเองคือผู้สร้าง Trust 

ให้กับสังคม องค์กรวิชาชีพจะมีมาตรการในการกำากับ

ดูแลกันเอง ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าที่รัฐกำาหนดไว้เสียอีก 

ฉะนั้น รัฐจะเข้าไปดูแลเฉพาะเรื่องที่สุดโต่งจริงๆ เช่น 

การเล่นพนันออนไลน์ ต่างจากในไทย ที่ กสทช. ต้อง

คอยตั้งการ์ดเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจริง ๆ แล้ว 

กสทช. ควรทำาเฉพาะเรื่องที่มีความผิดทางกฎหมาย

เท่านั้น ส่วนจริยธรรมควรเป็นเรื่องที่องค์กรวิชาชีพเข้า

มากำากับดูแลกันเอง 
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• แนวทางการแก้กฎหมายทีวีดิจิทัล ควรเป็น       
แบบไหน
	 วิธีการขอใบอนุญาตทีวีดิจิทัล	 โดยปกติมี	

2	รูปแบบ	คือ	การประมูล	และ	การใช้หลักบิวตีคอน

เทสต์ 	คัดเลือกตามคุณสมบัติที่เหมาะสม	แต่สุดท้าย

ก็ยังต้องรอดูว่า	 กสทช.	 จะกำาหนดรูปแบบใบอนุญาต

แบ่งออกเป็นประเภท	 ช่องข่าวและสาระ	 ช่องเด็กและ

เยาวชน	และช่องวาไรตี้อยู่หรือไม่	พูดตรง	ๆ	ช่องเด็ก

และเยาวชนยากมาก	 จะต้องบอกว่า	 ไปฝากช่องเด็ก

และเยาวชนไว้กับสาธารณะ	ถ้าให้ช่องเด็กและเยาวชน

มาอยู่เป็นธุรกิจนี้ยาก	 ไม่มีทางอยู่ได้	 เนื่องจากมีข้อ

กำาหนดของเรื่องของการโฆษณา	 จนกระทั่งอยู่ไม่ได้

ผู้เก่ียวข้องต้องมองภาพรวมให้เห็นตลอดทางตลอด

กระบวนการต้องไปเพิ่มในแง่ของใบอนุญาตของ

สาธารณะ	ให้รวมเรื่องของเด็กและเยาวชนไปเลย	แล้ว

ก็ต้องบอกไปเลยว่าถ้าคุณอยากให้ลูกเปิดทีวีให้ลูกดู

ได้ทั้งวัน	คุณไปช่องนี้เลย	แต่ไม่ได้แปลว่าช่องธุรกิจจะ

ไม่ดูแล	 ก็ต้องมีช่วง	 ต้องไปกำากับดูแล	 ทุกวันนี้ช่วงที่

บอกว่าให้เด็กและเยาวชนมันก็กลายเป็นบอกว่าเด็ก

และเยาวชนและครอบครัว	ไม่ควรมีคำาว่าครอบครัวแล้ว

มันก็ต้องกลับมาเป็นแค่เด็กและเยาวชนจริงๆ	ในแง่ว่า

จะทำาอย่างไร	ก็ต้องกลับมาทำางานร่วมกัน	คือ	กสทช.	

ต้องออกแบบใบอนุญาตที่	 Realistic	 และทำาให้ผู้

ประกอบการอยู่ได้	 จำานวนช่องคงไม่ต้องมีเยอะมาก

เหมือนในปัจจุบัน	 อาจสรุปไปเลยว่า	 Specialization	

คืออะไร	แทนที่จะแบ่งเป็นประเภทกว้างๆ	แบบเดิม

	 เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี	 ประเทศเกาหลี	

มีประชากร	51ล้านคน	น้อยกว่าประเทศไทย	20	ล้านคน	

ประเทศเกาหลีมีช่องสาธารณะไม่ถึง	5	 ช่อง	 และช่อง	

EBS	 เป็นช่อง	 Educational	 เลยนะ	 เป็นช่องสำาหรับ

การศึกษาเท่านั้นเลย	ช่วงโควิด-19	นักเรียน	ป.1	ถึง	

ม.6	 ไม่มีการสูญเสียการเรียนรู้เลยเพราะว่า	EBS	 	 ได้

เตรียมแผนทั้งหมดเลยว่าเด็กสามารถนั่งดู	EBS	แล้วก็	

เรียนได้	รองรับหมดเลย	คือไม่ได้กระทบถึงขั้นนั้นเลย

แล้วก็ทำาได้หมดจริง	 ๆ	 นั่นคือช่วงโควิด-19	 ช่วงปกติ

เขาจะเป็นการเสริมศักยภาพเด็ก	ในเรื่องต่าง	ๆ	เขามี

อีก	3-4	ช่องเท่าน้ันเอง	น่ันคือเกาหลีท่ีเป็นช่องโทรทัศน์	

ระดับชาติ	เพราะฉะนั้นประเทศไทย		ก็ไม่ควรเกินนั้น	

แล้วก็จะต้องสรุปไปเลยว่า	Specialization	มันคืออะไร	

แทนที่จะเป็นประเภท	อันนี้ส่วนตัวคิดนะอาจจะไม่ตรง	

ก็ได้ว่า	Specialization	 ของแต่ละประเภทคืออะไรอาจ

จะไม่ใช่ประเภทที่เป็นกว้าง	ๆ	ว่าขาดสาระเด็กเยาวชน	

วาไรตี้	 ก็อาจจะต้องเฉพาะไปเลยหรือเปล่า	 น่าคิด

เหมือนกัน	 ไม่อย่างนั้นก็สะเปะสะปะ	 อาจจะต้องเป็น

ลักษณะที่แบบ	Segment	ขนาดนั้นหรือเปล่า	จะได้เห็น

ชัด	ๆ	ไปเลย

• กระบวนการแก้กฎหมาย ควรเริ่มเมื่อไร อย่างไร

	 ควรเริ่มทันที	จริงๆ	 ควรจะเริ่มไปแล้ว	 	50%	

แล้วด้วยซำา้	ก็ต้องเปิดเวทีคุยร่วมกันแล้ว	โดยขั้นตอน	

ที่เกี่ยวข้อง	 กสทช.	 ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่	 กสทช.	 ที่เขา

มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวกับอะไรพวกน้ี

สามารถเปิดโต๊ะทำาคณะทำางาน	 ทำาด้วยกันเลย	 เอา

จริง	ๆ	กฎหมายบังคับใช้กับภาคอุตสาหกรรมสื่อ	ภาค

อุตสาหกรรมสื่อก็ต้องมีส่วนร่วม	 ผู้ชมผู้ฟัง	 แต่อาจ

จะเป็นส่วนที่น้อยกว่า	 อย่างน้อยภาคอุตสาหกรรมสื่อ	

ภาควิชาชีพสื่อ	แล้วก็	กสทช.	ต้องเปิดโต๊ะคุยแล้ว	ทุก

อย่างมันต้องมองถึงอนาคตแล้ว

		 จริง	ๆ	สิ่งที่ทาง	กสทช.	ในฐานะองค์กรกำากับ

ดูแลกับองค์กรกำากับดูแลสื่อ	 ไม่ว่าจะเป็นสภาฯ	 หรือ

สมาคมฯ	 ก็ดี	 นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำางานร่วมกันทาง

นโยบายทำางานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ	 ที่วันนี้เรามาต่อ

ท่อร่วมกันในแง่ของการรับเรื่องร้องเรียนต่าง	 ๆ	 เราก็

ทำางานร่วมกัน	และ	นี่คือปฏิบัติการ		นโยบายแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ ไขเพ่ิมเติมกฎหมายก็ต้องคุยกัน

แล้วว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำานะ	จริง	 ๆ	 เพื่อความอยู่รอด

ของทั้งหมด	 เพราะฉะนั้น	 คือเอาตัวจริงที่อยากจะทำา

เนื้อหาจริง	 ๆ	 มาคุยมาปรึกษาหารือกันดีกว่า	 แทนที่	

กสทช.	จะบอกว่ามาเปิดใบอนุญาต	ซึ่งอันนี้ก็ต้องย้อน

กลับไปอีกนะว่า	ทำาไมพอเปิดใบอนุญาตแล้วคนกระโจน

เข้ามาประมูลอย่างนี้	เพราะว่าเมื่อก่อน	คือ	โมโนโพลี	

โดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าข้างหน้าอะไรรอ

	 จะเป็นการกำาหนดเส้นทาง	และ	กฎภาพใหญ่

ก่อน	นโยบายเราอยากเห็นอะไร	ท้ายที่สุดมันต้องกลับ	

มาว่าถ้ายังให้มี		Broadcasting	คุณค่าที่อยากจะให้มัน

ให้กับสังคมคืออะไร	ต้องให้นิยามกับคุณค่าตรงน้ันก่อน

ฟังดูแล้วเหมือนกับคุณค่าที่คุณคู่ควร		มันคืออย่างนั้น
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จริิง ๆ นะ อย่่างไปงานท่ี่�แคนาดา เป็นงานไม่่ได้ใหญ่่ 
เป็นงานที่างด้านส่ื่�อสื่าริที่่�วโลกให้ม่าคุย่ก่นแลกเปล่�ย่น 
เขาม่่ Value ท่ี่�เขายึ่ดอย่่่ 3 - 4 เร่ิ�อง ค่อเร่ิ�องของความ่
หลากหลาย่ การิแข่งข่น ปริะโย่ชน์สื่าธาริณะ เขาม่่แค่น่�
ท่ี่�ต้้อง Deliver ให้ก่บส่ื่งคม่ ผ่่านงานของเขาให้ได� 
แคนาดา เขาก็ม่่เร่ิ�องของความ่ถู่กต้้องของข้อม่่ลความ่
ไม่่ซ้ำำ�าใคริ เปิดม่าด่ร้่ิเลย่ของ CBC เขาต้้องม่่ความ่ร่ิบ
ผิ่ดชอบในสิื่�งท่ี่�เขาที่ำา ถู้าที่ำาอะไริผิ่ดไม่่ต้้องให้ใคริม่า
เร่ิย่กเริาเลย่ เริาร้่ิท่ี่นท่ี่ว่าพลาดไป เริาพร้ิอม่ขอโที่ษ
ท่ี่นท่ี่ แก้ไขท่ี่นท่ี่ ถึูงบอกว่าเอา Value ท่ี่�สื่ร้ิางให้ส่ื่งคม่
ก่อนไหม่ ว่าเริาอย่ากจะที่ำาอะไริร่ิวม่ก่น เส้ื่นที่างหร่ิอ
นโย่บาย่ท่ี่�จะนำาไปส่่ื่เป้าหม่าย่ต้ริงน่� ท่ี่�งองค์กริกำาก่บ
ด่แลภาคอุต้สื่าหกริริม่   จะออกแบบกฎหม่าย่ท่ี่�ม่่นจะ
สื่ร้ิางอุต้สื่าหกริริม่น่�อย่่างไริ คนท่ี่�ร่ิางได้ค่อสื่ภากริริม่า 
ธิการิร่ิฐสื่ภา กสื่ที่ช. ถูาม่ว่า ม่่การิต่้�งข้อส่ื่งเกต้แล้วก็
ส่ื่งไปท่ี่�สื่ภาได้ แต่้ว่า โดย่การิร่ิางกฎหม่าย่เองไม่่แน่ใจ
ว่าม่่นจะเริิ�ม่จากจุดต้ริงน่�ได้หร่ิอเปล่า ต้้องถูาม่ก่อน
 การิแก้กฎหม่าย่ ถู้าที่ำาจริิงใช้เวลาไม่่นาน โดย่
หล่กต้้องแก้ พ.ริ.บ. การิปริะกอบกิจการิกริะจาย่เส่ื่ย่ง
และกิจการิโที่ริท่ี่ศน์ พ.ศ.2551 และ พ.ริ.บ.องค์กริ
จ่ดสื่ริริคล่�นความ่ถู่� พ.ศ.2553 เพ่�อย่กเลิกข้อกำาหนด
เร่ิ�องการิปริะม่่ลออกไปก่อน ฉะน่�นเริิ�ม่ได้เลย่ท่ี่นท่ี่ น่�
เป็นภาริกิจสื่ำาค่ญ่ท่ี่� กสื่ที่ช. ในฐานะองค์กริกำาก่บด่แล 
ภาคอุต้สื่าหกริริม่ส่ื่�อ และองค์กริวิชาช่พ ควริที่ำางาน
ร่ิวม่ก่บฝ่่าย่นโย่บาย่
• โมเดลการจะปรับแก้กฎหมาย เพ่ื่�อตััดคำำาว่่าประมูลใบ
อนุุญาตัออกจะส่ื่�อสื่ารทำำาคำว่ามเข้้าใจกับ คำณะกรรมการ
กสื่ทำช. อย่างไร จะส่ื่�อสื่ารกับภาคำรัฐ ภาคำอุตัสื่าหกรรม
ส่ื่�อและประชาสัื่งคำมอย่างไร
 ก็ย่ากนะ ไม่่ใช่ง่าย่ เพริาะว่าม่่กลุ่ม่ที่่�ได้
ปริะโย่ชน์จะออกจากเร่ิ�องน่� แต่้ถู้าทุี่กฝ่่าย่ม่่ความ่จริิงใจ
และร่ิวม่ม่่อก่นเพ่�อปริะโย่ชน์สื่าธาริณะและส่ื่งคม่ท่ี่�ง 
ภาคอุต้สื่าหกริริม่ส่ื่�อ และองค์กริวิชาช่พ ที่ำางานร่ิวม่
ก่บฝ่่าย่นโย่บาย่ฝ่่าย่กฎหม่าย่ของทุี่กหน่วย่งานท่ี่�เก่�ย่ว 
ข้องปร่ิบปรุิงเพิ�ม่เติ้ม่กฎหม่าย่ ให้ถู่กต้้อง เป็นธริริม่ 
และสื่อดคล้องก่บบริิบที่ภ่มิ่ท่ี่ศน์ส่ื่�อ เพ่�อความ่อย่่่ริอด
ของทุี่กฝ่่าย่ โดย่อาจม่่เวท่ี่การิพ่ดคุย่ และจ่ดต่้�งคณะ
ที่ำางานร่ิวม่ก่นเร่ิงออกแบบกฎหม่าย่ กำาหนดเป้าหม่าย่
และ คุณค่าที่่�ที่่ว่ดิจิที่่ลจะสื่ริ้างให้ก่บสื่่งคม่ ก่อนใบ
อนุญ่าต้จะหม่ดอาย่ ซึ้ำ�งเหล่อเวลาอ่กไม่่ถึูง 7 ปี

• รูปแบบข้องการทำำางานุร่ว่มกันุอย่างเป็นุรูปธรรม 
คำว่รเป็นุอย่างไร
 ท่ี่�ผ่่านม่า ย่่งไม่่เคย่ม่่โม่เดลร่ิปแบบการิที่ำางาน 

ร่ิวม่ก่นม่าก่อน กฎหม่าย่ส่ื่�อท่ี่�เกิดขึ�น ส่ื่วนใหญ่่ม่าจาก

การิวิจ่ย่ ซึ้ำ�งไม่่ได้เห็นหน้างานท่ี่�เกิดขึ�นจริิง และอ่ก

ส่ื่วนหนึ�งก็เป็นเร่ิ�องของการิเม่่อง ริวม่ถึูงการิเม่่องของ

ภาคอุต้สื่าหกริริม่ส่ื่�อด้วย่ท่ี่�อย่ากจะปลดปล่อย่จากการิ

ถู่กผ่่กขาด  โดย่ไม่่ได้เล็งเห็นเร่ิ�องของดิจิท่ี่ลดิสื่ร่ิปช่น 

ฉะน่�น ต้้องให้ทุี่กภาคส่ื่วน ท่ี่�งน่กวิชาการิด้านส่ื่�อและ

ด้านต่้างๆ ท่ี่�เก่�ย่วข้อง และภาคอุต้สื่าหกริริม่ส่ื่�อม่าพ่ด

คุย่หาแนวที่างร่ิวม่ก่น 

 ต้้องที่ำาเป็นกลุ่ม่เล็กแล้วก็ต้้องเล่อกคน  ท่ี่�ผ่่าน

ม่าม่่นไม่่ม่่ กฎหม่าย่ส่ื่�อท่ี่�ผ่่านม่าส่ื่วนหนึ�งม่าจากปริะสื่บ

การิณ์ค่อม่าจากการิวิจ่ย่ พริบ.ThaiPBS ม่าจากการิวิจ่ย่ 

ซึ้ำ�งพอเป็นการิวิจ่ย่ม่่นก็ค่อการิวิจ่ย่ ม่่นไม่่ได้เห็นหน้างาน

จริิงๆ อ่กส่ื่วนหนึ�งก็อาจจะเป็นเร่ิ�องของการิเม่่อง

•ในุอนุาคำตั Broadcasting ทีำวี่ดิจิทัำล จะยังอยู่ไหม
 ส่ื่วนต่้วคิดว่า Broadcastingท่ี่ว่ดิจิท่ี่ลก็ย่่งอย่่่ 

ย่่งเป็นกิจการิท่ี่�ม่่คุณค่าและย่่งม่่ท่ี่�ย่่นอย่่่ได้   แต่้จะอย่่่

ในสื่ภาพท่ี่�ม่่อิที่ธิพลน้อย่ลง และต้้องเปล่�ย่นไปเป็นม่่ลติ้

แพลต้ฟอร์ิม่ม่ากขึ�น ร่ิปแบบของการิผ่ลิต้เน่�อหาก็ต้้อง

ที่ำาให้ม่่ความ่หลากหลาย่ พ่ดง่าย่ ๆ ค่อ แพลต้ฟอร์ิม่

ของเนช่�นวาย่ก็ย่่งคงม่่อย่่่ แต่้แชม่ป์เปี�ย่นท่ี่�ที่ำาได้จะม่่

น้อย่ลง ต้้องเป็นต่้วจริิงเท่ี่าน่�น และควริเป็นกลุ่ม่ท่ี่�ไม่่

ได้เน้นแสื่วงหากำาไริเพ่ย่งอย่่างเด่ย่ว แต่้ต้้องม่่ความ่

ริ่บผ่ิดชอบต้่อสื่่งคม่ แล้วก็ต้้องเข้าใจด้วย่ว่าบที่บาที่

ของคุณก่บส่ื่งคม่และสื่าธาริณะส่ื่งม่าก เน่�องจากคุณ

เหล่อน้อย่ม่าก การิให้อนุญ่าต้จะไม่่ได้ให้ใบอนุญ่าต้ 

แบบสื่ะเปะสื่ะปะ คงจะม่่กริอบและคุณสื่ม่บ่ติ้หล่ก

เกณฑ์์ต่้างๆ ม่าปริะกอบพิจาริณาด้วย่ 

• การข้อใบอนุุญาตัทีำวี่ดิจิทัำลในุปี 2572 นุ่าจะเหล่อ 
กี�ช่องสื่ถานีุ
 ต้อนน่�ย่่งต้อบไม่่ได้ เพริาะต้้องริอผ่ลการิศึกษา

จากฝ่่าย่วิชาการิก่อน  เพ่�อด่ว่าอุต้สื่าหกริริม่ Broad

casting อ่พสื่ต้ร่ิม่ ดาวน์สื่ต้ร่ิม่ ท่ี่�ย่่งเหล่ออย่่่ม่่อะไริบ้าง 

ซึ้ำ�งจะที่ำาให้เห็นภาพช่ดเจนม่ากขึ�น และ ถู้าจะเสื่ริิม่

ศ่กย่ภาพส่่ื่อนาคต้ จะม่่ต้ริงไหนบ้าง ท่ี่�ต้้องเร่ิงเข้าไป

ดำาเนินการิแต่้เบ่�องต้้นคาดว่าคงเหล่อช่องไม่่เย่อะม่อง 

ในแง่ด่ก็ที่ำาให้เกิดการิแข่งข่นและได้ต่้วจริิง 
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• ระหว่างนี้สื่อมวลชนควรปรับตัวยังไง
	 ต้อง	Reskill	 ทุกภาคส่วน	 ต้ังแต่	Disruption	

เกิด	Digital	Transformation	มันก็ต้องมีการ	Reskill	ทุก

คนก็ต้องพยายามที่จะปรับเปล่ียนทักษะและความรู้

ความสามารถของตัวเองใหม่	คนที่เคยทำาแต่งานอย่าง

เดียว	มันก็ทำาไม่ได้แล้ว	ส่วนหนึ่ง	ก็คงจะเป็นเรื่องของ

ส่วนของนักวิชาชีพ	ต้อง	Reskill	ตัวเองเสริมศักยภาพ

ตัวเองในทุก	ๆ	แพลตฟอร์มในทุก	ๆ	แง่ของความลึก	

ความเข้าใจ	 ความคิดต่าง	 ๆ	 ด้วย	 ขณะเดียวกันต้อง

ส่งไปถึงภาคการศึกษาที่เทรนด์คน	 องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	

ทักษะความเข้าใจ	มันต้องปรับหมดเลย

• ในต่างประเทศ มีกรณีสื่อทีวีไปวิ่งตามประเด็นใน  

โซเชียลไหม

	 ประเทศอื่นเขาไม่ได้แข่งขันสูงเท่าไทย	 มีการ

แบ่งเวทีกันชัดเจนระหว่าง	Broadcaster	และ	ออนไลน์		

แม้สุดท้ายจะต้องมาแย่งเม็ดเงินกันก็ตาม	 เวทีของ	

Broadcaster	 จะแข่งกันด้วยมาตรฐานเดียวกัน	 แต่

ไทยเหมือนแข่งข้ามเวที	นอกจากสู้กันเองแล้ว	ยังต้อง

ไปสู้กับสื่อออนไลน์ด้วย	ทำาให้เกิดการขยี้ข่าว	จนกลาย

เป็นแพตเทิร์นของสื่อทีวีไปแล้ว	 เกือบทุกช่องลงไปอยู่

ในมาตรฐานนี้

  

	 โจทย์ใหญ่คือเราจะสร้างมาตรฐานใหม่ได้

อย่างไร	กสทช.	พยายามพูดคุย	 ขอความร่วมมือจาก

เจ้าของช่อง	ซึ่งตอนนี้ต่างก็เผชิญอยู่กับปัญหา	หลาย

ช่องไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเงินโฆษณา	 ต้องพึ่งพาธุรกิจ

อื่น	 ส่วนใหญ่เริ่มมี	 Business	Model	 เป็นของตัวเอง		

ส่วนช่องที่ยังไม่มี	ก็จะมีสถานะแย่สุด

• ในต่างประเทศ เขามีประสบการณ์ในการดึงคน  
รุ่นใหม่ หันกลับมาดูทีวีอย่างไร
	 เป็นโจทย์ที่ยากเลย	 ตอนนี้	 Broadcaster	 ก็	

Migrate	หมด	Migrate	Online	หมด	อย่าง	CBC	เขา

ก็รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่อยู่ที่ไหน	เขาก็ต้องไปที่นั่น	ช่องระดับ

ชาติที่ออกแพลตฟอร์มภาคพื้นดินมันก็ต้องมีต้องกลับ

มาดูใน	2	 ส่วน	 คือเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม	 กับ

เรื่องของภูมิศาสตร์	 ถือว่าการที่จะต้องมี	 Network	

Broadcast	หรือว่าการออกอากาศระดับภาคพื้นดินทั่ว

ประเทศ	ยังมีคนเข้าไม่ถึงออนไลน์	เขาบอกก็ต้องมีอยู่	

เพราะสองสาเหตุนี้	 มองง่าย	 ๆ	คือโครงสร้างพื้นฐาน	

ออนไลน์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน	 แต่ว่ามัน

ก็อาจจะยังไปไม่ถึงจริง	 ๆ	 เพราะมันก็อาศัยการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานที่หนักกว่า	

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



““เรารอฟัง กสทช. 
เพื่อตัดสินใจว่า

จะร่วมประมูล
รอบใหม่หรือไม่

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
ผู้อำ�นวยก�รใหญ ่

บริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)  
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ชวนย้อนไปสำ�รวจผลง�น กสทช. หลังประมูลทีวีดิจิทัล 
มองว่�ยังล้มเหลว ทำ�ต�มเป้�หม�ยได้ ไม่ถึงครึ่ง 
ผู้ประกอบก�รต้องเผชิญกับวิบ�กกรรมหล�ยด้�น 
เชื่อ...ห�กไม่มีแผนที่ชัดเจนภ�ยใน 3 ปี คงไม่มีใครเข้�ร่วม
ประมูลรอบใหม่ 

• ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สถานการณ์ทีวี
ดิจิทัล เป็นอย่างไร
     ผมมองว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายภายใต้

กฎของ กสทช.เรื่องการเปลี่ยนผ่านจากระบบ

แอนะล็อกสู่ระบบทีวีดิจิทัล ซึ่งในแผนมีเป้า

หมายหลัก คือ หนึ่ง จะต้องมีทีวีดิจิทัล 3 

ประเภท ได้แก่ข่าว วาไรตี้ ประเภทสาธารณะ/

และประเภทชุมชน รวม 48 ช่อง แต่ตอนนี้มี

แค่ 25 ช่อง สอง การเข้าถึงการรับสัญญาณ

ภาคพื้นดินด้วยระบบดิจิทัล เป้าหมาย 22 

ล้านครัวเรือน  แต่ปัจจุบันเข้าถึงได้แค่ 8 ล้าน

ครัวเรือน ที่เหลือต้องไปใช้ระบบ “มัสต์แครี่” 

ผ่านทีวีดาวเทียม สาม ทีวีชุมชน ผ่านมาจนถึง 

ขณะนี้ก็ยังไม่เกิด ส่ี ทีวีสาธารณะ ที่ระบุว่า

จะมี 12 ช่อง สุดท้ายมีแค่ 5 ช่อง ที่เหลือยัง

ไม่มีการจัดสรร ถ้าประเมินในเชิงปริมาณจึง

ถือว่าล้มเหลว เพราะทำาได้ไม่ถึงครึ่ง ขณะ

เดียวกันก็ยังไม่เห็นแผนของ กสทช. ว่าจะทำา

อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่เหลืออยู่

อีก 7 ปี

• มองว่าสาเหตุของปัญหามาจากอะไรบ้าง
 แม้ กสทช. จะเป็นต้นเหตุหลัก แต่ก็

มีปัจจัยร่วมอีกหลายอย่าง ส่วนหนึ่งเพราะ

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยเกิดช้าไป ในขณะ

ที่ต่างประเทศทำามานานแล้ว หลายประเทศ

ล้มเหลว หลายประเทศ ประสบความสำาเร็จ 

ส่วนในไทยแม้จะมีการพูดถึงเรื่องการจัดสรร

คล่ืนความถ่ีและจัดต้ังองค์กรอิสระในรูปแบบ 

กสทช. มาตั้งแต่เริ่มร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 

แต่กว่าจะได้เริ่มเปิดประมูลทีวีดิจิทัลจริง ๆ ก็ 

ปี 2557 ถือว่าช้าไป 10-15 ปี ซึ่งเทคโนโลยีได้

เปลี่ยนไปมากแล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการต้อง

แบกรับต้นทุนที่สูงเกินไป เป็นการประเมินผิด

พลาด ที่เลือกการประมูลแบบใช้ราคาเป็นตัว

ตั้งแทนที่จะเปิดให้เป็นบิวตี้คอนเทสต์ หลัก

การนี้จึงผิดมาตั้งแต่ต้นผู้เกี่ยวข้องอาจลืมไป 

ว่าเมื่อซัพพลายเยอะขึ้น แต่ดีมานด์เท่าเดิม 

แล้วการเข้าถึงผู้ชมยังไม่ทัน ผู้ประกอบการ

รายใหม่ก็ลำาบาก 

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 
ผู้อำานวยการใหญ่ 
บริษัท เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) 

“
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	 คร่ึ่�งทางท่�ผ่่านมา	 ผ้่�ปรึ่ะกอบการึ่ท่ว่ดิิจิิทัล	

ทุกช่่องต้�องเผ่ชิ่ญกับวิบากกรึ่รึ่มหลายดิ�าน	

ทั�ง	 Ecosystem	 ท่�เปล่�ยนไป	 ดิิจิิทัลดิิสรัึ่ปชั่น	

และม่ส่�อโซเช่่ยลเกิดิข่ึ้�นมาในช่่วงเวลาไล่เล่�ย

กับช่่วงท่�ช่่องต่้าง	 ๆ	 ต้�องแบกรัึ่บภารึ่ะหลาย

ดิ�านจ่ิงเกิดิปัญหากันทุกช่่องและไม่ร้ึ่�ว่าจิะอย่้

รึ่อดิจินครึ่บอายุสัมปทานหร่ึ่อไม่	 โดิยภารึ่ะ

หนักค่อการึ่ต้�องจ่ิายค่าสัมปทาน	ซ่�งต้ามหลัก	

การึ่ควรึ่จิะทยอยแบ่งจ่ิาย	15	ปีจิากน�อยไปหา

มาก	ไม่ใช่่ให�จ่ิาย	6	ปี	แต่้ใช่�	15	ปี	เพรึ่าะช่่วง

แรึ่กยังม่รึ่ายไดิ�น�อย	 แต่้ต้�องจ่ิายค่าสัมปทาน

เยอะ	 ต้รึ่งน่�	 จ่ิงเป็นอ่กหน่�งขึ้�อผิ่ดิพลาดิท่�ซำ�า

เติ้มผ้่�ปรึ่ะกอบการึ่ยิ�งปรึ่ะม้ลหลายช่่องก็ยิ�ง

ขึ้าดิทุน

	 ส่วนรึ่ะบบโครึ่งข่ึ้าย	 ผ้่�ปรึ่ะม้ลก็ไม่ม่

อำานาจิต่้อรึ่องในการึ่ใช่�โครึ่งข่ึ้ายท่�ม่รึ่าคาต้ำ�า

กว่า	 สมมุติ้ม่	3	 รึ่าย	 ควรึ่จิะแข่ึ้งขัึ้นกัน	 แต่้

กลายเป็นว่า	3	 รึ่าย	 ถู้กกำาหนดิให�ใช่�ในรึ่าคา

เด่ิยวกัน	บางคนคิดิว่าทำาไมไม่เป็น	One			Net

work	 เพรึ่าะว่า	 แผ่นแม่บทแรึ่กมันเป็น	 One	

Network	 โครึ่งข่ึ้ายรึ่ายเด่ิยว	 ซ่�งอาจิจิะทำาให�

ต้�นทุนต้ำา�ลงไดิ�		และต้อนน่�	MUX	ก็เหล่อ	รัึ่ฐ

ก็ต้�องนำาเงินจิากการึ่ปรึ่ะม้ลมาจ่ิายเงินค่า

โครึ่งขึ้่ายแทนท่ว่ดิิจิิทัลโดิยรึ่ะบบทั�งหมดิ		

ต้อนน่�

กลายเป็นว่าผ้่�ผ่ลิต้คอนเทนต์้ต้�องเป็นคนลง	

ทุนทั�งหมดิ	

• มองเห็็นส่ิ่�งดีีๆ ทีี่�งอกงามข้ึ้�นจากว่ิบากกรรม

ในช่่วิงทีี่�ผ่่านมาบ้างไห็ม

	 ในภาพรึ่วมต้ลาดิม่การึ่แข่ึ้งขัึ้นมาก

ข่ึ้�นผ้่�บริึ่โภคม่ทางเล่อก		ผ้่�ผ่ลิต้คอนเทนต์้ก็ม่

อำานาจิต่้อรึ่องกับช่่องท่ว่มากข่ึ้�น	ส่วนผ้่�ปรึ่ะกอบ

การึ่ยังด่ิท่�	กสทช่.	ยอมรัึ่บความจิริึ่ง	เปิดิให�ม่

การึ่ค่นช่่องไดิ�	 เพรึ่าะถู�าไม่ม่จิะยิ�งลำาบาก

มากกว่าน่�	จิากท่�เคยม่ท่ว่ดิิจิิทัล	24	ช่่อง		ค่น

ไป	7	ช่่อง	ปัจิจุิบันเหล่อแค่	15	ช่่อง

		 ม่ผ้่�เล่นออกไปจิากต้ลาดิส่วนหน่�ง	ลดิ

การึ่แข่ึ้งขัึ้นลง	แต่้การึ่ยอมรัึ่บความจิริึ่งอย่าง

เดิ่ยวมันไม่พอ		กสทช่.		ต้�องม่แผ่นให�กับผ่้�

ปรึ่ะกอบการึ่ดิ�วยว่าช่่วงเวลาท่�เหล่ออ่ก	 7	 ปี	

จิะทำาอะไรึ่บ�าง		ซ่�งหากยังไม่ม่ความชั่ดิเจินก็	

คงไม่ม่ใครึ่เขึ้�าร่ึ่วมการึ่ปรึ่ะม้ลรึ่อบใหม่	 เพรึ่าะ	

เขึ้าม่ทางเล่อกอ่�นแล�ว

• ช่่องเนช่่�นทีี่วีิ มองไปข้ึ้างห็น้าอย่่างไร 
	 ไม่อยากให�มองแค่เนชั่�นท่ว่	 แต่้อยาก

ให�มองไปถู่งอนาคต้ขึ้องช่่องข่ึ้าวจิากท่�เคยม่	 7	

ช่่อง	 ต้อนน่�เหล่ออย่้แค่	 3	 ช่่อง	 สะท�อนว่า

ม้ลค่าเพิ�มขึ้องข่ึ้าวมันต้ำ�าลง	 ไม่สามารึ่ถูนำา

กลับมาร่ึ่รัึ่นสรึ่�างม้ลค่าเพิ�มไดิ�เหม่อนกับคอน

เทนต์้อ่�น	ๆ 	หร่ึ่อช่่องวาไรึ่ต่้�		ท่�ม่ความคล่องตั้ว

ม่ต้ลาดิฐานคนด้ิท่�กว�างกว่าและม่ร้ึ่ปแบบการึ่

หารึ่ายไดิ�ท่�หลากหลายกว่าขึ้ณะท่�ต้ลาดิโซเช่่ยล

ม่เด่ิยก็เติ้บโต้มาแย่งชิ่งพ่�นท่�ไปหมดิ	 แต่้ละ

ช่่อ	งจ่ิงต้�องม่แผ่นพัฒนาคอนเทนต์้ในเชิ่งสารึ่ะ	

เช่่น	สารึ่คด่ิ	ดิรึ่าม่าต่้าง	ๆ	เพิ�มข่ึ้�น	เนชั่�นเอง	

ก็กำาลังสรึ่�างท่มผ่ลิต้สารึ่คดิ่		ท่�ไม่ไดิ�หวังแค่

ป้อนช่่องตั้วเองเท่านั�น		แต่้ยังมองไปถู่งช่่องทาง

ใหม่ๆ	สต้ร่ึ่มมิ�ง	หร่ึ่อไปต่้างปรึ่ะเทศดิ�วย		

• ห็ล่ังห็มดีอายุ่ส่ิ่มปที่าน 7 ปี ควิรแบ่ง
ประเภที่ช่่องอย่่างไร 
	 ผ่มมองว่าไม่จิำาเป็นต้�องแบ่งปรึ่ะเภท

ช่่องแล�ว	 ขึ้่�นอย้่กับความถูนัดิขึ้องแต้่ละช่่อง	

ผ้่�ปรึ่ะกอบการึ่คงไม่อย่้แต่้ในรึ่ะบบท่ว่ดิิจิิทัล

ภาคพ่�นดิินแบบเดิิมเพ่ยงอย่างเดิ่ยว	กสทช่.

ต้�องคิดิหาช่่องทางอ่�นและม่	 Solution	 ไว�ดิ�วย	

เช่่น	ยุบช่่อง	SD	ให�เป็น	HD	ทั�งหมดิซ่�งอาจิจิะ

เหล่อช่่องท่ว่ดิิจิิทัลท่�เป็น	 HD	 ทั�งหมดิแค่	10	

ช่่อง	ท่�เป็นรึ่ะบบเด่ิยวกัน		เน่�องจิากเคร่ึ่�องรัึ่บ	

เป็นรึ่ะบบ	HD	ไปหมดิแล�วนำาคล่�นความถู่�และ

MUX	ท่�เหล่ออย่้ไปใช่�ปรึ่ะโยช่น์ดิ�านอ่�นๆ	ทำาให�		

ปรึ่ะช่าช่นเขึ้�าถู่งท่ว่ดิิจิิทัลไดิ�ทุกครัึ่วเร่ึ่อน	ไม่ใช่่	

แค่	8	ล�านครัึ่วเร่ึ่อนแล�วหยุดิพรึ่�อมหาแนวทาง	

ช่่วยเหล่อธุุรึ่กิจิท่ว่ดิาวเท่ยมและจิะทำาอย่างไรึ่

ให�ท่ว่ชุ่มช่นเกิดิข่ึ้�นไดิ�จิริึ่งต้ามแผ่นเหล่าน่�ค่อ

สิ�งท่�รัึ่ฐต้�องเร่ึ่งศ่กษาและร่ึ่างแผ่นใหม่ทั�งหมดิ	
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• กสทช. กับผู้ประกอบการจะทำาอะไรได้บ้าง 

ในช่วงเวลาที่เหลืออยู ่

	 ผู้ประกอบการทำาอะไรได้ ไม่ได้มาก	

ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดไปวัน	ๆ		อย่างทุกวันนี้

ก็ต้องคอยสู้กับกฎระเบียบหยุมหยิมของ	กสทช.

ซึ่งมีแต่เ ร่ืองท่ีเพิ่มภาระและต้นทุนค่าใช้

จ่ายให้กับผู้ประกอบการเป็นอุปสรรคต่อการ			

แข่งขันหารายได้

• หลังจากนี้ต่อไปอีก 7 ปี อยากได้อะไรจาก  

กสทช.

	 อยากได้แผนที่ชัดเจนจาก	กสทช.		ว่า

ภายในอีกไม่เกิน	 3	 ปีข้างหน้าจะทำาอะไรบ้าง	

เพราะหากช้าไปกว่าน้ี	ผู้ประกอบการจะเตรียม

ตัวไม่ทัน		

• มองวิธีการที่ใช้ในการประมูลครั้งแรก
อย่างไร และ ควรนำากลับมาใช้อีกหรือไม ่
	 มันผิดมาตั้งแต่ต้น		กลไกการประมูล

ควรจะยึดหลักบิวตี้คอนเทสต์	ดูจากคุณภาพ

ของผังรายการ	หรือ	ประสบการณ์	 ไม่ใช่ยึด

หลักจากผู้ที่เสนอราคาสูงสุด	 โดยที่ไม่สนใจ

เนื้อหา	

• มีกลไกอะไร   ที่ให้ผู้ประกอบการได้ร่วม
แสดงความเห็นเก่ียวกับการประมูลบ้างไหม 

	 มี	 แต่ไม่ได้ทำาสักเรื่อง	 เพราะมีทั้งผู้

ประกอบการรายเก่ารายใหม่	รายเก่าอยากให้	

ประมูลช้า	 รายใหม่อยากให้ประมูลเร็ว	 ต่อ

รองกันไปมาถ้าอยากประมูลเร็วก็ต้องจ่ายเงิน

เยอะ	มันมีเรื่องการเมืองภายใน	

• มาถึงตอนน้ีข้ัวทางการเมืองส่ือเปล่ียนไปไหม

	 เปลี่ยนไป	 ทุกคนตระหนักดีแล้วว่า

สงครามนี้ไม่มีใครชนะ	ช่องที่เคยมีกำาไรเยอะ	

ทุกวันนี้ก็รับศึกหนัก		มีความเสี่ยงที่รายได้จะ

ลดลงไปเรื่อยๆ	ศัตรูร่วมของเรา	คือสื่อแพลต	

ฟอร์มอื่นๆ	 และเทคโนโลยี	 แต่	 กสทช.ไม่ได้

เอื้ออำานวยให้เราไปสู้ ได้	 ต้องดิ้นรนกันเอง	

ซึ่งก็สู้ ไม่ได้อยู่ดี	 เช่น	 ประเด็นกราดยิงศูนย์

เด็กเล็ก	ที่หนองบัวลำาภู	นักวิชาการก็วิพากษ์

วิจารณ์เหมารวมหมดทุกช่อง			ทั้งที่ส่วนใหญ่

นำาเสนอด้วยความระมัดระวัง	 เคารพในสิทธิ

ต่าง	 ๆ	 มีเพียง	1-2	 ช่องเท่านั้น	 ที่นำาเสนอ

ไม่เหมาะสมแต่เรตติ้งพุ่งขึ้นอย่างชัดเจน	

สรุป	 แล้วสังคมต้องการอะไรกันแน่	 ปัญหา

เหล่านี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผู้ประกอบการควรมี	

มาตรฐานการทำางาน	 	 กสทช.	 ควรทำามาตร

วัดเชิงคุณภาพ	 คู่ขนานกับการวัดเรตติ้งเชิง

ปริมาณที่ผู้ลงโฆษณาใช้อยู่เพียงอย่างเดียว

ในตอนนี้

• ถ้าเปิดประมูลทีวีดิจิทัลรอบใหม่จะเข้าร่วม

หรือไม ่

	 ไม่เข้าร่วมแล้ว	ถ้า	กสทช.	ไม่ทำาอะไร

เลยในตอนนี้	 เพราะคนดูน้อยลง	 พฤติกรรม

การรับชมก็เปล่ียนไปเยอะแต่คำาว่าไม่เข้าร่วม

ไม่ได้หมายว่าจะปิดช่องเลิกกิจการอาจทำา

ธุรกิจโทรทัศน์	ธุรกิจคอนเทนต์แล้วนำาไปออก	

ในช่องทางอื่นแทน	ไม่สนใจช่องทางทีวีดิจิทัล

แล้ว	 เพราะอุปสรรคเยอะ	มีคนเข้าถึงจริงแค่	

8	ล้านครัวเรือน	จะประมูลไปเพื่ออะไร	ยกเว้น	

กสทช.	มีแผนที่ชัดเจนว่าจะให้	การสนับสนุน

ผู้ประกอบการอย่างไร		เพิ่มการเข้าถึงผู้ชมได้

มากกว่า	8	ล้านครัวเรือนหรือไม่	และใช้หลัก

การประมูลแบบบิวตี้คอนเทสต์	ประเด็นเหล่า

นี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการรอฟังเพื่อใช้ประกอบ

การตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการประมูลรอบใหม่	

หรือไม่

• สิ่งที่ กสทช.ควรทำาเป็นอันดับแรกในตอนนี้ 

	 ปัจจุบัน	ภูมิทัศน์ส่ือเปล่ียนไปหมดแล้ว	

ฉะนั้นต้องทำาแผนแม่บทใหม่ว่าธุรกิจทางด้าน

กิจการโทรทัศน์ควรพัฒนาไปเป็นแบบไหน	

ในแต่ละส่วนที่ลงทุนไปแล้ว	หรือลงทุนไปเกิน	

จะทำาอย่างไร	 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแล้วจะ

ทำายังไง	มันต้องวางแผนใหม่ทั้งระบบ	ซ่ึงควร

เร่ิมทำาได้แล้ว	เน่ืองจากต้องใช้อย่างน้อยเวลา

2-3	ปี	เพ่ือช่วยให้ทีวีดิจิทัลอยู่รอดได้ท่ามกลาง	

มรสุมที่ต้องแข่งขันกับสื่อในแพลตฟอร์มอื่น	

และทีวีสตรีมมิ่งที่เกิดขึ้นจำานวนมากในช่วง	

4-5	ปีหลังจากมีการประมูลทีวีดิจิทัล

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



“

พีีพีีทีีวีี เชื่่�อ อีก 7 ปีี 
ไม่่ม่ีการปีระมู่ลทีีวีีดิิจิิทีัล 

แนะ กสทีชื่. จิับม่่อส่�อ 
ร่วีม่ยกระดิับอุตสาหกรรม่

“

พรชััย พูนล้ำำ��เลิ้ำศ 
รัักษาการักรัรัมการัผู้้�อำำานวยการัใหญ่่ 

บริัษัท บางกอำก มีเดีีย แอำนด์ี 
บรัอำดีคาสติิ้�ง จำำากัดี 

( PPTV HD 36 ) 



ANNUAL REPORT 2022 THAI BROADCAST JOURNALISTS  ASSOCIATION 
37

ฉายภาพความเหนื่่�อยยากของธุุรกิจทีีวีดิิจิทีัล 
อุปสรรคตลอดิ 7 ปีทีี�ผ่่านื่มา ต้องปรับตัวอย่่ตลอดิ 
เพ่�อให้ทีันื่ต่อการเปลี�ยนื่แปลง เชื่่�ออีก 7 ปีข้างหนื่้า 
คงไม่มีการประม่ลเกิดิข้�นื่ 
และไม่ว่าเทีคโนื่โลยีจะเปลี�ยนื่ไปอย่างไร 
รัฐก็ยังต้องทีำา เพราะประชื่าชื่นื่จำาเป็นื่ต้องรับร่้ข้อม่ลข่าวสาร 
พร้อมแนื่ะ กสทีชื่. ปรับบทีบาทีลดิความเป็นื่ราชื่การ และทีำางานื่ร่วม
กับอุตสาหกรรมส่�อให้มากข้�นื่ 
 

      

• ผ่่านมาคร่ึ่�งทางทีวีีดิิจิิทัลแล้วี ช่่องพีีพีีทีวีี 

เป็็นอย่่างไรึ่บ้้าง 

	 พีีพีีทีีวีี	 เร่ิ่�มเข้้าสู่่�ธุุริ่ก่ิจนีี้�ต้ั้�งแตั้�เร่ิ่�มทีำาทีีวีี

ดาวีเทีียมเม่�อปีี	 2554	 -	 2555	 กิ�อนี้เข้้าริ่�วีม

ปีริ่ะม่ลทีีวีีด่จ่ท้ีลช่�วีงปีลายปีี	2556	และพ้ีฒนี้า

ก่ิจกิาริ่ตั้�อเน่ี้�องมาจนี้ถึึงปัีจจุบ้ันี้	 บันี้หล้กิกิาริ่

ข้องผู้่้บัร่ิ่หาริ่ทีี�ต้ั้องกิาริ่มีสู่่�อทีี�ดีในี้สู้่งคมในี้

สู่นี้ามกิาริ่แข้�งข้้นี้ทีีวีีด่จ่ท้ีล	 ในี้ช่�วีงทีีวีีด่จ่ท้ีล	

เซ็็ตั้อ้พี	 ผู้มมองวี�าเป็ีนี้เร่ิ่�องดี	 ตั้อนี้น้ี้�นี้	 TDRI	

(สู่ถึาบ้ันี้ว่ีจ้ยเพ่ี�อกิาริ่พ้ีฒนี้าปีริ่ะเทีศไทีย)	 ก็ิ

พ่ีดถึึงท่ีศทีางทีี�เก่ิดแล้วีดีแนี้�	 แตั้�เหม่อนี้กิล้ด

กิริ่ะดุมเม็ดแริ่กิผู่้ด	ตั้อนี้น้ี้�นี้	กิสู่ทีช่.	คงเช่่�อม้�นี้

ในี้สู่่�งทีี�ต้ั้วีเองค่ด	 สู่ำาหร้ิ่บั	 พีีพีีทีีวีี	 ถ่ึอวี�าเป็ีนี้

ม่อใหม�ในี้วีงกิาริ่	 อาจจะย้งมองไม�ข้าด	 โดย

เฉพีาะสู้่ดสู่�วีนี้ริ่ายได้ทีี�มาจากิเค้กิก้ิอนี้เด่ม	

แตั้�กิำาล้งจะมีต้ั้วีหาริ่เพ่ี�มขึ้�นี้ถึึง	24	ช่�อง	อีกิท้ี�ง

ก็ิไม�ได้มีพ่ี�นี้ฐานี้หร่ิ่อคอนี้เทีนี้ต์ั้เหม่อนี้ช่�อง

ใหญ่�ๆ 	เริ่าจึงต้ั้องทีำางานี้หน้ี้กิกิวี�าทีี�อ่�นี้

	 ตั้ลอดเสู้่นี้ทีางข้องธุุริ่ก่ิจทีีวีีด่จ่ท้ีล	ในี้ช่�วีง
7	ปีีทีี�ผู้�านี้มา	ถึ่อวี�าที้�งเหนี้่�อยและหนี้้กิ	หล้ง	
เปิีดดำาเน่ี้นี้กิาริ่ปีีแริ่กิก็ิเก่ิดกิาริ่ปีฏ่ิว้ีต่ั้ร้ิ่ฐปีริ่ะหาริ่
หล้งจากินี้้�นี้ก็ิต้ั้องมาเจอก้ิบัปัีญ่หาเศริ่ษฐก่ิจ	
สู่ถึานี้กิาริ่ณ์์โริ่คริ่ะบัาดโคว่ีด-19	และสู่งคริ่าม	
ร้ิ่สู่เซี็ย-ย่เคริ่นี้	 เรีิ่ยกิได้วี�ามีวีาริ่ะให้เหน่ี้�อยก้ินี้
ทุีกิปีีน้ี้บัต้ั้�งแตั้�เปิีดสู่ถึานีี้มา	 เริ่าแค�เสีู่ยบัปีล้�กิ
เปีิดไฟในี้สู่ตั้่กิ็ข้าดทีุนี้แล้วี				ซ็ึ �งย้งไม�ริ่วีม
กิ้บัควีามยุ�งยากิข้องกิฎริ่ะเบัียบัทีี�	 กิสู่ทีช่.	
กิำาหนี้ดขึ้�นี้	เช่�นี้กิาริ่เรีิ่ยงช่�อง	แจกิกิล�อง	แจกิ
เสู่า	ม้สู่ต์ั้แฮฟ	ม้สู่ต์ั้แคร์ิ่รีิ่�และดาวีเทีียม	ซึ็�งมี
ปีัญ่หาเยอะมากิ	 ตั้้องแกิ้ ไข้ไปีทีีละเปีลาะ	
เหม่อนี้มีเล่อดไหลอย่�ตั้ลอดเวีลา	 และอย�างทีี�
ทีริ่าบัก้ินี้ดีวี�า	หลายช่�องก็ิสู้่่ตั้�อไม�ไหวี	 ในี้สู่�วีนี้
ข้องพีีพีีทีีวีีแม้จะย้งคงย่นี้หย้ดทีำาหนี้้าทีี�เป็ีนี้ผู้่้
ผู้ล่ตั้สู่่�อทีี�ดี	 จนี้ได้ร้ิ่บัคำาช่มมากิมาย	 แตั้�เริ่าก็ิ
อยากิเปีลี�ยนี้คำาช่มมาเป็ีนี้ริ่ายได้จุนี้เจ่อบ้ัาง	

พีริ่ช่้ย	พี่นี้ลำ�าเล่ศ	
ริ่้กิษากิาริ่กิริ่ริ่มกิาริ่ผู้่้อำานี้วียกิาริ่ใหญ่�	
บัริ่่ษ้ทีบัางกิอกิ	มีเดีย	แอนี้ด์	บัริ่อดคาสู่ตั้่�ง	จำากิ้ด	(PPTV	HD	36)

“
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• มองว่าอีก 7 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไรยังจะ 
เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิทัลไหม 
	 คิดว่าในอีก	7	ปีข้างหน้า	ไม่น่าจะมีการ
ประมูลเกิดขึ้นแล้ว	มันน่าจะเป็นเรื่องของการ
ใช้หลักบิวตี้คอนเทสต์มากกว่า	 กสทช.ไม่ควร
กำาหนดว่าต้องมีกี่ช่อง	 ใครมีความพร้อมและ
มีจุดประสงค์ที่ดี	ก็สามารถคัดเลือกจาก		Pro
posal	 ได้เลย	 และควรบอกให้ชัดว่าถ้าเข้ามา
ทำาแล้ว	 กสทช.	 จะให้การสนับสนุนอย่างไร	
เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญกำาหนดอยู่แล้วว่า	
บริการทีวีเป็นบริการสาธารณะที่รัฐจะต้องจัด
ให้กับประชาชนให้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสาร	 ถ้าถึงวันนั้นแล้ว	 ไม่มีใครทำาต่อ	
รัฐบาลก็ต้องทำาเองอยู่ดี		
• การปรับตัวที่ผ่านมา มีความเหนื่อยยากแค่
ไหน และพอใจหรือไม่
	 ยังครับ	 ผมมองว่าเรายังต้องปรับตัว
ทุกวันและต้องปรับอย่างเร็วด้วย	นั่นก็คือการ
ทำาให้คอนเทนต์ที่อยู่บนทีวี	กับคอนเทนต์ที่ไม่
ได้อยู่บนทีวีเป็นเรื่องเดียวกัน	พีพีทีวี	ให้ความ
สำาคัญกับเรื่องข่าว	 กีฬา	 และสาระ	 เราเน้น
คนดูเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	การเสนอข่าวของเรา
ก็เน้นความถูกต้อง
	 รายการของพีพีทีวีจะประกอบไปด้วย
ข่าวและสาระถึงกว่า	 45%	 เรามีข่าวเป็นคอน
เทนต์หลักทั้งในแพลตฟอร์มทีวีและออนไลน์	
และเราก็ต้องปรับวิธีการขาย	 การทำาธุรกิจอยู่
ตลอดแต่เม่ือทำาแล้วมันยังไม่ประสบความ
สำาเร็จเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อให้ทันกับสภาวะ	
เศรษฐกิจ	สภาวะโลก	และ	ที่สำาคัญคือทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วมาก		
• การทำาให้ทีวีกับออนไลน์ประสานกันมาก
ขึ้นเป็นเรื่องท้าทาย พีพีทีวีมีวิธีการอย่างไร
	 ผมมองว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน	 เพราะไม่ว่า
จะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนมัน	ก็คือคอนเทนต์
นั่นเอง	 จะต่างกันก็เพียงวิธีการนำาเสนอ	 เช่น
ข่าวประกวดนางงาม		บนทีวีอาจจะอ่านได้ละเอียด
มีภาพเยอะ	 แต่พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มของ	
Instagram	Facebook	 	 และ	TikTok	 	 ก็จะ
มีข้อจำากัด	มีอัลกอริทึมที่ปรับอยู่ตลอดเวลา

การนำาเสนอจึงสั้นลง	ภาพประกอบน้อย	บาง
ส่วนอาจติดลิขสิทธิ์	 ก็ต้องปรับไปใช้อินโฟ
กราฟิกแทน	ฉะนั้นอะไรที่ผลิตและสร้างการมี
ส่วนร่วมได้เร็ว	ก็จะไปเน้นที่อันนั้นก่อน	ซึ่งมัน
เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก	อย่างวันนี้เราคุยกันใน
บริบทนี้	 แต่เดือนหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่
แล้ว	ต้องทำาไปปรับไปเรื่อยๆ	
• ในแง่ของบุคลากรมีความคล่องตัวในการ 
ปรับเปลี่ยนสักแค่ไหน เพราะสื่อแต่ละ
ประเภทมีรูปแบบการทำางานและต้องใช้
ทักษะที่แตกต่างกัน
	 พีพีทีวี	 มีพนักงานที่ดีนะครับ	 ถึงแม้ว่า
อาจจะมีข้อจำากัดหลายเรื่อง	 แต่ก็ให้อิสระกับ
คนทำางานได้ลองคิดลองทำา	 ถ้าทำาแล้วไม่ใช่ก็
เปลี่ยน	 ดีกว่ากลัวและไม่ได้ลองทำาอะไรเลย	
ผมบอกกับทีมเสมอว่าเราไม่จำาเป็นต้องรอให้	
100%	 แล้วค่อยทำา	 เพราะถ้าคิดแบบนั้น	 เรา
อาจไม่ได้ทำาอะไรเลยแต่ถ้าคิดได้	20%	ทำาแล้ว
ก็อาจจะปรับแก้ไปจนได้	70%	 ถ้ายังไม่ได้ผลก็
ปรับใหม่	เรายังอยู่ในจุดท่ีต้องใช้ความพยายาม
อีกเยอะคนอ่ืนเขาเดินแต่เราต้องว่ิง	เราจะหยุด
คิดไม่ได้
• สำาหรับพีพีทีวีธุรกิจส่ือยืนได้ด้วยตัวเองหรือ
ไม่  ต้องพ่ึงพาธุรกิจอ่ืนในกลุ่มหรือเปล่า 
	 	 	 	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 	 พีพีทีวีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันมาโดยตลอด	
ลูกค้าหลายแห่งก็เลือกที่จะลงโฆษณาบนพีพี
ทีวีเพราะความเฉพาะตัวของช่อง	 ทั้งนี้	 เมื่อ
พูดถึงธุรกิจอื่นในกลุ่ม	 ก็ต้องเรียนว่าเรามี
ความเป็นอิสระในการทำาธุรกิจต่อกัน	 ขณะที่
ธุรกิจอื่น	 ๆ	 ในกลุ่มซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ก็มีหลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจอยู่	ทุกอย่าง
เป็นไปตามวัฏจักร	 การปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่
สำาคัญมากเรื่อง		ข่าวสารบ้านเมือง			ความรู้
และประเด็นข่าวรอบโลก	 ก็ยังเป็นเรื่องที่ทุก
คนต้องรู้		เราจึงต้องผลิตเนื้อหาให้เหมาะสม
กับสื่อในแต่ละแพลตฟอร์ม			แล้วต่อยอดให้
เกิดรายได้	 ส่วนเรื่องของเรตติ้ง	 ผมมองว่า
ตัวเลขอาจจะมีนัยบางอย่าง	 แต่เรตติ้งก็ไม่	
ใช่คำาตอบสำาหรับทุกโจทย์อีกต่อไป		ยุคนี้ผู้
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สนัับสนุันัรายการไม่่ได้้พิิจารณาจากตััวเลข
เรตัติั�งเพีิยงอย่างเดี้ยว เพิราะภาพิลักษณ์ของ 
แบรนัด้์ก็เป็็นัสิ�งสำาคััญ เท่่าท่ี�ผม่เองก็ได้้คัุย
กับหลาย ๆ แห่ง ก็จะท่ราบถึึงมุ่ม่ม่องในัการ
พิิจารณาสนัับสนุันังบโฆษณาว่าสินัค้ัาจะไป็
ป็รากฏอย่่ในัคัอนัเท่นัต์ัแบบไหนั  จะเหม่าะสม่ 
กับภาพิลักษณ์หรือไม่่ นีั�จึงกลายม่าเป็็นัจุด้ยืนั 
ให้เราผลิตัคัอนัเท่นัต์ัที่�ให้ป็ระโยชน์ักับคันัด่้ 
และสาม่ารถึตัอบโจท่ย์คัวาม่ต้ัองการของล่กค้ัา 
ได้้เรื�องเรตัติั�งก็อาจเป็็นัเพีิยงปั็จจัยหนึั�ง
• ในฐานะผู้้�ประกอบการส่ื่�อมองบทบาทของ 
กสื่ทช.อย่่างไรและคิิดว่่าน่าจะเป็นอย่่างไร
 ผ้่ป็ระกอบการได้้พ่ิด้คุัยกับ กสท่ช. ชุด้
ปั็จจุบันัม่ากขึ�นั ซึึ่�งก็มี่การรับฟัังกันัม่ากขึ�นั
เพืิ�อนั ๆ ร่วม่ธุุรกิจก็ร้่สึกเช่นัเดี้ยวกันัว่า ท่าง 
กสท่ช. ก็ด่้มี่คัวาม่เข้าอกเข้าใจผ้่ป็ระกอบการ
ม่ากขึ�นัอาจเป็็นัเพิราะคัวาม่ตัึงเคัรียด้หลายๆ 
อย่างถ่ึกผ่อนัคัลายม่าแล้ว เช่นั การให้คัวาม่
ช่วยเหลือเรื�อง MUX และใบอนุัญาตั ส่วนัตััว
อยากให้ กสท่ช. มี่คัวาม่เป็็นัสากลม่ากขึ�นัลด้
คัวาม่เป็็นัราชการลง   ผ่อนัคัลายกฎระเบียบ

ให้เอื�อต่ัอการสนัับสนุันั หรือส่งเสริม่อุตัสาห 
กรรม่สื�อ อยากให้ม่องว่า เราเป็็นัที่ม่เดี้ยวกันั 
ท่ำางานัเข้าใจซึึ่�งกันัและกันั ผม่เชื�อว่าที่วีทุ่กช่อง
เข้าใจ กสท่ช.ว่าติัด้ระบบราชการ ซึึ่�งก็อยาก
ให้ท่างกสท่ช.เข้าใจฝัั่�งผ้่ป็ระกอบการด้้วย
เหมื่อนักันั 
•   มีสิื่�งใดบ�างที�อย่ากฝากเน�นย่ำ�าถึึง กสื่ทช.
ผม่ม่องว่าที่วีเป็็นัธุุรกิจบริการสาธุารณะ ไม่่ว่า
เท่คัโนัโลยีจะเป็ลี�ยนัแป็ลงไป็อย่างไร  รัฐก็ต้ัอง
ด่้แล และผลักดั้นัธุุรกิจนีั�ให้ด้ำาเนิันัต่ัอไป็ ผม่
ต้ัองการเห็นัการป็รับมุ่ม่คิัด้  จากคัวาม่เป็็นัรัฐ
หรือคัวาม่เป็็นัราชการเป็ลี�ยนัม่าอย่่ที่ม่เดี้ยว 
กันัและสร้างให้เกิด้กระบวนัการท่ำางานัร่วม่กันั
กับภาคัธุุรกิจเอกชนั เพิราะมี่อะไรหลายๆ อย่าง 
ที่�รัฐต้ัองออกแรงช่วยธุุรกิจในัอุตัสาหกรรม่สื�อ 
ไม่่ว่าจะเป็็นัเรื�องของกฎกตัิกา และ เงื�อนัไข
ต่ัางๆที่�ภาคัเอกชนัไม่่สาม่ารถึท่ำาได้้ ผม่เชื�อว่า
การท่ำางานัร่วม่กันั และพึิ�งพิาอาศััยกันัจะนัำา 
ไป็ส่่การพัิฒนัาอุตัสาหกรรม่สื�อให้ดี้ และเป็็นั
ป็ระโยชน์ักับสังคัม่และเยาวชนัในัอนัาคัตั
อย่างแน่ันัอนั

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



ถ้าสถานการณ์
ยังเป็นแบบนี้ 

ช่อง 3 ไปต่อแน่นอน
เรื่องของการประมูล

ผมคิดว่า อาจจะ
ไม่มีการประมูลแล้ว

“

“

“

สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ 
กรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้อำานวยการ
สายธุรกิจโทรทัศน์ 

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) 
(สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 33) 
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ผมคิิดว่่าอีีกหลายปีีข้้างหน้้า
สิ่ิ�งที่ี�เราพยายามจะที่ำาคิือีรักษาคิน้ดูใน้ช่่อีงที่ีว่ีเอีาไว่้  ผมมั�น้ใจว่่าอีีก 7 ปีี 
ที่ีว่ียังอียู่ เพียงแต่่ช่่อีงสิ่ถาน้ีจะอียู่คิรบหรือีไม่คิรบ เที่่าน้ั�น้ 
การปีรับต่ัว่สิู่่อีอีน้ไลน้์ พบเที่คิโน้โลยีช่่ว่ยสิ่่งเสิ่ริมธุุรกิจที่ีว่ีหลายด้าน้ แน้ะ 
กสิ่ที่ช่. ยึดกลไกต่ลาด และมุ่งแน้ว่ที่างสิ่น้ับสิ่นุ้น้-สิ่่งเสิ่ริม 
แที่น้การกำากับคิว่บคิุม 
ที่ีว่ีภาคิพ้�น้ดิน้ยังจำาเปี็น้เพราะที่ีว่ียังเปี็น้สิ่ื�อีที่ี�เข้้าถึงคิน้ดูที่ั�ว่ปีระเที่ศได้ 
การเข้้ามาข้อีงอีิน้เที่อีร์เน้็ต่จะที่ำาให้คิน้ที่ี�มีปีัญหาใน้การรับช่มรายการที่ีว่ี
เข้้าถึงที่ีว่ีได้ง่ายข้้�น้อีีก 
เที่คิโน้โลยีไม่ได้ที่ำาลายที่ีว่ีอีย่างเดียว่แต่่มาเสิ่ริมกัน้
 

• 8 ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งถืือเปี็นครึ่่�งที่างของ  
โที่รึ่ทัี่ศน์ดิิจิิทัี่ล มองภาพรึ่วมของอุตสาห 
กรึ่รึ่มอย่่างไรึ่บ้้าง
	 ธุุรกิิจทีีวีีถืือว่ีาเป็็น	 Sunset	 นิดหน่อย	

ถ้ืามองอัตราเติบโตเฉลีี่�ยก็ิลี่ดลี่ง	แต่ไม่ได้เยอะ

มากิ	 ยังเป็็นอันดับหน่�งของสื่ื�อ	 ทีี�คนใช้้เงิน	

โฆษณาอย่่	 เราเคยพยายามหาว่ีาถ้ืาทีีวีีลี่ดลี่ง

เรื�อย	 ๆ	 แล้ี่วีอินเทีอร์เน็ตเพิ�มข่�นปี็ลี่ะ	10-20	

เป็อร์เซ็็นต์	จุดตัดจะอย่่ตรงไหน	 ก็ิน่าจะก่ิอน

วัีนทีี�ใบอนุญาตจะหมดอายุลี่ง

•  แปีลว่าภาย่ใน 7 ปีีข้างหน้าอย่่างนั�นหรืึ่อ

	 ก็ิน่าจะเป็็นแบบนั�น	 ถ้ืาสื่ถิืติถ่ืกิต้องนะ

ครับ	เราต้องยอมรับว่ีา	จำานวีนคนด่ต่อวัีนลี่ด

ลี่งมาโดยตลี่อด	 นับตั�งแต่เราเริ�มมีทีีวีีดิจิทัีลี่	

แต่นี�พ่ดถ่ืงทีีวีีทีี�เป็็นทีีวีีทีี�บ้านนะครับ	 แต่พวีกิ

เราทุีกิคนต่างก็ิร้่ว่ีา	ต่อให้เป็็นอินเทีอร์เน็ตคน

ก็ิยังด่รายกิารทีีวีี	 ถ่ืกิไหมครับ	 เดี�ยวีนี�เป็็นทีีวีี	

Eeverywhere	ไป็แล้ี่วี	เพราะ	กิสื่ทีช้.	ให้เป็็น

แบบนั�นจากิกิารออกิกิฎ	Must	Carry	ทีีวีีภาค

พื�นดินของเราด่ได้ทัี�งเพย์ทีีวีี	ทัี�งดาวีเทีียม	ทัี�ง

อินเทีอร์เน็ต	ทัี�งมือถืือ		

• ฟัังแบ้บ้น่� ใบ้อนุญาตปีรึ่ะกอบ้กิจิการึ่ท่ี่ว่

ดิิจิิที่ัล ก็เหมือนจิะไม่จิำาเปี็นอ่กต่อไปีแล้วใช่่

หรืึ่อไม่ 

	 โดยส่ื่วีนตัวีผมคิดว่ีาหลัี่งจากิหมดอายุ

ใบอนุญาตแล้ี่วี	ควีามเป็็นทีีวีีก็ิยังมีอย่่	เราเริ�ม

เป็็นสัื่งคม	 Ageing	 Society	 เราอายุมากิข่�น

เรื�อย	ๆ	ฉะนั�นควีามคุ้นชิ้นของเราอาจจะอย่่ทีี�

ทีีวีี	 ผมไม่คิดว่ีาใน	5	 ปี็หรือ	7	 ปี็จากินี�ทีีวีีจะ

หายไป็	 แต่จำานวีนช้่อง	 อาจไม่มากิอย่างใน

ปั็จจุบัน

•  เมื�อใบ้อนุญาตครึ่บ้ 15 ปีีครึ่บ้แล้ว มอง 
อนาคตอย่่างไรึ่
	 คงต้องด่วี่าเทีคโนโลี่ยีจะเป็ลี่ี�ยนแป็ลี่ง

ไป็เร็วีขนาดไหน	 	10	 ปี็ทีี�แล้ี่วี	 ไม่มีใครคิดว่ีา	

OTT	 จะมาแย่ง	 Eyeball	 ไป็จากิทีีวีี	 ตอนนั�น

ไม่มีใครร้่จักิ	 Netflix	 Disney	 Plus	 หรือ

แอพพลิี่เคชั้นต่างๆ	ฉะนั�นเมื�อพ่ดถ่ืง	5	หรือ	7	

ปี็ข้างหน้าทีี�ใบอนุญาตจะหมดอายุ	 เราไม่ร้่ว่ีา

เทีคโนโลี่ยีจะเป็ลีี่�ยนแป็ลี่งไป็ขนาดไหน	 แต่ทีี�

แน่	ๆ	คือพฤติกิรรมของคนด่		เป็ลีี่�ยนไป็ตาม

แพลี่ตฟอร์มทีี�สื่ะดวีกิข่�น			จะมีคนกิลุ่ี่มหน่�งทีี�

สืุ่รินทีร์	กิฤตยาพงศ์์พันธุุ์	
กิรรมกิารบริหารแลี่ะกิรรมกิารผ่้อำานวียกิาร
สื่ายธุุรกิิจโทีรทีัศ์น	์
บริษัที	บีอีซ็ี	เวีิลี่ด์	จำากิัด	(มหาช้น)
(สื่ถืานีโทีรทีัศ์น์ไทียทีีวีีสื่ีช้่อง	33)

“
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บอกว่่า 20.30 น. ต้้องมาอยู่่่หน้าจอช่่อง 3 

เพื่่�อดู่ละคร ขณะเดูียู่ว่กันจะมีคนอีกกล่่มที่ี�

บอกว่่ายัู่งดู่ละครช่่อง 3 อยู่่่ แต่้จะดู่ต้อนทีี่�

สะดูว่ก ก็ค่อ On Demand แล้ว่จะมีอีกกล่่มทีี่�

บอกว่่าไม่ช่อบรายู่การที่ีวี่แบบปััจจ่บันแล้ว่ 

เน่�องจากวิ่ธีีการนำาเสนอไม่ใช่่สไต้ล์ของเขา ก็

อาจจะช่อบรายู่การใน OTT ทีี่�ที่ำาไว้่สำาหรับวั่ยู่

ร่่นจะเปั็นปัระมาณนั�น กล่่มคนดู่ค่อนข้าง

ชั่ดูเจน

• ถ้้าอย่่างน้ั้�นั้ มองเร่ื่�องใบอนุั้ญาตทีีวีี
ดิิจิิท้ีลยุ่คทีี� 2 ว่ีาน่ั้าจิะเป็็นั้อย่่างไรื่
 เร่�องของการปัระม่ ลผมคิดูว่่าอาจจะ

ไม่มีการปัระม่ลแล้ว่ เพื่ราะว่่าใบอน่ญาต้ทีี่�เรา

มีอยู่่่ท่ี่กวั่นนี�เรา ปัระม่ลมา 15 ปีั เราใช้่ไปัแค่

ไม่กี�ปีั เขาก็โอนค่าธีรรมเนียู่มใบอน่ญาต้ให้

เราหมดูแล้ว่ เพื่ราะฉะนั�น เม่�อหมดูใบอน่ญาต้

แล้ว่บอกว่่าจะมาปัระม่ลใหม่ ผมเช่่�อมันอาจ

จะไม่มี เราอาจต้้องพิื่จารณาถึึงคว่ามจำาเป็ัน

ว่่ายัู่งต้้องมีสถึานีโที่รทัี่ศน์หร่อไม่ หร่อ มีอยู่่่

แต่้อาจไม่ใช่่โที่รทัี่ศน์ภาคพ่ื่�นดิูน  ในระบบดิูจิทัี่ล

แต่้เป็ันแอพื่พื่ลิคชั่นทีี่�มีเว่ลาการออกอากาศ

แน่นอนหร่อเปัล่า เป็ันแค่เร่�องของแพื่ลต้ฟอร์ม 

การนำาเสนอ ต้อนนี�เราพื่บว่่า OTT สะดูว่ก

กว่่า ใช้่บ่คลากรน้อยู่ ไม่ต้้องอัพื่สัญญาณขึ�น

ดูาว่เทีี่ยู่ม ไม่ต้้องที่ำาอะไรเลยู่ แค่ Broad-

banding คนก็ดู่ไดู้แล้ว่ ค่ณภาพื่ดีูดู้ว่ยู่ เรา

ออกอากาศภาคพ่ื่�นดิูนท่ี่กวั่นนี� มีข้อจำากัดูว่่า

ช่่องนี�เป็ัน HD ช่่องนั�นเป็ัน SD ผมคิดูว่่าอีก

หน่อยู่ไม่มีแล้ว่ครับพื่อไปัอินเที่อร์เน็ต้ป่ั�บภาพื่ 

ชั่ดูมาก

• การื่ทีี�ผู้้้ชมเป็ลี�ย่นั้แพลตฟอร์ื่มการื่ร้ื่บชม 
ไป็เร่ื่�อย่ ๆ ในั้มุมของผู้้้ผู้ลิตคอนั้เทีนั้ต์ รื่วีม
ท้ี�งการื่ดิำาเนิั้นั้ธุุรื่กิจิ มีควีามย่ากลำาบาก
อย่่างไรื่บ้าง
 ยู่ากครับ เพื่ราะกล่่มคนดู่แต้กต่้างกัน

ค่อนข้างชั่ดูเจนในแต่้ละแพื่ลต้ฟอร์ม การที่ำา

คอนเที่นต้์ออนไลน์ก็ยู่ากมาก รสนิยู่มคนดู่

เปัลี�ยู่นไปัต้ลอดู  คนที่ำาคอนเที่นต์้ต้้องเปัลี�ยู่น  

แปัลงตั้ว่เองรว่ดูเร็ว่ ช่่อง 3 เองบางทีี่บ่คลากร

ต้้องเอาคนนอกทีี่�มีแนว่คิดูใหม่ ๆ เพื่ราะเรา

ต้้องการคนดู่อีกกล่่มหนึ�ง ทีี่�ที่ำาดีูอยู่่่แล้ว่ก็ที่ำา

กันต่้อไปั เพื่ราะอยู่่างไรก็ต้้องมีฐาน ฐานของ

เราค่อกล่่มทีี่�มีกำาลังซ่ื้�อ กล่่มคนอายู่่ 30 ขึ�นไปั 

เราต้้องเก็บกล่่มนี�ไว้่ใน ขณะเดีูยู่ว่กันเพ่ื่�อคว่าม

ยัู่�งยู่่นของธ่ีรกิจเราทิี่�งกล่่มเด็ูกไม่ไดู้

 ข้อดีูของดิูจิทัี่ลแพื่ลต้ฟอร์ม ค่อ เรามี

ข้อม่ลทัี่�งหมดู ว่่าคนดู่เป็ันใคร ดู่รายู่การของ

เราต้อนไหน เปัลี�ยู่นช่่องต้อนไหน แล้ว่กลับ

มาดู่อีกไหมข้อม่ลพื่ว่กนี�มีค่ามาก เราสามารถึ

ปัรับการที่ำางานเพ่ื่�อต้รึงคนดู่ให้อยู่่่กับเรา แล้ว่

อีกหน่อยู่ผมว่่าสังคมบ้านเราจะไม่มีสังคม

ช่นบที่ เพื่ราะอินเที่อร์เน็ต้กลายู่เป็ันปััจจัยู่พ่ื่�น

ฐาน ผมก็คิดูนะครับว่่า คนจะดู่ที่ีว่ีอยู่่่ไหม 

หมายู่ถึึงเคร่�องโที่รทัี่ศน์ทีี่�ตั้�งอยู่่่ในบ้าน เพื่ราะ

ท่ี่กวั่นนี�ล่กหลานเขาไม่มานั�งดู่ในห้องทีี่วี่กับเรา 

ห้องใครห้องมันแต่้เขาอาจจะดู่ละครช่่อง 3 อยู่่่

ก็ไดู้ ต้อนนี�ช่่อง 3 ก็มีครบท่ี่กแพื่ลต้ฟอร์มแล้ว่ 

 ผมคิดูว่่า อีกหลายู่ปีัข้างหน้า สิ�งทีี่�เรา

พื่ยู่ายู่ามจะที่ำา ค่อ รักษาคนดู่ในช่่องทีี่วี่เอาไว้่ 

ผมมั�นใจว่่าอีก 7 ปีั ทีี่วี่ยัู่งอยู่่่ เพีื่ยู่งแต่้ช่่อง

สถึานีจะอยู่่่ครบหร่อไม่ครบเท่ี่านั�น คนดู่แต่้ 

ละช่่องโปัรไฟล์ไม่เหม่อนกัน คนดู่ช่่อง 3 เป็ัน

คนกร่งเที่พื่ ฯ เป็ันคนหัว่เม่อง เป็ันกล่่มคน

ที่ำางาน เป็ันกล่่มแม่บ้าน เป็ันกล่่มคนทีี่�มีสถึาน 

ภาพื่ที่างเศรษฐกิจตั้�งแต่้ซีื้ไปั เป็ันกล่่มคนทีี่�มี

การศึกษา แล้ว่เราเป็ันทีี่วี่ทีี่�อยู่่่มา 50 กว่่าปีั 

เป็ันหนึ�งในไม่กี�แบรนด์ู ทีี่�ผมคิดูว่่าคนไที่ยู่ท่ี่ก

คนน่าจะร้่จักนะครับส่ว่นเที่คโนโลยีู่ดิูจิทัี่ลอ่�นๆ

ยู่ังต้อบไม่ไดู้ ต้้องดู่ว่่ามันจะพื่ัฒนาไปัถึึงไหน

• ถ้้าเป็รีื่ย่บเทีีย่บรื่าย่ได้ิโทีรื่ท้ีศน์ั้ดิิจิิท้ีลก้บ 
แพลตฟอร์ื่มออนั้ไลน์ั้ของช่อง 3 ตอนั้นีั้�
เป็็นั้อย่่างไรื่
 เที่ียู่บกันไม่ไดู้เลยู่ครับ   แม้ว่่าอ่ต้สาห 

กรรมโฆษณา จะเผชิ่ญกับวิ่กฤต้การณ์โควิ่ดู 

ปััญหาเศรษฐกิจนำ�ามันแพื่งเงินเฟ้ออะไรก็แล้ว่ 

แต่้รายู่การทีี่วี่ยัู่งขายู่ไดู้แพื่งกว่่ารายู่การใน OTT 
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• ความจำำาเป็็นของทีีวี ก็็เลยยังอย่�
	 ผมคิิดว่่าจำำาเป็็นคิรัับ	 ทีีวี่ยัังเป็็นส่ื่�อทีี�เข้้า
ถึึงคินดูทัี�ว่ป็รัะเทีศได้การัเข้้ามาข้องอินเทีอร์ั	
เน็ตจำะทีำาให้้คินทีี�มีปั็ญห้าในการัรัับชมรัายัการั
ทีีว่ีเข้้าถึึงทีีว่ีได้ง่ายัข้ึ�นอีก	 เทีคิโนโลยัีไม่ได้
ทีำาลายัทีีวี่อย่ัางเดียัว่มันก็เสื่ริัมเห้ม่อนกันนะ
คิรัับ	 แล้ว่ตอนนี�ละคิรัข้องเรัาไม่ใช่แค่ิรีัรัันแต่
พอออกอากาศจำบ	 	บางเรั่�อง	 ไป็ออกอยัู่ใน	
Netflix	 ก็มี	 ไป็อยู่ัใน	WeTV	ก็มี	พอวั่นร่่ังขึ้�น
ใน	3	Plus	ก็มีให้้ดูอีก	บางวั่นไป็เปิ็ดดูใน	You	
Tube	 ก็เจำออีก	 โอกาสื่ทีี�จำะเจำอคิอนเทีนต์ข้อง
ช่อง	3	เยัอะขึ้�นแป็ลว่่ามีโอกาสื่ทีำาเงินได้ห้ลายั	
คิรัั�งจำากคิอนเทีนต์ทีี�ลงท่ีนคิรัั�งเดียัว่
• ตอนนี�มีช่�องว�างก็ารโฆษณาทีี� OTT ไม�
จำำากั็ดเวลา แต�ทีีวีภาคพ้ื้�นดินก็ำาหนด พ่ื้ดคุย
เร้�องนี�กั็นหร้อไม�
	 ผมคิิดว่่า	 กสื่ทีช.	 คิว่รัป็ล่อยัตามกลไก
ตลาดมันไม่เกี�ยัว่กับเร่ั�องการัเอารััดเอาเป็รีัยับ	
ผู้บริัโภคิ	เห้ม่อน	3Plus	เรัาทีำาสื่ำาห้รัับคินทีี�ไม่
อยัากคิวั่กกรัะเป๋็า	เข้าก็ดูได้	แต่ต้องดูโฆษณา
เพรัาะเอกชนก็มีค่ิาใช้จ่ำายั	 ข้ณะเดียัว่กัน	 ถ้ึา
เข้าบอกว่่า	 โฆษณาเยัอะกว่นใจำ	 ก็ไป็สื่มัคิรั
สื่มาชิก	 จำะได้ไม่ต้องดูโฆษณา	 ถ้ึาบอกว่่าค่ิา
สื่มาชิกแพงจัำงก็มีทีางเล่อกช่อง	3	ในทีีวี่ในยูัทูีบ		
	 ปั็จำจ่ำบัน	ปั็ญห้าไม่ได้อยู่ัทีี�นาทีีการัโฆษณา
ต่อชั�ว่โมง	แต่อยู่ัทีี�คินไม่มีเงินซ่ื้�อโฆษณาเพรัาะ
สื่ภาพเศรัษฐกิจำไม่ดี	ทีีวี่ไทียั	จำะว่่าไป็ก็น่าเบ่�อ
สื่ำาห้รัับคินดู	เพรัาะถูึกกำาห้นดห้มดเลยั	อย่ัาง
ป็รัะเภทีรัายัการัข้องแต่ละช่อง	กลายัเป็็นเปิ็ด
ทีีวี่มาเจำอแต่ข่้าว่	 เพรัาะท่ีกคินก็เสื่นอข่้าว่ตอน
เทีี�ยังตอนเย็ัน	 แทีนทีี�ทีีวี่มีเยัอะจำะมีคิว่ามบันเทิีง
ห้ลากห้ลายัให้้ดู	 บางทีีเปิ็ดมาเป็็นข่้าว่ท่ีกช่อง	
แล้ว่ก็ข่้าว่เดียัว่กันห้มด	 ผู้ป็รัะกอบการัทีีวี่เข้า
รู้ัคิรัับว่่าคิว่รัทีำารัายัการัแบบไห้น	 แล้ว่คินดูก็
แยักแยัะได้ว่่า	ช่องไห้นทีี�เข้าอยัากจำะดูข่้าว่	ไม่
จำำาเป็็นต้องบังคัิบให้้ท่ีกคินทีำาข่้าว่
• อะไรค้อปั็จำจัำยสำำาคัญ ทีี�ผู่้�ป็ระก็อบก็ารจำะ
ตัดสิำนใจำว�าไป็ต�อ หร้อไม�ไป็ต�อกั็บใบอนุญาต
รุ�นทีี� 2 
	 ผลตอบแทีนไงคิรัับ	 ถ้ึาดูแล้ว่ธุ่รักิจำทีี�ทีำา
อยู่ัมีศักยัภาพในการัทีำาเงิน	แน่นอนว่่าไม่มีใคิรั	

ออกแต่ถ้ึาเจ๊ำงไป็ท่ีกปี็	ๆ	ก็ทีนอยู่ัไม่ได้	ฉะนั�น
คินทีี�อยู่ัในสื่ถึานการัณ์เช่นนั�น	 ก็จำำาเป็็นทีี�จำะ
ต้องค่ินใบอน่ญาต	และไม่ไป็ต่อ	และถ้ึาห้าก	
ว่่าถึึงตอนนั�นจำะป็รัะมูลไห้ม	 ก็เป็็นเร่ั�องเง่�อน	
ไข้ทีางธุ่รักิจำว่่ายัังป็รัะมูลได้ไห้ม	 ช่อง	 3	 ต่อ
ไห้ม	ผมต่อคิรัับ	เพรัาะถ่ึอว่่าเป็็นธุ่รักิจำทีี�ดีอยู่ั	
สื่ามารัถึทีี�จำะสื่ร้ัางผลกำาไรัให้้กับผู้ถ่ึอห้่้นข้อง
เรัา	เรัาก็ยัังสื่ามารัถึว่างแนว่ทีางธุ่รักิจำข้องเรัา
ได้	 และ	 เรัายัังมีบ่คิลากรัทีี�อยู่ัเยัอะแยัะทีี�เรัา
ต้องรัับผิดชอบ	 ไม่มีเห้ต่ผลทีี�จำะไป็เลิก	 ถ้ึา
แนว่โน้มเป็็นอย่ัางปั็จำจ่ำบันทีี�เรัาทีำานะ	แต่ข้อง
ช่องอ่�นผมไม่รู้ันะคิรัับ
• ราคาป็ระม่ลตั�งต�น มีผู้ลกั็บก็ารตัดสิำนใจำ 
ทีี�จำะป็ระม่ลหร้อไม�ป็ระม่ลหร้อไม�
	 ถ้ึาเอาจำากการัป็รัะมูลคิรัั�งทีี�แล้ว่เป็็น
ห้ลัก	 กสื่ทีช.	 ค่ิอนข้้างช่�นอกช่�นใจำ	 ตั�งใจำจำะ
เก็บเงินแค่ิห้ม่�นกว่่าล้านได้มา	5	ห้ม่�นกว่่าล้าน	
เรัาก็จำะเห็้นว่่ามันอยู่ัทีี�คิว่ามอยัากข้องผู้	
ป็รัะกอบการั	 ถ้ึาอยัากได้	 รัาคิาเริั�มต้นไม่มี
คิว่ามห้มายัเพรัาะเข้ามีรัาคิาป็ลายัทีางไว้่ในใจำ
ก็เห้ม่อนกันถ้ึาอีก	7	ปี็ใบอน่ญาตจำะห้มดแล้ว่	
สื่ถึานการัณ์ยัังดีอยู่ั	 ผู้ป็รัะกอบการัห้ลายัคิน
ยัังมีใจำอยู่ั	มันก็ไป็ได้	เพรัาะว่่าผู้ป็รัะกอบการั
ท่ีกคินต้องรู้ัว่่าเข้าสู้ื่ไห้ว่ทีี�เท่ีาไห้ร่ั	 ถึึงตอนนั�น
อาจำจำะต้องดูว่่ามีเห้ต่ผลอะไรัห้ร่ัอไม่ทีี�จำำาเป็็น
ทีี�จำะต้องมี ใบอน่ญาตเพรัาะว่่าไม่ ไ ด้ ใ ช้		
ทีรััพยัากรัอะไรัทีี�เป็็นข้องรััฐบาลก็ได้
• ถ้�ารัฐให�ทีำาทีีวีดิจิำทัีลฟรี จำะสำนใจำหร้อไม�
	 มันไม่เกี�ยัว่กับทีำาฟรีัห้ร่ัอเสีื่ยัสื่ตางค์ิ
คิรัับ	แต่อยู่ัทีี�ว่่าใน	7	ปี็ข้้างห้น้า	มีอะไรับ้างทีี�
เป็ลี�ยันไป็จำากปั็จำจ่ำบัน	 นั�นจำะเป็็นตัว่ตัดสิื่นใจำ
ว่่าเรัาคิว่รัทีำาต่อ	 ห้ร่ัอไม่ทีำาต่อ	 แต่ถ้ึาถึามใน
เง่�อนไข้ว่่าสื่ถึานการัณ์ยัังเป็็นแบบนี�ต่อไป็	
ช่อง	3	ต่อไห้ม	ผมต่อแน่นอนคิรัับ	
• ในฐานะผู่้�ป็ระก็อบก็ารเอก็ช่น อยาก็ให� 
ก็สำทีช่. มีบทีบาทีอย�างไรหลังจำาก็นี�
	 อยัากให้้มองเร่ั�องวั่ฒนธุรัรัมไทียั	 คิน
ไทียัเก่งเร่ั�องการัสื่ร้ัางสื่รัรัค์ิ	ถ้ึาสื่ามารัถึสื่ร้ัาง
เกมโชว์่	 โดยัไม่ต้องไป็ซ่ื้�อจำากต่างป็รัะเทีศ	
ผมคิิดว่่า	ถ้ึาส่ื่งเสื่ริัมเอกชนเข้าจำะทีำาได้ดียิั�งขึ้�น
เม่�อเอกชนทีำาได้ดี	ธุ่รักิจำก็จำะข้ยัายัตัว่	ท่ีกคิน
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ก็็จะอยู่่� ในอาชีีพนี� ได้้อยู่�างม่ั่�นคงมั่าก็ข้ึ้�น 
ครอบคร่วก็็จะดี้ข้ึ้�น ตรงนี� ผมั่คิด้ว�าสำำาค่ญ 
บุคลาก็รทีี่�เกี็�ยู่วข้ึ้อง ก่็บวงก็ารทีี่วีมีั่เยู่อะมั่าก็
นะคร่บ โด้ยู่เฉพาะสำายู่งานบ่นเทิี่ง ถ้้ามั่าสำ�ง
เสำริมั่มั่าก็ก็ว�าทีี่�จะก็ำาก่็บควบคุมั่ จะชี�วยู่ได้้เยู่อะ
ในระยู่ะยู่าว เราน�าจะเห็็นละครไที่ยู่คอนเที่นต์
ไที่ยู่ไปโชีว์ลวด้ลายู่ตามั่ต�างประเที่ศท่ี่�งสำายู่
ละคร วาไรตี� กี็ฬา 
•  ฟัังดููเหมืือน ช่่อง 3 ไม่ืค่่อยสนุกกับค่อน- 
เทนต์์ข่่าว ถ้้าไม่ืมีืข้่อกำาหนดู อยากทำาข่่าว
สักกี�เปอร์์เซ็็นต์์ 
 ขึ้�าวขึ้องชี�อง 3 เยู่อะนะคร่บ ต่�งแต�ไห็น
แต�ไรมั่า ชี�อง 3 เป็นชี�องทีี่�ประสำบความั่สำำาเร็จ
ด้้านรายู่ก็ารขึ้�าว ตอนมีั่ทีี่วี 6 ชี�อง เราก็็เป็น
อ่นด่้บ 1 ขึ้องรายู่ก็ารขึ้�าว ปัจจุบ่น  30 เปอร์เซ็็นต์ 
ก็็ยู่่งเป็นรายู่ก็ารขึ้�าว แต�ความั่เห็็นสำ�วนต่วผมั่ 
คิด้ว�าควรจะปล�อยู่ชี�องสำถ้านีขึ้�าว เขึ้าที่ำาขึ้�าว
เกิ็น 25 เปอร์เซ็็นต์อยู่่�แล้ว แต�ชี�องทีี่�เป็นชี�อง
วาไรตี� ควรให้็นำาเสำนอตามั่ทีี่�เห็็นสำมั่ควร คนด่้
จะร้่ว�าถ้้าอยู่าก็ด่้ขึ้�าวก็็ด่้ชี�องนี�ก็็จะเป็นไปตามั่
เจตนารมั่ณ์์ทีี่�วางไว้แต�ต้น รายู่ก็ารขึ้�าวมีั่ต้นทุี่น
ส่ำงนะคร่บ ข้ึ้อจำาก่็ด้ก็็เยู่อะ พ้�นฐานค้อต้องถ่้ก็
ต้อง ต้องแมั่�นยู่ำา ต้องรวด้เร็ว บุคลาก็รต้องมีั่

คุณ์ภาพแต�พอว่ด้ก่็นทีี่�ผลประก็อบก็ารที่ำาให้็ 
ชี�องพาณ์ิชีย์ู่จ้างบุคลาก็รคุณ์ภาพไมั่� ไห็ว 
คุณ์ภาพขึ้�าวก็็ด้ร็อปลง ความั่ผิด้พลาด้ก็็เยู่อะ
ข้ึ้�นม่ั่นเป็นสิำ�งทีี่�พ่นก่็นท่ี่�งห็มั่ด้คร่บ 
• ถ้้าถึ้งวันที�ใบอนุญาต์หมืดูอายุก่อนและ 
หลังใบอนุญาต์จะหมืดูอายุ จะส่งผลกับ
บุค่ลากร์ ในอุต์สาหกร์ร์มืจะมีืการ์ Lay Off 
กันอีกไหมืถ้้ามืองในภาพร์วมื
   ผมั่ว�าทีี่วีเป็นแค�แพลตฟอร์มั่ คนทีี่�ที่ำา 
Content คนทีี่�มีั่ความั่ชีำานาญ คนทีี่�มีั่ความั่
สำามั่ารถ้ เขึ้าสำร้างคอนเที่นต์ไปส่ำ�แพลตฟอร์มั่
อ้�นได้้ ถ้้าเขึ้าไมั่�ที่ำาทีี่วีดิ้จิท่ี่ล ในทีี่�สุำด้แล้วสิำ�งทีี่�
เราคุยู่ก่็นม่ั่นเป็นแค�แพลตฟอร์มั่ สิำ�งทีี่�สำำาค่ญ
ค้อ Content เชี�น เร้�องเล�าเช้ีานี� ก็็จะอยู่่�ต�อไป 
ม่ั่นจะไปอยู่่�ในทีี่�ไห็นก็็ได้้ แต�ค้อ รายู่ก็ารเร้�อง
เล�าเช้ีานี� ทีี่มั่งานก็็ไปห็มั่ด้ ก็็ที่ำาด้้วยู่ก่็นห็มั่ด้สิำ�ง 
ทีี่�เปลี�ยู่นไปม่ั่น ค้อ วิธีีก็ารในก็ารเสำพ Content 
ว�าม่ั่นเปลี�ยู่นก็ารเสำพจาก็ A ไป B จาก็ B ไป 
C ก่็บสิำ�งทีี่�ม่ั่นเสำพค้อ Content เห็ม้ั่อนเดิ้มั่ แต�
เปลี�ยู่นแพลตฟอร์มั่ คุณ์สำะด้วก็อ่นไห็น คุณ์ก็็
เล้อก็ชีมั่อ่นน่�น เราถ้้งบอก็ว�า ปัจจุบ่นนี�ทีี่วี
ขึ้องเรานี�ม่ั่นไมั่�ใชี�ที่ีวีเห็ม้ั่อนในอดี้ตทีี่�เราเรียู่ก็
ก่็นแล้ว ม่ั่นเป็นทีี่วี Everywhere 
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เสนอต่ออัตโนมัติ 5 ปี 
หลังหมดสัญญา 
““

เดียว วรตั้งตระกูล 
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำากัด 
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ในวันแรกที่ประเทศไทยมีช่องทีวีดิจิทัลถือกำ�เนิดขึ้นม� 
เชื่อว่�ผู้ประกอบก�รสื่อที่ถือครองใบอนุญ�ต 
คงไม่มีใครคิดว่�เพียงแค่ครึ่งท�งที่ผ่�นม� สิ่งที่คิดว่�เป็นขุมทรัพย์ในมือซึ่งแลกม�
ด้วยทุนก้อนใหญ่จะกลับกล�ยม�เป็นวิบ�กกรรม
สร้�งภ�ระต่อองค์กร จนแทบเอ�ตัวไม่รอด
ด้วยเหตุหล�ยปัจจัย อีก 7 ปีนับจ�กนี้ไป กับอ�ยุใบอนุญ�ตที่เหลืออยู่ 
ทีวีดิจิทัลจะยังคงห�งเสือเรือที่ไร้ทิศท�งอีกหรือไม ่
จะไปต่อหรืออย�กพอแค่นี้  
      

•  ผ่านมาครึ่งทางของการถือครองใบอนุญาตฯ
สถานการณ์ของช่องวันเป็นอย่างไรบ้าง
	 ทิศทางเพ่ิงจะเข้าท่ี	หลังจากท่ีได้มาตรา

44	มาเยียวยาเร่ืองการไม่ต้องจ่ายค่าสัมปทาน				

เพ่ิมทําให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้

ชัดเจนขึ้น	ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทําให้เราเห็น

ต้นทุนที่แท้จริงของทีวีดิจิทัล	 สิ่งสําคัญที่สุด

คือเราต้องเผชิญหน้ากับการดิสรัปต์ของเทค	

โนโลยีทําให้ภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไป	 แต่เรา	

สรุปได้ว่า	พอถึงจุดหนึ่งแล้ว	ที่บอกว่าคนไม่ดู

ทีวีแล้ว	ไม่น่าจะใช่	มีคนดู	แต่ดีไวซ์เปลี่ยนไป

ตามเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตพฤติกรรม	จากจอ

ใหญ่มาสู่จอเล็ก	 ทําให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการ	

นําเสนอไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรม	

ของคนมองว่าเราจะกลายเป็น		คอนเทนต์ครี

เอเตอร์	ท่ีจะไปกับทุกแพลตฟอร์มภายใต้ธุรกิจ

หลักของเราซึ่งก็คือ	ทีวี

• ครึ่งทางที่เหลือมีแนวทางเพื่อวางแผนใน 
อนาคตของการประกอบธุรกิจอย่างไร
      	เราต้อง	Maximize	ให้มากท่ีสุดอยู่แล้ว
ประสบการณ์ที่เรียนรู้มาตลอด	8	ปี	อย่างน้อย
ทําให้มี	 Know-How	 ท่ีจะประกอบธุรกิจตรงน้ี	
ประกอบกับในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท่ีสามารถ
มาเชื่อมต่อกันได้	 เราไม่รู้หรอกว่าอีกเจ็ดปีข้าง
หน้าจะไปจบลงตรงไหน		แต่การมีเทคโนโลยีที่
สามารถมาหลอมรวมกันได้เราก็ต้องปรับตัว	
ให้ได้ผู้ชมต้องการคอนเทนต์ดี	เราก็ต้องเรียนรู้
ฟังก์ชันของแต่ละแพลตฟอร์มว่าความต้องการ
ของคนของ	Community	 นั้นๆ	 ชอบอะไรเพื่อ
สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ที่ดีไปตอบสนอง
สิ่งเหล่านั้นได้
• สิ่งที่อยากได้จาก กสทช. ชุดใหม่มีอะไรบ้าง 
ในอีก 7 ปี 
	 กสทช.		เปลี่ยนชุด		ไม่ได้หมายความว่า

เดียว	วรตั้งตระกูล	
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
บริษัท	วัน	สามสิบเอ็ด	จํากัด
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ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่ จากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีคําตอบ โอเค บาง
อย่างต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ตรงกับส่ิงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน แต่คือการ Continue ไม่ใช่ย้อนกลับ
มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ตอนนี้ เราปวดหัวมากกับ
เรื่องการเปลี่ยนช่องที่ต้องมาพูดกันใหม่ เรื่อง
มันจบไปแล้ว มีการพิพากษาของศาลสูงสุดไป
แล้วเรื่อง Must Carry คือ ความล้มเหลวของ 
กสทช. ที่ไม่สามารถ Reverse การออกอากาศ
ภาคพื้นดินตามที่ให้คํามั่นสัญญาไว้ 
 เรายังไม่ ได้พูดถึงเร่ืองจริงในปัจจุบัน 
คือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทดแทนการรับ
ชมแบบเดิม OTT มาแทนดิจิทัลแล้ว อันนี้ต่าง
หากที่ต้องมาพูด ถ้าหากว่าของใหม่นั้นเข้ามา
ทดแทนของเก่าแล้วจะทําอย่างไร ให้ธุรกิจกับ
ที่เหลือ 7 ปี ยังสามารถครอบคลุมภายใต้กฎ 
กติกาเดิมที่เคยวางเอาไว้ วันนี้คนเริ่มไปดู OTT 
มากขึ้น Must Carry ตามไปด้วยหรือเปล่าเป็น 
จุดที่จะต้องทําต่อ ไม่ใช่ย้อนมานับศูนย์ใหม่
• เรื่องใดอีกที่คิดว่าควรได้รับการปรับเปลี่ยน
 เนื้อหาก็เป็นเรื่องที่ควรต้องทบทวน ว่าใน
วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว กฎหมายมาตรา 37 ยัง
ร่วมสมัยอยู่หรือเปล่า ในขณะที่ OTT ไม่มีอะไร
ควบคุมเลยเป็นแค่ Social Standard ในขณะ
ที่กฎหมายเดิมยัง Concern เรื่องยังพูดกูมึงได้
หรือเปล่า ซีรีส์วาย ออกอากาศเหมาะสมไหม 
ยังมีอยู่ในสารบบของการกํากับดูแลอยู่เลยก็
จะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ผู้ประกอบการทํางาน
ยากขึ้น เพราะว่าผู้จัดเขาก็ไม่ง้อทีวีแล้ว ไป
แพลตฟอร์มอ่ืนซ่ึงทําอะไรได้มากกว่าแล้วสามา
รถทํามาหากินในตลาดอินเตอร์ฯ ได้ด้วย ก็เป็น
เรื่องที่ต้องมาปรับกฎกติกากันใหม่
 หรือแม้แต่เรื่องของโฆษณา เราประมูล
เข้ามาในปี 2557 แต่เราใช้กฎหมายปี 2551 มา 
กํากับดูแลการโฆษณา ใน พ.ศ.2565 ที่โลก
แข่งขันเป็นล้าน ๆ จอ คนเลือกดูอะไรก็ได้ตาม
ที่อยากจะดู แต่เรายังกําหนดว่าในหนึ่งชั่วโมง
ต้องโฆษณาได้ 12.5 นาทีไม่เกินทั้งวัน  โฆษณา

ได้รวมแล้วเฉลี่ยไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที ในแต่
ละช่ัวโมงต้องตายตัวเร่ิมตรงไหนจบตรงไหนทํา
ให้การแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นทําได้ยาก 
เพราะว่าสุดท้ายทางเลือกมันอยู่ที่รีโมทถ้าคุณ
ทําไม่ดี   คนดูก็กดหนีละครคุณดี แต่มีโฆษณา
ยาวหน่อยเขาก็รอ
• ข้อจำากัดเรื่องเวลาโฆษณาส่งผลกระทบ
   อย่างไร 
 สิ่งท่ีอยากได้คือระยะเวลาวางโฆษณา
เองสิ่งที่เป็นปัญหาคือชั่วโมง Prime time หก
โมง-ส่ีทุ่ม ส่ีช่ัวโมงน้ีเขาจะเอาเบรควางตรงไหน 
ก็แล้วแต่เขาแต่ไม่เกินห้าสิบนาที  ถือว่าจบเพราะ 
การแข่งขันมีเฉพาะช่วง Prime time นี่แหละ
คุณใช้กติกาเดิมไม่มีใครเขาว่าหรอก 
 เพราะอย่างไรก็ขายไม่เต็ม สุดท้ายแล้ว
ธุรกิจของทีวีคือ 20% เลี้ยง 80% ช่วง Non-
Prime time ซึ่งช่วง Prime time คือ 20% ที่มี
รายได้เลี้ยงทั้งช่อง ทําให้ธุรกิจเดินได้ 
• ได้มีการวางแผนและเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง
ถ้าใบอนุญาตที่ถือครองอยู่ครบ 7 ปี 
 ไม่มีแผนอะไรเลย รบกันวันต่อวันเฉพาะ
หน้าเลย โอเค เงินในตลาดตรงนี้เหมือนเดิม 
สัดส่วนอยู่ในทีวียังมากอยู่แนวโน้มของมัน
เติบโตขึ้น แต่เราไม่รู้หรอกว่าสัดส่วนที่เป็นอยู่
ตอนนี้กราฟจะตัดกันเมื่อไร ตรงไหน แล้วสัด 
ส่วน จะเปลี่ยนไปยังไง เวลาอีก 7-8 ปีข้างหน้า
เป็นเรื่องที่ยาวนานเกินไป ตอนนี้เราแข่งขันกัน
วันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง เดี๋ยวนี้แผนระยะ
ยาวคือสามเดือนถือว่ายาวสําหรับเราแล้ว ไกล
กว่าน้ันเป็นเร่ืองท่ียังคาดหวังไม่ได้ เพราะฉะน้ัน 
มันตอบไม่ได้เลยว่าจบเจ็ดปีแล้ว เราจะประมูล
ต่อไหม เราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงในวันนั้น
• เป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะไม่ประมูลต่อ ก็อาจ
เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
       ผมว่าหลายช่องก็ยังอ้ึงอยู่นะว่าจะประมูล 
ต่อหรือเปล่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะตอบได้เลยว่าผู้ชม
ปีหน้าจะเป็นแบบไหน บรอดคาสต์ ยังเป็นการ
เซอร์วิสระดับชาติ   การเข้าถึงคอนเทนต์ที่เป็น
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คอนเทนต์ฟรี ทีวีก็ยังมีบทบาทอยู่นั่นแหละ แต่

สิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าเมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นบริการ

สาธารณะไปเข้าสู่กระบวนการประมูล ผลที่ออก

มาทุกคนก็ต้องว่ิงแข่งในการที่จะหาเม็ดเงินเข้า

มาเพื่ออย่างน้อยให้มันคุ้มต้นทุนที่ประมูลไปแล้ว 

โฆษณาขายตรงที่คุณบอกว่าโฆษณาชวนเช่ือ 

ขายเกินสรรพคุณ ไม่มีใครอยากเอามาเข้าอยู่ใน

รายการของเขาหรอกแต่จําเป็นต้องทําเพราะไม่มี 

เม็ดเงินในตลาด และเงื่อนไขในการที่ถูกทางการ

บังคับให้มีต้นทุนที่สูง

• ในอนาคต ถ้าจะประมูลต่อ โอกาสที่ราคานี้ไม่มี

ทางที่จะเป็นไปได้แล้วหรือไม่

 มีได้ แต่ต้องลดลง อย่าพูดถึงเรื่องพื้น

ราคาเลย จะมีราคาหรือเปล่า มองว่าทุกคนก็มี

โอกาสที่จะไปขอต่อรองในเรื่องของราคาต้องรวม 

ตัวกันที่จะต่อรองตรงนี้ได้ เงื่อนไขกติกาที่ กสทช. 

จะให้ในวันนั้นคืออะไร จะไปกําหนดตัวเลขประมูล

เหมือนเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ไม่มีทางจะมีคนไปประมูล

ได้ขนาดนั้น เพราะว่าการกระโดดเข้าไปในก่อน

หน้านั้นเราก็ว่าเสียค่าโง่ไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นจริง 

กับภาพฝันท่ีเราถูกขายโบรชัวร์แบบน้ันเลย แต่วันนี้

เราอยู่กับชีวิตจริงเราจะเรียนรู้แล้วว่าอีกเจ็ดปีข้าง 

หน้าทีวีอาจจะไม่มีมูลค่าสําหรับการประมูลแล้ว

ก็ได้ 

• ถ้าไม่เข้าร่วมประมูลรอบใหม่ ได้เตรียมการ

บริหารจัดการบุคลากรที่ทำางานอยู่ทั้งหมดอย่างไร

  เป็นไปได้ทั้งเพิ่มและเป็นไปได้ทั้งลด บาง

สายงานใหม่จะต้องเพิ่ม โดยเฉพาะคนที่ต้องทํา

งานด้านเทคโนโลยี ก็เป็นฟังก์ชันที่ต้องเพิ่มคน

แน่นอน ในขณะเดียวกันในส่วนอื่น ๆ ที่จะต้องลด

คนก็มีเหมือนกัน แต่โดยภาพรวมแล้วทีวีก็ยังเป็น

ธุรกิจที่ต้องอาศัยคนที่มี Creativity ฉะนั้นก็ยังเชื่อ

ว่าการต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

มีความคิดสร้างสรรค์สามารถดีลกับเทคโนโลยีได้ 

เป็นฟังก์ชันที่คนทีวีต้องการ 

 

•  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางกสทช.ควรกำาหนด 

เพิ่มเติมมีอะไรบ้าง เพื่ออะไร

 สิ่งสําคัญนะผมว่า กสทช. ต้องทํา   Condi

tion ต่าง ๆ ให้นิ่ง เรื่องของ กฎ กติกาในการกํา

กับดูแล คุณแก้ไขให้มันเป็นปัจจุบัน นาทีโฆษณา

ปรับให้เป็นปัจจุบันเพ่ือทําให้ทุกอย่างมันไปต่อได้ 

แล้วค่อยวางแผนว่าจบจากเจ็ดปีนี้แล้วจะยังไงต่อ 

ซึ่งผมว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้ยาก ดูจากต่างประเทศ

ก็ได้ 

 เจ็ดปีที่เรามาถึงวันนี้ เราเสียเวลาในการต่อ 

สู้กับส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณาเอาไว้ เม่ือหมด

อายุเจ็ดปีข้างหน้า สามารถที่ออโตเมติกอีกห้าปี

ได้ไหม เพ่ือชดเชยกับห้าปีท่ีเราเสียเวลาไป แต่หลัง

จากนั้นก็มาดูกันว่า เมื่อจบห้าปีนั้นไปแล้วเทคโน 

โลยีจะเปลี่ยนไปยังไง เราจะต้องวางแผนในการท่ี

จะช่วยในการวางโรดแมพของบรอดคาสต์อย่างไร

แต่ส่ิงสําคัญคือควรจะต้องเอาบทเรียนจากอดีต

ย้อนกลับแล้วก็วางแผนสําหรับอนาคต 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



““ถ้าต้องประมูล จะประมูลไหม
....คิดว่าไม่นะ.... 

โปรดปราน หมื่นสุกแสง 
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์
และการตลาด 
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำากัด
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จากสื่อสิ่งพิมพ์อันดับ 1 ของไทย 
เมื่อต้องมาอยู่ในธุรกิจทีวีดิจิทัล จึงกลายเป็นช่องทีวีน้องใหม่ 
ที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกและต้องบาดเจ็บไม่น้อย 
แต่ “ไทยรัฐทีวี” ก็ยืนหยัดผ่านวิกฤตมาได้ 
พร้อมด้วยประสบการณ์ครึ่งทางของการทำาทีวีดิจิทัล 
พร้อมข้อคิดว่า หากใบอนุญาตหมดอายุ 
ควรมีวิธีการอื่น ที่จะต่ออายุใบอนุญาตได้ 
โดยไม่ต้องแลกด้วยเงินมหาศาลเหมือนที่ผ่านมา       
 

• ผ่านมาคร่ึงทาง ของการถือครองใบ
อนุญาต ฯ สถานการณ์ของไทยรัฐทีวี
เป็นอย่างไรบ้าง
 4 ปีแรก ค่อนข้างคลําทาง พอปีที่ 5 เริ่ม

ชัดเจนมากขึ้น รู้แล้วว่าเมื่อไรที่คนดูนึกถึงข่าวก็จะ

นึกถึงเรา วันนี้ก็คือใช้ข่าวนํา ด้วยความเป็นไทยรัฐ 

ช่ือเสียงที่สั่งสมมานานยังเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่มาก 

เขาเชื่อมั่นใน First Source ของข่าวที่มาจากเรา 

นอกจากข่าว เรายังมีกีฬาด้วย สาม สี่ ปีที่ผ่านมา

เราลงกีฬาหนักมากทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล แล้ว

ก็มวย ซึ่งเป็นกีฬามหาชนของคนไทย ที่ไปกันได้

ทั้งธุรกิจและเรตติ้ง ช่วงแรกเราอยู่ใน Top 10 แต่

พอเราขยับ และหาตัวตนเจอ ณ วันนี้เราอยู่ Top 

6 -7 แล้วจุดที่สตรองมากจริงๆ ของเราเลยในสอง

ปีทีผ่่านมา ถ้านับ Target ในกรุงเทพฯ เราอยู่

ในอันดับ 3-4 ตลอด ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีถ้า

เทียบกับความเป็นช่องน้องใหม่ท่ีไม่เคยทําทีวี

มาก่อน ทางเอเจนซีหรือลูกค้าก็ค่อนข้างเปิด

รับเรามากข้ึนแล้วก็เติบโตข้ึนเร่ือยๆ   ทุกปี 

• ช่วงโควิด ส่งผลกระทบอะไรกับองค์กร
บ้างหรือไม่ ทั้งในแง่ของงานและรายได้
 ข้อดี คือเรตติ้งมาเพราะคนอยู่บ้าน ข้อ
เสียก็ คือคนไม่ออกไปซ้ือของ สปอนเซอร์เลย
ไม่ลงเงินช่วงปีแรกของโควิด ยังไม่กระทบมาก
ยังยื้อกันอยู่แบบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิด มาชัดเจน 
มากขึ้นในปีที่สองและสามสถานการณ์หนักขึ้น 
ลูกค้าดึงเงินกลับ ถือเงินไว้ก่อน ปีหน้าอาจจะ 
หนักกว่าปีนี้สถานการณ์โควิด  เป็นเรื่องที่เราก็
คาดไม่ถึงว่าต้องเจออะไรแบบนี้โชคดีท่ีเราปรับ 
ตัวได้เร็ว ทั้งการทํางาน การพูดคุยกับลูกค้า 
ว่าเราจะทําอะไร กับเขาได้บ้าง รวมทั้งการปรับ
ตัวของคนในองค์กรด้วย เพราะเรามีทั้งทีวีและ
ออนไลน์ที่ทํางานผสมผสานกันอยู่
• คิดว่าครึ่งทางที่เหลือ มีแนวทางเพื่อวางแผน 
ในอนาคตของการประกอบธุรกิจอย่างไร
 ส่ิงที่เราเตรียมปรับตัวในปีหน้าคือเรื่อง
ออนไลน์ ซึ่งเติบโตเร็วมาก ตัวเลขเห็นชัดเลย
ว่า ไลฟ์สตรีมมิ่งของไทยรัฐ ทั้งบนเฟซบุ๊ก บน

โปรดปราน หมื่นสุกแสง 
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด 
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด

“
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ยูทูบ โตขึ้นแปดเท่า ณ วันนี้ กับก่อนที่จะเกิด
โควิด ทําให้เราเห็นตัวบ่งชี้ที่หน้าจอ ที่น่าจับตา
มองว่าคอนเทนต์ในทีวีของเราข้อดีคืออะไร 
เราก็ไลฟ์ข่าว ไลฟ์กีฬา ข้อดีคือคนต้องดูวันน้ี 
ตอนนี้ทันที ไม่ว่าจะช่องทางทีวี หรือช่องทาง
ออนไลน์ แต่ข้อเสียคือคนจะมาตามดูย้อนหลัง 
น้อยกว่าละคร หรือวาไรตี้ แต่ว่านีลเส็นมีระบบ
การวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์มขึ้นมา เราก็เริ่ม
เห็นตัวเลขที่จับช่องทางออนไลน์ด้วย
 ปีหน้าทีมผู้ประกาศของเรา หรือ ทีมคอน
เทนต์ ต้องปรับตัวกันค่อนข้างมาก ต้องมาดู
แล้วว่าคุณจะทําอะไรกับออนไลน์ได้บ้าง คุณจะ
สร้าง community สร้างฐานแฟนอย่างไร รวม
ไปถึงมาดูย้อนหลัง อย่างขับรถอยู่ดูไม่ได้ กลับ
บ้านไปก็เปิดดูได้ ต้องเตรียมการสูงในปีหน้า 
เพราะแนวคิดเปล่ียน ตอนน้ีเราอยู่ในช่วงท่ีกําลัง
ค่อยๆ ปรับตัว 
 ส่วนเรื่องคอนเทนต์ นอกจากข่าวแล้ว 
เรายังมีแผนทําคอนเทนต์ที่มีเน้ือหาอยู่ได้ยาว 
เช่น สารคดีแบบไหนที่คนไทยจะดูด้วย แล้ว
เราสามารถขายต่อยอดไปที่ OTT หรือ ไปที่
ออนไลน์ ไปที่ต่างประเทศได้ ตอนนี้ก็มองเป็น 
Baby Step เหมือนกัน เพราะเราก็กําลังเริ่มทํา
เพื่อเตรียมตัวรับอีกสองปีสามปีข้างหน้า ถ้า
รายได้บนหน้าจอทีวีลดลง รายได้ก้อนนี้อาจจะ
สามารถเข้ามาช่วย cover ตรงนั้นได้ เป็นสิ่งที่
เรามีอยู่แล้วเอามาเล่าใหม่
• สิ่งที่อยากได้จาก กสทช. ชุดใหม่มีอะไรบ้าง 
ในอีก 7 ปี 
 ปัญหาใหญ่ที่เราเจอก็คือ วันนั้นที่ประมูล
มาคือมันค่อนข้างแพงมากๆ ความที่เราไม่รู้ว่า
ตลาดจะโดนผลกระทบอย่างไร จากการมี 24 
ช่อง กสทช. ก็มาในจังหวะที่เขาไม่ได้ foresee 
business landscape ชัดเจน การเปิดเข้ามามี
ทีวี 24 ช่อง ในวันที่ก้อนเค้กเท่าเดิม ทั้งในแง่
คนดูและเงินโฆษณา ทําให้มีการแข่งขันกันจน
ล้มหายจากไปหลายช่อง ก็เป็นบทเรียนใหญ่ที่
ทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ กสทช.ต้องประเมิน 

ให้เห็นภาพชัดเหมือนกันว่ากฎระเบียบ เงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาในวันนั้นทําให้ผู้ประกอบการ
มีข้อจํากัดมากมายเมื่อคนดูเปลี่ยนพฤติกรรม 
และมีผู้เล่นใหม่อย่าง OTT เข้ามา และ OTT ก็
ไม่เจอข้อจํากัดแบบเรา 
 หากเป็นไปได้อยากให้มีการปรับเปล่ียน
หรือเพิ่ม-ลดกฎเกณฑ์ ให้ทันกับสถานการณ์ 
เหมือนอย่างที่เราเจอตอนนี้เลยคือ กฎ Must 
Carry เร่ือง ฟุตบอลโลกถ้าเราลงทุนแพง แต่ถ้า 
มีข้อจํากัดในการหารายได้ ต้องทําตามเงื่อนไข
ที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ สุดท้ายช่องจะอยู่ไม่ได้ 
คนดูก็อาจจะไม่ได้ content ที่ quality ดี ๆ
 อยากให้มีคณะกรรมการร่วมในการ
ตัดสินใจก่อนออกกฎระเบียบ โดยท่ีเป็นคนจาก 
ภาคธุรกิจหลากหลายส่วนมาร่วมกัน คิดถึงผล
กระทบให้รอบด้าน ให้ส่วนในการผลักดัน กฎ
ข้อระเบียบต่างๆ เหมือนกัน ไม่อยากให้มีเฉพาะ 
นักวิชาการ และคนจาก กสทช. โดยการตัดสิน
ใจไม่ได้อยู่บน Base ของธุรกิจ ซึ่งนํามาใช้ไม่ได้
ในชีวิตจริง
• ได้มีการวางแผนและเตรียมการไว้อย่างไร
บ้าง ถ้าใบอนุญาตที่ถือครองอยู่ครบ 15 ปี  ซึ่ง
ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เกิน 7 ปี
 เราคิดว่าก่อนที่จะสิ้น 15 ปี กสทช. น่า
จะต้องวางแผนล่วงหน้าสัก 3 ปีเป็นอย่างน้อย 
ว่าจะทําอย่างไรต่อไปเพราะผู้ประกอบการต้อง
เตรียมตัวในจุดนั้นเหมือนกัน จะได้รู้ว่าอนาคต
ฉันต้องลงทุนอีกเท่าไร เพื่อที่จะไปสู่ปีที่ 16 – 
17 - 18  ถามว่า ถ้าต้องประมูลจะประมูลไหม 
ก็คิดว่าไม่ประมูลนะ  การไปต่อมันไม่ควรมานั่ง
ประมูลกันอีก ควรจะต้องมีวิธีการอื่นจะทําให้
สามารถต่ออายุ ใบอนุญาตกันไปได้ แล้วก็
ประเมินอยู่บนสถานการณ์ของวันนั้นด้วยว่า
ตลาดทีวีจะอยู่ได้ไหม เพราะฉะนั้นการประเมิน
มูลค่าตลาด base on ชีวิตจริงเป็นเรื่องสําคัญ
มากเหมือนกันแต่ถ้าจะต้องไปบิดแข่งกัน ลงเงิน
เป็นพันล้านเลยก็ไม่ไหว
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• ถ้้าการประมููลคร้�งใหมู่มีูเง่�อนไขน่าสนใจแบบ 
พอร้บได้้ ย้ังสนใจเข้าร่วมูประมููลไหมู
	 ก็็คิิดว่่าไม่่	 ไม่่อยาก็ให้้ประมู่ล	 อยาก็ให้้เป็น	
ก็ารต่่อด้ว่ยก็ารจ่่ายค่ิาต่่ออายุ	 ห้รือเรื�องของราย
ได้อะไรบางอย่าง	 สำำาห้รับอนาคิต่	 ธุุรกิ็จ่ทีีวี่อาจ่มี่
ก็ารเดินห้น้าไปในรูปแบบเดิม่	 ห้รือ	 เปลี�ยนรูป
แบบไปจ่นไม่่ต้่องมี่เรื�องก็ารประมู่ลก็็ได้	 สำม่มุ่ติ่ว่่า
ผ่่านไปคิรบ	15	 ปี	 เราพบว่่าสำม่าร์ทีทีีวี่	 Penetra-
tion	สูำงม่าก็	คิิดแบบสุำดโต่่งก็็คืิอคินทีำาทีีวี่ทุีก็วั่นนี�
อาจ่จ่ะเห้มื่อนยูทูีบชาแนลช่องห้น่�ง			ทีี�จั่ดรายก็าร				
ไลฟ์์สำดยี�สิำบสีำ�ชั�ว่โม่งอยู่ในนั�น	 เพราะเทีคิโนโลยีมั่น	
ไปแล้ว่ก็็เป็นได้เปลี�ยนแปลงไปต่าม่สำถานก็ารณ์์โลก็
เทีคิโนโลยีและพฤติ่ก็รรม่ของ	Consumer	ด้ว่ย
• ถ้้าไมู่เข้าร่วมูประมููลรอบใหมู่ ได้้เตรียัมูการ
บริหารจ้ด้การบุคลากรทีี่�ที่ำางานอยู่ัท้ี่�งหมูด้
อย่ัางไร
	 จ่ริงๆ	เราอยู่ในแบบไซส์ำทีี�เห้ม่าะสำม่อยู่เห้มื่อน
กั็นนะ	 ต้่องยอม่รับว่่า	 ต้่นทุีนเราจ่ะอาจ่จ่ะต่ำ�าก็ว่่า
ช่องอื�นทีี�เน้นละคิร	ห้รือซีรีส์ำ	 เพราะไม่่ต้่องไปจ่่าย	
ค่ิาดารา	 ค่ิาโปรดัก็ชั�นก็องถ่าย	 ในก็ารไปต่่อข้าง
ห้น้าสิำ�งทีี�เราต้่องเต่รียม่คืิอ	 ทีีม่ทีำาทีีวี่	 ไม่่ได้ทีำา
เฉพาะคิอนเทีนต่์บนทีีวี่แล้ว่คุิณ์ต้่องทีำาเพิ�ม่ในสำ่ว่น	
ทีี�เป็นคิอนเทีนต์่บนออนไลน์ด้ว่ยเพื�อสำร้างฐานของ	
คินดูทีี�อยู่บนออนไลน์เพื�อ	Contribute	สู่ำทีีวี่	ใน	2	
ปีข้างห้น้า	น่าจ่ะไปในทิีศทีางนี�	เราไม่่มี่ก็ารลดคิน
แต่่เป็นก็ารเพิ�ม่คินด้ว่ยซำ�า	เพื�อม่า	build	ออนไลน์	
โซเชียลและต้่องรว่ดเร็ว่ด้ว่ยเช่นกั็น	เช่น	ก็ารผ่ลิต่
ข่าว่เพื�อข่�น	TikTok		จ่ะม่ารอเฉพาะจ่าก็ห้น้าจ่อทีีวี่

ก็็ไม่่ทัีนก็ารณ์์	ต้่องมี่ผู้่สืำ�อข่าว่	ห้รือนัก็ข่าว่ทีี�ตั่ดต่่อ	

ทีำาคิลิปเองได้ทัีนทีี	 เป็นต้่น	 ดังนั�นก็ารเพิ�ม่ทัีก็ษะ

และมุ่ม่ม่องก็ารทีำาคิอนเทีนต์่ของออนไลน์และ		

โซเชียลต้่องรีบทีำา

• ไที่ยัร้ฐทีี่วีอยู่ัใน Top 6 เป็นเซฟโซนทีี่�น่าพอใจ 

รู้สึกก้งวลไหมูในการประคองต้วไปจนหมูด้อายัุ

ส้มูปที่าน 

	 เราอยู่ในTop	 6	 แล้ว่	 แต่่ในมุ่ม่ของคิอน

เทีนต์่ข่าว่	 เราอยู่อันดับห้น่�งฉะนั�นเรายังพอมี่แต้่ม่	

บางอย่างทีี�เม่็ดเงินโฆษณ์าจ่ะยังม่ีเงิน	 Allocate	

ลงม่าให้้เราสำำาห้รับทีีม่ทีำางานเอง	 เราก็็ตั่�งเป้าให้้อยู่	

ใน	 Top	5	 แต่่สิำ�งทีี�ก็ลัว่ม่าก็ทีี�สุำดคืิอก็ลัว่เศรษฐกิ็จ่

โลก็และเศรษฐกิ็จ่ประเทีศ	 เพราะก็ระทีบกั็บธุุรกิ็จ่

แน่นอน	ทีำาให้้เราต้่องตื่�นตั่ว่ต่ลอดเว่ลา	 ทีี�จ่ะต้่อง

ปรับตั่ว่เพื�อรับปัญห้านี�	แล้ว่แก้็ปัญห้าได้เร็ว่ข่�นเรา	

ก็ลัว่ไว้่ก่็อนว่่าเงินจ่ะต้่องลดลง	 ก็็ช่ว่ยกั็นคิิดโปร

เจ่็ก็ต่์	คิิดแคิม่เปญก็ันข่�นม่า	เพื�อให้้เก็ิดสำิ�งให้ม่่	ๆ

สำิ�งสำำาคิัญ	 คิือต่้องสำร้างคิว่าม่ม่ั�นใจ่ให้้คินทีำางาน

ด้ว่ยว่่าองค์ิก็รเรายังปลอดภััยแต่่ทุีก็คินต้่องเต่รียม่	

ทีำางานเต่็ม่ทีี�	 คิุณ์เป็นคิรีเอทีีฟ์	 ก็็ต่้องคิิดงานให้

เต็่ม่ทีี�	คุิณ์เป็นผู้่ประก็าศจ่ะทีำาอย่างไรให้้คินดูชอบ

และติ่ดต่าม่ก็ารรายงานของเรา	และ	ปรับอย่างไร

เพื�อทีี�จ่ะด่งดูดเงินในต่ลาด	 ต้่องบาลานซ์ห้น้าจ่อ	

ระห้ว่่างคินดูและคินจ่่ายเงิน	 	 สุำดท้ีาย	 ทุีก็คินใน

บริษัทีจ่ะต้่องเห็้นเป้าห้ม่ายเดียว่กั็นเพื�อคิว่าม่

เข้าใจ่ทีี�ต่รงกั็นและเดินห้น้าไปด้ว่ยจุ่ดมุ่่งห้ม่าย

เดียว่กั็นอย่างแข็งแรง

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



“

“ถ้ามีช่องน้อยไป จะเกิดการ
ผูกขาด 
แต่ถ้ามีมากไป 
ก็อยู่รอดยาก  
ต่อให้ประมูลครั้งหน้า 
แต่เชื่อว่าจะไม่มีการประมูล 
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้น”

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 
ที่ปรึกษาประธาน กสทช.  
และอดีตกรรมการ กสทช. 
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ข้อห่วงใย อนาคตทีวีดิจิทัล สิ่งที่ กสทช.ต้องเร่งปรับตัว 
และเตรียมออกแบบการประมูลทีวีดิจิทัลรอบใหม่
กับใบอนุญาตที่เหลืออายุอีกเพียง 7 ปี    
      

• การประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลเมื่อปี 2557 
ตอนนั้นอยากเห็นอะไร
 อยากเห็นการเปล่ียนผ่าน   จากแอนะล็อก

ไปสู่ดิจิทัลมีจำานวนสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้นทำา 

ให้ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้นซึ่ง ขั้นตอนการ 

ประมูลเป็นการประมูลพร้อมกันทั้งหมด ตาม

เหตุผลของกรรมการฝั่งกระจายเสียงเพื่อ

ป้องกันการได้เปรียบเสีย เปรียบในการเข้าสู่

ตลาดก่อนและหลัง 

• ข้อห่วงใยหลังเริ่มใช้ระบบทีวีดิจิทัล เป็น
ไปตามที่เคยประเมินไว้ ไหม 
 ผมห่วงว่า เราเปล่ียนผ่านจากแอนะล็อก

ไปสู่ดิจิทัลช้าไปเพราะยุคน้ันระบบ 3 จี มาแล้ว 

ส่วน 4 จี ก็อยู่ในแผนมันจะเกิด “ดิจิทัล 

ดิสรัปชัน” ซึ่งก็เกิดจริง หลังมีประมูล 4 จี 

คนหันไปดูผ่านสตรีมมิ่ง ในโทรศัพท์มือถือ

มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เลิกดูทีวี 

ไปเลยส่งผลให้รายได้จากโฆษณาทางทีวีลด

ลงอย่างมาก 

• การเติบโตของออนไลน์ มีข้อดีหรือข้อ
ด้อยอย่างไร
 การเติบโตของออนไลน์ มันคือการสื่อ 

สารสองทาง ผู้บริโภคสามารถเลือกดูรายการ

ตามช่วงเวลาท่ีต้องการได้ร่วมแสดงความเห็น 

หรือแชร์คอนเทนต์ได้ทันที ขณะที่ทีวีธรรมดา

ไม่สามารถได้กระแส“ดิจิทัลดิสรัปชัน” ทำาให้ 

คนมีอำานาจตัดสินใจมากขึ้นแต่ก็ทำาให้ตกอยู่

ในสภาพฟองสบู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

• มองการปรับตัวของทีวีดิจิทัล สื่อออน 
ไลน์ และผู้บริโภค อย่างไร 
 เริ่มเห็นช่องที่มีเรตติ้งสูงปรับตัวไปสู่

แพลตฟอร์มออนไลน์หารายได้จากส่วนน้ี

มาก ข้ึนอีกท้ังยังมีเสรีภาพมากกว่า เป็นช่อง

ทางท่ีสามารถใส่ฉากท่ีถูกเซนเซอร์ออกจาก

ทีวีได้ด้วย จึงดึงดูดผู้ชมได้มากกว่า แต่ใน

แพลตฟอร์มออนไลน์แบ่งผู้เล่นออกเป็นเจ้า 

ของคอนเทนต์และเจ้าของแพลตฟอร์มตอน

นี้แพลตฟอร์ม   มักถูกผูกขาดโดยรายใหญ่

ฉะนั้น คอนเทนต์ในไทยก็จะมีปัญหา ถ้าไม่

สามารถหาแพลตฟอร์มออกอากาศได้ก็ต้อง

ไปหวังพ่ึงเฟซบุ๊กกับยูทูบ ตลาดรับชมแคบ 

ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ยาก 

 ส่วนผู้บริโภค ก็มีแต่ผู้สูงอายุที่ยังดูทีวี

ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีจำานวนลดลงไปเรื่อยๆส่วนคน

รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มครองตลาด 

มากขึ้นส่วนใหญ่ก็เน้นความสะดวกในการเข้า

ถึงดูผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้นอนาคตของทีวี

ดิจิทัลภาคพื้นดินอาจ

 

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 
ที่ปรึกษาประธาน กสทช.  
และอดีตกรรมการ กสทช. 

“
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มีปัญหาในแง่ความคุ้มค่าในการใช้คลื่นให้เกิด

ประโยชน์เห็นได้จากบางประเทศ   ที่เอาคลื่นทีวี   

ดิจิทัลไปทยอยเปล่ียนเป็นคล่ืนโทรคมนาคมกันแล้ว

• การออกแบบการประมูลทีวีดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้น 

อีก 7 ปีข้างหน้าควรเป็นอย่างไร

 การประมูลทีวีดิจิทัลรอบใหม่ ไม่แน่ใจว่าจะ

ประมูลกี่ช่องและราคาควรเป็นเท่าไร  ถ้ายังมีช่อง

มากและราคาแพง โอกาสที่เอกชนจะมาประมูล

อาจมีน้อยเพราะเขามีโอกาสหารายได้จากช่อง

ทางอื่น โดยใช้ต้นทุนตำา่กว่า และดึงดูดคนรุ่นใหม่

มาดูได้  การออกแบบการประมูลครั้งต่อไป กสทช. 

จึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่า จะจัดวางช่องที่เป็นเนื้อหา

สาระการเรียนรู้จริง ๆ ไว้อย่างไร อาจเป็นทีวี

สาธารณะที่ไม่ต้องประมูล หรือถ้าจะประมูลก็ต้อง

กำาหนดเงื่อนไขที่อ่อนกว่าทีวีเชิงธุรกิจเนื่องจาก

มีความสำาคัญมากต่อการพัฒนาสังคมให้ดีข้ึน  

ส่วนทีวีเชิงธุรกิจต้องกำาหนดสัดส่วนให้เหมาะสม 

ไม่ทำาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงเกินไป เพราะจะ

ทำาให้สัดส่วนรายได้ถูกหารเฉลี่ย มีไม่เพียงพอต่อ

การดำารงอยู่ทางธุรกิจ

• มีความเป็นไปได้ ไหมที่ กสทช. จะนำาหลักบิวตี้ 

คอนเทสต์กลับมาใช้ในการประมูลอีกครั้ง

 ต้องแบ่งความเป็นทีวีเชิงธุรกิจออกจากทีวี

สาธารณะ เพราะแนวทางการจัดสรรต่างกัน ถ้า

เป็นทีวีเชิงธุรกิจจะมีบิวตี้คอนเทสต์มาเป็นส่วน

ประกอบก็ได้  แต่ต้องประมูลตามท่ีกฎหมายบังคับ

ส่วนทีวีสาธารณะไม่ต้องประมูล เป็นเรื่องบิวตี้

คอนเทสต์อย่างเดียวแต่ต้องดู Business Model ว่า

จะอยู่รอดได้ไหม มีรายได้มาจากอะไร เช่น ช่อง

ไทยพีบีเอสอยู่รอดได้ เพราะมีเงินจากกฎหมายที่

กำาหนดให้  ส่วนทีวีสาธารณะเกี่ยวกับความมั่นคง 

กฎหมายก็เปิดช่องให้โฆษณาได้ เป็นเสมือนทีวีเชิง

ธุรกิจท่ีใส่เส้ือความม่ันคง มีรายได้เล้ียงตัวเองแถม 

ยังแข่งกับเอกชนที่เสียค่าประมูลได้อีกด้วยนี่ก็เป็น 

อีกโจทย์ที่ต้องเร่งแก้ไข และถ้าวิเคราะห์แล้วไม่ได้

มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงจริงๆ ก็ควรทบทวน

ด้วยว่าควร  มีหรือไม่ควรมีทีวีสาธารณะประเภทนี้

• ถ้า กสทช. นำารายได้บางส่วนจากการประมูลทีวี

เชิงธุรกิจมาจัดสรรให้ทีวีสาธารณะจะทำาได้หรือไม่ 

 ผมไม่แน่ใจว่าเงินรายได้จากการประมูล 

กสทช. ต้องส่งเข้ารัฐหรือไม่ ถ้าส่งเข้ารัฐ ก็ไม่

สามารถนำามาจัดสรรให้กับทีวีสาธารณะได้ เพราะ

กฎหมายเขียนบังคับเอาไว้ถ้าจะทำาก็ต้องแก้

กฎหมาย นำาเงินจากการประมูลมาจัดตั้งกองทุน

เพื่อพัฒนากิจการทีวีสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีคิด

ที่ดี ในการนำาเงินก้อนนี้กลับมาหล่อเลี้ยงให้  Busi

ness Model ของทีวีดิจิทัลอยู่รอดได้ 

• ถ้าการประมูลครั้งหน้าจำานวนช่องลดลงจะมีผล 

ต่อการแข่งขันกันเรื่องคุณภาพคอนเทนต์การแย่ง

ชิงโฆษณาไหมและจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภค

อย่างไร

 ตอนนี้ ตอบไม่ได้ว่า จำานวนทีวีดิจิทัลจะลด

ลงไปถึงขนาดไหน ต้องนำาข้อมูลการแข่งขันใน

ตลาดจริงมากำาหนดถึงจะบอกได้ ทั้งนี้ ถ้ามีช่อง

น้อยไปจะเกิดการผูกขาด แต่ถ้ามีมากไปก็อยู่รอด

ยากดังนั้นการออกแบบจำานวนช่อง ควรอยู่บนพื้น

ฐานของการอยู่รอด และ การแข่งขันในตลาดแม้

สุดท้ายจะมีจำานวนช่องที่เหมาะสม แต่แนวโน้ม

ของผู้ชมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ออนไลน์อยู่ดี ต่อให้

ประมูลครั้งหน้า แต่เชื่อว่า จะไม่มีการประมูลครั้ง

ที่ 3 เกิดขึ้น เพราะเทคโนโลยีจะเปลี่ยนจนทีวีเท

อเรสเทรียลไม่สามารถคงอยู่ได้หรือถ้าอยู่ได้ก็อาจ 

จะเป็นทีวีสาธารณะจริงๆ เท่านั้น เพราะส่วนใหญ่

ก็จะกลายเป็นเคเบิลทีวี เหมือนโมเดลของต่าง

ประเทศ ที่ไม่ต้องประมูลเป็นทีวีดิจิทัล หรือ ไม่ก็

เปลี่ยนไปเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มออนไลน์

• โครงสร้างของกสทช. มีความพร้อมมากพอ
ไหมกับการกำากับดูแลอุตสาหกรรมสื่อ
 ตอนนี้กรรมการ กสทช. ลดเหลือ 7 คน  มี

กรรมการด้านโทรทัศน์ 1 คน ด้านวิทยุ 1 คน ดู

เหมือนน้อย นั่นเป็นแค่ที่มาของกรรมการ แต่

ความรับผิดชอบยังเป็นของทั้ง 7 คน ไม่อยากให้

มองแบบแยกส่วน เพราะการแบ่งงาน จะยิ่งทำาให้

เกิดความไม่หลากหลาย   ไม่เกิดการถกเถียง ไม่
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ ขณะนี้กรรมการชุดใหม่

ยังสาละวนอยู่กับปัญหาเก่าๆเช่น การรวมกิจการ

ทรูกับดีแทคแผน USO ฉบับที่ 2 หรือ ปัญหาแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์  จึงยังไม่มีเวลามาดูแลเร่ืองทีวีดิจิทัล 

แบบจริงจังรวมถึงการเตรียมรับมือกับสภาพ

ปัญหาในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

• การเริ่มพูดเรื่องการเตรียมประมูลทีวีดิจิทัล
ครั้งต่อไปในตอนนี้ ถือว่าเร็วไปหรือไม่ 
 ไม่เร็วเกินไป เพราะถ้าเตรียมช้าจะมีเวลา 

จำากัดทำาให้ขยับอะไรได้ยากในจังหวะที่ใบอนุญาต 

เหลือเวลาอีก 7 ปีควรเร่ิมคุยได้เลยแล้วค่อยๆ ขยับ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จะได้มีเวลาเตรียมตัว

เก็บข้อมูล และศึกษาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล  

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเขาก็ต้องการแผน

ระยะยาวเพ่ือวางแผนทางธุรกิจ ถ้าแผนออกกระช้ัน

จะยิ่งลำาบากในการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล 

• ผู้วางระบบการประมูลใบอนุญาตชุดใหม่ควร
เป็นบอร์ด กสทช. ชุดนี้ ซึ่งจะหมดวาระก่อนใบ
อนุญาตหมดอายุ หรือต้องเป็น บอร์ด กสทช. 
ชุดที่ 3 
 ถ้าบอร์ดชุดนี้ไม่ทำาอะไรเลย แล้วรอให้

บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำา  จะเหลือเวลาแค่ปีเดียวใน

การออกแบบใบอนุญาต  จะเป็นภาระที่มหาศาล

และบีบคั้นมาก ฉะนั้น บอร์ด กสทช.ชุดนี้ ควร

เตรียมออกแบบไว้ก่อน แต่คนที่ตัดสินใจจริง คือ

บอร์ดชุดที่ 3  หรือจัดประมูลล่วงหน้าก็ได้  แล้ว

ค่อยให้มีผลใบอนุญาตหลังครบ 7 ปี  

• มองอนาคตของธุรกิจทีวีดิจิทัล และ วิทยุดิจิทัล 

อย่างไร 

 ทีวีดิจิทัลที่เป็นเทอเรสเทรียล อนาคตสดใส

น้อยกว่าวิทยุ เพราะใบอนุญาตของทีวีดิจิทัลเป็น

ใบอนุญาตระดับประเทศ ออกอากาศทั่วประเทศ 

แต่ใบอนุญาตของวิทยุดิจิทัล   เป็นระดับพื้นที่ซึ่ง 

ปัจจุบันเขาไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ด้วย เช่น เฟซบุ๊กไฟล์ ยูทูปไลฟ์  คนฟัง

และร่วมแสดงความเห็นได้ทั่วประเทศ รวมถึงต่าง

ประเทศด้วย อีกทั้งก็ไม่มีคู่แข่งในรูปแบบสตรีมม่ิง

ออนไลน์คอนเท้นต์วิทยุ ท่ีจะมาช่วงชิงตลาดวิทยุ

ในไทยจึงไม่มี  อนาคตจึงสดใสกว่า เพราะปรับตัว

ได้ง่ายกว่าทีวี ทำาให้ยังอยู่รอดได้    

•  ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการ กสทช. มาก่อน
มีอะไร ที่อยากจะฝากถึงบอร์ดชุดปัจจุบัน
 ในยุคของ ดิจิทัล ดิสรัปชัน สิ่งสำาคัญคือ

การปรับตัว กสทช. ต้องพร้อมปรับตัว และต้อง

สร้างสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมให้พร้อม

กับการปรับตัว ติดตามสถานการณ์ตลาดในเชิง

เทคโนโลยี วางเป้าหมายให้ชัด ควรยึดที่คุณภาพ

ของคอนเทนต์เป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง  

แต่ถ้าเอาตัว Broadcast เป็นหลัก จะต้านทาน

กระแสของความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงอยากให้

กสทช.วิเคราะห์ภารกิจหลักที่จะกำากับดูแลเพื่อ

พัฒนาสังคมส่วนเทคโนโลยี่เป็นแค่ตัวเสริมใน  

การตัดสินใจว่าจะทำาอย่างไร จึงควรใช้เป็นแค่ตัว 

ประกอบอย่าไปยึดเป็นตัวหลัก มิเช่นน้ันจะหลงทาง 
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““‘ทีวีดิจิทัล’ ซีซั่น 2 
ต้องแก้กติกาประมูลใหม่ 

เชื่อมั่นกลไกตลาด

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  
อดีตกรรมการ กสทช. 

ด้านเศรษฐศาสตร์
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• คิดว่าการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรุ่น 
2 ยังจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่
	 ถ้ายึดตามหลักกฎหมาย	 ก็ยังต้องมี

การประมูลเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่ายังเป็นวิธีการ

ที่ดีท่ีสุดเพียงแต่ต้องมีการปรับแก้กฎกติกา

ใหม่	 เพราะที่ผ่านมามีการประเมินผิดพลาด

หลายอย่างเอกชนประมูลในราคาสูงเกินไป		

ส่วนการทำางานของ	กสทช.		ก็ยังมีปัญหาใน

หลายส่วน	เช่น	การกระจายกล่อง	การประชา	

สัมพันธ์และระบบโครงข่าย	ท่ีควรทำาได้ดีกว่าน้ี

ซึ่งถือเป็นข้อจำากัดของการผูกขาดกับภาครัฐ

ต่างจากฝั่งโทรคมนาคม	 หลังประมูลแล้ว

เอกชนจะดำาเนินการเองทั้งหมด	

	 ในอนาคตโอกาสของ	Broadcasting	จะ

ลดลง	เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนไปเสพ

สื่อออนไลน์มากขึ้น		แต่จะยังคงเป็นช่องทาง

หลักในการรับชมของคนต่างจังหวัดอยู่	ทั้งนี้

เชื่อว่าการประมูลจะยังดำาเนินต่อไปแบบเดิม	

เพราะเป็นวิธีท่ีสะท้อนกลไกตลาด	ต่างจากการ

ใช้หลักบิวตี้คอนเทสต์	 ที่ไม่เหมาะกับบริบท

ของไทยที่มีการแทรกแซง	 เล่นพรรคเล่นพวก	

ทำาให้การกำากับดูแลทำาได้ยาก

• ปัจจัยใดบ้างท่ีจะมากำาหนดราคากลางซ่ึงเป็น
ราคาเร่ิมต้นของการประมูลคร้ังหน้า 
 ในการประมูลทีวีดิจิทัลครั้งแรก	 เราดูจาก

งานวิจัยพ้ืนท่ีครอบคลุมขนาดของเศรษฐกิจ		และ  

ข้อมูลในอดีตว่าโฆษณาใช้	Spending	 เท่าไร	ซึ่ง

เรามีการประเมินมาแล้ว	 แต่ตลาดให้ราคาสูงกว่า	

3	เท่า	เช่น	ช่อง	HD	ประเมินไว้ท่ี	1,000	ล้านบาท	

แต่ประมูลกันไปถึง	3,000	ล้านบาท	ช่อง	SD	2,000	

ล้านบาท	ช่องข่าว	1,000	ล้านบาท	ส่วนช่องอ่ืน	ๆ

อยู่ท่ีราว	300-400	ล้านบาท	มันไม่ใช่ราคาต้ังต้นท่ี

ต้ังไว้	ในช่วงน้ันการแข่งขันสูงมาก	แต่ถ้าจะประมูล	

คร้ังใหม่	 ตอนน้ี	 เร่ิมเห็นแล้วว่ามาร์เก็ตแชร์ของ

ดิจิทัลทีวีอยู่ตรงไหน	 คู่แข่งเป็นอย่างไร	 มีสัดส่วน

โฆษณาเท่าไร	ผมคิดว่าราคาประมูลจะมีการปรับ

ตัวลงไม่แพงเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา

• การประมูลใบอนุญาตรอบใหม่ คิดว่าราคาจะ
อยู่ท่ีประมาณเท่าไร
	 ตอนนี้ยังตอบไม่ได้	 ต้องรอดู	 เพราะเหลือ

เวลาอีกหลายปี	แต่เชื่อว่าราคาประมูลน่าจะลดลง

เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน	และผู้ประกอบการต่างก็	

มีทางเลือกมากขึ้นรวมทั้งมีปัจจัยอื่น	ๆ	เช่น	คู่แข่ง

ท่ีมาจากช่องหนัง		Netflix	หรือ	YouTube		ซ่ึงใครๆ

ก็สามารถทำาช่องของตัวเองได้	แม้ทีวีดิจิทัล	จะยังมี	

บทบาทกับคนต่างจังหวัดคนมีรายได้น้อย	 หรือยัง	

เข้าไม่ค่อยถึงอินเทอร์เน็ต		แต่ด้วยทางเลือกท่ีมีมาก

ข้ึนจึงต้องเร่งปรับตัวให้แข่งขันได้

ผศ.ดร.ธวัชชัย	จิตรภาษ์นันท	์ 
อดีตกรรมการ	กสทช.	ด้านเศรษฐศาสตร์	

เชื่อ ทีวีดิจิทัลยังมีบทบาทสำาคัญ  เพราะเป็นบริการพื้นฐานสาธารณะ  
หลังใบอนุญาตหมดอายุ  ยังจะต้องมีการประมูลเกิดขึ้น 
แต่ต้องปรับแก้กฎกติกาให้มีความชัดเจน  ทำาให้ต้นทุนระบบโครงข่ายถูกลง 
เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมมากขึ้น 
ยกเลิกการแบ่งประเภทช่อง และ ข้อห้ามที่ไม่จำาเป็น 
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น  ให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลแข่งขันได้  

“
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• มีอะไรบ้าง ที่ต้องปรับตัวในแง่ของผู้ประกอบ 
การคอนเทนต์ และ มาร์เก็ตติง
	 ตอนน้ีมีหลายแพลตฟอร์มท่ีฟรี	สะดวกและ	

ง่าย	แต่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต	ออก

อากาศผ่านออนไลน์	ฉะนั้น	ทีวีดิจิทัลจะต้องปรับ	

ตัวใช้เทคโนโลยีใส่ลูกเล่น	มีกราฟิก	และมีอินเทอร์

แอคทีฟกับผู้ชมให้มากขึ้น	และมีแพลตฟอร์มออน	

ไลน์เข้ามาเสริมด้วย	ส่วนระบบโครงข่ายท่ียังมีราคา

แพงเกินความจำาเป็น	เพราะแยกโครงข่ายออกเป็น

หลายบริษัท	และมีการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กับภาครัฐ	 ทำาให้เกิดการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิ	

ภาพ	 กสทช.	 ควรเร่งแก้ไขทำาให้มีราคาถูกลงและ	

เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย	จะช่วยให้	

ต้นทุนถูกลงมีประสิทธิภาพและมีกำาไรมากขึ้น		

• กฎหมายทีวีดิจิทัล อนุญาตให้เอกชนเข้ามา 
ลงทุนในระบบโครงข่ายได้หรือไม่
	 สามารถเปิดให้เอกชนมาลงทุนได้	ไม่ได้มีข้อ

จำากัดในส่วนนี้	 เพียงแต่ที่ผ่านมามีการผูกขาดให้

เฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเพราะ

กังวลเรื่องความมั่นคง		

• การประมูลครั้งต่อไป ยังจำาเป็นต้องมีการแบ่ง

ประเภททีวีดิจิทัลอยู่ไหม

	 ผมมองว่าไม่จำาเป็นต้องแบ่งประเภทแล้ว	

อยากให้ทำาเหมือนต่างประเทศ	 ไม่มีข้อกำาหนด	

แล้วแต่เขาจะหา	 Niche	 Target,	 Niche	 Market	

ของตัวเองบางกลุ่มอาจจะอยากทำาข่าวเพียงอย่าง	

เดียวบางกลุ่มอาจเน้นละครหรือกลุ่มเป้าหมายท่ี

เป็นลูกค้า	 เขาจะไม่ทำาเหมือนกันอยู่แล้ว	 ส่วนช่อง

เด็กอาจไปทำาในทีวีสาธารณะ	 ส่งเสริมให้เกิดช่อง

ประเภทน้ีมากข้ึนด้วยการทำาให้โครงข่ายมีราคา

ถูกลง	 พร้อมท้ังยกเลิกช่อง	 SD	 ยกเลิกเงื่อนไข

การผูกขาดที่ไม่จำาเป็น	 และปล่อยให้กลไกตลาด

ทำางานด้วยตัวมันเอง
• คิดว่าการเปิดประมูลทีวีดิจิทัลครั้งต่อไปควร มี
กี่ช่อง
	 สัก	10	ช่อง	ก็น่าจะเพียงพอแล้ว	และควร
เปิดให้เป็นรูปแบบช่องทีวีสาธารณะได้	 มากกว่านี้	

แต่ต้นทุนต้องถูกลง			เพราะถ้ายังแพงอยู่คงไม่ม ี

 

ใครมาประมูล	ไปทำาผ่านระบบออนไลน์	หรือ	ช่อง
ดาวเทียม	มันถูกกว่า
• ทีวีสาธารณะในมุมของอาจารย์ประมาณไหน 
	 ตอนน้ีก็มีอยู่แล้วอย่าง	Thai	PBS	เขาทำางาน
ของเขาอยู่แล้ว	 แต่จะมีหน่วยงานอื่น	 เช่น	 มหา	
วิทยาลัย	นักศึกษาเขารวมกลุ่มกัน	เขามีความพร้อม
เขาสามารถผลิตผลงานได้	มีปัญหาเร่ืองเทคโนโลยี	
เร่ืองงบประมาณ	คอนเทนต์	ถ้าคนกลุ่มน้ีเขาเข้าถึง	
การถือครอบใบอนุญาต	 จะใช้ในการทำาประโยชน์
ก็ยืดหยุ่นให้เขาได้แต่มันจะเกิดไม่ได้นะถ้าต้นทุน	
โครงข่ายยังเป็นแบบนี้อยู่		
• จะมีความเป็นไปได้ ไหมที่ทีวีดิจิทัลรุ่น 2 จะไม่
ใช้วิธีการประมูล 
	 	จริง	ๆ	ก็มีวิธีอื่น		ใช้หลักบิวตี้คอนเทสต	์
เหมือนกับที่ต่างประเทศเขาใช้กันก็ได้	 	 ซึ่งมันก็
เป็นหลักการที่ดี	 	 แต่ผมมองว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะ
สมกับบริบทของสังคมไทย	 ที่ยังมีเรื่องระบบการ
แทรกแซง	เล่นพรรคเล่นพวก	ซึ่งจะทำาให้หลักการ
บิดเบี้ยวและยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น		
ต่างจากวิธีการประมูล	 ที่มีข้อดีในเรื่องของความ
เป็นกลางมากกว่า	 แม้จะมีความพยายามล็อบบี้	
แต่การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ยากกว่า	
• ถ้าจำาเป็นต้องนำาหลักบิวตี้คอนเทสต์มาใช้ 
ควรทำาอย่างไร 
	 ต้องมีการให้คะแนนดู	จากคุณสมบัติ		5-6	
ด้าน	โดยคนท่ีให้คะแนนควรมีความเป็นอิสระจริงๆ
อย่างในต่างประเทศ	 เขาจะดูว่ามีการจัดการและ
ผลิตคอนเทนต์ดีไหม		การเงินเป็นยังไง		มีความ
สามารถด้านเทคโนโลยีขนาดไหน		ฯลฯ			จะให้
คะแนนโดยดูจากความเป็นมืออาชีพ	 แต่ในสังคม	
ไทยถ้าใช้หลักการนี้มันจะบิดเบี้ยวทันทีทำาให้เกิด
ได้ยาก	 เพราะมีการแทรกแซง	และ	มีปัจจัยเชิง
วัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้องผมรู้ดีเพราะเคยอยู่ใน	
กสทช.	มาก่อน
• แสดงว่าขึ้นอยู่กับ Demand - Supply ในแง่
ของเศรษฐศาสตร์ เลยใช่ไหม
	 การประมูลทีวีดิจิทัลครั้งแรกที่ล้มเหลว	 ไม่
ได้เกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์		เนื่องจากมัน
ไม่ได้เริ่มมาจากปัจจัยเศษฐศาสตร์ตั้งแต่ต้น	 แม้
จะใช้วิธีการประมูล			แต่การจัดการมันขึ้นอยู่กับ
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กลไกภาครััฐถููกผููกขาดโดยคนทำำางานกล่�มหน่�ง ซ่ึ่�ง
ถู้าไร้ัปรัะสิิทำธิิภาพ มันก็จะสิ�งผูลกรัะทำบไปด้วยกัน
ทัำ�งหมด  
• โทรคมนาคมกัับทีวีีดิิจิิทัลมีควีามแตกัต่างกััน 
ในแง่เศรษฐศาสตร์อย่่างไรั
 โทำรัคมนาคม แข�งขันกันทำ่�กลไกของการั
ให้บรัิการัทำ่�ด่กว�า และม่ต้้นทำ่นถููกกว�าเพ่ยงอย�าง
เด่ยว ต้�างจาก Broadcasting ทำ่�มิต้ิเรั่�องการั
ครัอบงำาทำางความคิดเข้ามาเก่�ยวข้องด้วย  บางครัั�ง
แม้ปรัะเมินว�าขาดท่ำนแต้�ก็ยังทำำา เพรัาะมันสิามารัถู 
ไปสิรั้างปรัะโยชน์และกำาไรัได้ในสิ�วนอ่�น ๆ ได้ ใน
แง�กฎหมายจ่งม่การักำาหนดว�าถู้าเป็นรัะบบโทำรัคม 
นาคม ให้ต้�างชาติ้ถู่อได้  49%  แต้�ถู้าเป็น  Broad
casting ถู่อครัองได้แค� 25% เช�นเด่ยวกับในต้�าง
ปรัะเทำศ ทำ่�ม่ความอ�อนไหวในเรั่�องน่�เหม่อนกัน 
เพรัาะเกรังว�าจะกรัะทำบต้�อความมั�นคง จ่งใช้กลไก
ภาครััฐเข้าไปควบค่ม  แต้�ปัจจ่บันเทำคโนโลย่ทำำาให้
ม่ทำางเล่อกมากข่�น การัเข้าไปควบค่มในรัะบบ
ออนไลน์ จ่งทำำาได้ยากกว�าท่ำว่ดิจิทัำล
• ประเมินว่ีากัารประมูลทีวีีดิิจิิทัลครั�งต่อไป จิะมี 
ผูู้�ประกัอบกัารเข้�าร่วีมประมูลมากัน�อย่ข้นาดิไหน 
 ผูมมองว�าจะเหล่อน้อยลง แต้�ถู้ายกเลิกข้อ
จำากัดเร่ั�องการัครัอบงำา ปล�อยให้ถู่อครัองได้ต้าม 
ใจชอบ และวางวางกฎรัะเบ่ยบเร่ั�องช้อปป้�งท่ำว่ให้
ชัดเจน จำานวนช�องอาจจะไม�ลดลงก็ได้ เพรัาะเกิด
การัจัดรัะเบ่ยบต้ามกลไกต้ลาดของมันเอง  
• ในกัารประมูลครั�งต่อไปมันยั่งจิำาเป็นไหมว่ีาต�อง 
15 ปี ระย่ะเวีลากัารถืือครอบย่าวีหรือสั�นไป
 มันก็เก่�ยวกับการัลงท่ำนนะ ถู้าเขาลงท่ำนเยอะ
ก็จำาเป็นต้้องม่รัะยะเวลาการัค่นท่ำน คิดว�าถู้าตั้�งใจ
ทำำาเฉพาะเน่�อหาอย�างเด่ยวปรัะมาณ 10 ปี ก็ได้
• ในอนาคต ถื�าจิำานวีนช่่องทีวีีดิิจิิทัลลดิลงคลื�น
ควีามถีื�ที�เหลือที�ว่ีางจิะเอาไปทำาอะไรไดิ�บ�าง 
     1.ใช้เพิ�มความละเอ่ยดภาพ HD ให้สิูงข่�น 
2.ปรัับความถู่�ไปใช้ปรัะโยชน์ด้านอ่�น ๆ กับทำ่ว่
สิาธิารัณะมากข่�น ทำ่ว่ช่มชนอาจจะม่ปัญหารัะยะ
ยาวเกิดยากมากท่ำว่สิาธิารัณะเป็นไปได้อยู� แต้�ต้้อง 
ทำำาต้้นท่ำนต้ำ�าอย�างท่ำ�บอก 3.จัดสิรัรัสิ�วนท่ำ�เหล่อเอา
ไปทำำาโทำรัคมนาคม 
 
 

•  มีควีามเป็นไปไหม ที� กัสทช่. จิะทำางานร่วีมกัับ
ภาคเอกัช่น และภาคส่วีนต่างๆ 
 กสิทำช. ไม�ใช�รัาชการัโดยต้รัง ควรัทำำาหน้าท่ำ�
แค�กำากับกฎกติ้กาให้ม่ความชัดเจน และ ปล�อยให้
กลไกต้ลาดทำำางานเอง ไม�เข้าไปแทำรักแซึ่ง การัให้
ทำำางานรั�วมกัน คำาน่�น�ากลัว เพรัาะ Broadcasting
โครังข�ายเป็นของรััฐ การัโปรัโมทำก็ทำำาผู�านกลไก
ภาครััฐ ฉะนั�นควรัผููกขาดกับภาครััฐให้น้อยท่ำ�ส่ิด 
บอร์ัด กสิทำช. ต้้องม่ความเข้าใจกลไกต้ลาดเข้าใจ 
มิต้ิการัแข�งขันของอ่ต้สิาหกรัรัม และธิ่รักิจ ลด
อ่ปสิรัรัคให้น้อยลง และ กำากับดูแลโดยม่กฎกติ้กา 
ท่ำ�ชัดเจน 
•  มีอะไรจิะฝากัถึืง กัสทช่. และผูู้�ประกัอบกัาร 
สำาหรับกัารประมูลครั�งหน�า
 เอาทำาง กสิทำช.ก�อนนะ สิ�วนหน่�งท่ำ�เรัาทำำาได้
ค่อเรัาสิามารัถูลดต้้นท่ำน คงขายได้เยอะเลย ถู้า
ทำำางานถููกต้้อง พอมันหมดสิัญญาครับในโอกาสิทำ่�
ด่ท่ำ�ใหญ�ครัั�งหน่�ง ท่ำ�เรัาจะแก้ไขเร่ั�องเก�าท่ำ�ผิูดพลาด
ได้ 1.โครังข�ายลดต้้นท่ำนลง 2.ให้ม่ภาคเอกชนเข้า
มาเก่�ยวข้องด้วยเยอะกว�าน่�  3.ข้อกำาหนดต้�าง ๆ  ท่ำ� 
ห้ามไว้ ทำ่�ต้ั�งไว้ ให้ยกเลิกเลย เรั่�องของปรัะเภทำ 
ยกเลิกอ่กเหม่อนกัน ให้กลไกต้ลาดทำำางานของมัน
เองรัาคาท่ำ�อาจจะได้ก็อาจจะไม�มาก แต้�ว�ามันก็ยัง
เม่�อม่กลไกต้ลาดทำำางานมากข่�นจะได้รัาคาท่ำ�ด่ สิ�วน
ภาคเอกชนก็ต้้องเข้าใจว�า   มันม่ช�องทำางแข�งขัน
จากภาคอ่�น ความจริังเขาก็รู้ั  
 เป็นโอกาสิด่ ท่ำ� กสิทำช. จะได้แก้ไขในเร่ั�องท่ำ�
ผิูดพลาด ทำำาให้โครังข�ายม่ต้้นท่ำนถููกลง และเป้ด
โอกาสิให้ภาคเอกชนเข้ามารั�วมมากข่�น ยกเลิกข้อ
ห้ามท่ำ�ไม�จำาเป็นเพิ�มความย่ดหย่�นให้ผูู้ปรัะกอบ 
การัยกเลิกการัแบ�งปรัะเภทำช�อง ปล�อยให้เป็นไป
กลไกต้ลาดและไม�ควรัผููกขาดกับภาครััฐ ทำำาให้กฎ 
กติ้กาม่ความชัดเจน อย�าใช้ด่ลพินิจมากเพรัาะจะ 
ทำำาให้เกิดความเส่ิ�ยงในการัทำำาธ่ิรักิจ
• ยื่นยั่นว่ีาทีวีีดิิจิิทัลยั่งสำาคัญอยู่่เพราะเป็นบริกัาร 
สาธารณะพื�นฐาน
 ใช�ครัับ แต้�ว�าต้้องเปล่�ยนกติ้กา ต้้องปรัับแก้
ของรัอบใหม�เป็นโอกาสิสิำาคัญในการัเปล่�ยนแปลง 
ซึ่่�งอันเดิมมันเปล่�ยนไม�ได้ ถู้าพลาดโอกาสิน่�ก็จะ
เส่ิยเลย
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อารัมภบท : Introduction

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 ชิญชวนท่านผู้อ่าน และ บุคลากรทุกภาคส่วนใน  

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทยท้ังผู้บริหาร 

สถานีผู้ถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการ หน่วย 

งานผู้กำาหนดนโยบายวางแผนและกำากับดูแลกิจการ

สื่อสาร นักวิชาชีพกิจการโทรทัศน์ บรรณาธิการ

ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ผลิตรายการข่าวสาร สาระ

บันเทิง นักวิชาการส่ือ และ ประชาชนผู้ชมรายการ

ทีวีร่วมเตรียมความพร้อม เพื่อออกเดินทางอีกครั้ง 

บนทางเชื่อมต่อสู่เส้นทางสายใหม่ ของกิจการโทรทัศน์

ไทยซึ่งกำาหนดดีเดย์ เริ่มเดินทางครั้งใหม่ ณ วันสิ้นสุด

อายุใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ระบบ

ดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ ในวันที่ 24 เมษายน 

พ.ศ. 2572 (อายุใบอนุญาต 15 ปี : 25 เมษายน 

พ.ศ. 2557- 24 เมษายน พ.ศ. 2572)

 

เ



  

ถึงแม้วันนี้ ในวันที่ท่านผู้อ่านกำาลังอ่านบทความ

นี้อยู่การเดินทางบนเส้นทางทีวีดิจิทัลสายเก่าเพิ่งผ่าน

หลักหมุดครึ่งทางมาได้ไม่นานนัก   แต่กระนั้น ก็มิอาจ

ปฏิเสธได้ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้าน

บาทน้ีคู่ควรแก่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่าง

เป็นระบบ เพื่อเท่าทัน และพร้อมรับสถานการณ์ความ

พลิกผันทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) 

ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจ 

การเมืองระดับประเทศและระดับโลกที่ผันผวนมา

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรค่าแก่การถอดบทเรียนในมิติ

แห่งความสำาเร็จและความล้มเหลวจากการดำาเนินการ 

เปลี่ยนผ่านที่ผ่านมา ทั้งในบริบทแห่งการได้รับโอกาส

และการเสียโอกาสทางเศรษฐมิติดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

ประเทศ

     ดังนั้น ณ ย่างก้าวสู่ปีที่ 9 ช่วงเวลานี้ จึงเป็นเวลาที่

เหมาะควร (Right Time) ในการจุดประกาย เริ่มต้นเปิด

เวทีสาธารณะเพื่อสานเสวนาเตรียมความพร้อม ร่วมคิด

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสื่อ

ไทยในอนาคตบนพื้นฐานแห่งสหวิทยาการบูรณาการศาสตร์

และศิลป์ประมวลประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อประเมินทางเลือก

ในการบริหารจัดการอย่างมีตรรกะและเหตุผล ซึ่งหัวใจ

หลักของกระบวนการนี้ คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมก่อร่างสร้างแนวคิด (Idea Formulation and 

Participation) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำาหนดนโยบายและ

วางแผนสื่อ (Media Policy and Planning) ต่อยอดสู่การ

สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบนิเวศใหม่และภูมิทัศน์

ใหม่ของกิจการโทรทัศน์ไทยในที่สุด พร้อมก้าวสู่โลกแห่ง

อนาคต  ณ ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษใหม่ 2030s ในยุค

อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีนวัตกรรมและระบบเศรษฐกิจใหม่เป็น

หัวใจในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สอดคล้องพอ 

ดีกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ไทยยุคใหม่ ณ พ.ศ. 2572

บทความ นิเวศวิวัฒน์ “โทรทัศน์ไทย 2572” ~ The 

Evolving Ecosystem: “Thai Television 2029” นำาเสนอ

เนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นไตรภาค ดังนี้ 

       

       ภาค 1 นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย (Thai Televisiology)

นวัตกรรมแห่งยุคสมัยและวัฏฏะแห่งความเปล่ียน 

แปลง : 67 ปี ทีวีไทย (พ.ศ. 2498 – 2565)

  ทบทวนถอดบทเรียน : หลักไมล์เหตุการณ์สำาคัญ

ระหว่างเส้นทาง 1 ทศวรรษ ทีวีดิจิทัลไทย (พ.ศ. 2555 – 

2565) 

ภาค 2 นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์นานาชาติ (International  

Televisiology)

  ทบทวนถอดบทเรียน : การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล

นานาชาติ 2000s – 2010s

  “โทรทัศน์ในภูมิทัศน์นวัตกรรมสื่อใหม่ และเศรษฐ

มิติอุตสาหกรรม4.0” กรณีศึกษาพัฒนาการ นวัตกรรมสื่อ 

สารนานาชาติ 2010s – 2020s

ภาค 3 วิสัยทัศน์โทรทัศน์ไทย 2572 (Thai TeleVi-

sion 2029)

  ไตรทัศนมิติ “นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย 2572” 

โรดแมปสู่การปฏิรูปกิจการโทรทัศน์

เร่ิมต้นด้วยการทำาความเข้าใจวิวัฒนาการระบบ 

“นิเวศโทรทัศน์ไทย” โดยสังเขปควบคู่และคู่ขนานไปพร้อม

กับ“นิเวศโทรทัศน์สากล”จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญในการ 

พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมส่ือ

โทรทัศน์ ในยุคใหม่นัยยะสำาคัญในการเรียนรู้สรุปได้ใน

ภาค1 “นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย” และภาค2 “นิเวศวิวัฒน์

โทรทัศน์นานาชาติ” ต่อเนื่องสู่ภาค 3 “วิสัยทัศน์โทรทัศน์

ไทย 2572” ตามลำาดับ ดังนี้
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 “นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย”   (Televisiology 

Thai TV Industry) ฉบับสังเขป : ณ วันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2498 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทำาการเปิด 

“สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม” นับ

เป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็น

ทางการของกิจการโทรทัศน์ไทย นับจากนั้นอีก 12 ปี

ต่อมา วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

โทรทัศน์ครั้งสำาคัญได้เกิดขึ้น นั่นคือ การเปลี่ยนผ่าน

จากการเผยแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์ขาว-ดำาสู่เทค 

โนโลยีโทรทัศน์สี โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2510 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เริ่มแพร่ภาพ

ออกอากาศในระบบโทรทัศน์สีเป็นสถานีโทรทัศน์แห่ง

แรกในประเทศไทย 

 57 ปีต่อมานับจากจุดเริ่มต้นกิจการทีวีไทย ณ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ประกาศ “แผนการเปลี่ยนระบบ

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล” ลง

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บท

การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ข้อ 8.5 และ แผน

แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 

1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ข้อ 5.6 กำาหนดให้มีแผนการ

เปล่ียนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ 

ดิจิตอลภายใน 1 ปี และสอดคล้องเป็นไปตามมติเมื่อ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ของกรรมการกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ท่ีได้ตัดสิน

ใจเลือกมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิทัลของยุโรป หรือ 

DVB-T2   เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดิน

ของประเทศไทย (Digital Terrestrial Television : 

DTTV) สำาหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่แบบฟรีทีวี โดย

มติ กสท. นี้ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 “แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ 

โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล”สะท้อนภาพฝันของ กสทช. 

องค์กรกำากับดูแลกิจการสื่อสารของชาติ  บนพื้นฐาน 

แนวคิดเชิงอุดมคติกับโรดแมปเม่ือคร้ังเร่ิมแรกในความ

พยายามจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทีวี 48 ช่อง สำาหรับ

บริการสาธารณะ 12 ช่อง บริการธุรกิจระดับชาติ 24 ช่อง 

บริการชุมชน 12 ช่อง และ จากแผนการสู่ภาคปฏิบัติ 

กสทช. ได้เริ่มต้นการปฏิรูประบบสื่อสารของชาติครั้ง

สำาคัญโดยเปลี่ยนผ่านระบบการถือครองสิทธิ ์คลื ่น

ความถี่กิจการโทรทัศน์ไทย จาก “ระบบอภิสิทธิ ์ 

สัมปทาน” (Privilege Concession ระบบเดิมในยุค 

ทีวีแอนะล็อก) สู่ “ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ” 

(TV Broadcast License ระบบใหม่ยุคทีวีดิจิทัล) นับ

เป็นความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิการประกอบกิจการ

โทรทัศน์จากวิถีเดิมในความครอบครองกรรมสิทธิ์

คลื่นความถี่ของบรรดาหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐ

ที่ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ โดย กสทช. เริ่มต้นการ

ปฏิรูประบบด้วยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ฯ สำาหรับ

ทีวีบริการธุรกิจระดับชาติ (National TV Broadcast 

Spectrum Auction)  เป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้

ผู้ประกอบการเอกชนท่ีสนใจดำาเนินการธุรกิจโทรทัศน์

เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีฯโดยใบอนุญาต

มีอายุ15 ปี 

 บันทึกหน้าประวัติศาสตร์กิจการส่ือสารไทย

ต้องจารึกไว้อีกครั้ง สำาหรับการประมูลคลื่นความถี่

กิจการโทรทัศน์เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

จัดการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์

ดิจิทัลบริการธุรกิจระดับชาติ จำานวน 24 ช่อง โดยแบ่ง

เป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) หมวดหมู่ทั่วไปความคม

ชัดสูง (HD) จำานวน 7 ช่อง, 2) หมวดหมู่ทั่วไปความ

คมชัดปกติ (SD) จำานวน 7 ช่อง, 3) หมวดหมู่ข่าวสาร

และสาระ (SD) จำานวน 7 ช่อง, และ 4) หมวดหมู่เด็ก 

เยาวชน และครอบครัว (SD) จำานวน 3 ช่อง โดยที่ผล

การประมูลรวมมีมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงินจำานวน 50,862 

ล้านบาท (สูงกว่า ราว 3.34 เท่า หรือ ราว 234% ของ

ราคาตั้งต้นที่ กสทช.ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ฯคิด

คำานวณไว้ที่ 15,190 ล้านบาท)ทีวีดิจิทัล 24 ช่องได้เริ่ม

แพร่ภาพออกอากาศในวันแรก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ 2557 ซึ่งนับเป็นการออกอากาศอย่างเป็นทางการ

ของกิจการทีวีดิจิทัลไทย 

(พ.ศ. 2498 – 2565)  (Thai TV Industry 1955 - 2022)
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นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ ไทย - Thai Televisiology

ภาค 1 

นวัตกรรมแห่งยุคสมัยและวัฏฏะแห่งความเปลี่ยนแปลง : 67 ปี ทีวีไทย 



  

ภาพที่ 1 บันทึกประวัติศาสตร์การประมูลคลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรทัศน์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 - 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดย สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำานักงาน กสทช.) จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลบริการธุรกิจระดับชาติ 
จำานวน 24 ใบอนุญาต โดยผลการประมูลรวมมีมูลค่าทั้งสิ้น เป็นเงินจำานวนสูงถึง 50,862 ล้านบาท

1,974
666
660
648

ราคาที่ชนะการ 
ประมูล(ล้านบาท)

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง(HD) 7 ใบอนุญาต
1.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำากัด
2.บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำากัด
3.บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด 
4.บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำากัด
5.บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
6.บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำากัด
7.บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำากัด

23,700
3,530
3,460
3,370
3,360
3,340
3,320
3,320

15,950
2,355
2,315
2,290
2,275
2,265
2,250
2,200
9,238
1,338
1,330
1,328
1,318
1,316
1,310
1,298

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความชัดปกติ (SD) 7 ใบอนุญาต
1.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำากัด
2.บริษัท ทรู ดีทีที จำากัด
3.บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำากัด
4.บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำากัด
5.บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำากัด
6.บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำากัด
7.บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำากัด
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ใบอนุญาต
1.บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำากัด
2.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำากัด
3.บริษัท ไทยทีวี จำากัด 
4.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำากัด
5.บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำากัด 
6.บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำากัด
7.บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ใบอนุญาต
1.บริษััท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำากัด 
2.บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
3.บริษัท ไทยทีวี จำากัด 

*ราคาตั้งต้นที่ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ฯ 
  15,190 ล้านบาท

50,862
*สูงกว่า3.34เท่า
 หรือ234% 
 จากราคาตั้งต้น 

หมวดหมู่/ บริษัทผู้ชนะการประมูล 
ณ 26 – 27 ธันวาคม 2556 รวม 24 ใบอนุญาต 

 
สถานภาพการประกอบการ ณ ไตรมาส 4/2565

เดิม 7 ช่อง
3 HD
PPTV HD
7 HD
Tha i ra th 
TV
MCOT HD
Amarin TV

เดิม 7 ช่อง
Workpoint 
TV
True 4U
GMM 25
3 SD
8
MONO 29
เดิม 7 ช่อง
Nation TV
Voice TV
Thai TV
S p r i n g 
News
TNN 16
New 18

เดิม 7 ช่อง
3 Family
MCOT Family
LOCA/MVTV

คงเหลือ 7 ช่อง ณ ไตรมาส 4/2565
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่

คงเหลือ 5 ช่อง ณ ไตรมาส 4/2565
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)

คงเหลือ 3 ช่อง ณ ไตรมาส 4/2565
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2558
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)
คงสถานภาพการประกอบการอยู่
เปลี่ยนชื่อเป็น JKN 18 (จากการเข้าซื้อกิจการ)
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)

คงเหลือ 0 ช่อง ณ ไตรมาส 4/2565
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2562 (คำาสั่งคสช.ที่ 4/2562)
*ยุติการออกอากาศเมื่อปี 2558

คงเหลือ 15 ช่อง/ ใบอนุญาต ณ ไตรมาส 4/2565 
ยุติการออกอากาศรวม 9 ช่อง โดยที่
(1) ยุติการออกอากาศเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 จำานวน 2 ช่อง
(2) ยุติการออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2562 จำานวน 7 ช่อง 
    (ตามมาตรการจาก คำาสั่ง คสช.ที่ 4/2562) 

ชื่อช่อง

เดิม 24ช่อง
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ตารางที่ 1 ผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ
    ระดบัชาต ิ ณ วนัที ่26 - 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ระยะเวลาใบอนญุาต 15 ป ี(25 เมษายน พ.ศ. 2557 –  
            24  เมษายน พ.ศ. 2572) และ ข้อมูลสถานภาพการประกอบการ  ณ ไตรมาส 4/2565



  

	 ดังนั้นกล่าวโดยสรุปตามกรอบกระบวนทัศน์

นวัตกรรม	 ในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ครั้งสำาคัญที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศกิจการโทรทัศน์	

ภาคพื้นดินของไทย	สามารถสรุปจุดเปลี่ยนตามพัฒนา	

การนวัตกรรมโทรทัศน์ในช่วงระหว่าง	67	ปี	(พ.ศ.	2498	

–	2565)	และแนวโน้มในอนาคตในอีกหนึ่งทศวรรษต่อ

ไปออกเป็น	 	4	ยุค	 แห่งการวิวัฒน์นวัตกรรมโทรทัศน์

ไทย		(Thai	TV	Broadcast	Innovation	Era)	ได้ดังนี้

	 1)		ยุคนวัตกรรมเร่ิมต้นกิจการ	(Thai	TV	Broad

-	cast	Establishment	Era	/	Black	&	White	Analogue	

TV	Broadcast)		เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	

2498	:	เทคโนโลยีพ้ืนฐานได้แก่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ

แอนะล็อก	ขาว-ดำา

	 2)	 ยุคนวัตกรรมเปลี่ยนสู่โทรทัศน์สี	 (Colour	

Analogue	TV	Broadcast	Era)	 เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่	27	

พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2510:	 เทคโนโลยีพื้นฐาน	 ได้แก่	

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกสี

	 3)	 ยุคนวัตกรรมเปลี่ยนผ่านจาก	 “เทคโนโลยี

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก”	 สู่	 “เทคโนโลยี

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล”	 (Digital	 Television	

Transformation	Era	/	DSO	:	Digital	Switchover)	เริ่ม

ต้นจาก	“แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล”	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2555	

ต่อมาโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลออกอากาศ

อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่25	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2557	และ	ต่อมามีการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบแอนะล็อก	(ASO	:	Analogue	Switch-off)	

ทั่วทั้งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	25	 มีนาคม	 พ.ศ.2563	:	

เทคโนโลยีพ้ืนฐาน		ได้แก่โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบดิจิทัล	

	 4)	 ยุคบูรณาการนวัตกรรมส่ือโทรทัศน์ในอุตสา	

หกรรม	4.0	(Convergence	Communication	Innova-

tion		:	TV	Industry	4.0	Era)	โดยที่การเปลี่ยนผ่านครั้ง

สำาคัญของโทรทัศน์ ไทยกำาลังจะมาถึงอีกคร้ังในการ

เข้าสู่	 “ยุคนวัตกรรมที่ 4”	 ในระบบนิเวศและภูมิทัศน์

สื่อสากล	2030s	 สอดคล้องต้องเวลาเมื่อสิ้นสุดอายุใบ

อนุญาต	15	ปีทีวีดิจิทัลไทย	ณ	พ.ศ.	2572	(ค.ศ.	2029)

	 สรุปนัยยะสำาคัญใน	 “การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง

กิจการโทรทัศน์ไทย  ในรอบ 6 ทศวรรษ” (National

Television	Broadcast	System	Reformation)	คือการ

เปลี่ยนผ่านระบบโครงสร้างในนิเวศน์โทรทัศน์ ไทยที่	

สำ าคัญจากการถือครองกรรมสิทธิ์ แบบอภิสิทธิ์ 	

“อภิสิทธิ์สัมปทาน”	(Privilege	Concession)	โดยหน่วย

งานของรัฐในช่วงปี	 พ.ศ.2498	 –	2556	 ปรับเปล่ียนสู่

ระบบการจัดสรรคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการ

โทรทัศน์	 โดยใช้วิธีการออก	 “ใบอนุญาตการใช้คลื่น

ความถี่ฯ” (TV	Broadcast	License)	ตามกระบวนการ

ทางกฎหมายผ่านการออกแบบกฎระเบียบเงื่อนไขและ	

กำาหนดกรอบระยะเวลา	โดย	กสทช.	องค์กรอิสระภาย

ใต้รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งระบบใหม่เริ่มตั้งแต่	 25	 เมษายน	

พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา

	 ในส่วนต่อไป	 เป็นบทสรุปเส้นทางความสำาเร็จ

และอุปสรรคของทีวีดิจิทัลไทยผ่านการ	 “ทบทวนถอด

บทเรียน : หลักไมล์เหตุการณ์สำาคัญระหว่างเส้นทาง 

1 ทศวรรษทีวีดิจิทัล พ.ศ. 2555 – 2565 (DTV Thai-

land Milestones 2012 - 2022)” ในห้วงเวลาที่สำาคัญ

ช่วงเวลาแห่งความผันผวนพลิกผันและเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองทั้งใน

ประเทศและระดับโลก
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   การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการโทรทัศน์ 

ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัลประเทศไทย โดยสังเขปผ่าน

การทบทวนเหตุการณ์สำาคัญโดยการจัดลำาดับแจกแจง

ออกเป็นเส้นเวลาไทม์ไลน์ (Timeline) จะช่วยแสดงให้

เห็นถึงนัยยะสำาคัญของความเปลี่ยน แปลงและปรับ

เปลี่ยนของอุตสาหกรรมทีวีไทยตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อคร้ัง

ประกาศ “แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล” ปลายปี พ.ศ. 2555  

สู่วันประมูลคลื่นความถี่ ฯ ระหว่างวันที่ 26 - 27 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 สู่การดำาเนินกิจการกว่า 8 ปีนับ

ต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2/2557 จนถึงช่วงปลายปี 

2565 ซึ่งการทบทวนเหตุการณ์เป็นวิธีการรูปแบบหนึ่ง

เพื่อค้นคว้าและสืบค้นเพื่อการถอดองค์ความรู้ที่สำาคัญ

สำาหรับการศึกษาพัฒนาการและสภาพการณ์กิจการ

โทรทัศน์ดิจิทัลประเทศไทยในช่วง 1 ทศวรรษ ประกอบ

กับการพิจารณาปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ณ ช่วงเวลานั้นๆ อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์สำาคัญ

ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทย นำาเสนอโดยสรุปไว้ใน 

ตารางที่ 2 “เส้นเวลาไทม์ไลน์ 1 ทศวรรษ ทีวีดิจิทัล : 

ประมวลสรุปเหตุการณ์สำาคัญของกิจการโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2565)” 

และการนำาเสนอกรณีศึกษาในบริบทสำาคัญตามลำาดับ 

ดังต่อไปนี้

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ประกาศ “แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล” ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ข้อ 8.5 และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ข้อ 5.6 กำาหนดให้มีแผนการเปลี่ยนระบบ การรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลภายใน 1 ปี) 

26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.) จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลบริการธุรกิจระดับชาติ จำานวน 24 ช่อง โดยแบ่งเป็น 
4 หมวดหมู่ ได้แก่ 1) หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) จำานวน 7 ช่อง, 2) หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) จำานวน 
7 ช่อง, 3) หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) จำานวน 7 ช่อง, และ 4) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว (SD) จำานวน 3 
ช่อง โดยที่ผลการประมูลรวมมีมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงินจำานวน 50,862 ล้านบาท (สูงกว่า ราว 3.34 เท่า หรือ ราว 234% ของ
ราคาตั้งต้นที่ กสทช. ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ฯ คิดคำานวณไว้ที่ 15,190 ล้านบาท)

25 เมษายน พ.ศ. 2557 วันแรกของการได้รับสิทธิตามกฎหมายในการประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
ประเภทบริการธุรกิจ ใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี (25 เมษายน พ.ศ. 2557 – 24 เมษายน พ.ศ. 2572) โดยที่ในเดือน เมษายน 
พ.ศ.2557 เป็นช่วงการทดลองออกอากาศ ทดสอบการส่งสัญญาณแพร่ภาพและกระจายเสียงเพื่อเตรียมความพร้อมของ
สถานีโทรทัศน์บริการธุรกิจ 24 ช่อง และผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 3 รายที่ให้บริการสำาหรับทีวีดิจิทัลธุรกิจ คือ กองทัพบก 
(สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก), บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน), และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ในระยะเบื้องต้น

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารยึดอำานาจการปกครอง โดยที่ต่อมา คสช. 
ขอใช้เวลาออกอากาศนำาเสนอรายการพิเศษผ่านทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจทั้ง 24 ช่องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศคำาสั่ง
ต่างๆ และการเผยแพร่รายการพิเศษรายวัน ได้แก่ รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
และการถ่ายทอดสด/รายการต่างๆ เป็นการเฉพาะกิจตลอด 3 ปีกว่า

25 พฤษภาคม พ.ศ 2557 ทีวีดิจิทัล 24 ช่อง เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ 

10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559: ภายหลังการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทัลกว่า 4 เดือน กสทช. ได้ดำาเนิน
การโครงการคูปองทีวีดิจิทัล (รอบแรก) งบประมาณ 9,313 ล้านบาท แจกจ่ายคูปองทั้งสิ้น 13.5 ล้านใบ ซึ่งมีประชาชน
นำามาแลก 8.7 ล้านใบ คิดเป็น 64% และ ดำาเนินการรอบสองเพิ่มอีก จำานวน 3.98 ล้านใบ (31 มกราคม - 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560)

ครบปีที่

0

-

-

เหตุการณ์สำาคัญของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทยพ.ศ.

2555

2556

2557

ทบทวนถอดบทเรียน
หลักไมล์เหตุการณ์สำาคัญระหว่างเส้นทาง 1 ทศวรรษ ทีวีดิจิทัลไทย พ.ศ. 2555 – 2565
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ตารางที่ 2 “เส้นเวลาไทม์ไลน์ 1 ทศวรรษ ทีวีดิจิทัล : ประมวลสรุปเหตุการณ์สำาคัญของกิจการโทรทัศน์
             ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2565)” 



  

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562 มีการปรับโครงสร้างและปรับลดพนักงานของกิจการทีวีดิจิทัลในหลายกรณี สะท้อน
ภาพปัญหาการขาดทุนของช่องต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงการประกอบการ 5 ปีแรก (อ่านกรณีศึกษา “การปรับโครงสร้าง
และปรับลดพนักงานของกิจการโทรทัศน์” ในส่วนต่อไป)

ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทีวีดิจิทัล ทุกช่องปรับผังรายการเนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท วัฒนภักดี จำากัด (ผู้บริหาร: นายฐาปน และ นายปณต สิริวัฒนภักดี) เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของ บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 
Amarin TV HD ช่อง 34

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำากัด (ผู้บริหาร: นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ บุตรสาว 
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของ PPTV HD ช่อง 36) เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ บริษัท เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ไพรส์ (GMM Grammy/ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล One HD 31

ครบปีที่ เหตุการณ์สำาคัญของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทยพ.ศ.

2559

24 สิงหาคม และ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีวีดิจิทัล 5 ช่อง (One HD, GMM 25, PPTV, Thairath TV, Bright TV) และ 
อีก 2 ช่องในเครือ NMG (Nation TV และ Now26) ยื่นฟ้องและเรียกค่าชดเชย 9,550 ล้านบาท และ 1,958 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ รวมมูลค่า 1.25 หมื่นล้านบาท จาก คณะกรรมการ กสทช. สำานักงาน กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ต่อศาล
ปกครอง โดยที่คำาฟ้องสรุปได้ดังนี้ 
 “กสทช.ได้ละเว้นและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำาหนดโดยล่าช้า ในการดำาเนิน
การให้มีการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล การควบคุมและกำากับดูแลมาตรฐานหรือ
คุณภาพของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล การแจกคูปองสนับสนุนประชาชน การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลและกำากับดูแล
ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้สามารถขยายโตรงข่ายทีวีดิจิตอลให้ทันตามที่กำาหนดละเลยการสื่อสารต่อสาธารณะ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และมั่นใจ การเปลี่ยนมาชมที่วีดิจิตอล ละเลยการออกกฎเกณฑ์
และประกาศต่างเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้า ในการประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ฯลฯ”
 ที่มา : สรุปจากรายงานข่าว “ 5 ดิจิตอลทีวีฟ้องศาลปกครอง สั่ง กสทช. ชดใช้ 9.5 พันล้าน” 
กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/662418 (24 สิงหาคม 2558) และ “NOW26-เนชั่นทีวี 
ฟ้อง กสทช. เรียกค่าเสียหาย 3 พันล้าน” กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/675584 
(23 พฤศจิกายน 2558)
 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทีวีดิจิทัล 2 ช่อง (ไทยทีวี และ MVTV Family/LOCA) ของ บริษัท ไทยทีวี จำากัด 
(ประธานกรรมการบริหารบริษัท : นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย) ยุติการออกอากาศ โดยไม่ชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งแต่งวดที่ 2 (พฤษภาคม พ.ศ. 2558) และ ต่อมามีข้อฟ้องร้องระหว่าง สำานักงาน กสทช. และ บริษัท ไทยทีวี จำากัด ใน
หลายกรณี

2558

2

1

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ใน
ด้านผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2559 พบข้อมูลผลการประกอบการของบริษัท (มหาชน) ที่ถือครองใบอนุญาตทีวี
ดิจิทัลที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 3 ช่อง 33 HD, 28 SD, 13 Family 
ระบุบริษัทมีกำาไรสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 59.15 (2,982.71 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 และ 1,218.29 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2559) และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่สำาคัญหลายตำาแหน่ง อีกทั้งฐานข้อมูลจากรายงานในหลายบริษัท
เจ้าของช่องทีวีดิจิทัลใน ตลท. ที่รายงานผลประกอบการในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ขาดทุน/ติดลบ อาทิ อสมท -734 ล้าน
บาท, NMG -1,102 ล้านบาท, Amarin -628 ล้านบาท, GMM Grammy -520 ล้านบาท, Mono -249 ล้านบาท, RS -102 
ล้านบาท, SpringNews -1,502 ล้านบาท, True -2,814 ล้านบาท โดยมีเพียง Workpoint ที่มีกำาไร +198 ล้านบาท (รวบรวม
ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ทีวีดิจิทัล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 - 2559 พบว่า 20 ใน 22 ช่อง แจ้ง
รายงานผลประกอบการว่าขาดทุน (โดยเฉพาะในปี 2559) มีเพียง ช่อง 7 และ Workpoint TV ที่มีกำาไร (อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์) สำาหรับข้อมูลรายได้ทีวีดิจิทัล 22 ช่องในระยะ 3 ปีระยะเริ่มแรกของการประกอบกิจการ ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2560 ศึกษาเพิ่มเติมจากแผนภาพที่ 1 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อเดลฟอส จำากัด (ผู้บริหาร  : นายฐาปน และ นายปณต สิริวัฒนภักดี) เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง (GMM Grammy) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล GMM25

20 กันยายน พ.ศ. 2560 นายปัญญา นิรันดร์กุล และ นายประภาส ชลศรานนท์ ผู้บริหาร Workpoint ขายหุ้น 3.80% มูลค่ารวม
ประมาณ 1.29 พันล้านบาท

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทีวีดิจิทัลทุกช่องปรับผังรายการสำาหรับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช

ภายในปี พ.ศ. 2560 การดำาเนินการด้าน “โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล” ครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของจำานวนครัวเรือนทั่ว
ประเทศตามแผนการขยายโครงข่ายฯ ของ กสทช. (ภายหลังจากการเริ่มออกอากาศของทีวีดิจิทัลมากว่า 3 ปี)

ณ สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ Nielsen ระบุงบโฆษณาสื่อโทรทัศน์ในช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 
2559 – 2560 ลดลงอย่างมีนัยยะสำาคัญ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแผนภาพที่ 2)

3 2560
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ใน
ด้านผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2559 พบข้อมูลผลการประกอบการของบริษัท (มหาชน) ที่ถือครองใบอนุญาตทีวี
ดิจิทัลที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 3 ช่อง 33 HD, 28 SD, 13 Family 
ระบุบริษัทมีกำาไรสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 59.15 (2,982.71 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 และ 1,218.29 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2559) และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่สำาคัญหลายตำาแหน่ง อีกทั้งฐานข้อมูลจากรายงานในหลายบริษัท
เจ้าของช่องทีวีดิจิทัลใน ตลท. ที่รายงานผลประกอบการในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ขาดทุน/ติดลบ อาทิ อสมท -734 ล้าน
บาท, NMG -1,102 ล้านบาท, Amarin -628 ล้านบาท, GMM Grammy -520 ล้านบาท, Mono -249 ล้านบาท, RS -102 
ล้านบาท, SpringNews -1,502 ล้านบาท, True -2,814 ล้านบาท โดยมีเพียง Workpoint ที่มีกำาไร +198 ล้านบาท (รวบรวม
ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ทีวีดิจิทัล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 - 2559 พบว่า 20 ใน 22 ช่อง แจ้ง
รายงานผลประกอบการว่าขาดทุน (โดยเฉพาะในปี 2559) มีเพียง ช่อง 7 และ Workpoint TV ที่มีกำาไร (อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์) สำาหรับข้อมูลรายได้ทีวีดิจิทัล 22 ช่องในระยะ 3 ปีระยะเริ่มแรกของการประกอบกิจการ ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2560 ศึกษาเพิ่มเติมจากแผนภาพที่ 1 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อเดลฟอส จำากัด (ผู้บริหาร  : นายฐาปน และ นายปณต สิริวัฒนภักดี) เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง (GMM Grammy) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล GMM25

20 กันยายน พ.ศ. 2560 นายปัญญา นิรันดร์กุล และ นายประภาส ชลศรานนท์ ผู้บริหาร Workpoint ขายหุ้น 3.80% มูลค่ารวม
ประมาณ 1.29 พันล้านบาท

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทีวีดิจิทัลทุกช่องปรับผังรายการสำาหรับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช

ภายในปี พ.ศ. 2560 การดำาเนินการด้าน “โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล” ครอบคลุมร้อยละ 95.1 ของจำานวนครัวเรือนทั่ว
ประเทศตามแผนการขยายโครงข่ายฯ ของ กสทช. (ภายหลังจากการเริ่มออกอากาศของทีวีดิจิทัลมากว่า 3 ปี)

ณ สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลจาก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ Nielsen ระบุงบโฆษณาสื่อโทรทัศน์ในช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 
2559 – 2560 ลดลงอย่างมีนัยยะสำาคัญ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแผนภาพที่ 2)

ครบปีที่ เหตุการณ์สำาคัญของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลประเทศไทยพ.ศ.
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีการออกประกาศคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่อง “มาตรการ
บรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” สาระ
สำาคัญของมาตรการ ได้แก่ การให้อำานาจสำานักงาน กสทช. พิจารณาให้อนุญาตการพักชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ฯ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายฯ เป็นต้น

รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1-3 และจนถึงไตรมาสที่ 4 ประจำาปี 2561 บริษัทผู้ถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
ที่สำาคัญส่วนใหญ่ยังคงประสบสภาวะขาดทุน อาทิ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน) เจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 
3 ช่อง 33HD, 28SD, 13Family ขาดทุนราว 330 ล้านบาท นับเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบหลายปีของบริษัท (ที่มา 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

มีแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท อาร์เอส จำากัด 
(มหาชน) ผู้ ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ช่อง 8 ปรับโมเดลธุรกิจสู่ เอนเทอร์เทนเมิร์ซ (Entertainmerce) พลิกฟื้นจากสภาพ
ขาดทุนในปี พ.ศ. 2560 ราว 13.85 ล้านบาท สู่ ผลกำาไรในปี พ.ศ. 2561 ราว 158.76 ล้านบาท (ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์)
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11 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการออกประกาศคำาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง “มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม” เปิดโอกาสให้ทีวีดิจิทัลสามารถ “คืนใบอนุญาต” ได้ 
พร้อมได้รับเงินชดเชย

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ได้แก่ Spring News 19, Voice TV 21, SPRING 26 (NOW 26) 
BRIGHT TV 20 (จำานวน 4 ช่อง หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ), MCOT Family 14, 3 Family (จำานวน 2 ช่อง หมวดหมู่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว) และ 3 SD (จำานวน 1 ช่อง หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ) แจ้งขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจ
การฯ ต่อ กสทช. เป็นการดำาเนินการตามเงื่อนไขจากคำาสั่ง คสช. ที่ 4/2562

16 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ยุติการออกอากาศ และ กสทช. จ่ายเงินชดเชยที่จ่ายคืนให้ทั้ง 7 
ช่อง และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจที่ยังคงดำาเนินการต่อทั้ง 15 ช่อง ได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินงวดประมูลที่
เหลืออีกทั้งได้รับการสนับสนุนค่าโครงข่ายฯ  ตามมาตรการจากคำาสั่ง คสช. ที่ 4/2562

ภายในปี พ.ศ. 2562 กสทช. ดำาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz จากทีวีดิจิทัลบางส่วน (ที่คืนช่อง) เพื่อนำาไป
จัดสรรใหม่ (Refarming) ผ่านวิธีการประมูลให้กับกิจการโทรคมนาคม ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
4/2562
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25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก (ASO: Analogue Switch-off) ทั่ว
ประเทศไทย (ใช้เวลาราว 6 ปี ภายหลังจากการเริ่มต้นกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลเมื่อปี พ.ศ. 2557)

25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เริ่มการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ ต่อมามีการจัดตั้ง  ‘ศบค.’ หรือ ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่มีประกาศคำาสั่ง ข้อห้าม ข้อจำากัด มาตรการทาง
สาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และ แนวปฏิบัติมาตรฐานสากล (Universal Prevention) ด้าน
ความปลอดภัยทางสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำาเนินการของสื่อมวลชนและกิจการโทรทัศน์ ออกมาเป็นระยะ
ตลอดเวลากว่า 2 ปี (25 มีนาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565)   ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตรายการ
และการเผยแพร่ออกอากาศ (อ่านเพิ่มเติมจากบทความ “จากวิกฤตสู่โอกาส... วิถีใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อท่ามกลางโค
วิด 19 : กรณีศึกษาผลกระทบ การปรับตัว และแนวทางการอภิวัฒน์บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในทศวรรษ 2020s” 
น.65 – 79 รายงานประจำาปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีการพิพากษาคดีให้ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไทยทีวี จำากัด เจ้าของทีวีดิจิทัล 2 ช่องคือ ไทยทีวี และ โลก้า ชนะคดี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จากการฟ้องร้องเมื่อปี 2558 เนื่องจาก กสทช. ผิดสัญญา โดยให้ 
“กสทช. คืนเงินค่าใบอนุญาต งวดที่ 1 ที่จ่ายเกินไป จำานวน 152 ล้านบาท และให้ กสทช. คืนหนังสือคำา้ประกันทั้งหมด 
หากคืนไม่ได้ ให้ใช้คืนเป็นเงินสด จำานวน 1,750 ล้านบาท”

หมายเหตุ: อานิสงส์ 2 ประการจาก 1) คำาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง “มาตรการแก้ ไข
ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม” เปิดโอกาสให้ทีวีดิจิทัลสามารถ “คืนใบอนุญาต” ได้ พร้อม
ได้รับเงินชดเชย ในปี 2562 ตลอดจนมาตรการจากคำาสั่ง คสช. 2 ฉบับก่อนหน้านี้ และประกอบกับ 2) การปรับโครงสร้าง
ทางธุรกิจครั้งสำาคัญในหลายรูปแบบและโอกาสของบริษัทผู้ถือใบอนุญาตในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 เป็นต้น
มา ส่งผลให้บริษัทผู้ถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิทัล และบริษัทผู้ประกอบการโทรทัศน์หลายบริษัทพลิกฟื้นกลับมามีผลกำาไร 
อาท ิ“ช่องวัน กำาไรราว 648.18 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2563) และต่อมา ในปี พ.ศ. 2564 กำาไร 828 ล้านบาท,  ช่อง 33 ทำา
กำาไร 761 ล้านบาท, ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ กำาไร 324 ล้านบาท, ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี กำาไร 313 ล้านบาท, ช่อง MCOT HD30 
กลับพลิกมามีกำาไรครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ 164 ล้านบาท” เป็นต้น
 (ที่มา Marketeer https://marketeeronline.co/archives/254640)   
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14 เมษายน พ.ศ. 2565 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวม 5 ตำาแหน่ง ได้แก่
(1) ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤษ์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) ประธานกรรมการ
(2) พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (ด้านกิจการกระจายเสียง) 
(3) ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์) 
(4) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 
(5) รองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)
มีผลตั้งแต่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 (วาระดำารงตำาแหน่งตามกฎหมาย 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2571)) 

9 กันยายน พ.ศ. 2565 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้ทำาการส่งมอบข้อมูลการสำารวจความนิยมทาง
โทรทัศน์ แบบ CROSS PLATFORM RATINGS แก่หน่วยงานของรัฐ, สถาบันศึกษา และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้น
ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ (รายงานข้อมูลการวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform Rating 
ประจำาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565) เป็นโครงการที่การดำาเนินการอันเนื่องมาจากข้อตกลงเรื่องการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินการสำารวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ตามคำาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ระหว่าง สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ที่ทำาขึ้น เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2564 และดำาเนินการตามกระบวนการตามบันทึกข้อตกลง

25658

แผนภาพที่ 1 
รายได้ทีวีดิจิทัล 22 ช่องระหว่าง 3 ปีแรกของการประกอบกิจการ (พ.ศ. 2558 – 2560)

ที่มา : เรียบเรียงและจัดทำากราฟิคจากรายงานของ กสทช. ผ่าน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ 
       และ Positioning Magazine
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แผนภาพท่ี่� 2 มููลค่่างบโฆษณาส่ื่�อโที่รทัี่ศน์ในรอบ 17 ปีี (พ.ศ. 2549 – กัันยายน พ.ศ. 2565)

     ในด้้านกัารปีระกัอบธุุรกิัจท่ี่ว่ีดิ้จิทัี่ล ในช่่วีงแรกั   
สื่ามูารถสื่รุปีปัีญหาอุปีสื่รรค่สื่ำาคั่ญ ได้้แก่ัต้้นทุี่นในช่่วีง
กัารเริ�มูต้้นกิัจกัารของผู้ปีระกัอบกัารโที่รที่ัศน์ภาค่พ่�น
ดิ้นในระบบดิ้จิทัี่ลโด้ยเฉพาะในช่่วีง 5 ปีีแรกั พ.ศ.2557 
– 2562 (ก่ัอนค่ำาสัื่�ง ค่สื่ช่. 4/2562) มููลค่่ากัารลงทุี่น
สื่ำาหรับกัารปีระกัอบกัารสูื่งมูากัโด้ยต้้นทุี่นหลักัสื่ามูารถ 
จำาแนกัออกัเป็ีน 
 1) ค่่าปีระมููลใบอนุญาต้ปีระกัอบกิัจกัาร
โที่รทัี่ศน์ภาค่พ่�นดิ้นในระบบดิ้จิทัี่ล (ระยะเวีลา 15 ปีี) 
เน่�องด้้วียผู้ช่นะกัารปีระมููลทัี่�ง 24 ช่่อง ได้้เสื่นอราค่าท่ี่�
สืู่งมูากั จึงสื่่งผลให้ต้้นทีุ่นในกัารปีระกัอบกัารสืู่งขึ�น 
(ที่บที่วีนข้อมููลได้้จากัต้ารางท่ี่� 1)
  2) ค่่าเช่่าโค่รงข่ายส่ื่งสัื่ญญาณกัารออกัอากัาศ
มู่ราค่าค่่าบริกัารท่ี่�ค่่อนข้างสูื่งและกัารขยายโค่รงข่าย 
เป็ีนไปีต้ามูลำาดั้บโด้ยอัต้ราส่ื่วีนค่รอบค่ลุมูพ่�นท่ี่�ในแต้่ 
ละช่่วีงปีี(กัารขยายโค่รงข่ายค่รอบค่ลุมูร้อยละ 95.1 ได้� 
ในปีีพ.ศ.2560 และมู่ปัีญหาปีระสิื่ที่ธิุภาพของโค่รงข่าย
ในหลายกัรณ่)ส่ื่งผลกัระที่บต่้อระบบโค่รงสื่ร้างพ่�นฐาน
ที่างธุุรกิัจอย่างชั่ด้เจน ซึึ่�งเป็ีนกัารจ่ายเงินค่่าเช่่าสูื่งแต่้
ได้้รับปีระสิื่ที่ธิุผลต้ำ�ากัระที่บต่้อเรต้ติ้�งและกัารโฆษณา
ซึึ่�งเป็ีนรายได้้หลักัของผู้ปีระกัอบกัารสื่ถาน่ และค่่าใช้่
จ่ายในกัารส่ื่งสัื่ญญาณผ่านระบบด้าวีเท่ี่ยมูและเค่เบิล
อันเป็ีนค่่าใช้่จ่ายท่ี่�เพิ�มูขึ�น

 3) ค่่าสื่ร้างสื่ตู้ดิ้โอ ค่่าอุปีกัรณ์กัารผลิต้และ
ออกัอากัาศเพ่�อให้รองรับเที่ค่โนโลย่ด้ิจิทัี่ลและเงิน
ลงทุี่นในกัารถ่ายที่ำากัารตั้ด้ต่้อภาพและเส่ื่ยง ฯลฯ เพ่�อ 
ให้ได้้ผลงานท่ี่�มู่คุ่ณภาพ 
 4) ค่่าผลิต้ จัด้หารายกัาร และค่่าใช้่จ่ายด้้าน
กัารซ่ึ่�อลิขสิื่ที่ธิุ�รายกัารโที่รที่ัศน์จากัต้่างปีระเที่ศท่ี่�มู่
มููลค่่าสูื่งเพ่�อใช้่ ในกัารออกัอากัาศในกัรณ่ท่ี่� ผู้ผลิต้
รายกัารโที่รทัี่ศน์ไมู่สื่ามูารถผลิต้รายกัารให้กัับสื่ถาน่ได้้
อย่างเพ่ยงพอและสื่ร้างจุด้ขายของสื่ถาน่ (Exclusive & 
Premium Content) โด้ยเฉพาะในระยะช่่วีงปีีแรกัๆ ของ 
กัารปีระกัอบกัาร 
  5) ค่่าจ้างบุค่ลากัร จากัจำานวีนช่่องท่ี่�มูากัขึ�น
จากัเดิ้มู 6 ช่่องสู่ื่ 24 ช่่อง โด้ยพร้อมูเพร่ยงกััน ที่ำาให้
ค่วีามูต้้องกัารบุค่ลากัรเพิ�มูขึ�นในทุี่กัส่ื่วีนงานมู่กัารแย่ง
ชิ่งตั้วีบุค่ลากัรผู้ท่ี่�มู่ค่วีามูสื่ามูารถ ผู้ท่ี่�มู่ปีระสื่บกัารณ์
มูายาวีนานหร่อเป็ีนผู้ท่ี่�มู่ช่่�อเส่ื่ยงด้้วียค่่าจ้างท่ี่�สูื่งในช่่วีง
กัารเริ�มูต้้นกิัจกัารโที่รทัี่ศน์ดิ้จิทัี่ลเกิัด้สื่ภาวีะ “มนุุษย์์
ทองคำำ� - ฟองสบู่่�บุู่คำล�กรทีวีีดิิจิิทัล” ณ ช่่วีงเวีลา 1- 2 
ปีีแรกั
 6) ค่่าบริหารจัด้กัาร ท่ี่�ต้้องทุ่ี่มูงบปีระมูาณใน
กัารลงทุี่นให้เป็ีนไปีต้ามูกัารวีางแผนและเป้ีาหมูายของ
สื่ถาน่ เพ่�อสื่ร้างกัลยุที่ธ์ุให้มู่ค่วีามูแต้กัต่้างและมู่ข้อได้้ 
เปีร่ยบที่างธุุรกิัจกัว่ีาช่่องอ่�น ๆ  
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ที�ม� : เร่ยบเร่ยงและจัด้ที่ำากัราฟิิค่จากั“Estimated Total Advertising Expenditure by Medium (2006 -September 2022)”ฐานข้อมููลของ 

สื่มูาค่มูโฆษณาแห่งปีระเที่ศไที่ย www.adassothai.com (Nielsen)

หม�ย์เหตุุ : ในช่่วีงระหว่ีางปีี พ.ศ. 2558 – 2560 มู่กัารรายงานแยกัเฉพาะเจาะจงเป็ีนพิเศษสื่ำาหรับงบโฆษณาท่ี่ว่ีดิ้จิทัี่ลซึึ่�งได้้จัด้ที่ำากัราฟิิค่

ต้ามูกัารนำาเสื่นอจากัฐานข้อมููลของสื่มูาค่มูโฆษณาแห่งปีระเที่ศไที่ย และ Nielsen และได้้ระบุงบโฆษณาส่ื่�อโที่รทัี่ศน์ในภาพรวีมูไว้ีให้ด้้วีย



  

	 ภายหลังการหมดช่วงเวลา	 “มนุษย์ทองคำ�-

ฟองสบู่บุคล�กรทีวีดิจิทัล”ต่อมาในช่วงระหว่างปีพ.ศ.		

2558	-	2562	มีการปรับโครงสร้างและปรับลดพนักงาน

ของกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลมาโดยตลอด	จากการสืบค้น

ในช่วงดังกล่าวสามารถหยิบยกกรณีศึกษาสำาคัญส่วน

หนึ่งมานำาเสนอได้	ดังนี้

 ปี พ.ศ. 2558 

	 มิถุนายน	 :	 การเปิดให้ยื่นลาออกด้วยความ

สมัครใจเพื่อลดรายจ่ายของ	 บริษัท	 ไทยทีวี	 จำากัด	

เนื่องจากการปิดตัวของ	 LOCA/MVTV	 Family	 และ	

ไทยทีวี	

	 ตุลาคม	:	บริษัท	สปริงนิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

เจ้าของสถานีโทรทัศน์	Spring	News	ปรับลดพนักงาน

บริษัท	จำานวนประมาณ	48	คน	

  ปี พ.ศ. 2559 - 2560

	 กุมภาพันธ์	 2559:	 การปรับกลยุทธ์การบริหาร

และโครงสร้างองค์กรของ	Voice	TV	 โดยปรับลดพนัก	

งานจำานวน	57	อัตรา

	 สิงหาคม	2559	และ	มิถุนายน	2560	:	บริษัท	

เนชั่นมัลติมีเดีย	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 เจ้าของช่อง		

Nation	 TV	 และ	 NOW	 26	 ดำาเนินโครงการสมัครใจ

ลาออกและโครงการ	 “สมัครใจเกษียณก่อนกำ�หนด” 

สำาหรับพนักงาน

	 พฤษภาคม	-	มิถุนายน	2560:	บริษัท	ทริปเปิล

วีบรอดคาสต์	จำากัด	 เจ้าของสถานีโทรทัศน์	Thairath	

TV	มีนโยบายดำาเนินโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ	

โดยได้รับความช่วยเหลือ

  

	 ตุลาคม	 2560	 :	 การปรับโครงสร้างองค์กร	
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	หรือ	Thai	PBS	ได้ออกประกาศ	
เรื่อง	โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำาหนด	
	 ธันวาคม	 2560	 :	 การปรับโครงสร้างองค์กร	
ปรับผังรายการทีวีและพัฒนาการนำาเสนอผ่านทุก
ช่องทางออนไลน์ของ	Voice	TV	 บริษัทปรับลดจำานวน
พนักงานด้วยการเลิกจ้างพนักงานจำานวน	127	คน
 ปี พ.ศ. 2561
	 กุมภาพันธ์	 2561:	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กร	 บริษัท	 ดีเอ็น	 บรอดคาสท์	 จำากัด	 และปรับ
ลดพนักงานฝ่ายข่าว	จำานวน	37	คน	การปรับรูปแบบ
การนำาเสนอและผังรายการเน้นสารคดีเป็นหลักของ 
	 ช่อง	NEW	18		
	 เมษายน-พฤษภาคม	2561	:	 บริษัท	 สปริงนิวส์	
คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 เจ้าของสถานีโทรทัศน์	 Spring	
News	ปรับลดพนักงานบริษัทลง	จำานวน	80	คน	ส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายข่าว
 ปี พ.ศ. 2562
	 พฤษภาคม	2562	:	ช่อง	GMM	25	ยุติรายการ
ข่าว	เลิกจ้างพนักงาน	จำานวน	27	คน
	 พฤษภาคม	2562	:	 สถานีโทรทัศน์	Bright	TV	
ช่อง	20	เปิดโครงการลาออกก่อนกำาหนดแบบสมัครใจ
	 สิงหาคม	 2562	 :	 บริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จำากัด	
(มหาชน)	เจ้าของใบอนุญาตช่อง	13	28	และ	33	การ
ปรับโครงสร้างองค์กรและเลิกจ้างพนักงานจำานวน	154	
คนเนื่องจากการยุติการออกอากาศสถานีโทรทัศน์	
ช่อง	13	และช่อง	28

การปรับโครงสร้างและปรับลดพนักงาน
ของกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล

กรณีศึกษ� 
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	 ในระหว่างปี	พ.ศ.2559	-	2562	ได้มีมาตรการช่วย

เหลือและเยียวยากิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	

จากประกาศคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ (คสช.)	 ที่

สำาคัญ	3	ฉบับ	ได้แก่	

	 1)	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	

76/2559	 เรื่อง	 “มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ”	ลงวันที่	20	ธันวาคม	พ.ศ.2559	 เพื่อ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงไม่อาจชำาระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำาหนด

	 2)	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	

9/2561	 เรื่อง	 “มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์”	มีผลให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศ	

ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.2561

									3)		 คำาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่4/2562	 เรื่อง	 “มาตรการแก้ ไขปัญหาการประกอบกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม”	 ลงนามโดย	 พลเอก

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 พ.ศ.2562	 เปิดโอกาสให้ทีวีดิจิทัล

สามารถ	“คืนใบอนุญาต”	ได้พร้อมได้รับเงินชดเชยราว	55%	

ของเงินค่าประมูล	4	งวดที่จ่ายให้	กสทช.	มาแล้วเพื่อนำาคลื่น

ความถี	่700	MHz	 ที่ทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่	 มาใช้งานในกิจการ

โทรคมนาคม	ผ่านการประมูล	5G	นำาเงินมาชดเชย	และเงิน

สนับสนุนแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลในวงเงินราว	 32,000	 ล้านบาท	

อีกทั้งตามคำาสั่งดังกล่าวได้กำาหนดให	้“ยกเว้น”	การเก็บเงิน

ค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล	งวดที่	5	และ	6	รวมมูลค่าประมาณ	

13,622	 ล้านบาท	 พร้อมทั้งกำาหนดให้จ่ายเงินค่าโครงข่าย	

(MUX)	ตลอดใบอนุญาตที่เหลืออยู่	 โดย	กสทช.	จะเริ่มจ่าย

ค่าเช่าโครงข่าย	(MUX)	ตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.2563	

ตลอดอายุใบอนุญาตทีวีดิจิทัล	 รวม	9	ป	ี6	 เดือน	 เป็นเงิน	

18,775	 ล้านบาท	 รวมเป็นที่ต้องจ่ายสนับสนุนทีวีดิจิทัลราว	

32,397	ล้านบาท	

คำาสั่ง	คสช.	4/2562	ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประกอบ
การที่ประอบกิจการต่อจำานวน	 15	 ช่อง	 และมีผู้ประกอบ
การที่แจ้งขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อ	 กสทช.	 เมื่อ	
10	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2562	 ทั้งหมด	7	 ช่อง	 สรุปยอดเงินที	่
สำานักงาน	 กสทช.	จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทีวีดิจิทัล	7	 ช่อง	
ตามลำาดับดังนี้

16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
(1)	บริษัท	สปริง	26	จำากัด	(หมายเลขช่อง	26	หรือ

ช่อง	NOW	เดิม)	ได้เงินค่าชดเชยสุทธิ	341,191,543.76	บาท	
(2)	บริษัท	สปริงนิวส์	 เทเลวิชั่น	จำากัด	(หมายเลข

ช่อง	 19	 หรือช่อง	 Spring	 News)	 ได้เงินค่าชดเชยสุทธ	ิ
405,837,368.25	บาท	

(3)	บริษัท	ไบรท์	ทีวี	จำากัด	(หมายเลขช่อง	20)	ได้
เงินค่าชดเชยสุทธิ	273,419,225.26	บาท

โดยที่ทั้ง	3	 ช่อง	 ยุติการออกอากาศ	 เมื่อวันที	่ 16	
สิงหาคม	พ.ศ.2562

 2 กันยายน พ.ศ. 2562
(4)	 บริษัท	วอยซ์	 ทีวี	จำากัด	 ได้เงินค่าชดเชยสุทธ	ิ

372,644,719.15	บาท	ยุติออกอากาศ	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	
พ.ศ.	2562	

16 กันยายน พ.ศ. 2562
(5)	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	ได้เงินค่าชดเชย

สุทธิ	 161,034,083.65	 บาท	 ยุติออกอากาศ	 เมื่อวันที	่ 16	
กันยายน	พ.ศ.2562	

1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(6-7)	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จำากัด	จำานวน	2	ช่อง	

ได้แก่	ช่อง	3	SD	และ	ช่อง	3	FAMILY	ได้เงินค่าชดเชยสุทธ	ิ
รวมทั้งสิ้น	 820,230,912.44	 บาท	 (3SD	 661,625,937.34	
บาท	และ	ช่อง	3	FAMILY	158,604,975.10	บาท)	ทั้ง	2	ช่อง
ยุติออกอากาศ	เมื่อวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.2562	
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มาตรการปลดล็อกทีวีดิจิทัล ผ่านวิธี (พิเศษ) ทางการเมือง
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยากิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 

โดย คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 3 ฉบับ 

กรณีศึกษา 



  

ในมิติทางด้านเศรษฐมิติและการลุงทุนจากงบ
ประมาณ/รายได้จากภาครัฐสามารถฉายให้เห็นภาพรวม
ในเบื้องต้นได้ โดยทำาการจัดทำาสรุปค่าใช้จ่ายในรอบ 8 ปี
เพื่อสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล
ประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - 2565) ซึ่งผู้เขียน ประมวล
ข้อมูลประมาณการจากการบรรยาย “ 8 ปี ทีวีดิจิทัลปัญหา
ค่าสูญเสียโอกาส และความท้าทายทางจริยธรรม” 

ในประเด็นปัญหาสำาคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัลและการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัลประเทศไทยในช่วง 8 ปีแรก (ตั้งแต่พ.ศ. 2557 - 2565) 
ในมุมมองวิชาการด้านนโยบายและการกำากับดูแลกิจการ
สื่อสาร ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (กรรมการ 
กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์) ได้นำาเสนอทรรศนะสรุปออก
เป็น 6 ประเด็นเงื่อนไขและปัญหาสำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) การกำาหนดโครงสร้างตลาดผ่านการออกแบบ
ใบอนุญาตและกระบวนการเข้าสู่ใบอนุญาต กับ การดำาเนิน
การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลและการกำากับดูแล 
ตามเงื่อนไขใบอนุญาต

(2) ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมการ
เปิดรับ/ใช้ส่ือที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้สื่อที่เคลื่อนย้านสู่
โลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ 

3) การแทรกแซงจากอำานาจนอกระบบตลาดและ

ผลที่ตามมา 

(4) การเข้ามาสร้างอิทธิพลของ OTTs โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในบริบทของการล็อกดาวน์จากโรคระบาด 

(5) ศักยภาพในการปรับตัวของผู้ประกอบการ 

และความยืดหยุ่นของผู้กำากับดูแลภายใต้สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป กับ ช่องว่างด้านข้อมูล ความเข้าใจ และ

ความคาดหวังระหว่าง  ผู้ประกอบการกับผู้กำากับดูแล และ 

(6) ปัญหาคุณภาพของเนื้อหา บทบาททางสังคม

ของสื่อโทรทัศน์ และความท้าทายทางจริยธรรม 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (กรรมการกสทช.
ด้านกิจการโทรทัศน์) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัด
โดย สำานักงาน กสทช. ร่วมกับ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 นำาเสนอโดย
สรุปไว้ใน ตารางที่ 3 “ประมาณการค่าใช้จ่ายในรอบ 8 ปี
จาก กสทช. เพื่อสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัลประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 -  2565)” ดังต่อไปนี้

ที่มา ประมวลสรุปและเรียบเรียงข้อมูลจากการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต (กรรมการ กสทช. 
ด้านกิจการโทรทัศน์) หัวข้อ “8 ปีทีวีดิจิทัล ปัญหาค่าสูญเสียโอกาสและความท้าทายทางจริยธรรม” จัดโดย สำานักงาน กสทช. 
ร่วมกับ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : 1) การนำาเสนอในตารางที่ 3 เป็นการประมาณการให้เห็นภาพรวมโดยสังเขป ซึ่งอาจยังมี
รายการสนับสนุน / ค่าใช้จ่ายในรายการและรูปแบบอื่น ๆ ที่ต้องดำาเนินการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 2) ยอดตัวเลข 
มูลค่า และรายการต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบกับ สำานักงาน กสทช. โดยละเอียด และ 3) สำานักงาน กสทช. ควรจัดทำารายงาน
อย่างเป็นทางการเพื่อแจกแจงและสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งที่มาจากนโยบายของ กสทช. 
เอง และ คำาสั่ง คสช. ทั้ง 3 ฉบับ

    รายการสนับสนุน/ค่าชดเชย                 มูลค่า (ล้านบาท)         นโยบาย/ มาตรการ/ คำาสั่ง

1) การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (MUX)
2) การยกเว้นเงินประมูลงวดที่ 5 - 6
3) การสนับสนุนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (Set-top Box)
4) การจ่ายคืนค่าใบอนุญาต 7 ช่อง
5) การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (50% 2 ปี)
6) การสนับสนุนค่าใช้จ่าย Must Carry 
7) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่าย (MUX)
8) การสนับสนุนการจัดทำาข้อมูลเรตติ้ง
9) การคืนเงินประมูล บริษัท ไทยทีวี จำากัด 

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

คำาสั่ง คสช.ที่ 4/62
คำาสั่ง คสช.ที่ 4/62
นโยบาย กสทช. สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
คำาสั่ง คสช.ที่ 4/62
คำาสั่ง คสช.ที่ 9/61
คำาสั่ง คสช.ที่ 76/59
คำาสั่ง คสช.ที่ 4/62
คำาสั่ง คสช.ที่ 4/62
คำาสั่งศาลปกครองสูงสุด
+ ส่วนลดค่าธรรมเนียมตามประกาศ กสทช. 
(ลดจาก 1.5 – 2% เหลือ 0.125 – 0.75%)

17,165.70
13,622.40
7,171.74
2,907.77
1,840.46
1,607
756.99
288.9
141.8

45,502.76

 ตารางที่ 3 “ประมาณการค่าใช้จ่ายในรอบ 8 ปี จาก กสทช. เพื่อสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล  
      ประเทศไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 -  2565)” 
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ที่มา : ประมวลสรุป และเรียบเรียงข้อมูลจากการบรรยายของ ศาสตราจารย์ 

ดร.พิรงรอง รามสูต (กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์) หัวข้อ “8 ปีทีวีดิจิทัลปัญหาค่า

สูญเสียโอกาสและความท้าทายทางจริยธรรม” จัดโดย สำานักงานกสทช. ร่วมกับ สภาวิชาชีพ

ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565)

กรณีศึกษา 

เศรษฐมิติและทรรศนะวิชาการ
ด้านนโยบายและการกำากับดูแลกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล



     

ในภาค 1 “นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย” ฉาย
สองภาพฉากทัศน์อุตสาหกรรมทีวีไทย ได้แก่ 1) 
นวัตกรรมแห่งยุคสมัยและวัฏฏะการเปลี่ยนแปลง
ตลอด 67 ปี ทีวีไทย (พ.ศ. 2498 – 2565) ตลอด
จนแนวโน้มในอนาคต และ2) ทบทวนถอดบทเรียน
ตลอดเส้นทาง 1 ทศวรรษทีวีดิจิทัลไทย

    เวศวิวัฒน์โทรทัศน์นานาชาติ (Televisiology ~  

    International TV Industry) : การศึกษาเปรียบ

เทียบระบบนิเวศและแนวโน้มด้านพัฒนาการอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ในระดับสากล จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์ความรู้สำาหรับการวิเคราะห์ฉากทัศน์ ในช่วงเปลี่ยน

ผ่านเทคโนโลยีโทรทัศน์ในระดับโลก เพื่อใช้ประกอบการ

กำาหนดนโยบาย และการวางแผนของประเทศไทย ซึ่งใน

ภาค 2 นี้ เป็นการสรุปฉากทัศน์วิวัฒนาการจากยุคเริ่มต้น

สู่การเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล ต่อเนื่องไปสู่ยุค 

บูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมโทรทัศน์เข้ากับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมประกอบกับแนวโน้มการขับ

เคลื่อนอุตสาหกรรมโทรทัศน์สู่ ยุค “ข้อมูลอภิพันธุ์” -“เมตา

ดาต้า” (Metadata) ในทศวรรษ 2030s โดยนำาเสนอบทสรุป

ฉากทัศน์วิวัฒนาการการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศโทรทัศน์สำาคัญระดับโลก (Global Televisiology) 

ครอบคลุม 2 มิติ ทั้งใน 1)  มิติเชิงทฤษฎีทางวิชาการ และ 

วิทยาการโทรทัศน์ และ 2) มิติพัฒนาการนวัตกรรม ใน

ระบบอุตสาหกรรมโทรทัศน์นานาชาติ ดังต่อไปนี้

ในส่วนแรก สำาหรับมิติเชิงทฤษฎีทางวิชาการ และ

วิทยาการโทรทัศน์ (Television Studies Aspects) ฉาก

ทัศน์วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในบริบทวิชาการสื่อสาร ปรับ

ประยุกต์จากชุดข้อมูลและคำาอภิปรายแนวคิดพื้นฐานของ

คณะผู้แต่งหนังสือ “Digital Interactive TV and Meta-

da”  โดย Artur Lugmayr, Samuli Niiranen, Seppo Kalli 

(2004: 17) ประกอบกับเอกสารสารสนเทศประวัติกิจการ

โทรทัศน์ โดยคณะกรรมการกลางกำากับดูแลกิจการสื่อสาร

สหรัฐอเมริกา (FCC-Federal Communication Commission) 

เพื่อนำามาใช้อธิบาย และฉายภาพวิวัฒนาการโทรทัศน์จาก

ยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล และก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

สามารถจำาแนกยุคสมัย ตามกรอบกระบวนทัศน์นวัตกรรม

เชิงทฤษฎีการสื่อสารกิจการโทรทัศน์สากล ออกได้เป็น 6 

กระบวนทัศน์นวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

เพื่อนำามาใช้อธิบาย และฉายภาพวิวัฒนาการโทรทัศน์จาก

ยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล และก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

สามารถจำาแนกยุคสมัย ตามกรอบกระบวนทัศน์นวัตกรรม

เชิงทฤษฎีการสื่อสารกิจการโทรทัศน์สากล ออกได้เป็น 6 

กระบวนทัศน์นวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 

 I)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์ยุคประดิษฐกรรม 

เริ่มต้น (ทศวรรษ 1920s Initial Invention of TV)

 II)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์พัฒนายุคเข้าสู่

ห่วงโซ่ระบบอุตสาหกรรมสายการผลิต ออกอากาศและแพร่ 

หลายสู่มวลชน (ทศวรรษ 1930s – 1950s TV as a Mass 

Product)

 III)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์  ยุคพัฒนา

เทคนิควิธีการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการถ่ายทำา

การผลิตการนำาเสนอเนื้อหาข่าวสารสาระบันเทิงมีวิวัฒนา 

การคิดค้นรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่หลากหลายอย่างต่อ

เนื่องเพื่อตอบสนองตลาดอุตสาหกรรมข่าวสารสาระบันเทิง

ที่เติบโตและเป็นที่นิยมตามลำาดับ (ทศวรรษ 1960s – 1990s 

Diversification of Broadcast TV Content)

     IV)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์ยุคการเปลี่ยน

ผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล พัฒนาการทีวีและนวัตกรรม

สื่อสารเพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ (ทศวรรษ 2000s Digital 

Transformation and Emergence of Interactivity TV)

(พ.ศ.2555 -2565) ในส่วนต่อไปในภาค 2 นำาเสนอ
ข้อมูลความรู้เบ้ืองต้น ท่ีเก่ียวข้องกับ “นิเวศวิวัฒน์
โทรทัศน์นานาชาติ”  องค์ความรู้เพื่อนำาไปสู่การ
พัฒนากรอบแนวคิดการกำาหนดวิสัยทัศน์อุตสาห 
กรรมโทรทัศน์ ให้สอดรับกับระบบนิเวศสื่อใน 
ปัจจุบันและอนาคตในลำาดับต่อไป

นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์นานาชาติ  : International Televisiology

นิ
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ภาค 2 

 “ข้อมูลอภิพันธ์ุ” “เมตาดาต้า” (Metadata) หมายถึง ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ถูกจัดทำา
ขึ้นอย่างมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศในด้านลักษณะเนื้อหา  และ บริบทที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ลักษณะทางกายภาพ และการผลิตทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่ใช้ในการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการ
ทำางาน คือ การสืบค้นและการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วยการกำาหนดสิทธิในการใช้ การกำาหนด
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสงวนรักษา (ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยี
ทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 185)



  

	 V)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์ยุคพัฒนาการ	

บูรณาการทีวีและสื่อใหม่	 (ทศวรรษ	 2010s	 TV	 Broadcast	

Technology	&	New	Media	Synergy	-	Media	Convergence)	

การหลอมรวมส่ือท่ีมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อให้เกิดพัฒนาการของโทรทัศน์ที่สำาคัญ	อาทิ	การผลิต

และการนำาเสนอด้วยเทคนิคการสื่อสารเสริมปฏิสัมพันธ์

และประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน	(VR	and			

ImmersiveTV)	การนำาเสนอสารและเล่าเร่ือง	ระหว่าง/หลาก

หลาย/ข้ามแพลตฟอร์ม	 (Transmedia	 Storytelling	 and	

Multi/Cross-platforms)	 พัฒนาการของรูปแบบการปฏิสัม	

พันธ์ระหว่างทีวี	 และเครือข่ายสังคมออนไลน์	 “โซเชียลทีวี” 

(Social	 TV)	 การถือเกิดขึ้นและแพร่หลายของแพลตฟอร์ม

ให้บริการวิดีโอและทีวี	 ได้แก่	 โอทีที	 ทีวี	 และ	 บริการวิดีโอ	

สตรีมมิ่ง	(OTTs	&	Video	Streaming)	 การให้บริการเสริม

ข้อมูลและบริการรูปแบบใหม่	(Virtual	Multichannel	Video	

Programming	Distribution)	ฯลฯ	

	 VI)กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์สู่ยุควิทยาการ		

ข้อมูลวารสารศาสตร์ดิจิทัล	 เมตาดาต้า	 ในระบบอุตสาห	

กรรม	4.0	(เริ่มต้นในทศวรรษ	2020s	พัฒนาสู่	2030s	Indus-

try	4.0	–	4IR:	Data	Science/	Data	Journalism/	Metadata	

TV/	Data-driven	TV)	ที่มีวิศวกรรมโทรคมนาคม	วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง	และวิทยาการข้อมูล	เป็นเทคโนโลยีแกน

กลางในการขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์สู่ยุคอุตสาหกรรมและ

ระบบนิเวศสื่อใหม่	

	 สำาหรับชุดคำาอธิบายเพิ่มเติมระหว่างรอยต่อพลวัต

กระบวนทัศน์นวัตกรรมโทรทัศน์ที่	 V)	 2020s	 ในปัจจุบัน	

และ	ต่อยอดสู่กระบวนทัศน์ที่	VI)	2030s	อนาคตที่กำาลังมา

ถึงในบริบท	 “กรอบแนวคิดและแนวโน้มพัฒนาการกิจการ

โทรทัศน์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการก้าวต่อไปใน

ทศวรรษใหม่ (2030s)”	จากงานวิจัย	 “The Future of the 

TV and Video Landscape by 2030”	โดย	Deloitte	(2018)	

ได้นำาเสนอประเด็นสรุปผลการศึกษาที่สำาคัญไว้	 6	 ประการ	

ดังนี้

	 1)การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อการปฏิรูปทั้ง

กระบวนการของภาคอุตสาหกรรมสื่อทั้งระบบทั้งในด้าน

การผลิตเน้ือหาสารการผลิตรายการและการเผยแพร่โดยที่

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในทุกบริบทของห่วงโซ่

อุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบัน	และอนาคต	(Digitalization	will	

change	content	production,	distribution,	and	recom-

mendation	functionalities.)

			2)ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษใหม่				2030s			

กิจการโทรทัศน์ในรูปแบบเดิม		และโทรทัศน์ตามวิถีครรลอง

นวัตกรรมสื่อใหม่จะให้บริการควบคู่กันไปในตลาดอุตสาห	

กรรมสื่อสาร	(Traditional	TV	and	non-linear	content	of-

ferings	will	coexist.)

	 3)เทคโนโลยีสื่อสารจะถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ	

ภาพในการโฆษณาท่ีเจาะจงโดยตรงวัตถุประสงค์เป้าหมาย	

และเสริมสมรรถนะความสามารถในการระบุกลุ่มเป้าหมาย

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	(Advertising	becomes	targeted.)

	 4)การกำากับดูแลโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรม	

โทรทัศน์ภายในประเทศ	 มีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นและผ่อน

คลายมากขึ้นกว่ากรอบการกำากับดูแลในทศวรรษก่อน	 เพื่อ

เสริมศักยภาพในการแข่งขันกับการบริการวิดีทัศน์และ

โทรทัศน์ตามวิถีครรลองนวัตกรรมสื่อใหม่	 ตลอดจนรับมือ

กับการรุกคืบสู่ตลาดของกิจการแพลตฟอร์มและบริการ

คอนเทนต์จากต่างประเทศ	(There	will	be	moderate	market	

regulation	overall.)

	 5)การโฆษณาและการจัดหารายได้โดยตรงจะยังคง

ความสำาคัญที่สุดในระบบธุรกิจสื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การประกอบกิจการโทรทัศน์	(Advertising	and	direct	reve-

nues	will	remain	most	relevant.)

	 6)ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบกิจการ	

โทรทัศน์รายเดิม	 จะมีการปรับรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ

ทางธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอยู่ตลอด	 ซ่ึงกิจการส่วนหน่ึง

จะมีการควบรวมกันและเข้าซื้อกิจการมากยิ่งขึ้น	 ทั้งในรูป

แบบ/ประเภทธุรกิจสื่อควบรวมกับธุรกิจสื่อ	 ธุรกิจสื่อควบ

รวมกับธุรกิจโทรคมนาคม	และ	ธุรกิจสื่อควบรวมกับธุรกิจ

สาขาอื่นๆ	 ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ

รูปแบบใหม่ในตลาดอย่างมากมายหลายประเภทธุรกิจใหม่		

(New	and	existing	players	will	reposition	along	the	value	

chain	in	a	partly	consolidated	market.)

	 จากภาคทฤษฎีทางวิชาการและวิทยาการโทรทัศน์

สากล	 การเรียนรู้ภาคแนวคิด	 สู่การถอดองค์ความรู้เชิง

การศึกษาเปรียบเทียบบทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล

นานาชาติ	2000s	–	2010s	ซึ่งจะนำาในส่วนต่อไป
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	 ในส่วนการทบทวนถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่

ทีวีดิจิทัลนานาชาติ	 ผ่านการศึกษาระบบ	 รูปแบบ	 วิธีการ

ให้อนุญาตประกอบการ	 จะช่วยฉายภาพฉากทัศน์ในระดับ

สากลใน	 ภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามกรอบกระบวนทัศน์

นวัตกรรมการสื่อสารโทรทัศน์สากลที่	 IV)	 ยุคการเปลี่ยน

ผ่านจากแอนะล็อกสู่ดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบและวิธีการที่นานาชาติเลือกใช้

กับรูปแบบและวิธีการของไทย		ที่ได้นำาเสนอไว้แล้วในภาค	

ที่	1	 ซึ่งประเทศไทยเลือกวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่และการ

เข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบ

ดิจิทัลด้วย	“วิธีการประมูล”	(Auctions)	 เมื่อวันที่	26	-	27	

ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 โดย	 สำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม				

แห่งชาติ(กสทช.)	 จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ดิจิทัล	 บริการธุรกิจระดับชาติ	 24	 ช่อง	 ดังนั้นใน

บริบทการศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลนานาชาติจะ

ช่วยให้สามารถถอดองค์ความรู้และสาระสำาคัญจากชุด

ข้อมูลเปรียบเทียบระบบการให้อนุญาตและรูปแบบวิธีการ

เข้าสู่ตลาดเพื่อการประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ

ดิจิทัล	 อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจพื้น

ฐานที่มาท่ีไปความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้าง

ระบบอุตสาหกรรมโทรทัศน์นำามาซ่ึงความรู้ความเข้าใจเพื่อ	

การพิจารณาแนวทางการแก้ ไขปัญหาเชิงนโยบายและการ

ประกอบธุรกิจโทรทัศน์	และนำาข้อมูลมาประยุกต์ในการออก	

แบบแนวทางการวิเคราะห์สู่การวางแผนการบริหารจัดการ

คลื่นความถี่ฯ	 ช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ใน

ทศวรรษต่อไป

	 ในการทบทวนถอดบทเรียนเบื้องต้น	 เป็นการสรุป

และประยุกต์แนวคิดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ	(ITU	–	International	Telecommunication	Union)	

จากคู่มือ	“Guidelines for the transition from analogue 

to digital broadcasting”	(2012)	ที่ภาครัฐในหลายประเทศ

นำามาใช้เป็นกรอบการศึกษาวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่	 การ

อนุญาตให้สิทธิในการประกอบการ	 การเข้าสู่ตลาดของผู้

ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	 ประกอบด้วย

การนำาเสนอข้อมูลกรณีศึกษาการตัดสินใจประเมินทาง

เลือกของรัฐบาลและองค์กรกำากับดูแลกิจการโทรทัศน์ใน	12	

ประเทศ

เมื่อพิจารณาในบริบทสากล	วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่	 การ

อนุญาตให้สิทธิในการประกอบการ	 และการเข้าสู่ตลาดของ

ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	 มี	 3	 วิธีการ

หลัก	ดังนี้

	 1)“การจัดลำาดับสิทธิ์ผู้ยื่นสมัครขอใช้สิทธิ์ก่อนได้

รับการพิจารณาก่อน”	(First	Come	First	Served)	 เป็นการ

พิจารณาแต่ละรายโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้สมัคร	หรือ

คู่แข่งรายอื่นองค์กรกำากับดูแลกิจการสื่อสารของรัฐ/รัฐบาล	

โดยทั่วไปพิจารณาจากกฎระเบียบเกณฑ์ข้อกำาหนดที่

เกี่ยวข้องในการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	การให้ประเภทอนุญาต

ใบอนุญาต	 แผนการจัดสรรคล่ืนความถ่ี	 จำานวนช่องความถี่

ที่สามารถจัดสรรได้	 หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำาหนดสำาคัญใน

การประกอบกิจการหลักฐานประกอบการพัฒนา	คุณสมบัติ/

ยืนยันความสามารถในการประกอบการ	 ประสบการณ์ใน

การประกอบธุรกิจโทรทัศน์	 หลักฐานทางการเงิน	 ความ

สำาคัญ/ความจำาเป็นของการบริการ	ฯลฯ

	 2)“การพิจารณาประเมินคุณสมบัติหรือการเปรียบ 

เทียบข้อเสนอ” (Public	Tender/	Beauty	Parade)”	องค์กร

กำากับดูแลกิจการสื่อสารของรัฐ/รัฐบาลประกาศเชิญชวน

และกำาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ	กรอบระยะเวลา	เงื่อนไข	และ

ระเบียบการก่อนล่วงหน้า	 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นใบสมัคร

และ	 หลักฐานประกอบตามที่กำาหนดไว้	 จัดส่งเป็นเอกสาร

ลายลักษณ์อักษร	 และ/หรือ	 อาจมีการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร

นำาเสนอข้อมูลประกอบโดยวาจาด้วยก็ได้	 องค์กรกำากับดูแล	

กิจการสื่อสารของรัฐ/รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการมีอำานาจ

หน้าที่ตามกรอบกฎหมาย	 เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	

และ/หรือ	 อนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการการตามขั้น

ตอนและกระบวนการที่กำาหนดและประกาศไว้	 โดยทั่วไป

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินเปรียบเทียบคุณสมบัติ	 อาทิ	

คุณสมบัติของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญผู้สมัคร	ผลงาน	

ที่ผ่านมาความสามารถศักยภาพในการดำาเนินตามมาตร	

ฐานทางเทคนิครูปแบบและคุณภาพของการให้บริการ

เนื้อหา	และ	ประเภทรายการ	คำามั่นสัญญาในการให้บริการ	

แผนการประกอบการ	 แผนการเงินการลงทุน	 หลักฐานการ

เงิน	ฯลฯ	

	 3)“การประมูล”	(Auctions)	เป็นวิธีการจัดสรรคลื่น	

ความถ่ีโดยมีหลักการในการแข่งขันการเสนอราคาและผล

ตอบแทนให้แก่รัฐเพื่อให้ ได้สิทธิในการใช้ช่วงคลื่นความถี่ฯ	
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ทบทวนถอดบทเรียน : การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลนานาชาติ 2000s – 2010s
International DTV 2000s – 2010s



   

ที่รัฐจัดสรรไว้ ผู้ที่ให้ราคาประมูลสูงสุด ได้สิทธิประกอบการ

ตามกรอบระยะเวลากฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้คลื่นความ 

ถ่ีและการประกอบการ ตามท่ีองค์กรกำากับดูแลกิจการส่ือสาร 

ของรัฐ/รัฐบาลกำาหนดไว้ การออกแบบการประมูลมีหลายวิธี

การ อาทิ  Dutch Auctions, Conventional Auctions ; Single

-round, Multi-round ฯลฯ

 หมายเหตุ : “การลำาดับตามความสำาคัญและความ

จำาเป็นของการบริการ” (By Priority) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่

เดิมในการพิจารณาให้อนุญาตตามเกณฑ์สิทธิประโยชน์ของ

รัฐ และ/หรือ ความจำาเป็นของระบบการสื่อสารในแต่ละ

ประเทศเพื่อการบริการสาธารณะ บริการเชิงพาณิชย์ บริการ

ชุมชนและบริการรูปแบบ/ประเภทอื่นๆ แบบเฉพาะเจาะจง 

เป็นต้น

 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 3 วิธีการจัดสรรคลื่น

ความถี่ การอนุญาตให้สิทธิในการประกอบการ และการ

เข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ

ดิจิทัลนานาชาติ สามารถสรุปการเปรียบเทียบโดยสังเขปถึง 

ข้อดี/จุดแข็ง ข้อด้อย/จุดอ่อน ความเสี่ยง ข้อสังเกตในการ

ดำาเนินการซึ่งสามารถนำาเสนอออกเป็นตารางเปรียบเทียบ 

ในตารางที่ 4 ดังนี้

วิธีการ
(Instrument)

การจัดลำาดับสิทธิ์ผู้ยื่น
สมัครขอใช้สิทธิ์ก่อน
ได้รับการพิจารณา
ก่อน (First Come First 
Served)

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ เปรียบเทียบ
ข้อเสนอ (Public 
Tender/ Beauty 
Parade)

การประมูล (Auctions) ผลการจัดสรรคลื่น
ความถี่มีประสิทธิภาพ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
สามารถกำาหนดระเบียบ
วิธีการชัดเจนและ
โปร่งใส ผลตอบแทน
รายได้จากการประมูล
กลับสู่รัฐ

องค์กรกำากับดูแล
กิจการสื่อสาร/รัฐบาล
ไม่สามารถกำาหนด
หรือคาดการณ์ผลการ
ประมูลได้ อีกทั้งการ
ประมูลก่อให้เกิดการ
ลงทุนในระยะเริ่มต้น
สูง อาจส่งผลประทบ
ในการลงทุนพัฒนาการ
ประกอบการในระยะ
ต่อๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยและสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ธุรกิจและการตลาด
ระหว่างระยะเวลาที่ได้
สิทธิการประกอบการ

อาจมีการสมรู้ร่วมคิด 
หรือ การฮั้วการประมูล 
อาจส่งผลต่อราคา
สุดท้าย 
  การออกแบบและการ
ดำาเนินการที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนส่งผลกระ
ทบต่อการจัดสรรคลื่น
ความถี่
  การประมูลในราคาสูง 
อาจส่งผลให้ผู้ชนะการ
ประมูล ดำาเนินการต่อ
ไม่ได้เนื่องจากต้นทุนสูง 
และอาจต้องยกเลิก/ปิด
กิจการในที่สุด

การจัดสรรคลื่นความถี่
ผ่านการประมูลควรตั้ง
อยู่บนแผนคลื่นความถี่
ที่สามารถจัดสรรได้จริง
  อาจพิจารณาการเสริม
ข้อกำาหนดเชิงมาตรฐาน
คุณภาพในการประกอบ
การและข้อกำาหนดที่จำา
เป็นอื่นๆ
  องค์กรกำากับดูแล/
รัฐ ควรดำาเนินการเฝ้า
ติดตาม มีการวิเคราะห์ 
และในกรณีจำาเป็นอาจ
จะออกมาตรการเพื่อ
ช่วยปกป้องการบิดเบือน
และผลกระทบทางการ
ตลาดที่อาจเกิดขึ้น

มุ่งพิจารณาเชิงคุณภาพ
ผ่านกระบวนการและ
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกอบการที่องค์กร
กำากับดูแลกิจการ
ส่ือสาร/รัฐบาลกำาหนดไว้

ใช้เวลาในการพิจารณา
นาน มีแนวโน้มท่ีอาจ
เกิดความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการได้

อาจมีการร้องเรียน ฟ้อง
ร้องในระหว่างและ
ประกาศผลการพิจารณา 
การเอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ถือครองใบอนุญาต

จำานวนใบอนุญาต
ประกอบการแต่ละรอบ
อาจมีจำากัดเน่ืองจาก
ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาและเกณฑ์
คุณสมบัติ

เป็นกระบวนจัดสรรที่
ง่ายและรวดเร็ว

ไม่ช่วยในการส่งเสริม
การแข่งขันและใช้
ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการที่มีความ
สามารถในการประกอบ
การอาจไม่ได้สิทธิในการ 
ใช้คลื่นความถี่เนื่องจาก
ยื่นสมัครล่าช้าล่วงเลย
เวลากำาหนด หรือเกิน
จำานวนกว่าช่วงคลื่นที่
สามารถจัดสรรได้

มูลค่าของใบอนุญาตใน
มิติเศรษฐศาสตร์อยู่
ในวงจำากัด

ข้อดี/จุดแข็ง 
(Instrument)

ข้อด้อย/จุดอ่อน  
(Instrument)

ความเสี่ยง
(Instrument)

ข้อสังเกตในการดำาเนินการ 
(Application)

ที่มา  : เรียบเรียงและประยุกต์ข้อมูลจาก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU – International Telecommunication Union) 
        คู่มือ “Guidelines for the transition from analogue to digital broadcasting” (2012)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบ 3 วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตให้สิทธิในการประกอบการ และการเข้าสู่ตลาดของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลนานาชาติ : ข้อดี/จุดแข็ง ข้อด้อย/จุดอ่อน ความเสี่ยง ข้อสังเกตในการ
ดำาเนินการโดยสังเขป



  

	 จากการสืบค้นข้อมูลนโยบายทางเลือกในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลใน	12	 ประเทศ	 พบวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่	

การอนุญาตให้สิทธิในการประกอบการ	และ	การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	ซึ่งสามารถ

สรุปข้อมูลนัยยะสำาคัญ	นำาเสนอไว้ในตารางที่	5	ดังนี้

ประเทศ

ออสเตรเลีย

เบลเยี่ยม

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

นิวซีแลนด์ การจัดลำาดับความสำาคัญ/
จำาเป็นของบริการ	
(By	Priority)	และ	ผู้ยื่น	
สมัครขอใช้สิทธิ์ก่อน
ได้รับการพิจารณาก่อน
(First Come First Served)

ทีวีบริการสาธารณะ	และ	ผู้ให้บริการทีวีบริการ
ธุรกิจ/เชิงพาณิชย์	พัฒนาจัดทำาข้อเสนอและ
แผนประกอบการ	ยื่นเพื่อขอพิจารณาใบอนุญาต
ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ	/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority

-

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ	(Public	Tender)

ทีวีบริการสาธารณะ	และ	ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตแพร่ภาพกระจายเสียงในระบบ
แอนะล็อกแต่เดิมได้รับการสนับสนุนในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลจนถึง	ณ	วันยุติ
ระบบแอนะล็อก	เฉพาะทีวีบริการสาธารณะได้
รับสิทธิการสนับสนุนต่อไป

ผู้ให้บริการเครือข่ายระดับชาติได้รับการ
จัดสรรใบอนุญาตตามข้อกำาหนดการเริ่ม
ดำาเนินการตามแผนเปลี่ยนผ่าน	

ทีวีบริการสาธารณะ	และ	ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตแพร่ภาพกระจายเสียงในระบบ
แอนะล็อกแต่เดิมได้รับการสนับสนุนในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

แต่เดิมมีเพียงทีวีบริการสาธารณะเท่านั้นที่มี
ใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อก

ใช้มาตราการเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิด
ตามอัตราส่วนร้อยละของรายได้ทั้งหมดรวม
ของสถานี

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ	/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

ผู้ให้บริการเครือข่ายระดับชาติได้รับการจัดสรร
ใบอนุญาตตามข้อกำาหนดการเริ่มดำาเนินการ
ตามแผนเปลี่ยนผ่าน	

ทีวีบริการสาธารณะที่ได้รับอนุญาตแพร่ภาพ
กระจายเสียงในระบบแอนะล็อกแต่เดิมได้รับ
การอนุญาตโดยอัตโนมัติในการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิทัล

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ	(Public	Tender)

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ	(Public	Tender)

แต่เดิมมีเพียงทีวีบริการสาธารณะเท่านั้นที่มีใบ
อนุญาตประกอบการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ใช้มาตราการเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิด
ตามอัตราส่วนร้อยละของรายได้รวมทั้งหมด
ของสถานี

แต่เดิมมีเพียงทีวีบริการสาธารณะเท่านั้นที่มีใบ
อนุญาตประกอบการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

การต่ออายุใบอนุญาต
(Renewal)

การพิจารณาประเมินคุณสมบัติ	
(Public	Tender)

ในประเทศออสเตรเลีย	ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลส่วนใหญ่ได้รับการขยาย/
ต่ออายุ/ให้สิทธิ์แก่ผู้ ได้รับอนุญาตคลื่นความถี่
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกรายเดิม

นโยบายการอนุญาต
ประกอบการ

ทีวีแอนะล็อก	(รายเดิม)

รูปแบบวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่	
และการอนุญาตให้สิทธิ

ในการประกอบการทีวีดิจิทัล
ข้อมูลเพิ่มเติม/	หมายเหตุ
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ตารางที่	 5	 วิธีการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลใน	 12	 ประเทศ	 :	 นโยบายการอนุญาตประกอบการ	 รูปแบบวิธีการการจัดสรรคลื่นความถี่การ	
อนุญาตให้สิทธิในการประกอบการและการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในช่วงทศวรรษ	2000s	–	2010s	



  

สเปน

สวีเดน

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การต่ออายุใบอนุญาต
(Renewal)

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ (Public Tender)

ใช้มาตราการเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิด
ตามอัตราส่วนร้อยละของรายได้ทั้งหมดรวม
ของสถานีทีวีบริการสาธารณะที่ได้รับอนุญาต
แพร่ภาพกระจายเสียงในระบบแอนะล็อกแต่
เดิมได้รับการอนุญาตโดยอัตโนมัติในการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ (Public Tender)

การพิจารณาประเมิน
คุณสมบัติ (Public Tender)

แต่เดิมมีเพียงทีวีบริการสาธารณะเท่านั้นที่มีใบ
อนุญาตประกอบการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

การจัดลำาดับความ
สำาคัญ/จำาเป็นของบริการ
(By Priority)

การพิจารณาประเมินคุณสมบัติ 
(Public Tender)

ทีวีบริการสาธารณะ และ ผู้ให้บริการทีวีบริการ
ธุรกิจ/ เชิงพาณิชย์ส่วนหนึ่งที่มีใบอนุญาต
ประกอบการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแต่เดิม 
ได้รับการสนับสนุนให้ใช้โครงข่ายทีวีดิจิทัลโครง
ข่ายเริ่มแรก

ทีวีบริการสาธารณะ และผู้ให้บริการทีวีบริการ
ธุรกิจ/เชิงพาณิชย์ 3 ราย ที่มีใบอนุญาตประกอบ
การโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแต่เดิม ได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้โครงข่ายทีวีดิจิทัลใน 2 โครงข่าย
เริ่มแรก

นโยบายการอนุญาต
ประกอบการ

ทีวีแอนะล็อก (รายเดิม)

รูปแบบวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ 
และการอนุญาตให้สิทธิ

ในการประกอบการทีวีดิจิทัล
ข้อมูลเพิ่มเติม/ หมายเหตุประเทศ

 ในส่วนการทบทวนถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลนานาชาติ 2000s – 2010s ให้ข้อมูลเปรียบเทียบรูป

แบบวีธีการจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ และ การให้ใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัลในส่วนต่อไปนำาเสนอ “โทรทัศน์ในภูมิทัศน์

นวัตกรรมสื่อใหม่และเศรษฐมิติอุตสาหกรรม 4.0”  กรณีศึกษานานาชาติ 2010s – 2020s

 มิติพัฒนาการนวัตกรรมในระบบอุตสาหกรรม          

โทรทัศน์นานาชาต ิ (International Television Aspects : 

Innovation and Development) สามารถถอดองค์ความรู้

ได้จากตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศ

ต่างๆ ที่น่าสนใจ ประมวลสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา

ใน 2 บริบท ดังต่อไปนี้

 

 1)โทรทัศน์ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง“ 

กรณีศึกษา ภูมิทัศน์โทรทัศน์สหรัฐอเมริกา 2021 - 2022”

 2)โทรทัศน์และพัฒนาการร่วมสมัย “กรณีศึกษา

พัฒนาการนวัตกรรมสื่อสารนานาชาติ : การบูรณาการ

เทคโนโลยีโทรทัศน์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและวิทยาการ

ระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูง” 

“โทรทัศน์ในภูมิทัศน์นวัตกรรมสื่อใหม่และเศรษฐมิติอุตสาหกรรม 4.0” 
กรณีศึกษานานาชาติ 2010s – 2020s 

(International Television Ecosystems 2010s – 2020s  :  New Media Landscape and Digital Economy - 4IR)

ที่มา : เรียบเรียงและประยุกต์ข้อมูลจาก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU – International Telecommunication Union) 
คู่มือ “Guidelines for the transition from analogue to digital broadcasting” (2012)
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	 การศึกษาสภาพการณ์และภูมิทัศน์อุตสาหกรรม

โทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา	จะเป็นประโยชน์ในการได้รับทราบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	ทิศทางแนวโน้มทางธุรกิจ	และแนวทาง

ร่วมสมัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์สากล	เนื่องจาก

กิจการสื่อสารสหรัฐอเมริกาเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงและเป็นแนวหน้าในการผลิตจัดจำาหน่ายเผย

แพร่รายการโทรทัศน์ระดับโลก	 เมื่อพิจารณาข้อมูลการ

สำารวจการใช้บริการโทรทัศน์ประเภทต่าง	ๆ	ของประชาชน

ดำาเนินการสำารวจโดย	 Nielsen	 USA	 ในรายงานการสำารวจ

สภาพการณ์กิจการโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา	 :	 “จำ�แนกก�รใช้

บริก�รโทรทัศน์ผ่�นช่องท�ง/แพลตฟอร์มประเภทต่�งๆ 

ของประช�ชนในสหรัฐอเมริก�” ข้อมูล	 ณ	 กันยายน	 ค.ศ.	

2022	ที่นำาเสนอไว้ในแผนภาพที่	3	และการเปรียบเทียบราย

ปีระหว่างกันยายน	2021	-	 กันยายน	 ค.ศ.	2022	 ในแผน	

ภาพที่	 4	 ตามลำาดับ	 สามารถสรุปสาระสำาคัญของภูมิทัศน์

โทรทัศน์และส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ดังนี้

โทรทัศน์ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง	

“กรณีศึกษาภูมิทัศน์โทรทัศน์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2021 – 2022”
(US	TV	Industry	Landscape	2021	-	2022)
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	 แผนภาพที่	3	รายงานการสำารวจสภาพการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา	:	“จำาแนกการใช้บริการ

โทรทัศน์ผ่านช่องทาง/แพลตฟอร์มประเภทต่างๆ	ของประชาชนในสหรัฐอเมริกา”	ข้อมูล	ณ	กันยายน	ค.ศ.	2022	(Nielsen	USA)

	 แผนภาพที่	4	รายงานการสำารวจสภาพการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา:	“จำ�แนกก�รใช้บริก�ร
โทรทัศน์ผ�่นช่องท�ง/แพลตฟอร์มประเภทต�่งๆ ของประช�ชนในสหรัฐอเมริก�” เปรียบเทียบรายเดือนตลอดระยะเวลา	 13	
เดือนระหว่าง	กันยายน	2021	-	กันยายน	ค.ศ.	2022	(Nielsen	USA)



  

         จากรายงานการสำารวจสภาพการณ์ส่วนแบ่งทางการ

ตลาดธุรกิจโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา จำาแนกการใช้บริการ

โทรทัศน์ผ่านช่องทาง / แพลตฟอร์มประเภทต่าง ๆ ของ

ประชาชนในสหรัฐอเมริกา ข้อมูล ณ กันยายน ค.ศ. 2022 

(Nielsen USA) ที่ได้นำาเสนอไว้ในแผนภาพที่ 3 พบว่าผู้ชม

เลือกเปิดรับเนื้อหาสาระข่าวสารบันเทิง และรายการ โดย

ใช้บริการวิดีทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านแพลตฟอร์ม 

Streaming (OTT Video) สูงสุดในอัตราร้อยละ 36.9 (ผู้ให้

บริการ OTT รายย่อยอื่น ๆ รวมกัน ร้อยละ 10.7, Youtube 

ร้อยละ 8, Netflix ร้อยละ 7.3, hulu ร้อยละ 3.8, Prime    

Video ร้อยละ 2.9, Disney+ ร้อยละ 1.9, HBO Max ร้อยละ 

1.3, และ Pluto TV ร้อยละ 1)  ตามด้วย อันดับสอง การ

เลือกใช้บริการผ่านเคเบิลทีวี ร้อยละ 33.8 และใน อันดับ

สามได้แก่ ผ่านการบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในอัตราร้อย

ละ24.2 และ อันดับสี่ผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ ร้อยละ 5.1 

ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 3 และ 

แผนภาพที่ 4 พบข้อสังเกตที่น่าสนใจในภูมิทัศน์และส่วน

แบ่งการตลาดโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา ดังนี้

 1) การให้บริการวิดีทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่าน 

แพลตฟอร์ม Streaming (OTT Video) ได้รับความนิยมสูงสุด

 

ในอัตราสูงกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.9) ในการเปิดรับข่าว 

สารสาระบันเทิงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์สหรัฐอเมริกา 

(กันยายน ค.ศ. 2022)

 2) แต่ทั้งนี้ในภาพรวมอุตสาหกรรม ณ กันยายน 

ค.ศ.2022 เมื่อรวมการให้บริการตามประเภททีวีวิถีเดิม   

(Traditional TV Services) ทั้ง 2 บริการ : เคเบิลทีวี และ 

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน พบว่า ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด

กว่าครึ่ง สูงถึงร้อยละ 58 (บริการผ่านเคเบิลทีวี (ร้อยละ 

33.8) รวมกับบริการผ่านการแพร่ภาพกระจายเสียงของ

โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ร้อยละ 24.2)

 3) ข้อมูลจากรายงานการสำารวจสภาพการณ์กิจการ

โทรทัศน์สหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบระยะเวลา 13 เดือน/

เทียบปีต่อปี เฉพาะเจาะจงในเดือนกันยายน ค.ศ. 2021 และ

กันยายน ค.ศ. 2022 (แผนภาพที่ 4) พบอัตราการเติบโตของ

การให้บริการวิดีทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านแพลตฟอร์ม 

Streaming (OTT Video) อย่างมีนัยยะสำาคัญ สูงขึ้นถึงร้อย

ละ 9.2 ในรอบ 1 ปี ในขณะที่ การให้บริการตามประเภททีวี

วิถีเดิม (Traditional TV Services) ได้แก่ บริการผ่านเคเบิล

ทีวี ลดลงร้อยละ 3.8 และ บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ลดลง

ร้อยละ 2.1  
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 เยอรมนี : เบอร์ลิน เมืองหลวงที่ยุติการส่งสัญญาณ 
ทีวีแอนะล็อก(ASO) ก้าวสู่ทีวีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ (DSO) 
เป็นเมืองแรกของโลก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2003  และ
ตลอดประวัติศาสตร์กิจการโทรทัศน์สากล อุตสาหกรรม
โทรทัศน์ในประเทศเยอรมนี  นับเป็นหนึ่ง ในประเทศแนว
หน้าด้านพัฒนาการนวัตกรรมและวิศวกรรมโทรคมนาคม
ของโลก มีกรณีศึกษาสำาคัญด้านพัฒนาการนวัตกรรม และ
วิศวกรรมกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมมาโดยตลอด 
ซึ่งในวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2018 นับเป็นอีกครั้ง ในกรณี
ศึกษาการทดลองผสานนวัตกรรมโทรคมนาคม และ การ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบใหม่ “5G Broadcast” โดยความ
ร่วมมือระหว่างกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ Bavarian 
Public Broadcaster และ บริษัทวิศวกรรมโทรคมนาคมภาค

เอกชน Rohde & Schwarz ดำาเนินการทดสอบ 5G Broadcast 
ณ สถานีส่งสัญญาณ Wendelstein Transmitter Site ในแคว้น
บาวาเรีย ผลการทดลองประสบความสำาเร็จด้วยดี และ ต่อมา
มีการพัฒนาการเทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือบูรณาการบริการ
เสริมข้อมูลสำาหรับการส่งและการรับสัญญาณโทรทัศน์ตาม
ลำาดับ (พัฒนาการระหว่างปี ค.ศ. 2019 – 2022) และ 
กรณีศึกษาต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2020 มีความ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทชั้นนำาของอุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคม กับ องค์กรกีฬาฟุตบอลเยอรมนี ได้แก่ บริษัท 
Vodafone บริษัท SKY บริษัท Ericson ร่วมกับบุนเดสลีกา 
ร่วมมือกันถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน 5G Broadcast และ
บริการเสริมข้อมูลในการแข่งขันฟุตบอลเยอรมนี Bundesliga 
สู่ผู้ชมฟุตบอลในประเทศช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
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แผนภาพที่ 6 แผนการพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานทางเทคนิคและการบูรณาการเทคโนโลยี (ค.ศ. 2021-2023) สำาหรับกิจการกระจายเสียงและแพร่
ภาพ (Broadcast) กิจการแพร่สัญญาณหลากหลายช่องทางและแพลตฟอร์ม (Multicast) กิจการการเผยแพร่สัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ
สตรีมมิ่ง (IP Broadcast/Streaming) กิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (Satellite)   กิจการโฆษณามุ่งกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Advertising) และ 
การเผยแพร่สัญญาณผ่านระบบบรอดแบรนด์ (Broadband) ดำาเนินการโดย DVB – Digital Video Broadcast (Europe)

ภาพที่ 2 การทดลองผสานนวัตกรรมโทรคมนาคมและการส่งสัญญาณโทรทัศน์ “5G Broadcast” โดยความร่วมมือร่วมมือระหว่างกิจการโทรทัศน์
บริการสาธารณะ Bavarian Public Broadcaster และบริษัทวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคเอกชน Rohde & Schwarz ดำาเนินการทดสอบ 5G Broad-
cast ณ สถานีส่งสัญญาณ Wendelstein Transmitter Site ในแคว้นบาวาเรีย (4 ธันวาคม ค.ศ. 2018)
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 สหราชอาณาจักร : มีการริเริ่มนำาเทคโนโลยี 5G 
Broadcast มาใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณการเผยแพร่
สัญญาณภาพและเสียง และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
รายงานข่าวภาคสนาม รายงานเหตุการณ์สำาคัญ การถ่าย 
ทอดสดกีฬา กิจกรรมทางสังคม และศิลปะการบันเทิง (ใน
ช่วงปี ค.ศ. 2019 - 2020) กรณีศึกษาตัวอย่าง ได้แก่ บีบีซี
(BBC) ร่วมกับ อีอี (EE) บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเริ่ม
นำาเทคโนโลยี 5G มาใช้ ในกระบวนการรายงานข่าวและถ่าย 
ทอดสัญญาณของ บีบีซี และ ล่าสุดการถ่ายทอดสัญญาณ
ผ่านระบบ 5G Live Broadcast ในพิธีการเคล่ือนพระบรมศพ 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 จาก สนามบินเอดินเบอระ 
สกอตแลนด์ผ่านระบบโครงข่าย และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาโดย 
University of Strathclyde
 เดนมาร์ก  : DR – Danish Broadcasting Cor-
poration สถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะ และ TV2 สถานี
โทรทัศน์ในกำากับดูแลของรัฐ ร่วมกับ Rohde & Schwarz 
และ Qualcomm นำาเทคโนโลยี 5G Live Broadcast ดำาเนิน

การถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยาน ระดับนานาชาติ Tour 
de France ในช่วงเส้นทางการแข่งขัน ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
และเส้นทางในประเทศเดนมาร์ก (กรกฎาคม ค.ศ. 2022)  
 สหรัฐอเมริกา : บริษัทโทรคมนาคม Verizon นำา
เทคโนโลยี 5G Broadcast มาใช้ในการถ่ายทอดสดอเมริกัน
ฟุตบอล NFL – National Football League ในการแข่งขัน
แมตซ์สำาคัญในฤดูกาลแข่งขัน 2021 - 2022 โดย พัฒนาการ
ให้บริการเสริม 7 มุมกล้อง ระหว่างการถ่ายทอดสดการ
แข่งขัน NFL การให้บริการเสริมข้อมูล  Augmented Reality
(AR) Overlay Stats การให้บริการย้อนภาพการแข่งขัน    
Instant Replays บริการเสริมประสบการณ์มุมกล้อง 360 
Degree Experience และ เช่นเดียวกันกับกีฬายอดนิยมของ
สหรัฐอเมริกาอีกประเภทหน่ึงซ่ึง ได้แก่ การแข่งขันบาสเกต 
บอล NBA – National Basketball Association มีการใช้
เทคโนโลยี  5G Broadcast มาใช้ในการถ่ายทอดสด โดย
บริษัทโทรคมนาคม AT&T อีกทั้งมีการริเริ่มพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สู่การให้บริการเสริมปฏิสัมพันธ์ใน เมตาเวิร์ส อีกด้วย
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ภาพที่ 3 การนำาเทคโนโลยี 5G Broadcast มาใช้ในการถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล NFL – National Football League ในการแข่งขัน
แมตซ์สำาคัญในฤดูกาลแข่งขัน 2021 - 2022 โดยพัฒนาการให้บริการเสริม 7 มุมกล้องระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน NFL การให้
บริการเสริมข้อมูล AR Overlay Stats การให้บริการย้อนภาพการแข่งขัน Instant Replays บริการเสริมประสบการณ์มุมกล้อง 360 Degree 
Experience  โดย บริษัทโทรคมนาคม Verizon
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ที่มา : ภาพถ่ายจากการเยี่ยมชมดูงานของผู้เขียน ณ สถานีโทรทัศน์ KBS เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2022

 เกาหลีใต้ : SK Telecom (พฤษภาคม ค.ศ. 2020) ผู้
ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เปิดให้บริการ 
“5Gx Baseball Streaming Service” นำาเสนอ Multiview 
Service 12 มุมกล้องให้บริการผ่าน OTT platform ตลอดจน
ให้บริการข้อมูลเสริม และ บริการ VR-Virtual Reality และ 
AR-Augmented Reality เสริมประสบการณ์ร่วม Immersive
Experience ในระหว่างการชมการแข่งขันเบสบอล 
         กรณีศึกษาการใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์   (AI- 
Artificial Intelligence) ในกิจการสถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้ 
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ KBS – Korean Broadcasting System ได้

 กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมของสถานี
โทรทัศน์เกาหลีใต้สู่โลกเมตาเวิร์ส โดยที่สถานีโทรทัศน์ KBS 
– Korean Broadcasting System ได้ร่วมกับ SK Telecom 
นำานวัตกรรมความจริงเสมือน Virtual Reality “Ifland” มา
ใช้ตลอดจนการสร้างสตูดิโอ และ แพลตฟอร์มในโลกเมตาเวิร์ส 

(Metaverse) “Let’s Be Together KBS” ในช่วงการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (ไตรมาส 1/2022) เพื่อการนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร การจัดทำาโพลล์ และ เป็นช่องทางให้ผู้ชมได้
มีส่วนร่วมในโลกเสมือนจริงบนแพลตฟอร์ม ZEPETO ผ่าน
นวัตกรรม XR – AR – VR 

นำานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence) 

มาใช้ ในกระบวนการผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการ 

(Pre-Pro-Post Production) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ

ผลิตรายการ การถ่ายทำาในสตูดิโอ การผลิตรายการ การตัด

ต่อ กระบวนการหลังการผลิต การแพร่สัญญาณภาพและ

เสียง การออกอากาศ การตลาด และการโฆษณาตรงกลุ่ม

เป้าหมายในหลายรายการของทางสถานี ณ ปัจจุบันแล้ว 

(สิงหาคม ค.ศ. 2022) โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์/เทคโนโลยี   

ที่ใช้คือ vVertigo
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ภาพที่ 4 การใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในกิจการสถานีโทรทัศน์ 
 KBS – Korean Broadcast System

ภาพที่ 5 สถานีโทรทัศน์ KBS – Korean Broadcasting System นำานวัตกรรมความจริง
เสมือน Virtual Reality บูรณาการในกิจการโทรทัศน์และสร้างสตูดิโอและแพลตฟอร์ม
ในโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (ไตรมาส 
1/2022) เพื่อการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในโลก
เสมือนจริงผ่านนวัตกรรม XR – AR – VR  



    

  

	 ซึ่งก่อนหน้านี้กรณีศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ของกิจการโทรทัศน์	 เพื่อพัฒนาและบูรณาการนวัตกรรม
สู่ระบบนิเวศใหม่ของเกาหลีใต้ที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 สถานี
โทรทัศน์	MBN	(พฤศจิกายน	ค.ศ.	2020)	ได้พัฒนานวัตกรรม

	 ญ่ีปุ่น	:	สถานีโทรทัศน์	NHK	ใช้นวัตกรรม			8K	UHD
ในการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ ในมหกรรมกีฬา	
โอลิมปิก	 2021	 ณ	 กรุงโตเกียว	 รวมระยะเวลาการแพร่
สัญญาณโทรทัศน์กว่า	 200	 ชั่วโมง	 โดยครอบคลุมพิธีเปิด	
พิธีปิด	และ	การถ่ายทอดสดใน	7	ประเภทกีฬา	อาทิ	ว่ายนำา้	
กรีฑา	 ยูโด	 และต่อเนื่องมาสู่การถ่ายทอดสด	 พาราลิมปิก	
ในการแข่งขันกรีฑา	 ว่ายนำา้	 แบดมินตัน	 และ	 วีลแชร์รักบี	้
นับเป็นพัฒนาการด้านวิศวกรรมการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ครั้งสำาคัญในระดับสากลและน่าศึกษาเพิ่มเติม
ด้านพัฒนาการนวัตกรรมโทรทัศน์			ในการถ่ายทอดสด

ฟุตบอลโลก	 2022	 ในเดือน	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2022	 ณ	
ประเทศกาตาร์
	 ในภาค	2	 นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์นานาชาติ	 นำาเสนอ
สรุปความรู้ใน	 2	 มิติสำาคัญ	 ได้แก่ มิติเชิงทฤษฎีวิทยาการ
โทรทัศน์ และ	 มิติพัฒนาการนวัตกรรม	 เป็นการนำาเสนอ
เปรียบเทียบเชิงนโยบายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการ
หยิบยกกรณีศึกษาในภาคปฏิบัต	ิในส่วนต่อไป	เป็นการเรียบ
เรียงประมวลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาสู่การวาง
กรอบวิสัยทัศน์โทรทัศน์ไทย	2572	 ในภาคที่	 3	 “วิสัยทัศน์
โทรทัศน์ไทย 2572”

ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ	์(AI	Anchor)	ที่หน้าที่รายงาน
ข่าวออกอากาศจริง	 ร่วมกั	 บผู้ประกาศข่าว	 Kim	 Joo-ha	
(มนุษย์)	 ต้นแบบ	 สามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับผู้
ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ	์ได้แบบ	ณ	เวลาจริง	Realtime		
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ภาพที่ 5	 สถานีโทรทัศน์	 KBS–Korean	 Broadcasting	 System	 นำา
นวัตกรรมความจริงเสมือน	Virtual	Reality	บูรณาการในกิจการโทรทัศน์	
และสร้างสตูดิโอและแพลตฟอร์มในโลกเมตาเวิร์ส	 (Metaverse)	 ใน
ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้	(ไตรมาส	1/2022)	 เพื่อการ	
นำาเสนอข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องทางให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในโลก
เสมือน	จริงผ่านนวัตกรรม	XR	–	AR	–	VR		



  

  

	 	เมษายน	พ.ศ.	2572	ณ	กำาหนดเวลาการสิ้นอายุใบ									

	 	 	 อนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในประกอบการโทรทัศน์				

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล	 นับเป็นการเปล่ียนผ่านคร้ังสำาคัญ

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยอีกครั้ง	 ความท้าทายสำาคัญ

ใน	2	บริบท	ได้แก่	1)	ด้านนโยบายและการกำากับดูแลกิจการ

โทรทัศน์	 ซึ่ง	 กสทช.	 คือองค์กรผู้รับผิดชอบหลัก	 และ	2)	

ด้านการบริหารจัดการกิจการโทรทัศน์ภาคเอกชน	 ซึ่งห่วงโซ่

อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์	ที่มีองค์ประกอบอยู่หลายภาคส่วน

(เมษายน	พ.ศ.	2565	–	เมษายน	พ.ศ.	2571)	ในการขับ

เคลื่อนเชิงนโยบายและประกาศกำาหนดแผนการดำาเนิน

การให้ชัดเจน	เพื่อให้สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติให้ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 (Policy	 Implementation	 –	Execution:	

Efficiency	and	Effectiveness)	

		 แนวทางการดำาเนินการขององค์กรกำากับดูแลสื่อ

สามารถประยุกต์	 จากกรอบแนวคิดการจัดสรร	 นโยบาย

การให้อนุญาตประกอบการ	 และ	 การกำากับดูแลกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	 ซึ่งในส่วนนี้	 ได้สรุป

และประยุกต์ โดยการประมวลแนวทางจากคู่มือและข้อ

แนะนำาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	 (ITU-	

International	 Telecommunication	 Union)	 ได้แก่	 1)	

แนวคิดด้านนโยบายและการกำากับดูแล	“Assignment	and	

Licensing	Policy	and	Regulation”	และ	2)	ฉากทัศน์และ

ข้อเสนอแนะกระบวนการการเปลี่ยนผ่าน“The	Road	map

	–	A	Scenario	for	Licensing	and	Regulation”	เป็นต้น	

ซึ่งในการสังเคราะห์แนวคิดสามารถนำามาสู่การประยุกต์

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมสำาหรับ	

กสทช.	(คณะกรรมการ	กสทช.	และสำานักงาน	กสทช.)	โดย

สรุปออกเป็น“วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เชิงนโยบาย”3 

มิติ	ดังนี	้

	 I.วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เชิงนโยบายที่	1)	Re

visit	&	Revision	:	 การวิเคราะห์ทบทวนมาตรการเดิมใน

การเปลี่ยนผ่านช่วงที่	1	ผ่านการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสู่การ	

อาทิ	 ภาคผู้ประกอบการธุรกิจ/บริษัทผู้ลงทุนกิจการสถานี

โทรทัศน์	ภาควิชาชีพผลิตรายการ	และแรงงานอุตสาหกรรม

สื่อโทรทัศน์	ภาคการตลาด	และการโฆษณา	เป็นต้น	ความ

น่าสนใจในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้	 คือ	 ภาพ

ฉากทัศน์อุตสาหกรรมโทรทัศน์	ณ	3	มิติเวลา	 ได้แก่	1)	ณ	

ช่วงระหว่างการเตรียมการเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่	2)	ณ	จุดการ

เปลี่ยนผ่าน	พ.ศ.	2572	และ	3)	ณ	การก้าวสู่อุตสาหกรรม

สื่อในระบบนิเวศใหม่	2030s	(พ.ศ.	2573	เป็นต้นไป)

ไตรทัศนมิติ 

ภาค 3 
วิสัยทัศน์ โทรทัศน์ ไทย 2572

 Thai TeleVision 2029

โรดแมปสู่การปฏิรูปกิจการโทรทัศน์

นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ ไทย 2572

24 
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	 ในส่วนนี้ของบทความนำาเสนอประมวลแนวทางและ

ข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิด	 ไตรทัศนมิติ	 “นิเวศวิวัฒน์

โทรทัศน์ไทย 2572”	 โรดแมป	 สู่การปฏิรูปกิจการโทรทัศน์	

ใน	3	ภาคส่วน	ดังต่อไปนี้	(1)	 ภาคนโยบายการกำากับดูแล

กิจการโทรทัศน์	:	 แนวทางสำาหรับ	 กสทช.	 ในบริบท	 “วิสัย

ทัศน์ด้านนโยบาย  และแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์

ดิจิทัล 2572” (2)	 ภาคการบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์	 :	

แนวทางสำาหรับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์	ในบริบท	“วิสัยทัศน์

ด้านการบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 

2572”	 และ	 (3)	 ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์	 :	 แนวทาง

สำาหรับนักวิชาชีพสื่อในบริบท“วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาวิชา 

ชีพเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 2572”
 

  1) ภาคนโยบายการกำากับดูแลกิจการโทรทัศน์ : 
แนวทางสำาหรับกสทช.ในบริบท“วิสัยทัศน์ด้านนโยบาย
และแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 2572”
 แนวทางสำาหรับ	กสทช.	ในบริบท	“วิสัยทัศน์ด้าน
นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	
2572”	 ในช่วงการเตรียมความพร้อมสำาหรับการเปลี่ยน
ผ่านอ้างอิงตามแนวคิดกระบวนการกำาหนดวาระเชิง
นโยบาย	(Policy	Making	Process)	กรรมการ	กสทช.	ชุด
ปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบพันธกิจหลักนี้ตามกรอบอำานาจ
หน้าที่	ในฐานะองค์กรกำากับดูแลและกำาหนดโยบายกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ	(National	TV	Broadcast	Regulator	&	
Policy	Maker)	โดยมีระยะเวลาราวตามวาระตำาแหน่ง	6	ปี



  

ก่อร่างนโยบายและแผนใหม่เพื่อกำาหนดแนวทางการ

อนุญาตประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วง

ที่ 2 (ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 

2572))

 II. วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์ เชิงนโยบายที่ 2)    

Reconstruction & Reformation : การปรับโครงสร้างเพื่อ

การปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วง

ที่ 2 (ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 

2572))

 III.วิสัยทัศน์ และกระบวนทัศน์เชิงนโยบายที่ 3) 

Renovation & Revitalization: การกำาหนดรูปแบบใหม่และ

แนวทางการพัฒนาร่วมสมัยสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้น

ดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 (ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบ

อนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572))

 I. วิสัยทัศน์ และ กระบวนทัศน์เชิงนโยบาย 1)   Re

visit & Revision : การวิเคราะห์ทบทวนมาตรการเดิมในการ

เปลี่ยนผ่านช่วงที่ 1 ผ่านการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาสู่การก่อ

ร่างนโยบายและแผนใหม่ เพื่อกำาหนดแนวทางการอนุญาต

ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลช่วงที่ 2 (ภาย

หลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572) มี

แนวทางสำาคัญ 5 ประการ ดังนี้

 (1)ทบทวนกรอบแนวคิดการให้อนุญาตประกอบ

การ (Revision and Licensing Framework) โดยการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ การกำาหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนที่

เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ณ จุดเริ่มต้น อาทิ การทบทวน “แผนการ

เปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ

ดิจิตอล พ.ศ. 2555” (เดิม) แผนคลื่นความถี่ฯ ประกาศ

และกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดำาเนินการจัดกลุ่ม

และหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเพื่อจัดกรอบโครงสร้างในการ

วิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหาอุปสรรค ความสอดคล้อง

กับสถานการณ์การดำาเนินการธุรกิจทั้งท่ีผ่านมา/ปัจจุบัน/

คาดการณ์ในอนาคต ทำาการถอดองค์ความรู้ และประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการดำาเนินการ ตลอด

จนทบทวนผลการดำาเนินการตามมาตรการที่ผ่านมาเพื่อนำา

ข้อมูลสู่บทสังเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์สำาหรับการทบทวน

มาตรการเดิมในการเปลี่ยนผ่านช่วงที่ 1 สู่การก่อร่างวิสัย

ทัศน์นโยบายและแผนใหม่นำาไปสู่การวางกรอบแนวทางการ

อนุญาตและพัฒนาการประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ระบบดิจิทัลช่วงที่ 2 ได้อย่างเหมาะสม   ให้สอดคล้องกับ 

แนวโน้มการพัฒนาการทางเทคโนโลยีระบบสังคมและ

เศรษฐกิจใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ วิธีการที่ กสทช. ตัดสินใจเชิง

นโยบายในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งที่ 2 นี้ ได้แก่ การออก 

แบบรูปแบบวิธีการการต่ออายุ/การคงอยู่/กลับเข้าสู่ระบบ 

(Renewal / Re - entry) และ การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบ

การโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลรายใหม่ (New Entry) 

สามารถศึกษาเปรียบเทียบบริบทสากลใน ตารางที่ 4 และ 

5 ประกอบกัน ตามกรอบกฎหมาย กระบวนการวิธีการตาม

บริบทของระบบอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย

 (2)ทบทวนเงื่อนไขการให้อนุญาตประกอบการ (Li-

cense Condition) เนื่องจากสภาพความเปลี่ยนแปลงที่

สำาคัญในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความพลิกผันทาง

เทคโนโลยี (Digital Transformation & Technology  Disrup

tion) สภาพการณ์การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป

ตลอดจนระบบนิเวศอุตสาหกรรมสื่อใหม่ที่พัฒนาอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้น กสทช. (คณะกรรมการกสทช.และสำานักงาน 

กสทช.)องค์กรกำากับดูแลกิจการส่ือสารของชาติต้องพิจารณา 

การออกแบบมาตรการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 (2.1)กระบวนการขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่

เหมาะสม (Licensing Procedure) 

 (2.2)รูปแบบวิธีการออกใบอนุญาต (Granting Li-

cence) 

 (2.3)ข้อกำาหนดทางกฎหมาย (Legal Basis of the 

Licence) 

 (2.4)คำานิยามเง่ือนไขที่ชัดเจนในการใช้ใบอนุญาต 

(Definitions of Terms Used in the Licence) 

 (2.5)ข้อกำาหนดการเปลี่ยนเงื่อนไข การต่ออายุ การ 

เพิกถอนและการยุติใบอนุญาต (License Duration and  Re

newal, Modification, Revocation and Termination) 

 (2.6)มาตรการ และ เงื่อนไขทางเทคนิคเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดข้ึนใน

ช่วงระหว่างเวลาการอนุญาต (Technical Standards  Speci 

-fication Modification)

 (2.7)มาตรการเง่ือนไขและแนวทางในการเรียกคืน

คลื่นความถี่ (Spectrum Reallocation and Refarming) 

สำาหรับการจัดสรรใหม่ในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐ

มิติดิจิทัล (Dividends) และ/หรือ เพื่อการฟื้นฟูสภาพการณ์

ในสภาวะวิกฤต (Recouping Market Value) และ/หรือ ตาม

เงื่อนไขความจำาเป็นอื่นๆ

 การทบทวนและการวางกรอบออกแบบมาตรการ

ดังกล่าวนี้เป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินการ อีกทั้ง จะเป็น

เครื่องมือเพ่ือรองรับกับสภาพการณ์ที่พลิกผันที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างระยะเวลาอนุญาตได้อย่างเหมาะสม
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	 (3)	ทบทวน	และ	ปรับปรุงแผนคลื่นความถี่			(Fre

quency	Plan)	การกำาหนด			“แผนแม่บทการบริหารคลื่น

ความถ่ี”ให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาและการใช้	

ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ	

เนื่องจากพัฒนาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมที่ก้าวหน้า	

ประกอบกับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการอย่างก้าว

กระโดดด้านกิจการสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม	 4.0	 ตลอด

จนแนวโน้มการบูรณาการนวัตกรรมกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	 กิจการโทรคมนาคม	 และระบบเครือข่าย

สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	ดังนั้น	กสทช.	ควร

มีการศึกษาวิเคราะห์ในการจัดสรรและการบริหารจัดการ

คลื่นความถี่ร่วมสมัยให้มีประสิทธิภาพรองรับพัฒนาการใน

อนาคต	 เพื่อการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากร

สาธารณะขับเคลื่อนอุตสากรรมโทรทัศน์และโทรคมนาคม	

เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคนวัตกรรม

สื่อสร้างสรรค์

	 (4)ทบทวนกระบวนทัศน์การดำาเนินงานของ	กสทช.	

(บทบาทหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการและสำานักงาน	 กสทช.)

เริ่มต้นจากการทบทวนบทบาทหน้าที่	ผลการดำาเนินการการ

เปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลครั้งที่	1	ที่ผ่านมา		ตลอดทั้งกระบวน

การในทุกมิติ	 ตั้งแต่การเริ่มต้นการประกาศแผนการเปลี่ยน

ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลของ

ไทย	ณ	ปี	พ.ศ.	2555	สภาพการณ์/เหตุการณ์สำาคัญ	ปัญหา

อุปสรรค/ความสำาเร็จ	จุดดี/จุดด้อย	การออก	-	การกำากับ-

การดำาเนินการนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องตลอดเส้น

ทางการขับเคลื่อนทีวีดิจิทัลที่ผ่านมา	 และ	 ที่สำาคัญที่สุดใน

กระบวนการทบทวนนี้คือ	 กสทช.	ควร	 เปิดรับฟังความเห็น

และขอคำาปรึกษากับทุกภาคส่วนในตลาด	 (Consultation	

with	 Market	 Parties)	 จำาแนกกลุ่มตามบทบาทหน้าที่/ผู้

เล่นในตลาดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล	-	โทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลร่วมสมัย	ทั้ง	5	ภาคส่วน	ดังนี้

	 (4.1)	 ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์	 (TV	Business	

Operators)	

	 (4.2)	ผู้ผลิต	และ		สร้างสรรค์เนื้อหารายการ	(Con

tent	Creators)	

	 (4.3)		ผู้รวบรวมรายการ	และ	ผู้ครองสิทธิการเผย

แพร่รายการ	(Content	Aggregators	and	Content		Distribu

tors)	

	 (4.4)	ผู้ให้บริการโครงข่ายและแพลตฟอร์ม		(Multi

plex	and	Platform	Operators)	และ	

	 (4.5)	ผู้บริโภค	(TV	Consumers)	เพื่อนำา	ข้อมูลมา	

ใช้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำางาน		และเพื่อ

การเตรียมความพร้อมในการก่อร่างสร้างนโยบายและแผน

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลครั้งที่	

2	ให้ดียิ่งขึ้น

	 (5)ทบทวนแนวทางมาตรการเพื่อการเริ่มต้นออก	

แบบและก่อร่างนโยบายมาตรการใหม่ที่เหมาะสม	ในการส่ง

เสริมและจูงใจ	(Encouraging	and	Incentive	Policy)	และ

ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผ่านห่วงโซ่การประกอบการกิจการโทรทัศน์ในประเทศ	 โดย

นโยบายมาตรการส่งเสริมและจูงใจครอบคลุมใน2มิติ	ได้แก่

	 	(5.1)	นโยบายการส่งเสริมตามสิทธิพื้นฐาน	 ได้แก่	

สิทธิในการใช้และถือครองคลื่นความถี่	 (Spectrum	 Right)	

สิทธิในการแพร่ภาพกระจายเสียง	(Broadcast	Right)	 และ	

สิทธิในการประกอบการ	(Operating	Right)	ในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์

	 	 	 	 	 	 	(5.2)	 นโยบายการส่งเสริมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม	

และ/หรือ	 สิทธิพิเศษในแพลตฟอร์มสื่อใหม่ภายในประเทศ	

(Domestic	New	Media	Platform/	Exclusive	Right)	 โดย	

กสทช.ประสานกับรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ	 ผู้ประกอบการส่ือ	

ผู้รับใบอนุญาต	และ	ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์	สื่อดิจิทัล	และสื่อใหม่		บูรณาการนโยบายมาตรการ

ส่งเสริมและจูงใจ	 เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมอย่าง

เป็นระบบสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่ง

เสริมสร้างดุลยภาพในระบบอุตสาหกรรมโทรทัศน์	 และ

สื่อใหม่	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่าง

ประเทศ	เป้าหมาย	เพื่อเสริมความเข้มแข็งเชิงเศรษฐศาสตร์

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยในระบบนิเวศสื่อ	 2030s	

(สามารถศึกษาเปรียบเทียบ	นโยบายและมาตรการจากภาค

รัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์จากกรณีศึกษา

ต่างประเทศ	อาทิ	เกาหลีใต้	และประเทศในยุโรป	เป็นต้น)

 II. วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เชิงนโยบายที่ 2) 	Re

construction	&	Reformation	:	การปรับโครงสร้างเพื่อการ

ปฏิรูปกิจการการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	ในช่วงที่	2	

(ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต	15	ปี	(พ.ศ.	2572)

	 คณะกรรมการ	กสทช.	และ	สำานักงาน	กสทช.	เป็น

องค์กรสำาคัญในพลวัตวิสัยทัศน์	 และกระบวนทัศน์เชิง

นโยบายเพื่อการปรับโครงสร้างเพื่อการปฏิรูปกิจการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	 ในช่วงที่	 2	 โดยมีแนวทาง

สำาคัญ	2	ประการดังต่อไปนี้

	 (1)การจัดทำารายงานที่สะท้อนความจริงถึงสภาพ	

การณ์	และ	ปัญหาอุปสรรคที่สะสมมาในระหว่างการเปลี่ยน

ผ่านกิจการการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล	 ในช่วงที่	 1	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	1)	การถอดบทเรียน	
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ช่วงแรกบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านและการประกอบการ

ทีวีดิจิทัลเชิงพาณิชย์ ระหว่าง เมษายน พ.ศ. 2557 – 

เมษายน พ.ศ. 2562 (ก่อนการประกาศคำาสั่งของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 และ 2) ในช่วงภาย

หลัง เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยที่ กสทช. ควร

ทบทวนข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดำาเนินการถอดบทเรียน

สถานการณ์และผลกระทบท้ังครบทุกมิติที่มีต่อพัฒนาการ

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ผ่านมา ทั้งในมิติผลดีที่ได้รับ

และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ อรรถประโยชน์ทาง

สังคมและการพัฒนา ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ทางเศรษฐ

มิติดิจิทัลที่ได้รับจากดำาเนินการจัดสรรไปแล้วและในส่วน

ที่เรียกคืน การลงทุนของรัฐและเอกชนทั้งโครงสร้างขั้นพื้น

ฐานและต้นทุนการประกอบการ โอกาสและการสูญเสีย

ทางธุรกิจ ผลกระทบด้านแรงงานในอุตสาหกรรม (การจ้าง

งาน/การลด-ปลดออก) ความผันผวนทางเทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ และ ที่สำาคัญแจกแจง

ข้อมูลมูลค่ารายได้ของรัฐและรายจ่ายต้องจ่ายไปในการ

ชดเชยเยียวยาทั้งจากคำาสั่ง คสช. ในทุกฉบับและจากคำาสั่ง

ให้ชดเชยจากคดีความฟ้องร้องฯล ฯ  การประมวลจัดทำา

ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการวิจัยจะเป็น

ประโยชน์ต่อ กสทช. และ ภาคบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์ 

ในกระบวนการปรับโครงสร้างและการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 ต่อไป

 (2)กสทช.ควรปฏิรูประบบชุดความคิดขององค์กร 

(Organizational Mindset) ดำาเนินการเชิงนโยบายและการ

กำากับดูแลตามกรอบแนวทาง “ดุลยภาพแห่งการกำากับดูแล”

(Regulatory Harmonization) สร้างความสมดุลในการ

กำากับดูแลระหว่าง (ก) บทบาทการกำากับกิจการโทรทัศน์ 

ตามกรอบกฎหมายกฎระเบียบประกาศ และมาตรการบังคับ

และ (ข) บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและเอื้ออำานวย 

สนับสนุนให้เกิดพลวัตแห่งการพัฒนากิจการในห่วงโซ่

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งในภาคส่วนผู้รับใบอนุญาต ผู้

ประกอบการธุรกิจและนักวิชาชีพในกิจการโทรทัศน์ โดยที่

กระบวนการปรับโครงสร้างและการปฏิรูปกิจการการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 กสทช. ควร 

(2.1) มีการกำาหนดเป้าหมายสำาคัญในการกำากับดูแล ขับ

เคลื่อนนโยบายและส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ของประเทศ 

เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐมิติดิจิทัลในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (Creative Economy and Industry) โดยที่

กระบวนการทั้งหมดสามารถวัดผลสัมฤทธิ์เชิง ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และ สามารถรายงานดัชนี

ผลสัมฤทธิ์ได้และ (2.2)นโยบายและแผนการส่งเสริมพัฒนา

และการสนับสนุนทุนผ่านการจัดสรรโดยตรง และ/หรือ กองทุน
กทปส.โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งใน
การเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สำาคัญของการทำางาน
ในกิจการโทรทัศน์ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ การพัฒนา
สร้างสรรค์เนื้อหาตอบโจทย์ผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มทาง
สังคม (Social Gain) สะท้อนออกเป็นแผนงานทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวซึ่งควรสามารถแจกแจงข้อมูลโครงการ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัดและสรุปผลการดำาเนิน
งานต่อสาธารณะได้
 III. วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เชิงนโยบายที่ 3) Re 
novation & Revitalization : การกำาหนดรูปแบบใหม่และ
แนวทางการพัฒนาร่วมสมัยสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้น
ดินระบบดิจิทัลในช่วงที่ 2 (ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบ
อนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572))
 “นิเวศวิวัฒน์นวัตกรรมสื่อสาร และภูมิทัศน์สื่อที่ 
เปลี่ยน” คือ กรอบคิดหลัก (Conceptual Frameworks) เชิง
วิสัยทัศน์ที่ คณะกรรมการ กสทช. และ สำานักงาน กสทช. 
ต้องนำามาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนากิจการสื่อสารของชาติ   ในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่
2030s โดยในเบื้องต้นในการออกแบบรูปแบบวิธีการ การ
จัดสรรคลื่นความถี่และแนวทางการพัฒนาร่วมสมัย สำาหรับ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 สามารถ
ใช้ชุดคำาถามต่อไปนี้ เป็นแนวทางการแสวงหาคำาตอบ
ผ่านการสานเสวนากับผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนของ
อุตสาหกรรม และผ่านกระบวนการวิธีวิจัย ประเด็นคำาถาม
นำาวิจัย/และแสวงหาแนวทางคำาตอบเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
นโยบาย ประกอบด้วยแนวคำาถาม 4 ประการ  (4 Key Re
search Questions) ดังนี้
 KRQ ประการที่ 1) “แนวโน้ม “นิเวศวิวัฒน์ภูมิ
ทัศน์สื่อที่ปรับเปลี่ยน” ในทศวรรษ 2030s จะมีความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเช่นไร และ จะมีผลกระทบเช่น
ไรต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในช่วงที่ 2?”
 KRQ ประการที่ 2) “แนวโน้มพัฒนาการและการ
ใช้ “นวัตกรรมสื่อสาร” สำาคัญ ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่าน
ทศวรรษ 2020s – 2030s อันได้แก่ แพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล
และสื่อใหม่ (Digital Platforms & New Media) ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) โลกเสมือนจริง/เมตาเวิร์ส 
(VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), XR (Ex-
tended Reality), and Metaverse) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพ
สิ่ง (IOTs – Internet of Things) บลอคเชน  (Blockchain) 
การบูรณาการนวัตกรรมโทรคมนาคม และโทรทัศน์   (Tech
nology Convergence : Telecommunication & Television) 
ฯลฯ  จะมีผลกระทบเช่นไรต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย?”
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	 KRQ	 ประการที่	3)	 “วิธีการ	 การประเมินทางเลือก	
และแนวทางร่วมสมัยสำาหรับการจัดสรรคลื่นความถี่และ
การออกใบอนุญาตประกอบการสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาค
พื้นดินระบบดิจิทัลในช่วงที่	2	(ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลา
ใบอนุญาต	15	ปี	(พ.ศ.	2572)	มีทางเลือกและวิธีการเช่นไร
บ้าง	 ข้อดี/ข้อเสีย	 ความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงแก้ไข/การดำาเนินการในบริบทนโยบาย	และแผน		

ทั้งครบ	(การออกแบบวิธีการ	การกำาหนดเงื่อนไข	ขั้นตอน
เทคนิคและกระบวนการทางกฎหมาย)	ควรจะเป็นเช่นไร?”
	 KRQ	ประการที่	4)	“รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ร่วมสมัยสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลใน
ช่วงที่	2	 ทั้งในมิติของการบริหารจัดการกิจการ	 การพัฒนา
อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าเศรษฐมิติดิจิทัล	
และอรรถประโยชน์เชิงสังคมจะรูปแบบและมีแนวทางเช่นไร?”

                                 กรอบเวลาและพันธกิจของ กสทช. 
                (คณะกรรมการ/ สำานักงาน กสทช.) ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2572  

	 การทบทวนนิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ไทย	 และ	 แนวคิดไตรมิติวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์เชิงนโยบายใน	3	 บริบท	
ที่นำาเสนอไว้ในเบื้องต้นนำามาสู่ข้อเสนอแนะด้านกรอบเวลาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและแผนงานเพื่อเป็นแนวทาง
สำาหรับ	 กสทช.	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	2566	 –	2572	 สามารถแจกแจงภาระงานและพันธกิจของ	 กสทช.	(คณะกรรมการ/	
สำานักงาน	 กสทช.)	 ออกเป็นโรดแมปการเตรียมความพร้อม	 เพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมทีวีไทยในระยะเวลา	7	 ปี	 นำา
เสนอไว้ในตารางที่	6	ดังนี้

ตารางที่ 6 กรอบเวลาและพันธกิจของ	กสทช.	(คณะกรรมการ	/	สำานักงาน)	ระหว่างปี	พ.ศ.	2566-2572	:	“การขับ	
	 			เคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล”

ปีที่					ปีพ.ศ.	 			พันธกิจของ	กสทช.	(คณะกรรมการ	/	สำานักงาน	กสทช.)	ระหว่างปี	พ.ศ.	2566	-	2572	
	 	 	 “การขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	2572”

	1							2566	 				

 2	 2567     

 3	 2568

ไตรมาสที่	 1/2566	 เริ่มต้นการทบทวนถอดองค์ความรู้การเปลี่ยนผ่านช่วงที่	 1	 (Revisit	 &	 Revision)	 ทบทวนการนำา
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติ	(Policy	Implementation	-	Execution)	ในระยะแรก	โดยเริ่มจาก	แผนการเปลี่ยนผ่าน	(พ.ศ.	2555)	
สู่การประมูล	 (พ.ศ.	 2556)	 และมาตรการ	 ประกาศที่เกี่ยวข้องสู่การดำาเนินการตลอดครึ่งทางการประกอบการ	 สภาพ
การณ์	ความสำาเร็จ	ปัญหาอุปสรรค	และ	วิธีการบริหารจัดการ	(ระหว่าง	พ.ศ.	2557	–	2565)		ดำาเนินการโดยการจัดทำา
รายงานการศึกษา	ผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง	การวิเคราะห์แผนงาน	การสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์เจาะ
ลึกบุคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล	การประชุมรับฟังความเห็น	และวิธีการอื่นๆ	ตามหลักการระเบียบ
มาตรฐานวิธีวิจัย

ไตรมาสที่	2-3/2566	เริ่มการสานเสวนา	บุคลากร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้เชี่ยวชาญในห่วงโซ่อุตสากรรมโทรทัศน์	เปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นรวบรวมความคิดเห็นในเบื้องต้น	เริ่มต้นกระบวนการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย

ภายในสิ้นสุดปี	พ.ศ.	2566	นำาข้อมูลทั้งสองส่วนจัดทำา	รายงานประกอบบทวิเคราะห์	และการทบทวนถอดองค์ความรู้การ
เปลี่ยนผ่านช่วงที่	1	(Revisit	&	Revision)	โดยรายงานเบื้องต้นดังกล่าวนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำาเนินการต่อ	ในปี	
พ.ศ.	2567

เริ่มกระบวนการก่อร่างวิสัยทัศน์นโยบายและแผนใหม่	(Agenda	Setting	 –	Policy	Formulation)	 ตามกระบวนการเชิง
นโยบาย	(Public	Policy	Making	Process/	Cycle)	 เพื่อกำาหนดแนวทางการอนุญาต	 และแผนพัฒนาการประกอบการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลช่วงที่	2	โดยการจัดตั้งคณะทำางานภายใน	สำานักงาน	กสทช.	(Steering	Committee)	เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก	และคณะที่ปรึกษา	/	คณะทำางานภายนอก	ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมโทรทัศน์	ภาค
วิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำานโยบายและแผนงานเป็นองค์คณะร่วมพัฒนา

เริ่มโครงการดำาเนินการศึกษาต่อเนื่อง	5	 ปี	 :	 รายงานสภาพการณ์กิจการโทรทัศน์และแนวโน้ม	 ครอบคลุมในห่วงโซ่ทุก
ภาคส่วนการประกอบการ	 การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐมิติดิจิทัลและดัชนีชี้วัดทางการตลาด	 ความเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการนวัตกรรมสื่อสาร	 และแนวโน้มระบบนิเวศอุตสาหกรรมสื่อภายในประเทศและระหว่างประเทศ	5	 ปี	(ระหว่าง
ปี	พ.ศ.	2568	–	2572)	จัดทำารายงานเผยแพร่ในแต่ละปีและรวบรวมทำารายงานสรุปเมื่อครบวาระ	(รายงานฉบับสมบูรณ์
ในปี	พ.ศ.	2572)	ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ	กสทช.	คณะทำางาน	และผู้เกี่ยวข้องจะได้นำาข้อมูลจากรายงานการศึกษาประกอบ
การพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละขั้นตอนและในแต่ละปี

ดำาเนินการศึกษาเพื่อการประเมินทางเลือกวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่/ใบอนุญาต	ที่สอดคล้องกับบริบทร่วมสมัย	ประกอบ
ด้วย	บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์	รูปแบบโมเดลทางธุรกิจในระบบอุตสาหกรรม	4.0	กรอบกฎหมายและ	มิติประโยชน์
สาธารณะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ฯลฯ

การขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 2572
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 2) ภาคการบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์ : แนว 
ทางสำาหรับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ในบริบท “วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล 
2572”
 สำ�หรับก�รนำ�เสนอในส่วนนี้ มุ่งนำ�เสนอประมวล

สรุปภ�พทัศน์แนวคิดและข้อเสนอแนะโดยสังเขปที่เกี่ยว 

ข้องกับภ�คก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจโทรทัศน์แนวท�งสำ�หรับ

ผู้บริห�ร และผู้ประกอบก�รสถ�นีโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็น 

2 ส่วนดังนี้ 1) บทสรุปสภ�พก�รณ์และพัฒน�ก�รสำ�คัญ

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รสถ�นีโทรทัศน์ภ�คพ้ืนดิน ในระบบ

ดิจิทัล ฉ�กทัศน์ที่ผ่�นม� ณ ช่วงครึ่งแรก (เมษ�ยน 2557 

– 2565) และ แนวโน้มฉ�กทัศน์ ณ ช่วงครึ่งหลัง (2566 – 

เมษ�ยน 2572) และต่อด้วย 2) กลไกก�รตัดสินใจและข้อ 

พิจ�รณ�บนสองเงื่อนไข ได้แก่ “ก) ไปต่อ หรือ ยุติภายหลัง

การสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572) สำาหรับ

ผู้ประกอบการเดิม” และ “ข) การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบ

การรายใหม่”

 ฉ�กทัศน์ก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รสถ�นีโทรทัศน์

ภ�คพื้นดินในระบบดิจิทัล สรุปสภ�พก�รณ์ และพัฒน�ก�ร

สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รสถ�นี

โทรทัศน์ภ�คพื้นดินในระบบดิจิทัล : ฉ�กทัศน์ที่ผ่�นม� ณ 

ช่วงครึ่งแรก (เมษ�ยน พ.ศ. 2557 – 2565) และ แนวโน้ม

ฉ�กทัศน์ ณ ช่วงครึ่งหลัง (พ.ศ. 2566 – เมษ�ยน พ.ศ. 

2572) นำ�เสนอสรุปไว้ใน ต�ร�งที่ 7 ดังนี้

  สรุปสภ�พก�รณ์และพัฒน�ก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง
กับแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รสถ�นีโทรทัศน์ภ�คพื้นดินระบบดิจิทัล

    
 

(เมษ�ยน พ.ศ. 2557 - เมษ�ยน พ.ศ. 2572)
   ฉ�กทัศน์ 15 ปี ทีวีดิจิทัล

(I) ฉ�กทัศน์ที่ผ่�นม� - ช่วงครึ่งแรก (เมษ�ยน 
พ.ศ. 2557 – 2565)

1) ก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก่อร่�งสร้�งกิจก�รและก�รแก้ไขปัญห� (24 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 
– 11 เมษ�ยน พ.ศ. 2562)
 1.1) ผู้รับใบอนุญ�ตธุรกิจส่วนใหญ่ (ยกเว้น ช่อง3,7,9 ร�ยเดิมในยุคแอนะล็อก)
เริ่มต้นเข้�สู่ตล�ดในฐ�นะผู้ประกอบก�รสถ�นีโทรทัศน์ภ�คพื้นดินระบบดิจิทัลร�ยใหม่ 
 1.2) ก�รประมูลรวมมูลค่�ทั้งสิ้นเป็นเงินจำ�นวน 50,862 ล้�นบ�ท  สูงกว่�ร�ว 
3.34 เท่� หรือ ร�ว 234% ของร�ค�ตั้งต้นที่ กสทช. ประเมินมูลค่�คลื่นคว�มถี่ ฯ คิด
คำ�นวณไว้ที่ 15,190 ล้�นบ�ท ประกอบกับเงินลงทุนเริ่มต้นก�รประกอบก�รในช่วง 5 ปีแรก
นับเป็นต้นทุนที่สูง
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4 2569     

5 2570     

6 2571     

7 2572

คณะทำ�ง�น/สำ�นักง�น กสทช. ดำ�เนินก�ร (ร่�ง) แผนและประก�ศที่เกี่ยวข้อง ข้อกำ�หนดเงื่อนไข ม�ตรก�รและขั้นตอน
ก�รดำ�เนินก�ร ม�ตรฐ�นท�งเทคนิค กระบวนก�รต�มขั้นตอนท�งกฎหม�ย และก�รรับฟังคว�มเห็นส�ธ�รณะ 

คณะทำ�ง�น/สำ�นักง�น กสทช. ดำ�เนินก�ร (ร่�ง) ม�ตรก�รสนับสนุน/จูงใจ เพื่อพัฒน�กิจก�รโทรทัศน์ไทยในระบบ
นิเวศอุตส�หกรรมสื่อใหม่

คณะกรรมก�ร กสทช. พิจ�รณ�วิธีก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่/ใบอนุญ�ต และออกแผนและประก�ศที่เกี่ยวข้อง ข้อกำ�หนด
เงื่อนไข ม�ตรก�ร/ม�ตรฐ�นท�งเทคนิค ม�ตรก�รสนับสนุน/จูงใจ เพื่อพัฒน�กิจก�รโทรทัศน์ไทย นำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อน
ก�รประกอบก�รโทรทัศน์ภ�คพื้นดินระบบดิจิทัลของประเทศไทย ในช่วงที่ 2

ไตรม�สที่ 1/2571 ดำ�เนินก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่/ใบอนุญ�ต ต�มวิธีก�รและขั้นตอนที่จัดทำ�ไว้และผ่�นกระบวนก�รที่ถูก
ต้องต�มกฎหม�ย

ไตรม�สที่ 2-4/2571 (และต่อเนื่องสู่ ไตรม�ส 1/2572) กสทช. และ ผู้รับใบอนุญ�ต ประส�นง�นร่วมเตรียมคว�มพร้อม
ก�รประกอบก�รโทรทัศน์ภ�คพื้นดินระบบดิจิทัลของประเทศไทย ในช่วงที่ 2 ทั้งในด้�นเทคนิคและก�รประกอบก�ร

24 เมษ�ยน พ.ศ. 2572 ครบกำ�หนด 15 ปี สิ้นสุดระยะเวล�ใบอนุญ�ตทีวีดิจิทัลช่วงที่ 1 (25 เมษ�ยน พ.ศ. 2557 – 24 
เมษ�ยน พ.ศ. 2572)

25 เมษ�ยน พ.ศ. 2572 ผู้รับใบอนุญ�ตได้รับสิทธิก�รประกอบก�รต�มกฎหม�ย เริ่มต้นอุตส�หกรรมโทรทัศน์ภ�คพื้นดิน
ระบบดิจิทัลช่วงที่ 2 ในยุคอุตส�หกรรม 4.0

ต�ร�งที่ 7 สรุปสภ�พก�รณ์และพัฒน�ก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รสถ�นีโทรทัศน์ภ�ค 
    พื้นดินระบบดิจิทัล: ฉ�กทัศน์ที่ผ่�นม� ณ ช่วงครึ่งแรก (เมษ�ยน พ.ศ. 2557 – 2565) และ แนวโน้ม
    ฉ�กทัศน์ ณ ช่วงครึ่งหลัง (พ.ศ. 2566 – เมษ�ยน พ.ศ. 2572)
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		 1.3)		นับจากช่วงเริ่มต้นของการเผยแพร่สัญญาณอย่างเป็นทางการ	(พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2557)	 การประกอบการได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 และ	
สารพันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการขยายโครงข่าย	การแจกคูปองกล่องรับสัญญาณ	
การ	สื่อสารประชาสัมพันธ์	 การเรียงช่อง	และ	มัสต์แครี่	ตลอดจนการฟ้องร้องระหว่างผู้
ประกอบการกับองค์กรกำากับดูแลในหลายกรณี	ฯลฯ

		 1.4)	 การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดิน	 ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย	
ดำาเนินการในช่วงเวลาที่	 ก)	 มีการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารครั้ง
สำาคัญในระดับนานาชาติ	 ซึ่งมีความพลิกผันทางเทคโนโลยี	 (Digital	 Disruption)	 โดย
โทรทัศน์ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก	 การถือกำาเนิดและการพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อใหม่	
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 บริการสตรีมมิ่ง/โอทีที	 อุปกรณ์สื่อดิจิทัล	 ฯลฯ	 นวัตกรรมการ
สื่อสารและแพลตฟอร์มใหม่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคสื่อ	 ซึ่งสื่อใหม่	 ได้
กลายเป็นคู่แข่งทางการตลาดและแย่งชิงงบโฆษณาที่สำาคัญจากสื่อเก่า	 และ	 ข)	 เกิด
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย	(Economic	Recession)	สะท้อนจากงบโฆษณา	และ
งบการส่งเสริมการตลาดของบริษัทต่างๆ	ที่ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว

		 1.5)	 ผู้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่การประสบปัญหาทางธุรกิจ	 เนื่องจากต้นทุนสูง
ปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรกำากับดูแล	 และเทคโนโลยีดิสรัปชั่น	 บริษัทส่วนใหญ่
ตกอยู่ในสภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง	 โดยส่งผลให้มีการยกเลิกช่อง	 การปรับลดและ
เลิกจ้างพนักงานการยกเลิกสัญญาการผลิตรายการ	 การปรับลดต้นทุนการประกอบการ
สถานี	เป็นต้น

		 1.6)		มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ	 	 	(Business	 	Re-con-
structure/	Business	Transformation)	อาทิ	การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น	การขายหุ้นและ
การเข้าซื้อหุ้นของผู้ลงทุนรายใหม่	 การเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของกิจการ	 การพัฒนาปรับ
เปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ	การเปิดช่องทางการหารายได้ผสานธุรกิจพาณิชยกรรมผ่านระบบ
ออนแอร์	และออนไลน์การปรับตัวสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่และการใช้ประโยชน์คู่ขนานกับเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์	 การเกิดขึ้นของโซเชียลทีวี	 เป็นต้น	 1.7)	 การได้รับการบรรเทา	 และ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ	(พิเศษ)	ทางการเมืองจากประกาศคำาสั่ง	คสช.	มาตราการบรรเทา
แก้ไขปัญหาและเยียวยากิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	3	ครั้ง	โดยคำาสั่งสำาคัญ
ที่ปลดล็อกสภาพปัญหาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่สำาคัญที่สุด	 คือคำาสั่งของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 4/2562	 เรื่อง	 “มาตรการแก้ ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคม” เปิดโอกาสให้ทีวีดิจิทัลสามารถ	 “คืนใบอนุญาต” ได้	
พร้อมได้รับเงินชดเชย	(11	เมษายน	พ.ศ.	2562)	

2) การฟื้นฟูกิจการ (ภายหลัง 11 เมษายน พ.ศ. 2562 – 2565)
		 2.1)	อานิสงส์จากคำาสั่ง	คสช.ที่	4/2562	ปลดเปลื้องพันธนาการต้นทุนทางการ

เงิน	และปลดภาระทางธุรกิจในระดับที่มีนัยยะสำาคัญทั้งในส่วนผู้คืนใบอนุญาต	7	ช่อง	และ
ผู้ยังคงอยู่ในตลาดต่อไปทั้ง	15	 ช่อง	จากมาตรการสำาคัญ	 ได้แก่	 การยกเว้นการจ่ายงวด
เงินประมูลในงวดที่เหลือ	การได้รับการสนับสนุนโครงข่าย	เป็นต้น

		 2.2)	ผลประกอบการระหว่าง	ณ	สิ้นสุด	ปี	พ.ศ.2562	-	ไตรมาส	2/2565	จาก
รายงานของผู้ประกอบการผ่าน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ	 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 พบว่า	 มีรายงานสะท้อนผลกำาไรอย่างต่อเนื่องในหลายบริษัท	
เป็นการพลิกฟื้นทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

		 2.3)	การปรับโครงสร้าง	การถือหุ้น	และโมเดลทางธุรกิจเริ่มส่งผลความเปลี่ยน	
แปลงในแง่บวกที่ชัดเจนขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาคัญด้านการบริหารจัดการ	 :	 บริษัท/ผู้ถือครองใบอนุญาตแต่ละช่อง
ควรจัดทำารายงานผลประกอบการทีวีดิจิทัล	9	ปี	(พ.ศ.	2557	–	พ.ศ.	2565)	เพื่อรายงาน
สถานการณ์การประกอบธุรกิจ	โดยแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงด้านการลงทุนตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำาเนินการช่วงปีที่เหลือ	(พ.ศ.	2566	-	เมษายน	
พ.ศ.	2572)	และรายงานดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสำาคัญประกอบการพิจารณาเงื่อนไขการ
ประกอบการ	 ไปต่อ/ยุติ	 กิจการทีวีดิจิทัลช่วงที่	 2	 ตลอดจนการวางแผนธุรกิจในทศวรรษ	
2030s



  

    
(II) แนวโน้มฉากทัศน์ - ช่วงครึ่งหลัง (พ.ศ.  
     2566 – เมษายน พ.ศ. 2572)

      3)  การคาดการณ์แนวโน้มการปรับตัวธุรกิจโทรทัศน์สู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรมสื่อ 4.0 
(พ.ศ. 2566 – 2572)
 3.1) การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศสื่อจะดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2020s สู่รอยต่อช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษใหม่ 2030s อันเนื่องมาจาก
พัฒนาการนวัตกรรมสื่อใหม่ การบูรณาการเทคโนโลยี การสื่อสารกับวิศวกรรม
โทรคมนาคม/ระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูง / ปัญญาประดิษฐ์ ประกอบกับฉากทัศน์วงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ในวัฏฏะ ความเสื่อมความนิยม และการถูกทดแทนของนวัตกรรมสื่อใหม่ การ
บริหารจัดการโทรทัศน์จึงต้องเตรียมความพร้อมในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3.2) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเงินเฟ้อ อัตรา
การฟื้นตัว / แผนการฟื้นฟูธุรกิจยุคโควิดและหลังโควิด วิกฤตราคาพลังงาน และผลกระ
ทบจากสงคราม ฉากทัศน์ทางเศรษฐกิจจุลภาคและมหภาค ทั้งในระดับประเทศและต่าง
ประเทศ นับเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผลกระทบต่อต้นทุน
การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ รายได้รายจ่าย การโฆษณาและการตลาด แผนการจ้าง/
ปรับ/ลดบุคลากรในสายงาน ทิศทางการปรับโครงสร้างองค์กร ในระยะเวลาที่เหลือของ
ใบอนุญาตปัจจุบัน ซึ่งยังคงอาจจะมีความผันผวนแปรผันตามสถานการณ์ที่แทรกซ้อนใน
แต่ละช่วงเวลาได้
 3.3) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ อาทิ Entertain-
merce และ นวัตกรรมพาณิชยกรรมใหม่ทั้ง การผสานข้ามสื่อผ่านหน้าจอโทรทัศน์และ
แพลตฟอร์มสื่อใหม่ ยังคงเป็นช่องทางรายได้ที่สำาคัญ และ จะมีการผสานธุรกิจข้ามแขนง
เพื่อพัฒนาการตลาดในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เป็นการปรับกระบวนทัศน์การประกอบการ
กิจการสื่อเข้าสู่ “ระบบนวัตกรรมพาณิชยกรรมธุรกิจสื่อ 4.0”
 3.4) สิทธิจากใบอนุญาตในช่วง 6 ปีหลัง อันประกอบด้วยสิทธิในช่องทางการ
เผยแพร่สัญญาณออกอากาศ (Broadcast Rights) และ สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ 
(Spectrum Rights) ยังคงประโยชน์และมูลค่าทางธุรกิจเป็นพื้นฐานสำาหรับการประกอบ
การอยู่ แต่ทั้งนี้ การบริหารจัดการธุรกิจต้องอาศัยวิสัยทัศน์ และแผนงานของฝ่ายบริหาร 
เพื่อพัฒนาสู่การต่อยอดเสริมคุณค่าของตราสินค้า (ช่อง/บริษัท) Branded Values ให้เพื่อ
นำาไปสู่การเพิ่มมูลค่าสำาหรับระบบเศรษฐกิจใหม่
 3.5) ผู้บริหารกิจการควรถอดประสบการณ์ การขับเคลื่อน การขยายฐาน และ
การบูรณาการ กิจการโทรทัศน์สู่ระบบนิเวศสื่อใหม่ (Migration – Transformation – Con
vergence) ประเมินทั้งการประกอบการที่สัมฤทธิผล และ ไม่คุ้มค่าการลงทุนลงแรงในช่วง
แรก (พ.ศ. 2557 -2565) ถอดบทเรียนและวิเคราะห์เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ในช่วงต่อไป โดยองค์ประกอบที่พึงศึกษาในการขับเคลื่อนสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่ ได้แก่ การ
กำาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ การจำาแนกแจกแจง ความคุ้มค่า อรรถประโยชน์ การวัดผล 
ทางเลือก วิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและศึกษาแนวโน้มอย่างเป็นระบบ
 3.6) มีแนวโน้มเชิงบวกในการขยายฐานการตลาดสู่สากล โดยเฉพาะด้านคอน
เทนต์รายการ และ สิทธิประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ไทย สู่ตลาด
นานาชาติ เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวโน้มดังกล่าวได้แก่ การ
ขายสิทธิทางการค้าโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์รายการ การได้รับความนิยมและ
ตอบรับซีรีส์ละคร นวัตกรรมสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ไทย และ
บุคลากรอุตสาหกรรมบันเทิงไทยจากฐานความนิยมในต่างประเทศที่ชัดเจนเป็นโมเดลราย
ได้อย่างดี จะเป็นแนวทางสำาคัญหน่ึงในการพัฒนาธุรกิจโทรทัศน์ไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 3.7) การสร้างคุณค่าจะสร้างความแตกต่างและจุดครองใจ โดยที่คุณภาพของ
รายการ ความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานนำาเสนอให้ผู้ชมเห็นได้ถึงอรรถประโยชน์การรับ
ชมจากโทรทัศน์จะเป็นจุดครองใจ เป็นการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เชิงคุณค่าพิเศษ 
(Exclusive Value) ที่กิจการโทรทัศน์พึงสร้างสรรค์ให้เกิดโอกาสเป็นทางเลือกที่ชัดเจน
สำาหรับผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารบันเทิงมีให้เปิดรับบริการหลากหลาย
แพลตฟอร์ม (Multiplatform) การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มสื่อใหม่ดุเดือดเข้มข้น (High 
Competition) และในยุคที่คอนเทนต์มีให้รับชมเป็นการทั่วไป (Omnipresence) ตลอดจน
การทดแทนกันได้ของสื่อในระบบอุตสาหกรรมสื่อใหม่
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องค์ประกอบกลไกการตัดสินใจ

1) วิสัยทัศน์ นโยบาย และ แผนแม่บทกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 
ภายใต้การขับเคลื่อนของ กสทช. 

2) วิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไข การจัดสรร
คลื่นความถี่ และสิทธิการประกอบการ ตลอด
จนการออกแบบในการเข้าสู่ตลาด และ/หรือ 
การดำาเนินการต่อใบอนุญาต

3) แผนธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาส / อุปสรรค
และการคำานวณต้นทุน

4)แนวโน้มพัฒนาการนวัตกรรมระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจสื่อใหม่

องค์ประกอบข้อพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจสำาหรับกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงท่ี 2 ภายหลัง 
การส้ินสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572) กลไกการตัดสินใจ

	 กลไกการตัดสินใจและข้อพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ	บนสองเงื่อนไข ได้แก่ “ก) ไปต่อ หรือ ยุติ ภายหลังการสิ้นสุด

ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572) สำาหรับผู้ประกอบการรายเดิม” และ “ข) การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการราย

ใหม่” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ นำาเสนอไว้ในตารางที่ 8 ดังนี้

 มุ่งเน้นการพิจารณากระบวนทัศน์เชิงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่
ดำาเนินการโดย กสทช. และ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการโทรคมนาคม (ในอนาคต) 
และกิจการบริการเสริมด้านภาพและเสียง (OTTs) และกิจการสื่อวิถีใหม่ ทั้งส่วนย่อยและ
ภาพรวมทั้งองคาพยพ โดยเฉพาะแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ใน
ช่วงที่ 2 โดยที่ผู้สนใจในการขอรับใบอนุญาต และ ผู้บริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ ควร
ดำาเนินการดังนี้ 
 1) ถอดบทเรียนจากนโยบายและแผน ตลอดจนวิธีการภาคปฏิบัติของ กสทช. ที่
ผ่านมา 
      2) ติดตาม/ มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นถึง กสทช. ในระหว่างการจัดทำา (ร่าง) 
นโยบายและแผน ตลอดกระบวนการและรายละเอียดทั้งครบ และ 
      3) วิเคราะห์วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิจิทัล (ใหม่) ในช่วงที่ 2 ของ กสทช. ทั้งหมด 
 
 ศึกษาวิธีการ รูปแบบ และเงื่อนไข การจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิการประกอบ
การ ตลอดจนการออกแบบในการเข้าสู่ตลาด และ/หรือ การดำาเนินการต่อใบอนุญาต จัด
ทำารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย
ทางธุรกิจ
 
 จัดทำาแผนธุรกิจ (Business Plan) ทั้งระยะเริ่มต้น แต่ละช่วงปี จนถึงสิ้นสุด
ระยะเวลาการประกอบการ การวิเคราะห์ SWOT การคำานวณต้นทุนจากค่าประมูล/ค่า
ธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการประกอบการ ประมาณการรายได้ - แหล่งที่มาหลัก/เสริม 
ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของใบอนุญาตใหม่ และ โดยเฉพาะสำาหรับผู้ประกอบ
การรายเดิม ควรทบทวนประเมินวิเคราะห์การประกอบการตลอด 15 ปีที่ผ่านมาและปรับ
แผนธุรกิจใหม่ในกรณีที่ต้องการประกอบการต่อไป
 
 ดำาเนินการวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการนวัตกรรมและระบบนิเวศอุตสาหกรรม
สื่อใหม่ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสื่อสารเจริญก้าวหน้าและดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่วัฏจักรนวัตกรรมจะมี
อัตราเร่งและเปล่ียนผ่านรวดเร็วยิ่งข้ึนในช่วงรอยต่อทศวรรษและการเข้าสู่ทศวรรษใหม่ 
ส่งผลต่อการพลิกโฉมในวีถีธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งในกระบวนทัศน์การผลิตและการ
เผยแพร่คอนเทนต์ การบริโภคข่าวสารสาระบันเทิงรูปแบบใหม่ คู่แข่งทางการตลาดและ
แพลตฟอร์มใหม่ต้องนำามาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการวิเคราะห์

							ตารางที่	8 องค์ประกอบ 4 ประการ   “กลไกการตัดสินใจและข้อพิจารณาเพื่อการตัดสินใจสำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาค

          พื้นดินระบบดิจิทัล ในช่วงที่ 2 (ภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี (พ.ศ. 2572)”

 3)	 ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์	 :	 แนวทาง
สำาหรับนักวิชาชีพสื่อในบริบท	 “วิสัยทัศน์การพัฒนาวิชา	
ชีพเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	2572”
 ในภาคส่วนที่นับเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูป คือ

ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์โดยแนวทางสำาหรับนักวิชาชีพ 

สื่อตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ ไตรลักษณ์แห่งการพัฒนา

บุคลากรวิชาชีพส่ือสาร และ เตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิรูป

กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ดังนี้

 1) การเตรียมพร้อมภาควิชาชีพโทรทัศน์สู่ “ระบบ

นิเวศการบูรณาการนวัตกรรมส่ือสาร”	 :	 แนวโน้มท่ีสำาคัญใน 

การก้าวสู่ทศวรรษใหม่ในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) คือ

อุตสาหกรรมสื่อจะมีการปรับเข้าสู่ “ระบบนิเวศการบูรณา

การนวัตกรรมสื่อสาร” ที่จะครอบคลุมทั้งระบบเทคโนโลยี

โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิตและเผยแพร่สาร 

เทคโนโลยี ภาครับสาร แนวโน้มพัฒนาการมุ่งสู่การผสาน

ระบบระหว่างนวัตกรรมกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
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	 3)	 การเตรียมพร้อมภาควิชาชีพโทรทัศน์สู่	 “การ
อภิวัฒน์วิชาชีพสื่อ”	 :	 ในระบบอุตสาหกรรมสื่อ	 4.0	 ซึ่งมี
การนำานวัตกรรมสื่อสาร	 การคิดค้นและนำาเอาวีถีการผลิต
และนำาเสนอสารรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบนิเวศสื่อ
ทั้งกระบวนการ	 ดังนั้น	 “การอภิวัฒน์วิชาชีพสื่อ”	 หรือการ
พัฒนาวิชาชีพในกิจการสื่อสารจึงควรได้รับพิจารณาใน	 3	
บริบทหลัก	ได้แก่	
	 3.1	 การส่งเสริมการพัฒนา	 “มาตรฐานวิชาชีพ” 
(Professional Standards) 
	 3.2	 การรณรงค์ด้านสำานึกใน	 “หน้าที่และความรับ
ผิดชอบ” (Roles & Responsibility) 
	 3.3	การปฏิรูป “จริยธรรมใหม่” (New Ethics) 
	 	 	 	 	 	 อ่านแนวทางการพัฒนาได้จาก	 “คู่มือทักษะนักข่าว
ในยุคดิจิทัล” และ	บทความ	“การปฏิรูป” “จริยธรรมใหม่” 
แห่งวารสารศาสตร์ดิจิทัล	NEW	ETHICS	OF	DIGITAL	JOUR-
NALISM”	 น.218	 โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำาลัง
คนด้านสื่อและภาควิชาการ	 โดย	 สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย	(2564)
	 ไตรลักษณ์แห่งแนวทางการพัฒนาวิชาชีพและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	 ทั้ง	
3	ประการ	อันได้แก่	
	 1)การเตรียมพร้อมสู่	 “ระบบนิเวศการ บูรณาการ
นวัตกรรม” 
	 2)การเตรียมพร้อมสู่	“เมตาดาต้า”	และ	
	 3)การเตรียมพร้อมสู่	 “การอภิวัฒน์วิชาชีพสื่อ” 
ต้องการความร่วมมือร่วมใจร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุก
ภาคส่วน	โดย	
	 (1)ผ่านเจตจำานงเป้าหมายส่วนบุคคล	 (เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพของตน)	
	 (2)ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด	 (เพื่อพัฒนาธุรกิจและ
การประกอบการ)	
	 (3)ผ่านองค์กรวิชาชีพส่ือ/สมาคมผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์	(พัฒนาบุคลากรยกระดับเกียรติภูมิวิชาชีพ)	
	 (4)ผ่าน	กสทช.	และกองทุนสื่อ	(เพื่อสนับสนุนเพื่อ
สร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี)	

	 2)	 การเตรียมพร้อมภาควิชาชีพโทรทัศน์	 สู่“เมตา 

ดาต้า”:	เม่ือพิจารณาองค์ประกอบประการสำาคัญ	ในกระบวน

ทัศน์สื่อสาร	 คือ	 “สาร”	 ที่สะท้อนจาก “รูปแบบวิธีการนำา

เสนอและการเล่าเรื่อง”   นักวิชาชีพสื่อ	ในทศวรรษใหม่ต้อง

ศึกษา	และฝึกฝนในการนำาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้

ประโยชน์ตามวีถีการสื่อสารสมัยใหม่จะปรับสู่	 “วารสาร 

ศาสตร์เชิงข้อมูล”(Data	 Journalism)	 และ	 นวัตกรรมจะ	

พัฒนาให้การสร้างสรรค์เนื้อหา“สาร”ตามครรลองวิถีใหม่	

ไปสู่การนำาเสนอในรูปแบบ	“วิทยาการข้อมูล” (Data	Science)	 

“การสื่อการเสริมปฏิสัมพันธ์”	 (Interactivity)	 และ	 “การ

สื่อสารเสริมประสบการณ์”	 (Enhanced	 Experience)	 อีก

ทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามี

บทบาทในทุกมิติของการผลิตและเผยแพร่รายการ	 ดังน้ัน

นักวิชาชีพโทรทัศน์จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการปรับ

กระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของนวัตกรรม	

โดยสามารถประสานความร่วมมือกับภาควิชาการ	 และ	 ผู้

เชี่ยวชาญร่วมจัดทำา	และ	พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ

ส่ือยุคใหม่โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบมีคุณภาพ	

และได้มาตรฐาน

	 ในภาคส่วนที่นับเป็นหัวใจหลักของการปฏิรูป	 คือ
ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์	โดยแนวทางสำาหรับนักวิชาชีพ	
สื่อตั้งอยู่บนหลัก	 3	 ประการ	 ไตรลักษณ์แห่งการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพส่ือสาร	และ	เตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิรูป
กิจการโทรทัศน์ดิจิทัล	ดังนี้	1)	การเตรียมพร้อมภาควิชาชีพ
โทรทัศน์สู่	 “ระบบนิเวศการบูรณาการนวัตกรรมสื่อสาร” : 
แนวโน้มที่สำาคัญในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ในปี ค.ศ. 2030 
(พ.ศ. 2573) คืออุตสาหกรรมสื่อจะมีการปรับเข้าสู่ “ระบบ
นิเวศการบูรณาการนวัตกรรมสื่อสาร”	 ที่จะครอบคลุมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน	เทคโนโลยีการผลิต	และ
เผยแพร่สาร	 เทคโนโลยีภาครับสาร	 แนวโน้มพัฒนาการมุ่ง
สู่การผสานระบบระหว่างนวัตกรรมกิจการโทรทัศน์	 กิจการ
โทรคมนาคม	ซูเปอร์คอมพิวเตอร์	และ	นวัตกรรมแขนงอื่นๆ	
ดังนั้น	 ภาควิชาชีพสื่อโทรทัศน์	 มีความจำาเป็นที่ต้องเตรียม
พร้อมสู่ระบบนิเวศสื่อใหม่	 เพิ่มศักยภาพในการใช้นวัตกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หมายเหตุ	:	ดูกรณีศึกษาในภาคที่	2	กรณีศึกษาพัฒนาการนวัตกรรมสื่อสาร	
	 นานาชาติ	“การบูรณาการเทคโนโลยีโทรทัศน์วิศวกรรมโทรคมนาคม		
	 และวิทยาการ	คอมพิวเตอร์ชั้นสูง”
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หมายเหตุ:	 ดูกรณีศึกษา	 การใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์	 (AI-Artificial	 Intelli-
gence)	 ในกิจการสถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้	 ได้นำานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์	 (AI-Ar-
tificial	 Intelligence)	 มาใช้ในกระบวนการผลิตรายการตลอดทั้งกระบวนการ	 (Pre-
Pro-Post	 Production)	 ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ	 การถ่ายทำาในสตู
ดิโอ	การผลิตรายการ	การตัดต่อ	กระบวนการหลังการผลิต	การแพร่สัญญาณภาพ
และเสียง	การออกอากาศ	การตลาดและการโฆษณา	ในหลายรายการของทางสถานี	
และการนำานวัตกรรมความจริงเสมือน	Virtual	Reality	 บูรณาการในกิจการโทรทัศน์	
และสร้างสตูดิโอและแพลตฟอร์มในโลกเมตาเวิร์ส	 (Metaverse)	 เพื่อการนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร	 และเป็นช่องทางให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในโลกเสมือนจริงผ่านนวัตกรรม	
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	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕

เรื่อง		 ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการนำาเสนอข่าวเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำาภู

เรียน			องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและ	 	

	 โทรทัศน์ไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตามที่ได้เกิดเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งใน	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	

นากลาง	 ต.อุทัยสวรรค	์ อ.นากลาง	จ.หนองบัวลำาภู	 และผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองและคนในครอบครัวของ

ตน	 ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย	 มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 ซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญของ

คนในสังคมและนำามาซึ่งการเศร้าเสียใจของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ	

											ทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	จึงขอความ

ร่วมมือมายังองค์กรสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยและสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุ

และโทรทัศน์ไทย	 ให้ระมัดระวังในการนำาเสนอข่าวดังกล่าว	 ไม่ว่าจะเป็น	 ภาพข่าว	 เนื้อหาข่าว	 การนำา

เสนอของผู้จัดรายการข่าวและผู้ประกาศข่าว	 ในทุกช่องทางการเผยแพร่ขององค์กร	 ที่จะละเมิดต่อผู้ที่

เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปจนถึงครอบครัวและเครือญาต	ิ

                       

	 	 	 	 	 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ

																																											ขอแสดงความนับถือ

   

																นายสุปัน	รักเชื้อ	 	 	 	 	นายพีระวัฒน์	โชติธรรมโม

						ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 	นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย



     แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
 
	 ตามที่ได้เกิดกรณีการนำาเสนอข่าวหลวงปู่แสง	 ญาณวโร	 พระเกจิชื่อดัง	 ซึ่งในภายหลังปราก
ฎข้อเท็จจริงว่า	 มีการกระทำาที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 และล่อแหลมต่อการละเมิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสื่อนั้น
	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และ	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ได้ติดตาม
ในประเด็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของการนำาเสนอข่าวนี้ด้วยความห่วงใย	ว่าอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ	 เกินขอบเขตหน้าที่ของสื่อมวลชน	 ซึ่งในภายหลัง	 สำานักข่าวที่เป็นต้นสังกัด
ของนักข่าวที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ออกหนังสือแสดงความขอโทษและตระหนักถึงความผิดพลาด
และขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่านทุกฝ่าย	พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จริยธรรมแล้วนั้น	
	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ขอให้สำานัก
ข่าวและสถานีต้นสังกัด	 ใช้ความระมัดระวังในการนำาเสนอข่าว	 ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	
และใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสมดุลรอบด้าน	เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์	พ.ศ.2553	หมวด	4	แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว	ข้อ	11	การได้
มา	หรือการนำาเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	พึงใช้วิธีการที่สุภาพ	ซื่อสัตย์	หลีก
เลี่ยงการใช้ถ้อยคำาที่ไม่สุภาพ	หรือมีความหมายที่ดูถูก	เหยียดหยามผู้อื่น
	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และ	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 เห็น
ว่ากรณีการนำาเสนอข่าวที่อ้างอิงแหล่งข่าว	 ข้อมูล	 หรือแม้แต่ตัวบุคคล	 ที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน	
ได้ส่งผลต่อการนำาเสนอข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในข้อมูลข่าวสารโดยรวมร่วมกัน
ของทั้งสังคมและขอให้ผู้รับผิดชอบกองบรรณาธิการได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการตรวจสอบ
เนื้อหา	 และแนวทางการปฏิบัติของนักข่าวในสังกัดอย่างเคร่งครัด	 ไม่ส่งเสริมให้ละเมิดกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพ	เพื่อผลประโยชน์และความนิยมจากการนำาเสนอข่าวสาร
	 จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ควรจะได้มีการศึกษาหาวิธีการแก้ ไขป้องกันร่วมกันของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง	โดยจะนำาประเด็นการนำาเสนอข่าวในกรณีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาเพื่อจัดเวทีรับฟังความคิด
เห็นร่วมกันในเร็วๆ	นี	้	
	 	 	 	 จึงขอเชิญเพื่อนร่วมวิชาชีพเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	
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	 	 	 	 	 	 จดหมายเปิดผนึกถึงสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

เรื่อง	แนวทางปฏิบัติสื่อมวลชนที่ทำาหน้าที่ในสถานการณ์การชุมนุม

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยเป็น	
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีภารกิจร่วมกันในการรณรงค์ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักวิชาชีพในสถานการณ์การชุมนุมได้อย่างปลอดภัย	 ปราศจากการคุกคามต่อชีวิตและ
เสรีภาพ	ตามหลักการสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
	 เนื่องจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลสถาน	
การณ์การชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โดยประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย	 สมาคมนักข่าวฯ	 ทั้งสองสมาคมข้างต้น	 จึงขอสื่อสารไปยังสำานักงานตำารวจแห่งชาต	ิ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชนที่ทำาหน้าที่รายงานข่าวและข้อเท็จ
จริง	ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพในสถานการณ์การชุมนุม	ดังต่อไปนี้
	 1.	เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ควรปิดกั้น	ขัดขวาง	แทรกแซง	หรือกระทำาการใดๆที่ทำาให้สื่อมวลชนไม่
สามารถรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในการควบคุมดูแล
สถานการณ์การชุมนุม	 เนื่องจากสื่อมวลชนพึงมีสิทธิและหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส	 โดยที่มิได้เข้าไปขัดขวางหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ตำารวจในพื้นที่การชุมนุม
	 2.	เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม	และ
ควรใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนตามหลักปฏิบัติสากล	 กล่าวคือ	 มีการแจ้งเตือนอย่างชัดเจน	 มีการ
ปฏิบัติจากเบาไปหาหนักอย่างสมเหตุสมผล	 และหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายหรือบาดเจ็บต่อ
สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม
	 3.	เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ควรแสดงท่าที	วาจา	หรือพฤติกรรมใดๆที่มีลักษณะคุกคามหรือเกินกว่า
เหตุอันควรต่อสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม
	 4.	จ้าหน้าที่ตำารวจสามารถเรียกตรวจสอบเครื่องยืนยันสถานะผู้สื่อข่าวของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมได้	โดยควรใช้ปลอกแขนที่ออกโดย	6	องค์กรวิชาชีพสื่อและบัตรยืนยันตัวตน
ที่ต้นสังกัดสื่อมวลชนออกให้เป็นหลัก	 อย่างไรก็ตาม	 การเรียกตรวจสอบดังกล่าว	 ควรทำาเฉพาะใน
กรณีที่มีเหตุอันควรและจำาเป็นเท่านั้น	 เจ้าหน้าที่ไม่ควรเรียกตรวจเอกสารยืนยันตัวบุคคลในลักษณะ
ที่มีเจตนาคุกคามสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม
	 5.	 ในกรณีที่มีการทำาร้าย	 คุกคาม	 หรือใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
การชุมนุม	 ไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มบุคคลใดๆ	 เจ้าหน้าที่ตำารวจควรเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นอย่างตรงไปตรงมา	 พร้อมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว	 และดำาเนินการต่อผู้กระทำาความผิดตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี
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	 6.	 ในกรณีที่มีการจับกุมคุมขังสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม	 ผู้สื่อข่าวต้องได้รับ
สิทธิ์ในการติดต่อทนายความ	ต้นสังกัด	และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายโดย
ไม่ชักช้า
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า	 เจ้าหน้าที่ตำารวจจะปฏิบัติต่อสื่อมวลชนตามข้อเรียกร้องข้างต้น	 และทั้งสองสมาคม
ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามาตรการต่างๆในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจละเมิดหรือเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องใน
จดหมายฉบับนี้	ซึ่งอาจรวมถึงการฟ้องร้องตามช่องทางในกระบวนการยุติธรรมด้วย

	 ทั้งนี้	 สมาคมนักข่าวฯ	 ทั้งสองสมาคมยินดีให้ความร่วมมือกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติใน
การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันภายใต้หลักสิทธิเสรีภาพและจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนในการ
รายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุมข้างต้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
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Thai Broadcast Journalists Association

นตม่ิรเดุจกาจ

  ชใศากะรปรากงัลห อ่ืสปูริฏปรากงอ่ืรเวัตน่ืตมาวคสแะรกงาลกมาท 3452 .ศ.พ ปงาลก

 ราหิรบยาฝะลแนางิตับิฏปบัดะรนใง้ัทวาขกันาดรรบ 0452 .ศ.พ ยทไรกัจาณาอชารงหแญูนมรรธฐัร

ง้ัตดัจอ่ืพเนักวัตมวรดไง่ึนหมุลก ๆงาตะรสิอยาคะลแ นศัทรทโะลแ ุยทิวีนาถสงอข  วาขกันมคามส“

 ”ยทไนศัทรทโะลแุยทิว  ณมรานตจเมาตปไนปเหใอ่ืสปูริฏปรากนวบะรกมาตดิตะลแคงรณรอ่ืพเ น้ึข

าวุบะร่ีท 04 ารตามะาพฉเยดโ 0452 .ศ.พ ญูนมรรธฐัรงอข  ิตาชงอขิตับมสนปเ่ีถมาวคน่ืลค 

 ่ีทะรสิอรกคงอนปเ .ชสก อืรห ิตาชงอขนศัทรทโรากจิกะลแงยีสเยาจะรก รากจิกรากมรรกะณคีมง่ึซ

สำคัญที่สุดในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศนและวิทยุทั้งหมดของประเทศที่เคยขึ้นอยูกับการดูแล 

 ้ีนาลหเ่ีถมาวคน่ืลครกายพัรทกาจนชยโะรปชใรรสดัจรากีมหใอ่ืพเ พัทงอกะลแรากชารนางยวนหงอข

งิรจทแงายอนชาชะรปกแนชยโะรปดปเ

 4452 มคาหงิส 52 ่ีทนัวอ่ืมเามอต  ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามส  หใตาญุนอบัรดไ 

 ่ีทกัลหรกคงอนปเงุมราก อืค ฯมคามสงอขญัคำส่ีทกัลหคงสะรปดุจยดโ รากงาทนปเงายอน้ึขง้ัตดัจ

 มาวคดิกเหใมไสใงรปโมาวคดิกเหในัดกัลผ ะลแ ่ีถมาวคน่ืลคปูริฏปรากนวบะรกนใมวรนวสีมปไาขเ

 นักวยีดเะณข น้ันาทเมุลก่ีกมไนคงอขนชยโะรปลผาษกัรีทวเงยีพเนปเยาลกอ่ืสปูริฏปรากนจนอืบเดิบ

 นศัทรทโะลแุยทิววาขนคงอขกึนำสติจะลแพาภณุคานฒัพะลแน็หเดิคมาวคนย่ีลปเกลแะจ่ีทงัวหงุม็ก

เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการครอบงำทางการเมืองและทางธุรกิจ 

มอองาทะลแงรตงาทง้ัท

้ีนงัดวไ ๆ งาตนาดนในางำทรากงาวดไ ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามส  

พาภีรสเิธทิสนาดนาง    

รากาชิวนาดนาง    

ศทเะรปงาตนาดนาง    

ธนัพมัสกิชามสนาดนาง    

 นค 51 นิกเมไนวนำจีม ฯมคามสราหิรบรากมรรกะณค กิชามสะลแราหิรบรากมรรกะณค  

 ญัมาสญหใมุชะรป่ีทกาจง้ัตงตแรากบัรดไ  ๆ งาตนางยวนหกาจนศัทรทโะลแุยทิวอ่ืสกาจนทแูผนปเ

ยทิวอ่ืสบักงอขวย่ีกเพีชาอบอกะรปูผนปเงอตะจกิชามสนวส ปำจะรป นศัทรทโะลแุ

)ยทไนศัทรทโะลแุยทิววาขกันมคามส บัคงับอขนใมิตเม่ิพเดยีอเะลยารูด( 
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         หมวด ที่ 1 
         ความทั่วไป

ขอ 1. สมาคมนี้มีชื่อวาสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  

        ยอวา สขวท. เรียกเปนภาษา THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION ยอวา TBJA 

ขอ 2. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป นกพิราบอยูบนสายฟา

ขอ 3. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู ณ 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ขอ 4. วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ  

 4.1     ปกปองคุมครองสมาชิกของสมาคมผูปฏิบัติหนาที่โดยชอบ  

 4.2     สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักขาววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนใหมีเสรีภาพในการ  

  แสวงหาขอมูลขาวสารการโฆษณาและการแสดงออก สงเสริมสิทธิการรับรูของประชาชนในระบอบ  

  ประชาธิปไตย       

 4.3 ผดุงไวซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยใหยึดจริยธรรมแหงวิชาชีพและความรับผิดชอบเปน

  หลักอันสำคัญยิ่ง  

 4.4     สงเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหวางสมาชิก สงเสริมการทำตนใหเปนประโยชน สงเสริมให    

  เกิดความรวมมือระหวางเพื่อนรวมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ  

 4.5     สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางชนในชาติความเขาใจอันดีระหวางประเทศเพื่อยังสันติสุข

  ภราดรภาพ ความเคารพในสิทธิมนุษยชนตลอดจนความอยูดีกินดีใหเกิดขึ้นในโลก

          หมวดที่ 2 

             สมาชิก 

ขอ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ  

 5.1 สมาชิกสามัญ ไดแก    

  5.1.1 นักสื่อสารมวลชนที่มีตำแหนงและ/หรือรายไดประจำและมีอายุงานไมนอยกวา 6 เดือน   

  5.1.2  ผูที่ทำหนาที่เกี่ยวของกับการเสนอขอมูล ขาวสาร และสารประโยชนตอสาธารณะ   

   ผานสื่อ วิทยุและโทรทัศนและมีอายุงานไมนอยกวา 6 เดือน

  5.1.3 ผูเคยมีคุณสมบัติตามขอ 5.1.1 แตพนจากตำแหนงมาไมเกิน 1 ป โดยมิไดถูก    

   วินิจฉัยโดยองคกรวิชาชีพวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ   

ขอบังคับ 

ของ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2543 

แก ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547
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    กแดไ กิชามสญัมาสิว 2.5 

าวยัฉจินิวกูถดไิมยดโ ป 1 นิกเวลแามงนหแำตกาจนพะลแ 1.5 อขมาติตับมสณุคีมยคเูผ 1.2.5  

   พีชาชิวงหแมรรธยิรจดิผิตฤพะรป   

 น่ืออ่ืสนาผนชยโะรปะราส ะลแ ราสวาข ลูมอขอนสเรากบักงอขวย่ีกเ่ีทานหำท่ีทูผ 2.2.5  

.6 อข   ้ีนปไอตงัด ิตับมสณุคยวดบอกะรปงอตะจกิชามส 

  วลแะวาภิตินุลรรบูผนปเ 1.6 

 ยอรบยีรเิตฤพะรปมาวคีมูผนปเ 2.6 

  จยีกเงัรมคงัส่ีทครโนปเมไ 3.6 

 นอืมสเ อืรห ถรามาสมาวครไ อืรห ยาละลมลลคคุบนปเหใดุส่ีทงึถลาศงอขาษกาพิพำคงอตมไ 4.6 

  าษกาพิพำคงอตราก ษทโุหลอืรหทามะรปนาฐดิผมาวคนวเกย กุคำจษทโงอตอืรหถรามาสมาวครไ  

 นปเ่ีทงาวหะรนใ อืรห กิชามสนปเาขเรคัมส่ีทะณขนในปเงอตะจ วาลกงัดีณรก นใดุส่ีทงึถลาศงอข  

น้ันาทเมคามสงอขกิชามส   

.7 อข   มคามสงุรำบาค ะลแ นยีบเะทงลาค 

            ญัมาสกิชามส 1.7 

      ทาบ  001  กรแง้ัรคนยีบเะทงลาคยีสเงอตะจ    

      ทาบ  -   ะล ๆนอืดเยารนปเมคามสงุรำบาค    

ทาบ  001       ะล ๆปยารนปเงุรำบาคอืรห    

น้ิสง้ัทดใงายอตแมคามสงุรำบาคะลแนยีบเะทงลาคยีสเงอติม ์ิดกัศมิตติกกิชามส 2.7  

.8 อข งอรบัรญัมาสกิชามสีมยดโ รากิธาขลเอตมคามสงอขบบแมาตรคัมสบใน่ืยหใกิชามสนปเรคัมสคงสะรปูผ 

นค 1 ยอนงายอ 

       มรรกะณคอตอนสเนอกนวถกูถมาวคะลแิตับมสณุคบอสจวรตหใ วลแรคัมสบใบัรดไรากิธาขลเอ่ืมเ                

ปไดัถวารคมุชะรปรากนใาณราจิพราหิรบราก 

       น้ันูผหใะลแาชกัชมไยดโบารทน้ันูผหใงจแหใ กิชามสนปเาขเดใูผบัรรวคมสมไาวน็หเรากิธาขลเกาห         

             กยานหใ ะลแ ธสเิฏปำคบัรดไ่ีทนัวตแบัน นัวาหบิสาลวเดนหำกนใยาภมคามสกยานอตณรธทุอน่ยืิธทิสีม        

ปไดัถวารคนใราหิรบรากมรรกะณคมุชะรปรากนใอืราหาขเงอ่ืรเำนมคามส        

           รากมรรกะณคอ่ืมเ มุชะรปาม่ีทรากมรรกงอข 3 นใ 2 งยีสเนนแะคบัรดไงอตะจกิชามสบัรรากนใิตม         

     น้ันูผหใลผีมะจงึจน้ิสจ็รสเหใะรำชามงุรำบาคะลแรคัมสาคนิงเำนน้ันูผหใ วลแกิชามสนปเดใูผบัริตมีมราหิรบ        

ณรูบมสยดโกิชามสนปเ 

.9 อข      ะลแนยีบเะทงลาคนิงเะรำชน้ันรคัมสูผหใ็ก กิชามสนปเาขเรคัมสูผบัรหใิตัมุนอาณราจิพรากมรรกะณคาถ 

   บันม่ิรเหใ รคัมสูผงอขพาภกิชามสะลแรากิธาขลเกาจงจแบัรดไ่ีทนัวตแง้ัตบัน นัว 03 นใยาภมคามสงุรำบาค        

  มไรคัมสูผาถตแ วลแยอรบยีรเ่ีทนปเ ฯ มคามสงุรำบาค ะลแ นยีบเะทงลาคนิงเะรำชดไรคัมสูผ่ีทนัวตแง้ัต 

กิลเกยนัอนปเน้ันรคัมสรากาวอืถหใ็ก ดนหำกนใยาภงุรำบาค ะลแ นยีบเะทงลาคนิงเะรำช 
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ขอ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผูที่คณะกรรมการได   

 พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมไดมาถึงยังสมาคม

ขอ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุผลดังตอไปนี้  

 11.1 ตาย 

 11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และ คณะกรรมการไดพิจารณา   

  อนุมัติ และ สมาชิกผูนั้นไดชำระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย             

 11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก  

 11.4 ที่ประชุมใหญของสมาคม หรือ คณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ   

  สมาชิกผูนั้นไดประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสูสมาคมฯ

ขอ 12. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  

 12.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน  

 12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ  

 12.3 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น  

 12.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม  

 12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือ ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม และ  

  มีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง  

 12.6 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม  

 12.7 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ สมาชิกจำนวนไมนอยกวา   

  100 คน ทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได  

 12.8 มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด  

 12.9 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม  

 12.10 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการตางๆ ของสมาคม  

 12.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น  

 12.12 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

           หมวดที่ 3 

          การดำเนินกิจการสมาคม

ขอ 13. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหนาที่บริหารกิจการของสมาคมมีจำนวนอยางนอย 11 คน อยางมาก   

 ไมเกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และ ใหผูที่ไดเลือกตั้ง  

 จากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และ อุปนายก 1 คน สำหรับตำแหนงกรรมการ  

 ในตำแหนงอื่น ๆ ใหนายกเปนผูแตงตั้งผูที่ไดรับเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญเขาดำรงตำแหนงตางๆ ของ   

 สมาคม ตามที่ไดกำหนดไว ซึ่งตำแหนงของกรรมการสมาคมมีตำแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้  
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 13.1 นายกสมาคม     มคามสนทแูผนปเมคามสงอขรากจิกราหิรบรากนใานหวัหนปเ่ีทานหำท  

            ะณคมุชะรป่ีทนในาธะรปนปเ่ีทานหำทะลแกอนยาภลคคุบบักอตดิตรากนใ     

มคามสงอขญหใมุชะรป รากะลแรากมรรก     

 13.2 กยานปุอ    มาติตับิฏปมคามสรากจิกราหิรบรากนใ มคามสกยานยวชูผนปเ่ีทานหำท   

   อ่ืมเ มคามสกยานนทแ่ีทานหำทะลแ ยามหบอมดไมคามสกยานี่ทานห     

  นทแ่ีทานหำทรากตแดไ่ีทานหิตับิฏปะจถรามาสมไอืรหูยอมไมคามสกยาน     

  นทแรากำทะรกูผนปเงนหแำตบัดำลมาตกยานปุอหใ มคามสกยาน     

 13.3 รากิธาขลเ    ญัมาสญหใมุชะรปดันราหิรบรากมรรกะณคมุชะรปดันูผนปเ่ีทานหำท  

   น่ือราสกอเาษกัรลแูด มุชะรปรากกึทนับ ๆ น่ือญหใมุชะรปดัน ปำจะรป     

  ่ีทานหิตับิฏป ะลแ กิชามสบักอตดิต มคามสงอข ๆ งาตนิสยพัรทง้ัทมวร     

   ้ีนกาจกอน ะาพฉเยดโง่ึนหูผดใูผงอข่ีทานหนปเหใดนหำกดไิม่ีทนื่องายอ     

นางกันพมุคบวคมคามสงอขรากจิกรากดัจลแูดมุคบวค่ีทานหีมงัย            

   นางกาจกออหใ อืรห นางำทาขเลคคุบบัรรากตแ มคามสงอข่ีทานหาจเ     

ราหิรบรากมรรกะณคกาจิตัมุนอบัรดไอ่ืมเอตดไำทะรกะจรากิธาขลเ     

 13.4 กิญญัรหเ    บัรยารีชญับำทดัจูผนปเ มคามสงอขดมหง้ัทนิงเรากบักวย่ีกเ่ีทานหีม  

   งอข ๆงาตนาฐกัลหราสกอเบ็กเ ะลแ มคามสงอขลุดบงีชญับ ยาจยาร     

  บอสจวรตอ่ืพเวไมคามส     

 13.5  มคิฏป    ่ีทนาถสมยีรตเดัจ ะลแ มคามสงอขกขแบัรนอตรากหใรากนใ่ีทานหีม  

  มคามสงอข ๆงาตมุชะรป     

 13.6 นยีบเะทยาน นางนาสะรป มคามสงอขดมหง้ัทกิชามสนยีบเะทบักวย่ีกเ่ีทานหีม         

  กิชามสกาจมคามสงุรำบาคนิงเบ็กเกยีรเรากนใกิญญัรหเบัก     

 13.7  ธนัพมัสาชะรป   ะลแ กิชามสหใมคามสงอขณุคิตรยีกเงยีสเอ่ืชะลแ รากจิกรพแยผเ่ีทานหีม       

  ยาลหรพแกัจูร่ีทนปเหใ ปไว่ัทยดโลคคุบ     

   ีมยดโน้ึขีมหใ ดนหำกรวคมสน็หเรากมรรกะณคง่ึซ มสะามหเมาวคมาต ๆ น่ืองนหแำตรากมรรก 8.31 

          วไดนหำกดไบัคงับอข่ีทนวนำจนิกเมไงอตะจ วลแนตงาขมาตรากมรรกงนหแำตบักมวรอ่ืมเนวนำจ     

  ม่ิรเูผหใกรแดุชรากมรรกะณคงาลกรากมรรกนปเาวอืถ็ก งนหแำตดนหำกดไิมรากมรรกะณคาถตแ         

  น็หเ่ีทนวนำจมาต ๆน่ือรากมรรก ะลแ มคามสกยานยวดบอกะรป ง้ัตกอืลเูผนปเมคามสง้ัตดัจราก  

มคามสงอขบัคงับอขมาตรวคมส  

.41 อข      งนหแำตนใูยอรากมรรกะณคอ่ืมเ ะลแ   ป 2 ะลวารคดไงนหแำตนใูยอถรามาสมคามสงอขรากมรรกะณค 

  รากมรรกะณคหใ็กรากชารงาทกาจนยีบเะทดจหใตาญุนอบัรดไมไงัยมหใดุชรากมรรกะณคตแวลแะราวบรค        

            นยีบเะทดจหใตาญุนอบัรดไะจมหใดุชรากมรรกะณคาวกนจ นอกงาลพปไรากาษกัระราวมาตดนหำกบรค่ีท        

        ยอรบยีรเ่ีทนปเรากชารงาทกาจนยีบเะทดจ หใตาญุนอบัรดไมหใดุชรากมรรกะณคอ่ืมเะลแ รากชารงาทกาจ        

ากเดุชรากมรรกะณคงาวหะรนักนางบอมบัระลแงสรากำทหใวลแ        จ็รสเ่ีทนปเหใมหใดุชรากมรรกะณค ะลแ 

รากชารงาทกาจนยีบเะทดจหใตาญุนอบัรดไมหใ ดุชรากมรรกะณค่ีทนัวตแง้ัตบัน นัว 03 นใยาภน้ิส 
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ขอ 15. ตำแหนงกรรมการสมาคมถาตองวางลงกอนครบกำหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกสามัญ  

 คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดำรงตำแหนงที่วางลงนั้น แตผูดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงไดเทากับ   

        วาระของผูที่ตนแทนเทานั้น

ขอ 16. กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ  

 16.1 ตาย  

 16.2 ลาออก

 16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ  

 16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากตำแหนง

ขอ 17. กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลัษณอักษรตอคณะกรรมการ  

 และ ใหพนจากตำแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก

ขอ 18. อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ  

 18.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัด   

  กับขอบังคับฉบับนี้  

 18.2 มีอำนาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม  

 18.3 มีอำนาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรือ อนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ   

  จะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง  

 18.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ  

 18.5 มีอำนาจแตงตั้งกรรมการในตำแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้  

 18.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ขอ  

  บังคับไดกำหนดไว  

 18.7 มีหนาที่รับผิดชอบกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม  

 18.8 มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด   

  ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น   

  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ  

 18.9 มีหนาที่จัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดำเนินกิจกรรมตางๆ   

  ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ  

 18.10 จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ             

 18.11 มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกำหนดไว

ขอ 19. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่ 10 ของทุก ๆ เดือน   

 ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม

ขอ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด   

 จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหถือ   

 คะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
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ขอ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ  

 ตามหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหนาที่  

 เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

                 หมวดที่ 4 
       การประชุมใหญ

ขอ 22. การประชุมใหญของสมาคม 2 ชนิด คือ  

 22.1 ประชุมใหญสามัญ 

 22.2 ประชุมใหญวิสามัญ

ขอ 23. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมของ

 ทุกๆ ป

ขอ 24. การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้นดวยการเขา  

 รวมกันของสมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ สมาชิกจำนวนไมนอยกวา 100 คน  

 ทำหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น

ขอ 25. การแจงกำหนดนัดประชุมใหเลขาธิการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน  

 เวลา และ สถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และประกาศแจง  

 กำหนด นัดวัน ประชุมไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกำหนดวันประชุมใหญ

ขอ 26. การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้  

 26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป  

 26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และ บัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ  

 26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกำหนดวาระ  

 26.4 เลือกตั้งผูสอบบัญชี 

 26.5 เรื่องอื่นๆ ถามี

ขอ 27. ในการการประชุมใหญสามัญประจำปหรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสามัญสมาชิกมาประชุมไมนอย      

 กวากึ่งหนึ่งของจำนวนสามัญ สมาชิกทั้งหมดหรือจำนวนไมนอยกวา หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม

ขอ 28. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน  

 เกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ 29. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือ ไมสามารถจะ   

 ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทำการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทำหนาที่เปน   

 ประธานในการประชุมคราวนั้น

          หมวดที่ 5  
      การเงินและทรัพยสิน

ขอ 30. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนำ   

 ฝากไวในธนาคาร ที่มีความมั่นคง หรือ ซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยรัฐบาล
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ขอ 31. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือ ผูทำการแทนลงนาม   

 รวมกับเหรัญญิก หรือ เลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได  

ขอ 32. นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท หากจำเปนตองใชจายเงินเกินกวานี้ตองได  

        รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการอนุมัติจายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง นายกสมาคมตองแจงใหคณะ        

        กรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป

ขอ 33. ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ถาเกินกวา

 จำนวนนี้ จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให

ขอ 34. เหรัญญิก จะตองทำบัญชีรายรับ รายจาย และ บัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงิน  

        ทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทำการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือ  

 ผูทำการแทนพรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

ขอ 35. ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการ หรือ เจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต

ขอ 36. ผูสอบบัญชีมีอำนาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ และ สามารถ  

 จะเชิญกรรมการ หรือ เจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชี และ ทรัพยสินของสมาคมได

ขอ 37. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ

              หมวดที่ 6 

                                  การเปลี่ยนแปลงแก ไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

ขอ 38. ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขได โดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตอง  

 มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญในการ   

 ใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เขารวมประชุมทั้งหมด

ขอ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย  

 มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคม จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เขารวม  

 ประชุมทั้งหมด

ขอ 40. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชำระบัญชีเปน 

ที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มี 

วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณประโยชน) 

          หมวดที่ 7         

        บทเฉพาะกาล 

ขอ 41. ขอบังคับฉบับนี้นั้นใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเปน   

 ตนไป

ขอ42. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปนสมาชิก  

 สามัญ.   
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 เพื่อใหสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

สื่อสารมวลชน และ มีความสำนึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม

 อาศัยความตามขอ 4.3 และขอ 18.1 แหงขอบังคับสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2543 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547) คณะกรรมการบริหารสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมัยที่ 8 ในการประชุมครั้ง 

ที่ 3 / 2555 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบสมาคมนักขาววิทยุ 

และโทรทัศนไทย เรื่อง จริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไวดังตอไปนี้

 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย วาดวยจริยธรรมแหงวิชา 

ชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย”

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป

 ขอ 3 จริยธรรมแหงวิชาชีพ ที่สมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติไดแก

 (1) นำเสนอหรือเผยแพรขาวสาร ขอเท็จจริง เพื่อประโยชนสาธารณะ ดวยความถูกตอง 

ครบถวน เปนธรรม 

 (2) เคารพสิทธิมนุษยชนศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคลของผูท่ีเก่ียวของในขาว

 (3) มีความซื่อสัตยสุจริตตอวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไมมีผลประโยชนทับซอน

 (4) ปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม

 (5) ใหความเปนธรรมตอผูตกเปนขาว หากนำเสนอขอมูลผิดพลาดตองดำเนินการแกไข 

โดยทันทีพรอมขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว

 (6) สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น

 (7) ไมกระทำการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือ ความสามัคคีของเพื่อน 

รวมวิชาชีพ

         ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน โดยใหที่ประชุมใหญคัดเลือกจาก 

สมาชิกและที่ปรึกษาที่มีความประพฤติดีงามขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไมเกินหาคนทำหนาที่คณะกรรมการจริยธรรม 

โดยใหผู ไดรับการคัดเลือกแตงตั้งผูทำหนาที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 

ขาววิทยุและโทรทัศนไทย

ระเบียบ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2555

(แกไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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                 ขอ 5 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาที่ดังนี้

  (1) สงเสริมและใหความรูแกสมาชิกใหตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทาง 

วิชาชีพสื่อมวลชน

  (2)  ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับและสงเสริมวิชาชีพของสื่อมวลชน

        (3)  สอดสองความประพฤติของสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับและจริยธรรมของ   

วิชาชีพ

      (4)  ตรวจสอบขอเท็จจริงสมาชิกที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจริยธรรม เมื่อไดรับ 

คำขอจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

  (5) เสนอแนะแนวทาง ขอคิดเห็น ดานจริยธรรมตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

       

 ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 

ใหเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อดำเนินการตอไป

 ขอ 6 คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน มีวาระการดำรงตำแหนงเทา 

กับอายุของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในชุดนั้นๆ กรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 

รายใดลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ใหคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เรียกประชุมวิสามัญเพื่อ 

แตงตั้งสมาชิกหรือที่ปรึกษาทำหนาที่แทนตอไป

  ประกาศ ณ วันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

   

   (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ)

  นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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์ิดษฤสลูกะรต  ์ิดกัศกนกยาน.1

ดปาหงิส ิตติกยาน.2

ดยีอเขุส    คงรุตจยาน.3

 งยี่ทเจใ ะริจยาน.4

หะารคเงสติลช  าฎษจเยาน.5

ราหาดกุม  รตญชยาน.6

รกัจมหเ  มตุยชยาน.7

ยพิทงวด  ญัวขงิชเวาสงาน.8

นุองาวห  ยาชงิชเยาน.9

ศงวมส  รทนิราดวาสงาน.01

ษงหณรรวุส  คงรณชดเยาน.11

ศงวายิรุสรตัฉ  จิกพทเ.ท.ร่ีทาว.21

ลุกาทเรรบ  ีธมเนธยาน.31

ยติถสญุบ  นตัรวนงาน.41

์ิดสัวสม้ิย  รกินยาน.51

ขุสยาบส  าฎษฤกยาน.1

งฟแกฟลผ  นฒัพิตติกยาน.2

ณรกิตฐัริจวศัอ  รทาธคยาน.3

งอทูภ นัสมคยาน.4

ฆมเศย นัสมคยาน.5

ลุกยัชคงารป  ชดเริจยาน.6

ทนันานฒัพารติจ  นจรโริจยาน.7

ีรศีมมยีนเ  นฒัวรีจยาน.8

9.นายเจษฎา  หฤแสง

10.นายชายชาญ  ชลายนเดชะ

ราสณรรวุส  ชโดเยาน.11

ราสณรรวุส  าชดเยาน.21

ามูอ ีรสเยาน.31

 งอทงอลืหเ  บโวาสงาน.41

าญญปธนคุส  ยลูบพไยาน.51

งอเามงอท  ทนันิติฐ วาสงาน.61

ลุกสะปแ ติสุดยาน.71

ยทิวรากรวงอว  ยลัวพิทวาสงาน.81

งอทงค  รศิรน ยาน.91

ยทาวณุร  รดนัรินยาน.02

ดาจนป  ติกะรปยาน.12

นตัรลผ  ิตัวะรปยาน.22

ลาบิฒุว  ุณษิพยาน.32

รกลุกยลูบพไ  ีรุยมวาสงาน.42

ลุกิสุม  ณราจิวยาน.52

ดจำจ   นตัริวยาน.62

ณรรวุสหงิส  นฒัวิวยาน.72

รทนัจงยีรเ  ลมายศวาสงาน.82

รติมูช  ชภโมสยาน.92

รากราส  ์ิดกัศมสยาน.03

ขุสญิรจเ  ถรามาสยาน.13

รชพเมอป ณ   ษงพรุสยาน.23

พาภุส  ์ิดกัศะรุสยาน.33

ลูกุนะรีธ  ารฉจัองาน.43

ฏกงวขุส  รพมุทุอวาสงาน.53

ามมุพมหใ  าชีรปยาน.41

ีดิตฤพะรป ีพะรษงพยาน.51

รทารุธยทไุอ ศาลิพญ็พเวาสงาน.61

ญาหฎการป นจรโพไยาน.71

ษกัรายลักมดุอ ศงพคภยาน.81

ลุกีวทีรสเ ีรตนมยาน.91

ุทนิพะธทุส  ศรเวายเวาสงาน.02

วยีขเวกแ รตัฉมรงาน.12

นตัรีณม  ีดวานตัรวาสงาน.22

คานนุบ ามตัรววาสงาน.32

ณรรวมย ีดฤนัวงาน.42

นิควเิธทิส ยทิวยาน.52

ารตญิรจเ ะยิริวยาน.62

ณโณรรวุสทนัจ  นฒัวิวยาน.72

งหแำกรทนิอ ษุรุบะรีวยาน.82

าดนิจศงว าษกึศยาน.92

งุรำบยวช ณรรวิธทุสงาน.03

บิอเม่ิอ ลพรุสยาน.13

ีจุรงสแ ์ิธทิสรุสยาน.23

ีรศงค นฝนอืมหเงาน.33

ณรรวุสมอห าชนเอยาน.43

มรรธงย่ีทเ ีราจิภอวาสงาน.53

ยัชปลิศ  ีลชญัอวาสงาน.63

ลุกสม้ิล  จานำอยาน.73

ลูกานตัริภล  ตนันทินยาน.61

ญุบมอห   รกิธินยาน.71

ซดเนมเ ยทิวรปยาน.81

ลโะวีรศ ถรานะยปวาสงาน.91

มสขุส้ลี ยลูบิพยาน.02

งูสาสเ  ยรูฑพไยาน.12

รติมนามส  าริฑณัภ วาสงาน.22

ลาบิภดลัก  าภะรปนโมวาสงาน.32

ทนนาท  านธทุยยาน.42

มอรพยพัรท  าฟงุรวาสงาน.52

น่ืชีม  สัภลยาน.62

นออูอ  สันวยาน.72

ชืพีรต  ติชรวยาน.82

วาขนอืดเ  ิฒุวรวยาน.92

ลุกสตโ  ยีนทนัวงาน.03

าตุกีรศ  พลยลัวยาน.13

ชินวกลิด   ลาศิวยาน.23

จิกูช  รพามสวาสงาน.33

ยพิทตสโ พภหสยาน.43

าริศคคัอษงพ  ารทนันุสวาสงาน.53

ญิรจเน่ืมห ีดวาภุสวาสงาน.63

กึทนัจงอก ุธนัพรุสยาน.73

มย่ีอเง็พเ จาองอยาน.83

รทนัจะรปวกแ ณรสุนอยาน.93

   งฟมหรพ  ุธนัพรมอวาสงาน.04

ญารำสดันถ  ีณรอวาสงาน.14

ลูพน่ัมห พนณรรอยาน.24

วาดนอืมหเ  ณรกงลอยาน.34

งรแง็ขแ  กนชญัอวาสงาน.44

ตกเลอวีฮ  ทนันิธทิอยาน.54

นิธยโทุมก  าชฤนยาน.64

ะรมโิจุร กนกยาน.1

ลบุอวกแ  รพุตจยาน.2

ีณมวกแ ษกฤพยัชยาน.3

ิตนัสิตรีก ชดเฐยาน.4

งาวสยาส ยีราติฐวาสงาน.5

งอทมยี่ลหเ จในอืตเวาสงาน.6

ธนัพะรปวกแ  ลพศทยาน.7

ชิณวรกไงยีรกเ ลดภนยาน.8

ติจลาวงัก  ตนัวสัภนวาสงาน.9

ิริศง็ตเ ์ิตุรินยาน.01

นตัรนจญาก ลูกุนยาน.11

 จาอีรศ  ชุนายญุบวาสงาน.21

ิณมุธนัพ ดอรญุบงาน.31

กิชามสอ่ืชยารบยีนเำท

3 งอชีสีวีทยทไนศัทรทโีนาถส ดักงัส

5 งอช กบพัทงอกีสนศัทรทโีนาถส ดักงัส

7 งอช กบพัทงอกีสนศัทรทโีนาถส ดักงัส

)5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ(

5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ :

)5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ(**
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ญิรจเาณุค พทเณิสกยาน.1

 งอทนป    ์ิดกัศมิจเยาน.2

 ถานยันิภอ    ยัช์ิดกัศยาน.3

 ีรศงรโะม ขุสิตนัสยาน.4

ญโญิภจิกะนาม    ทนันิภอยาน.5

23.นายธนกร ทองคำ

24.นายธนากร ภาคมณี

ศงวนฒัวิวยชไ    รทนิรนีรตยอร่ีทา่.ว52

ยชิณวาภะรปภุศ ศิลเญุบยาน.62

ลุกะรีธ ณรกปยาน.72

ณรรวุสปลเิว ตณะรปยาน.82

ราหินงวลห ามจญปวาสงาน.92

น่ิถงค ิตาชะยปยาน.03

ตนัขิริศงค ยัชสันพยาน.13

ยติถสุธนัพ ิมูภคาภยาน.23

ยพัรทงุถ าริฑณมวาสงาน.33

ิตัวุนณร กนชนมวาสงาน.43

ลูมอจเ าชุนมวาสงาน.53

งารสรชพเ นตัรลีามวาสงาน.63

ตชโนฒัวปลิศ   ทนันาธมเงิญห.ต.รี่ทาว.73 ิ

ตโรตุบ านธทุยยาน.83

ีมมุต ายธทุยยาน.93

ีรศงอืรเ   ณรรพีพรวาสงาน.04

นคเีส ีณิธรรววาสงาน.14

มางยชไ ศงพรชัวยาน.24

สใงวด ีรชัววาสงาน.34

าลนัจนปแ ยัชิวยาน.44

ะนตัร สัวทิวยาน.54

ลูกหาสตุอง้ัต หฬุริวยาน.64

นตัรญุบ ์ิธทิส์ิดกัศยาน.74

ษกัรยัลิว รพิริศงาน.84

ยตัสกัร ณรรวิริศวาสงาน.94

งอท่ีย ีดฤมสวาสงาน.05

ศทเอืรคเ ธุวารสยาน.15

มษกเรวค นจรโาสยาน.25

ลุกะมิน าญญิริสวาสงาน.35

วยีขเบีรค   ยพิทนิริสวาสงาน.45

งคิริศ าดาชุสวาสงาน.55

มดยโณัริหมษกเ ิตรยีกเิธทุสยาน.65

นีจกโะต จิกภุสยาน.75

นชภโมสธนัพชค ีณาภุสวาสงาน.85

รตุบะสงก ครรสกสเยาน.95

อืลหเงอท ณรสุนอยาน.06

ลพาดีส ิตาชิภอยาน.16

ิตรามุก รทนิรมอยาน.26

ยทไงุรำบ ลพกอเยาน.36

ุธนัพษงว  รธาชิว วาสงาน.46

ศงวยชไ ณรธนธงาน.51
ลุกติหลโ พาภรีธยาน.61

ิธินอก    ลดพนยาน.71
ฐิรสเะรปขุส ติมินยาน.81

ญิรจเยุอ ายษุบงาน.91
าสศงวะม รกัจะรปยาน.02

รกัจณุค ยัชรพยาน.12
์ิดสาวสรทนัจ รทนิคาพยาน.22

าลกญจผ ยัชิพยาน.32
ีวทนัส ชัรพไยาน.42

ตุสะณษกลั ลพคภยาน.52
นจรโนิชธทุย ีธมเยาน.62

ตาญรทนุส รกาดุยวาสงาน.72

ลคงมาญญป   าติวรวาสงาน.82
ยตไะหีรศ   ทนันยันิววาสงาน.92
บอกะรปจิก   รพิริศวาสงาน.03
ณรรวาดนิจ   ธนกสยาน.13

นตัรรไุอ   ติธาสยาน.23
ชวเินงอืมเง่ิมีรศ   ถรามาสยาน.33

ทนนายิรอ   พทเุสยาน.43
ุธนัพาถ   าญชิพุสวาสงาน.53
ยตัสยิรุส    นตัรีรุสวาสงาน.63

ง่ัมญุบ   นฒัวิภอยาน.73
ำล้ศิลเ   ลพถรรอยาน.83

วกแอนหศงว   นิวศัอยาน.93
40.นางอำมร   บรรจง

ณรรวารวุธนิส ายิตฤกวาสงาน.1
ารตภเ  วกแง่ิกวาสงาน.2

รทารติจ    ณรภามิติกวาสงาน.3
ีดาญญป นจพาณคยาน.4

วไวาชเ นิรกัจยาน.5
งอนะร ณ มษกเติจวาสงาน.6

รตัวุนรศ าภริจวาสงาน.7
ีลาสนจญาก ตนากินชวาสงาน.8

ะสาวิตนัส ตนันยัชยาน.9
ตนัหวับ ชดเญาชยาน.01

จิกยัชิริศนูพ นตัริติฐวาสงาน.11
งอทรทนัจ  คงรณยาน.21

ีรีคยชไ ีวาดวาสงาน.31
นตัรยชไ ยลัวถยาน.41

ทมสอ.จมบ ดักงัส

)5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ(

)5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ(

)5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ(

  ีวีทฐัรยทไนศัทรทโีนาถส ดักงัส

ลกสนตัร ลผตฤกยาน.1

น่ืรบาร าฎษฤกยาน.2

กนกนตัรรยีจเ มตุนชณษฤกยาน.3

นิว าดษฤกยาน.4

ณรูบิรบสาภรโิจ  ฐศมเตนักยาน.5

งุรำบรตุบ ฐษิศงยีรกเยาน.6

มสุตกเ รสรกไยาน.7

ถตัหงคน่ัม ติชรรคยาน.8

คานมย ณุคมัคยาน.9

งอืรเนวส ชิวรุตจยาน.01

ศงพรรสิริส ายิรจวาสงาน.11

ขโุสวาด ลพมอจยาน.21

ยอนรทนัจ กึราจยาน.31

ธนัพำอมย่ีอเ นตัราฑุจวาสงาน.41

รพญิรจเ าฎษจเยาน.51

ณรูบมส ะนชยาน.61

ำครทนิอ ติลวชยาน.71

ตติจีรตมไลมก ลาวชัชยาน.81

รตุบหาลเ ยัชฐัณยาน.91

ลูกะรตาถเ รพฐัณวาสงาน.02

ตโรชพเ รพฐัณยาน.12

ษศเิวะซเ ิริสีรตวาสงาน.22

ดักำจ กอ็ดชอว ทัษิรบ ดักงัส
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สอเีบีพยทไนศัทรทโีนาถส ดักงัส

1.นางสาวกฤษณา มหาโชค
ณษกัลศิลเทนัจ ตขเอกยาน.2

มยีนเงส ลศกโยาน.3
ะณราวป ์ิดกัศรจขยาน.4
ีมญุบาช ยัชญัวขยาน.5

ว่ัทม่ิอ ทนิมขเยาน.6
ชินาพยณุบ    ศิณคยาน.7

าคงจ ณษฤกรกัจยาน.8
ีณมงวม ญิรจเยาน.9
ะหุยณรรวุส รชัพฐัฉยาน.01

ศงพรพไ ปิธานชวาสงาน.11
ามญุบนัว ตุยชยาน.21

ศงวิธทุสิพรว    ์ิธทฤยัชยาน.31
ิธพโริจ กนชดิชยาน.41

์ิธทิสะรปทวเ รพาฐษชเยาน.51
รทนิอคาน วาชเ ยาน.61

งุรำบกาม    ยาชดิชเยาน.71
ูรควหไ ีณาญวาสงาน.81

ติชนุข ีณปาฐวาสงาน.91
ดสีส ษงพณยาน.02

รชพเมหรพ ศงพฐัณยาน.12
ตปุครีวววแ  ายตาณวาสงาน.22

ิตชโะทนิอ ยันดยาน.32
ยัทุอมยแ กรเิดยาน.42
ลบุองวพ ศยงรทยาน.52

งอยห    ยัชพทเยาน.62
ิมูภยัชยาลป ์ิดกัศดอทเยาน.72

นตัริว ยัชงธยาน.82
ะมรทเนัจ ยทไงธยาน.92
ีดาผเบืส ตฤกนธยาน.03
ง่ัลปงลปเ ตฤกนธยาน.13
รทนิริคยัช นตัรนธยาน.23

รติจิวนตัร ยัชะรีธยาน.33
นจรโงุรมิลฉเนจญากทนันวาสงาน.43

นิสมิรสเิตรีก ายตินวาสงาน.53
ยัจนจญาก ธนพินยาน.63
ฐิรสเะรปก็ลเ าชญับยาน.73

นจรโิริศ ์ิธทฤญุบยาน.83
ีสมาส คงรจญบเยาน.93

  ณษกัลาฬุจมรพ ษฤกณรกปยาน.04
)ยุผมรพ(  
พมิพำค  ติศากะรปยาน.14

ีดูยอ ฐษิดะรปยาน.24
ษกัทะรปรทนัจ ณามะรปยาน.34

พไะรปงอท ฐิรสเะรปยาน.44
มุพงอท านถรารปวาสงาน.54

ณราภรคัมส าญญิรปยาน.64
น้ลักดองาลกะทนัฉ  าดะยีรปวาสงาน.74

จิกุนยวช ากินชญุปวาสงาน.84
งซเงอล ธมเศงพยาน.94

50.นายพนม เพชรทอง
รชพเมหรพ ยียเพงาน.15

ิตูภุทนิอ ยัชรพยาน.25
าสลบุอ รกาลพยาน.35
ชดเรว ์ิดกัศนฒัพยาน.45

ณรรบุสยาลค ฐษิสาพยาน.55
ษกัรีวท ยัชติชิพยาน.65

าหนสเ ชดเติชิพยาน.75
มารคงสะนช ธทัพิพยาน.85
์ิดกัภชินาพ พภิพยาน.95

ายตัสงสแ  ์ิธทุสิพยาน.06
ิริศฐษรศเศงว    ลาศพไยาน.16

ขุสนสแ ฐิสพไยาน.26
ีราวบาอ ฐิสพไยาน.36

มางน๊ัต รพารทัภวาสงาน.46
ะนฒัวจิกนจเ ศามุณาภยาน.56
ษงพาภเะต รพมริภวาสงาน.66
ทนันิดะรป ีรตนมยาน.76

ณรรวุสีรศ สันมยาน.86
ยพัรทงสแ ยตินามยาน.96
ีดอพมยปเ ญชนโามยาน.07

นันำค ตลิามยาน.17
งอทะรส  ธทุยงยยาน.27
มยแงวพ นธรรวลยยาน.37
ยลัาณรรว ตัวสยยาน.47
นอสะตนิอ านธทุยยาน.57
ยอนยอลพ นิธยโยาน.67

าดนิจนูม ากิษกัลงาน.77
นุส่ียมุพ ลพุสวยาน.87

ฐิรสเะรปซไ านสาววาสงาน.97
วกแนปแ ญิชเิวยาน.08
ตนัสมดุอ ายทิวยาน.18

ิริสะคิล ายทิวยาน.28
กามขุส าษูภิววาสงาน.38

จิกลูกุนนัต ะยิริวยาน.48
าดนิจภุศ ์ิธทุสิวยาน.58

ศงพรชัวมค  ์ิธทุสิวยาน.68
ยพัรทงิรเ ยัชะรีวยาน.78

ีรศีฎุก ายิรศงาน.88
กึลผวกแ  ทนิพิศศวาสงาน.98
ชวเญิรจเ  ลกสยาน.09

ยัทุองสแ ยาชมสยาน.19
งาลกมลุกงัวห ษงพมสยาน.29

ยัชาภสโ ราภมสยาน.39
ดรกนิห ถรามาสยาน.49

คงวยรตไ ์ิดกัศิธทิสยาน.59
มดุอาน ยัลิวีสยาน.69
ติจขนิส าดนากุสวาสงาน.79
ำคงอทูภ าดาชุสงาน.89
สาภอโยาฉ รทนุสยาน.99

ณษกัลญญัธีรศ าญญิรปุสยาน.001
จิกรวยพัรท ธนัพุสยาน.101

าฉจัม ยัชภุสยาน.201
ษงวะทนิอ ีดวาภุสงาน.301

สใงยีสเ ์ิดกัศรุสยาน.401
ญิรจเงัว รทนิรุสยาน.501

คงรทยอน นัยิรุสยาน.601
ขุสาษกัริตับมส  าณรรวุสวาสงาน.701

ำขงสแ รยีถสเยาน.801
ปลิศนฒัว   ณษกัลวาสเงาน.901
านฒัวิวงัวห ติภสโวาสงาน.011

วกแญัวข    ติชุนอยาน.111
์ิธทฤยชไ ษงพุนอยาน.211
ขโขุส    ณรรวรอวาสงาน.311

ลุกงจรรบานฒัว   ชดเรคัอยาน.411
ญิรจเูค คงาฎษัอยาน.511
ดสมย่ีอเ ลพวชาอยาน.611

นตัรยัช์ิธพโ    พไำอยาน.711
นจพบอช ษงพกอเยาน.811
ยพัรทมุค ์ิดกัศกอเยาน.911

ชิณวญัริหศลิเ  ีรติวาสวาสงาน.021
ดอรนวล  ณษกลัำจยาน.121

ศงพะยิริวิตร  ยรูฑพไยาน.221
ณุรอมยแ คงรวยาน.321
ลวนคงน ยัชนฒัพยาน421

ฐิรสเะรปรวจานำอ   รยีชเิพยาน.1
ฐิรสเะรปรวจานำอ  ์ิธทุสิพยาน.2

าธมเยิรสิอ  รทนัจีรศยาน.3
รพลีุศ จิกุสีรศยาน.4

รพีลุศ ิตาชุสยาน.5
นฒัวณุคยทิวะรป ลมิวุสวาสงาน.6

ดักำจ ่ีซนยเอเ ยีดเีมกอกงาบ ทัษิรบ
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รทนัจพสะรป ณรรพรกงาน.1
สใวกแ   ากิณรรกวาสงาน.2

านฒัพรติจาฎษจเ  ามิทนัจวาสงาน.3
ุธนัพาษกัร สามาฑุจวาสงาน.4
ิตัมุนายตาม จใงวดวาสงาน.5

ะกิตนัฌชัม ทนิชตเ.อ.ส.6
ิฒุวิริศรกไ รสภนงาน.7

ศงวมุทป   ณุคิตติกยาน .1

นฒัวุนามรรธ   ยันดฐัณยาน .2

ทนิวรไยษิด   ญนันฐัณยาน .3

รตุบิริศ    ลดพนยาน .4

ลุกยัชลไิว ยาชิตาชยาน.1

ณรรวุส์ิธพโ าริทนิอวาสงาน .3         มรรธนใยัทฤน่ืช  ีดวคงนองาน .2  ีรศงัรญุบ   ีรศ์ิดกัศยาน .1

ยพัรทนูพนาป ณษกัลพนวาสงาน.9
ลุกิพกอด รพาภินวาสงาน.01
ลพุตกเนออ ฏานชุนงาน.11

ณรรวิรุส งิทเรรบยาน.21
ิตชโยชไ นศรรทิรปยาน.31
มหรพีรศ  นสามทปวาสงาน.41

นุนอ้ืชเ าดนตัรววาสงาน.51
รตุบะฑณป ยัชนัวยาน.61

กุมขไ  รพยัลิววาสงาน.71
งสแบัอ ยัชิฒุวยาน.81
ลูกายธัวิจ าดกัศยาน.91

ษกัทิพาวทเ ิตาชุสยาน.02
ลผมดุอ รทนิรุสยาน.12

 ์ิดสัวสมุช  นตัรมัอวาสงาน.22
 าดญุบ  นตัรยัทหวาสงาน.32

รช็พเำ้นรตุบ  ณรรวลไิพวาสงาน.42

ลุกิธทฤวนแ   รวบยาน .5

ณรรวุสูช  ิตาชกัร  ณรภายีรปงาน .6

กุนสมส   ยลูบพไยาน .7

ตติจมรปเ รพณรรววาสงาน .8

งอทม่ิน าดาภิววาสงาน .9

ะทนันวกแ   ิตับมสยาน .01

ยัชนิสาลหเ  ณษฤกกุอยาน .11

ปำจมช าญญปยาน.8
รทุมสรติจ ณรรวานพวาสงาน.9

นตัรรวาถจิก จใอพงาน.01
ยัมสงุร  ญโณิพยาน.11
มยีนเงส  นิสญ็พเวาสงาน.21

รทนัจรมาจ นานสงอฟงาน.31
ลผิธทิอ าติทุมงาน.41

ลูทนิงเ านสาวงาน.51
ยากขุส าดินิววาสงาน.61

ีรศูภมช   ณษกัลลไิววาสงาน.71
ะญญบุิฒุว ธนัพะรีวยาน.81
มยปเญิรจเ  ณษกลัญญัสยาน.91

น่ืชมช   าญญัรอวาสงาน.02
กินะกาก  ณิวกอเยาน.12

มยี่อเน่ิลก  รกญรรกวาสงาน.1

งอืมเมางศาม ยทิวญาชยาน.2

ฐิรสเะรปงดแ    คงชุภยาน.3

ศงวูชิฒุว   ยัชภุศยาน.4

ตัทณรรวุส าจจัสยาน.5

นจรโญูรจ  ).ล.ม( รีฑณุกุสยาน.6

ทนนามสะรีธ ติชุนอยาน.7

นิงเนอืรเ ณรสุนอยาน.8

วกแงวด รพายีนศัทงาน.9

งย้ีลกเำด ณุคตศยาน.01

์ิดสัวสมช  ณรรวกนกวาสงาน.1
ยัชชัวธนตัรงุร  นฒัวลุกยาน.2

นืยง่ัย  ณรรวุราจวาสงาน.3
ิตับมสน่ืช  ายฐัณงาน.4

ลคงมมิลฉเยัช ณรภาพุยวาสงาน.5
ติษฆโิตรีก าภุยวาสงาน.6

ษงพถตัหวย่ีชเ าภิววาสงาน.7
ยอนกน ลมิววาสงาน.8

ณโุรอีรสเ าณีววาสงาน.9
10.นางสาวโสภา แสงเทศ

ลุกถตัหติจิว  ธทัพญันอวาสงาน.11

มิตเขุสนัต รกชกงาน1
วไงอว มธฐัหคยาน2

าษกัรยชไ าดุสรทนัจวาสงาน3
งฉงค  ามิตติจวาสงาน4

รวงัสีรทนิอ าดลลชวาสงาน5
งดแวกแ ยัชมุชยาน6

ุธนัพษงพรทนิอ ณรรวิติฐวาสงาน7
ดสโูช นตัรพนวาสงาน8

 น่ัชรเอปรอคคฟิซปแ ทัษิรบ ดักงัส

 ยทไศทเะรปงหแนศัทรทโุยทิวีนาถส ดักงัส

 ยทไศทเะรปงหแงยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส

 นชาหม ดักำจ ง่ัชชิลบัลพ ตสพโทัษิรบ ดักงัส

 ดักำจ น็อเน็อเอไวาขกันำส ดักงัส

  ิมูภณรรวุสงอชนศัทรทโีนาถส ดักงัส

 สวินีทวาขกันำส ทัษิรบ ดักงัส
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ากธยโ  ยีนวาสเงาน.3           นสเวาท   ณษกลัวายเวาสงาน.2                 มษกเจใ   สรจภนยาน.1

าษงพจาอ  ธทัพาชชิพยาน.1

ีดดูพ ลพงอปยาน.21
รมอิมูภ ารสิณาปงาน.31

กึนมสศย  รทนิรชัพวาสงาน.41
ศงพะนณาญ   ีจุสพมิพวาสงาน.51

งรปโดอรป  ธนัพุนาภยาน.61
ยลูบพไพัยาพศงว  สัธมเยาน.71

ยีราอนอร   ติขิลยาน.81
นปาย   ลไิวณรรววาสงาน.91

าปะยิร  รพาถสยาน.02
งอทธนัข  จินาสยาน.12

ยพัรทญุบ  าติราสวาสงาน.22

กทโะรกติม รพิธทิสยาน.32
ศงวิธพโ  นิทุสยาน.42

าดนัจพทเ  ยพิทรพุสวาสงาน.52
าผกล็หเ  ารทัภุสวาสงาน.62

รษกเตโ  ธมเุสยาน.72
หงิสพมิพ     ษงพรุสยาน.82

สาภิวญิรจเ  กยหงสแวาสงาน.92
์ิธทฤรพิริสิตชโ  ตนัสิธอยาน.03

ิจะมห  ตนันอยาน.13
งอทวับ ธนัพิธทิอยาน.23

งอทพแ ยตปาถสยาน.91
ีษาภยชไ าญญักุสวาสงาน.02
ลเะทญาห าษินุสวาสงาน.12
ลุกยตามอ ตนันอคงอยาน.22

ลุก์ิดกัศงนทนัต ปิธอยาน.32
ลุกิธพโนฒัพ ลพถรรอยาน.42

งสแีมงตแ ีวรรอวาสงาน.52
ขโขุส ณรรวรอวาสงาน.62

ตโรช็พเ ิตาชูชยาน.5
ลุกสศงวิตนาศ รมสทนนวาสงาน.6

ณรรวงัลำก   นจญากิธีนวาสงาน.7
รทุมสาธยโ  าดีราฟวาสงาน.8

นตัราภมัอ รพารววาสงาน.9
ามงปเ ญชิวรสยาน.01
งคิริศ  าดาชุสวาสงาน.11

ลูมงอืมเวกแ ยลุดอยาน.21
 

81NKJ งอชนศัทรทโีนาถส ดักงัส

ีวีทนยีซเาอ ดักงัส

 8 งอชนศัทรทโีนาถส ดักงัส

ะนชยชไ    ติจงอคะรปวาสงาน .9
ดัมหำฮูม ยทมโารปยาน .01

ีทาวศิลเม้ลิ    งยิธทุยยาน .11
ทนนากลุกสอล  าดดลัวาสงาน .21

งอทขงสั  ณรรพาดินววาสงาน .31
นวนำส ศงพีรศยาน .41

 นชภโมสรติจภุศ   ยัชิธทิสยาน .51
งคูจ พาภุส ยาน .61

บัดะรปงดแ ยลุดอยาน .71
รธริถอล   นตัรรมอวาสงาน .81

ง้ัตซแ  รทนิรกอเยาน .91
20. นางสาวเอมอร   คชเสนี

ะนุปิรป    รติจมสยาน .12
านีม   นตัรีณมวาสงาน .22

าชีรปงาช  นมษรรววาสงาน .32

ติขษกัรธทุพ  ิตรยีกเงอกยาน .1
ศามิริศรทนุสง่ึพ    กิวะจลักยาน .2

ยัชีรสเะนช    รตษกเยาน .3
ง่ัลหลหไ    ธนัพรกัจยาน .4

5. นายธเนศ     ไปปอ
ิริศมยแ   าดาธยาน .6

ศงวะตนิอ ีดวารนวาสงาน .7
รตูสะรปงฮเ     ติสินยาน .8

ษิพาทเรรบ ีดฤติจวาสงาน.1
ิตับมสรตไ าลชริจวาสงาน.2

นทกุส ดัจนจเยาน.3
จิกรากลุกนฒัพ ิตาชยาน.4

ษงวะธยโ คงรุตจยาน.1
ปลิศิตติก ีวะรอืจเ วาสงาน.2

ูนธรยีธเ ยัชฐฏัณยาน.3
ีดดอลป รกฐัณยาน.4
ถใรทนัจ  ลพฐัณยาน.5

สใงอท ิฒุวฐัณยาน.6
งอทิธพโนยีตเ ตนากชิณวาสงาน.7

งอทนัข งนะทยาน.8
ศงวิตชโรวาถ นตัราญิธวาสงาน.9

ธนัพนามสม้ิล ณุคพนยาน.01
นาดีรศ ิฒุวฐันยาน.11

ปาลิพยาข านยันวาสงาน.21
์ิดกัศิละม าชรีนวาสงาน.31

งวพมุพ ศงพมฐปยาน.41
์ิธทิสิพรพรทัภ ลพรีพยาน.51

วกแธนัข าดนักิววาสงาน.61
ีดงวด ารติจิววาสงาน.71

์ิธทิสะรปงจ าณีววาสงาน.81

ษกัรขุส นจญากงอรกงาน.1
ยัชนิทาว  าดิวชวาสงาน.2

ยทิวนวะตชเ  าญชชัชวาสงาน.3
น็ยเงอทีรศ ีณิฐัณวาสงาน.4

วิชงอท ษงพฐษิดยาน.5
บาลหุกงวพ ษฤกิภตยาน.6

7.นายนฤพล อาจหาญ
น่ัมงค  นิลนธทันวาสาน.8

คงาอำสมวอ ณรสสินยาน.9
ษกัทิพ สัภญญุบงาน.01

ลพ้ีล าญญิรปยาน.11

 VTSA งอช( 1SWEN นศัทรทโีนาถส ดักงัส

 U4EURT นศัทรทโีนาถส ดักงัส

 ีวีทรทนิรมอนศัทรทโีนาถส ดักงัส
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รติจพไลุก าภนรตนเวาสงาน.52
านทนิอ งยรรบยาน.62
ศิลเญุบ น่ับกาบยาน.72
ง็รกเชค งสญุบยาน.82

กอเรอ าญชัรปยาน.92
พทเลพ าชีรปยาน.03

ณรรวุสยพัรท ณมรยปวาสงาน.13
 ชินพธุพิวรมอ  ีณรรพวาสงาน.23

าพมิพราส ะรชัพยาน.33
มรรกยกิวนฒัว ฐษชเิพยาน.43

ทุมกโนสาว นจรโพไยาน.53
ลุกะนตนิจ รทัภวาสงาน.63

มางนุช ุยารทัภยาน.73
าภีรศ ีดราภวาสงาน.83

รตุบมอหตโ ลพสาภยาน.93
มคำข ศยง่ิยยาน.04

์ิธทุสวาข    รพาพุยงิญห.ต.ร่ีทาว.14
ขุสยรูฑพไะชตเ    ีดวุยวาสงาน.24

ยาพำล ีดวานตัรงาน.34
คงยิรุส าณขกัลงาน.44

กทโะรกมซแ บยีลเยาน.54
ูชำ้ค านฒัวยาน.64

ฐิรสเะรปงึพ รูทิวยาน.74
ลุกคภหาลเ  นตัราณีว วาสงาน.84

รษกัอศงพ ์ิดกัศะรีวยาน.94
ษงพครรอยัช ญาช์ิดกัศยาน.05

มดุอูภ ษงพภุศยาน.15
ยลูบิธทฤ ิตรยีกเมสยาน.25
์ิดสัวสพทเ ลิวถมสวาสงาน.35
ีดกัภาลหเ รพมสยาน.45

จในุอ ์ิดกัศิธทิสยาน.55
ีณสเฐัณ ีดวาชุสงาน.65

ูจคาน าทนันุสวาสงาน.75
าฐษินห ณรรพุสยาน.85
ษงววับ ฐษชเรุสยาน.95
มอลกงาช ์ิดกัศิดอยาน.06

ลุกษฆโุอาดกัศ  าชุนอยาน.16
ญโญิภ ลพกนเอยาน.26

งหแำกรวยัชพทเ าสรอวาสงาน.36
ศทเีณม ีณุรอวาสงาน.46

ชารรคัมส ตกงลอยาน.56
งวพมุพ าณคงัองาน.66

 วกแงวด  ณรรวีนชัรวาสงาน.76
 ศงวูญัรว  ญูนมรรธยาน.86

69.นางสาวดวงพร  พลเสน
มโมรรธิตชโ นฒัวะรีพยาน.07

ดพโพทเ ามทปวาสงาน.17

ชินวนจรโาส พมิพมูภวาสงาน.1
รทนัจษฆโ ีรานรววาสงาน.2

 ง็สเก็ลเ  ติลวชยาน.1
 ณฎษิดรษกัอ  ยัชฐฎัณยาน.2

วยีตเซแ าฎษฤกยาน.1
นีจำ้ลค นนทญักวาสงาน.2

 าลามงวพ มูภิตติกยาน.3
งาลกดิกเ กิรกเยาน.4

ลิวถมสษกฤ รกาฐยาน.5

รกามิฏปญุบ รทนิรนยาน.6
มางงวป        ศิธินยาน.7

ีมูภ  รทนิมูภยาน.8
ลุกสง่ิม  ายิตตัรวาสงาน.9
งอทพแ ากิษกัลวาสงาน.01

ุธนัพ ุณษิวยาน.11
ญารำสม่ิอ มายสยาน.21

ิตาชนาสะรป าญญิภอวาสงาน.31
ชดเรศิอ ารศิรอวาสงาน.41

ะนฒัวนัต มิรสเญุบยาน.3 
 รทนิอีณม       ีดีรปยาน.4

มิลฉเิธทุส  ีณรรพวาสงาน.5

จิกะนธน่ัม ญาปลิศวาสงาน.3
ลุกศิลเะยิริวนาด ษงพิธทุสยาน.4

บันหนันนัอ าดษฤกยาน.1
รวาถจิกงจ  ีวกยาน.2

มหไงอท ายลักงาน.3
ณรรวุสฐษิดนธ ฐษิดิตติกยาน.4

วกแยอล ชัวธลุกยาน.5
ง็พเจใมส งยีรกเยาน.6
มทปทนิอ มษกเยาน.7

าภสโมาง ณษกัลรกไยาน.8
ีดสัหรทนัจ ์ิดกัศรจขยาน.9

ยัชศงพนฒัพมาง ณุกสมางวาสงาน.01
ยาวหกคโูภ ยัชรตัฉยาน.11

12.นางสาวชไมพร คงเพชร
ีวฉกุสงอท ณภลุดยาน.31
วกแมกแคาน วาดีรตวาสงาน.41
กิทาวศิลเศงว ณรกายิตวาสงาน.51

านงค นิวทยาน.61
ปลิศงอคะรป รกาพิทยาน.71

วกแงอก ณรกาวิท วาสงาน.81
ยัชศนเธีรศ   กนฌฐญรรธวาสงาน.91
ิมูภษกฤพนออ           ญัธยาน.02

ลผาหน่ัมห ลดพนยาน.12
รทารุธยทไุอ รพพนยาน.22

ิตับมสนจัวญุบ ีดวิธินวาสงาน.32
์ิดสัวสิรูภานธ ณรสสินยาน.42

ดักำจ สัลพ ฟโนิอ ดนอแ สวิน ทัษิรบ ดักงัส

ดักำจ ีวีท ล้ิบเคเ สอเ สอเ ม็อเ ทัษิรบ ดักงัส

 )มหในัวาฟ งอช( ลนแนชแ ยากสูลบ ดักงัส

ีวีท น่ัชนเนศัทรทโีนาถส ดักงัส
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ีรศำควับ   าณุรกวาสงาน.1
รพิธนัพิธทุสีรศ ์ิดกัศญิรจเยาน.2

งอทนุก รชพเรกัจยาน.3
ตนัสีนธ าญชัชวาสงาน.4
ยทิวาชีรป   ษฤกฐัณยาน.5

คานมยีนเ    ลพฐัณยาน.6
ญิรจเรติจ   ์ิดกัศีวทยาน.7

รูกงาธทุพหงิส   นิลนวาสงาน.8
์ิธทิมสรว  รทนิรศุบวาสงาน.9

าราดศงพ   ณรกปยาน.01
ิริศานวาชเ     รพาภะรปวาสงาน.11

สรุธมารพเ รพิตปวาสงาน.21
ม้ิยงวม  ะยิริพยาน.31
ูภงวพ   ฐัณนภยาน.41

านฒัวนฒัพิพษงพ   รพาถสยาน.51
วงโซแ  พภมสยาน.61

รทนจัศงว  ธนัพมัสยาน.71
าภาอรชัพ  ษฤกงัอยาน.81
ะาลเลุดบัอ   นันพัอยาน.91

ษกัรุนาติชิว   ายติทาอวาสงาน.02
นตัรณรรวุส   รพุตจยาน.12

งัตุฬวเ   ยติทาสยาน.22

น่ืชญุบ  ลูกินยาน.11
ราหวโษศเิว ลาดนับยาน.21
ณรูบิรบนุอ มฐปยาน.31

งปแมาน ยีนศัรปวาสงาน.41
าผปุบน่ิลก ยัชมรปเยาน.51

ลูกุนท ษงพมอรพยาน.61
วกแำค ติชิพยาน.71
ีรตนัพ ฐษชเิพยาน.81

มอหรทนัจ  ารทัภพมิพวาสงาน.91
 ์ิธทิสะรปง่ัม ิมูภคาภยาน.02

มิรสเมย่ีอเ  าวิธงุรวาสงาน.12
ติษูภญัริหงอืลหเ ์ิดกัศงุรยาน.22

ณรรวุสงล าลลไงาน.32
ายธุยอ ณ ยาสมุช   ณัวศงววาสงาน.42

งัลคาหีส รธยันิวยาน.52
ษาภยิริว ณรสิดอยาน.62

ยัชลูพรตคโ ยัชิภอยาน.72
ลุกวนปลิศ ีลุชญัอวาสงาน.82

านธนฒัพิพลุก ธทัพิธทัอยาน.92
รพานธาภน ์ิดกัศมดุอยาน.03

งิรเำสตติจ           ชิรกยาน.1
ากวกแ นฒัวิติกยาน.2

ุธนัพมอป นัสมคยาน.3
รทนัจะรพาท ายะรพาจเยาน.4
นจญากษกเ  าญิติฐวาสงาน.5

งัวากจใ ายณวาสงาน.6
มานะธนัพ พภณนิทยาน.7

ตนันอรพายทิวุส าดฐัณธวาสงาน.8
 ษงหะรุตกเ  านธยาน.9
รยีนเำจนจพ รพรนวาสงาน.01

รตัพลิน าชิธลชวาสงาน.1
ลุกยัชลมิวูยอ ทนันฐัณยาน.2

ดิชเูช ตฤกนธ.ต.ร ่ีทาว.3

บาจงวม ณรภานธวาสงาน.4
ศิลเรพไศงว์ิธพโ ปนัพยาน.5

ษงวูช ยัชิธทฤยาน.6

งาลกงยีพเ นจพุสยาน.7
ญาหมตาอ์ิธทิส รพหณิภอวาสงาน.8

ยลูบพไม่ิน ลพฆรรอยาน.9

มารคงส์ิดกัศงวชเ ลาวชัชยาน.1

ุตกเนป รกไงยีรกเยาน.1
ิตชโฐฏิด ศงพิมูภมอจยาน.2
์ิธพโงอ่ืนเ ญ็พเรทนัจงาน.3
าตนิอดิชเ ์ิธทฤชดเยาน.4

ลพทนิร าชดเยาน.5

ขุสญิรสเรรส  นตัรวานเวาสงาน.6
ฐษิดะรป์ิธทฤมัส ีณารปวาสงาน.7

มุทนาป ามทปวาสงาน.8
ลุกีรศานธกอเ รภคัภวาสงาน.9
ลผนัทนย่ลีปเ ยติทาวยาน.01

นปแก็จเ  านสาววาสงาน.11
นอสทนัจ   ณรภายิริววาสงาน.21

ลูพนัก รคาสวาสงาน.31
ีดลวหมอห าดิธุสวาสงาน.41

ศรมริภ วาดง่ึนหวาสงาน.51

 ENO งอชนศัทรทโีนาถส ดักงัส

VTPP นศัทรทโีนาถส ดักงัส

 )ดักำจ  ทยอพคริวเนศัทรทโีนาถส ดักงัส

81 วินนศัทรทโีนาถส  ดักงัส

รทนุสนจพ      ศามรกไงยีรกเยาน.2                 นิธยโทุมก   ณฤฆยาน.1

52 MMG นศัทรทโีนาถส  ดักงัส

คงวยชไน๋ัต รทัภทนันาวธยาน.1

ธนัพมัสาชะรปมรก  ดักงัส

 zHM 601 MF.รท.ส วาขวัรคบอรคุยทิวีนาถส ดักงัส

5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ
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มางงอกนิอ ตฤกรก.ต.ร ่ีทาว.1
ปลิศยลุต ณรกยาน.2

นฒัวานจญากิริส ิตรยีกเงอกยาน.3
นีจพัท านจญากวาสงาน.4

ติณคงัอ นยีรเาม ากิธญากวาสงาน.5
ยพัรทญิรจเ ครรวสวกแวาสงาน.6

ณรรวุสีรต รทนิสกโยาน.7
ีดศงวุส ยัชญัวขยาน.8

มิจเลุจ รพุตจยาน.9
รากิสกอ้ืชเ ษฤกรกัจยาน.01
รากิสกอ้ืชเ  ีรกัจยาน.11

ีดิรป ีณุราจวาสงาน.21
คงรณน่ืช ์ิดกัศริจยาน.31

ทนนตนารกิว ยทิวนจเยาน.41
งาบซแ นฒัวยัชยาน.51
ดัลปษงพ ยัชญาชยาน.61

มางางส าดินาฐวาสงาน.71
ษกัรุนอ คงรณยาน.81

์ิดสัวสนชเิว    นนิรคชัณวาสงาน.91
ฐิรสเะรปงอท    นิรวฐฏัณวาสงาน.02

ยัชญุบนธ มตุยษิดยาน.12
งวลหยทพแ มอนถยาน.22

ง้ัลพคาน ธนัพงรทยาน.32
ทนนานตนิจะวทเ ลพศทยาน.42

ภาลกอเนตัริติฐ ยนไศัทยาน.52
ษกัทิพรติจพไ รกนธยาน.62
ทนนานายทุอ ยัชนธยาน.72

์ิธทิสุนาภะร ศงพนธยาน.82
ลพยชไ นฒัพนธยาน.92

ณษกัลงน พทเารธยาน.03
ีวทสใดสงจ  ยัชชัวธยาน.13
รตูสะรกฏาน ณุคพนยาน.23

มยินวกแ ลพฤนยาน.33
์ิดกัศญูรจนิส ลพวนยาน.43

ณภสโีลช ีวทฐันยาน.53
ฒุพงอท ลพฐันยาน.63
ามญุบ  รธชกงบวาสงาน.73

มุชะรปวกแ าชญับยาน.83

919 งยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส าญญปธนัพ สาภตฤก.ต.ร ่ีทาว.1
zHK 378 MA รคนาหมพทเงุรกงยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส  ษงวรคล    ณิสกยาน.2

919 งยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส งอนำทมวท านจญากงาน.3
5.001 MF ุยทิวรากยารดัจูผ  นิธยโทุมก ุธนัพรกัจยาน.4

ีนาตตป.จ รทนิรคนาลขงสยัลายทิวาหมุยทิวีนาถส งอทนผแกาม  าสิลาช วาสงาน.5
5.69MF ุยทิวรากยารดัจูผ  ์ิดกัศนวงส ชุนานธวาสงาน.6

57.99 MFรยีนเูจ ่ีชชรฟเนชมุชุยทิวีนาถส  ณราจิว นตจเะรปยาน.7
รตสาศรตษกเยลัายทิวาหม ุยทิวีนาถส  ลุกสมส    ติชิพยาน.8

วัรคบอรคยาขอืรคเิธินลูม  ลินีณม ีมศัรวาสงาน.9
 .zHM 5.09 .MF ดักำจ มอบ ทรามส ทัษิรบ  งยี่ทเจใ  ยัชนัว ยาน.01

นตัราผบุบ คงยญุบยาน.93
งอทนป ศงพมฐปยาน.04

งอืรเณรรวุส ะยปยาน.14
ลูกีรนโกุส มรปเยาน.24
นมุสะนช ติกะรปยาน.34

ทนนายินาธุราจ ์ิดกัศมยปเยาน.44
์ิดสัวสญุบ ฐษนเธศงพยาน.54
ฐษิดรมอ รพษงพยาน.64

นตัราญญุบ์ิดกัศ  รตกัพรพวาสงาน.74
ษศเนุข ลมิพรพวาสงาน.84

ลุกาญญิภอรพ ารทัภรพวาสงาน.94
ดทนุขบอช ฐษชเิพยาน.05

นตัรญิรจเยชิณาพ ลูบิพยาน.15
จิกาธมเิฒุวลุก  ณรรพวรพแวาสงาน.25

ยพิทยชไ นฤนรทัภยาน.35
งาชวับ คงชุภยาน.45

ขุสรพรตัฉยัช  าริฑณมวาสงาน.55
ธนัพมอจ ีรตนมยาน.65
งิทเรรบนตัร รกไศยยาน.75

ลุกิริสะนตัรรมอ นฒัวศยยาน.85
าลามวาข นจุรยาน.95

น็ยเนาบมอห มย่ีลเยาน.06
ีราน ษงพรวยาน.16

นิธยโะจรโ นตัรลไิวงาน.26
ลผหฬุริว นชรีวยาน.36

ดัวนุข  ษงพรีวยาน.46
ลุกรมอิตชโ ยัชิฒุวยาน.56

ทินสษงว ษงพิฒุวยาน.66
์ิดสัวสามรปเ ุธนัพิฒุวยาน.76

ขุสูยอ ธนัพาถสยาน.86
ีรศม็ตเ ทินสยาน.96

ะยีทเนัสมอห รวคมสยาน.07
.น.ร ลาวงักบาฉ  ิตาชมสีรตอืรเ่ีทาว.17

ทาสะรปรทนัจ ลพมสยาน.27
ทนิลิมุราจ  ธนัพมสยาน.37

ทนนาตจญบเ งัวหมสยาน.47
ษกัรุธนิพ ธุวารสยาน.57

ีมศัริตรยีกเ  ายณรรวสวาสงาน.67

ษงพะรีพ ติธาสยาน.77
ีดยใมสโ ลพิธทิสยาน.87

ลุกรวญิรจเงฮเ  จิกุสยาน.97
ทนนาธมเนตัร ยัชรพุสยาน.08

ยชิณาวขุส พาภุสยาน.18
ีดำขปูร าญญิภุสวาสงาน.28
ำ่ลกญุบ  าณรรวุสวาสงาน.38

ธนสบใ  ยทิวุสยาน.48
าธทุสมย่ีอเ านิวุสวาสงาน.58
ลุกานฒัวิวงส าภวาสเงาน.68

ยษุบีรศ รศิดอยาน.78
ณรรวุสีณม รพถรรอยาน.88

รกไรชพเลูกะรต รชัพรคัอยาน.98
งสยทไาลาม  นตัราภาอวาสงาน.09

ีดยทไ รพามุอวาสงาน.19
ำคมุพ มย่ีอเยาน.29

งอทงารป ณรสุนอยาน.39
สัรจงอืรเ ตฤภลพยาน.49

ขุสูยอ ลดารนยาน.59
ดิคงาช    ทนันษรรพวาสงาน.69

มสศงวีม ลดพนยาน.79
ีดยใมสโ ลพิธทิสยาน.89

รทนัจณรรวุส ลพะนธยาน.99
์ิดสัวสดอร  ิฒุวฐัณยาน.001

งอทมรพ รกิตินยาน.101
์ิดสัวสงสแ ชัวุนอยาน.201
์ิดสัวสนัพ ษงพรชัพยาน.301

ทินสษงว ษงพิฒุวยาน.401
 ีธยโีรศ  รทนิรกอเยาน.501
 งรแงอืรเ  ยาชศิลเยาน.601
 ราหงัจีม  ์ิดกัศรพยาน.701

 มางยาลพ   ณรภารชัพวาสงาน.801
 มางางส  าดินาฐวาสงาน.901
 มสศงวีม ลดพนยาน.011

 ีดววแ   ชดเรุสยาน.111
 ์ิดสัวสนัพ  ษงพรชัพยาน.211

 ะนฒัพ  ญัรจยาน.311
รตุบน็ยเ ยนไมโยาน.411

42 NNT นศัทรทโีนาถส ดักงัส
5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ

 ๆงาต ุยทิวีนาถส ดักงัส
5652 มคาลุต 01 ่ีทนัวลูมอขตดเปัอ
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ดักำจ าฟนาสทัษิรบ อกนอดงยีวเ รกลกวาสงาน.1
)นชาหม( ดักำจ ่ีมมรกแม็อเม็อเีจ ทัษิรบ  งวดงอท   ายนักวาสงาน.2

ดักำจ น่ัชิวลเทเ ีทน็อเราอ ทัษิรบ  รกาฏษิอ ทานปมักยาน.3
ดักำจ อโิดูตส ยีดเีม  ทัษิรบ ทนนารทนิวทเ ณุคิตติกยาน.4
ดักำจ ีวม็อเ ม้ัตนมเมโ ทัษิรบ  คานงอท    าฎชริจงาน.5

ดักำจ ยีดเีม สมแ รอตเสาม ทัษิรบ นตัริวรจขรว ลาวชัชยาน.6
ดักำจ จิกฐษรศเนาฐ ทัษิรบ  ะนฒัวชินว นฒัวยัชยาน.7

)คภโิรบูผอ่ืพเ( 6991 aidem retnI CM  นสแลคงม ยทิวตาชยาน.8
ดักำจ น่ัชคเินวิมมอครอตเนิอลอบลกโ ทัษิรบ ลุกตาชิภายิตฤก   วาดงวดวาสงาน.9

)นชาหม( ดักำจ ดนบแดอรบ ีทลปเปิรท ทัษิรบ  นตัรลผ  ตัทชตเยาน.01
ดักำจ ง่ิชชิลบัพ ต็นเรอตเนิอ สวิน ทัษิรบ ีรศงอผงดแ ดลกงรทยาน.11

ดักำจ อโิดรเ ้ีตินีรต ทัษิรบ  ีดีรศ รกนธวาสงาน.21
ยีดเีม อเ ีจ ม็อเ ทัษิรบ  ีดกัภิธพโ รทัภนธยาน.31
ดักำจ ่ีลิมฟแสวิน ทัษิรบ  รตุบลุก ชัวธยาน.41

ดักำจ น่ัชคเินวิมมอครอตเนิอลอบลกโ ทัษิรบ ลุกตาชิภายิตฤก  ยัชชัวธยาน.51
ดักำจ น่ัชิวรอตเนิอ ทัษิรบ  าภสโีรศ ลพะรีธยาน.61

ดักำจ)ยทไศทเะรป(สิวรอซเอโิดรเ รโทเ ีซีอีบ นิจรอวเ ทัษิรบ ีรศงอผงดแ ายฐันวาสงาน.71
ดักำจ อโิดูตส ยีดเีม  ทัษิรบ  รมอิมูภ ลพำนยาน.81

).กมุยทิว( ดักำจ รปโ้ีติวิทคอแ ทัษิรบ  ์ิธพโิลาป    ติสินยาน.91
ดักำจ ่ีลิมฟแสวิน ทัษิรบ ปลิศงุรำบ    ธนัพพมิพะรปวาสงาน.02

ดักำจ ดนลแยทไ ฟลไ ทัษิรบ  ีรศูช   ีรศาภะรปวาสงาน.12
ดักำจ สนัซ ดนอแ อเ ีว ทัษิรบ จิพรรสาสาอ รกัจนฒัพยาน.22

ดักำจ ้ีติวิทคอแ ซนาวดอแ ทัษิรบ จิกพรรสาสาอ ชดเนฒัพยาน.32
)นชาหม(ดักำจ สยีดเีม ฟออ ยีดเีม ทัษิรบ  งุมำค   ติจรยีพเวาสงาน.42

ดักำจ าพรูบีวีท ทัษิรบ งอทงวพขงัส  รพารทัภวาสงาน.52
ดักำจ น่ัชกัดรปโ ตอ็นปอ็ทีวีท ทัษิรบ รตสาศรีธาชีรป  ยัชตนม.ต.ร ่ีทาว.62

eviL MG จพเ  ธนัพมอจ ีรตนมยาน.72
 ดักำจ งัจ ีดดิค ทัษิรบ ลุกสีรศงรำธ าดลมเวาสงาน.82
ดกัำจ ยีดเีม G&J ทัษิรบ  ตัรยัช ฐัณทาวยาน.92

).กมุยทิว( ดักำจ รปโ้ีติวิทคอแ ทัษิรบ  ูจคาน    ารติจิวงาน.03
ดักำจ ่ีลิมฟแสวิน ทัษิรบ  ีรศขุส นจรโิวยาน.13
ดักำจ ่ีลิมฟแสวิน ทัษิรบ  น่ืชรติจ ยัชิฒุวยาน.23

 ยีดเีมิตลัม ีพ รอวเาพเ ทัษิรบ ณรภารชพาฑุจ ยสัวรศยาน.33
ีรุบะรส ดักำจ ล้ิบเคเ ีวีทีพ ทัษิรบ  ดอรยพัรท รพาถสยาน.43

ดักำจ ฟโนิอิราน ทัษิรบ  ยัชอืล ์ิธทฤมสยาน.53
ดักำจ ยีดเีม มทไอเ ทัษิรบ  ทนนามิล าติรสวาสงาน.63
ดักำจ ยีดเีม อเีจม็อเ ทัษิรบ  มรรธบงส รพิริสวาสงาน.73

นลไนออ  งคกัรน่ัม ิตาชุสยาน.83
ดักำจ ่ีราทนมเ วิคคอ็ด ามารนโาพ ทัษิรบ  ูจงัวะฮ  รพิธทุสยาน.93

ดักำจ สนัซ ดนอแ อเ ีว ทัษิรบ  ญิรจเงัวห ยลศิพุสยาน.04
ดักำจ สนัซ ดนอแ อเ ีว ทัษิรบ  วกแนสแ ยัชรุสยาน.14

ดักำจ งัจ ีดดิค ทัษิรบ  ีดขงัสูยอ  ีณรรวุสวาสงาน.24
)ฐัรยทไอืรคเนใ( ดักำจ 3 ีจีซ ดนรทเ ทัษิรบ  ลผญิรจเ  าภสโวาสงาน.34

).กมุยทิว( ดักำจ รปโ้ีติวิทคอแ ทัษิรบ ชารมรพนจเ ์ิธทิสิภอยาน.44
LLA PC  ีวาก ารศิรอวาสงาน.54

ดักำจ าพรูบีวีท ทัษิรบ  นัยขศทเ    านสงัอวาสงาน.64
ดักำจ สนัซ ดนอแ อเ ีว ทัษิรบ จิพรรสาสาอ ธุวาฎษัอยาน.74

าภสฐัรุยทิวีนาถส ชวเ์ิดกัศรชัว    ยณัวาลิววาสงาน.11
ีรุบทนัจ.จ ม็อเฟอเ 610 .อ.ท ุยทิวีนาถส  ิตชโทนิอ ิตาชมสยาน.21

5.69 MF ุยทิวรากยารดัจูผ  อ้ืชเกัร         นปุสยาน.31
รตสาศรตษกเยัลายทิวาหม ุยทิวีนาถส รพติถสศงว   รพยรีุสวาสงาน.41

919 งยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส  งอทีษาร  าญรสโวาสงาน.51
919 งยีสเยาจะรกุยทิวีนาถส  งิทเรรบนตัร  นทเุอยาน.61

รฎษารนทแูผาภส รากิธาขลเนางกันำส าภสฐัรนศัทรทโุยทิวีนาถส  ยัชงวด นตัรรไุอวาสงาน.71
ีรุบณรรพุสุยทิวีนาถส   ษงวนาสะรป ทันธยาน.81
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ายฉไมุพ รพกนกวาสงาน.1
ีดิธทุส รกกนกวาสงาน.2
นตัริพ ลมกยาน.3

ชุนูยอ ลมกยาน.4
นปีม    ณรรวลมกวาสงาน.5

รตนเรทนัจ รชัวลมกยาน.6
 ถานยันิภอ    รากิณรรกงาน.7
วกแงอทะรส รติจงอรกวาสงาน.8

ีมกาม  งุรกยาน.9
 ีมศัรณุรอ  าณุรกงาน.01

์ิธทฤีม ชฤกยาน.11
มอเนาป รกิตฤกยาน.21

ยชิณวนจรโงุร าณษฤกงาน.31
ญ็พเนจญาก าณษฤกวาสงาน.41
คงวีรตนม ธนัพีวกยาน.51

คงรติจ พภงอกยาน.61
ณภสโนฒัวศงว นาวงักยาน.71

นิงเยอน ทานปมักยาน.81
ยลฉเญุบ    ลพำกยาน.91
ลุกีรศยุก ลมกง่ิกวาสงาน.02
ศงวิพลีศ ิตติกยาน.12
ษงพาดาธ  ิตติกยาน.22

ชิณาพศงวิตติก รกิตติกวาสงาน.32
งอ่ืขเนาจ  ศงพิตติกยาน.42
นตัรรชพเ ์ิดกัศิตติกยาน.52
ลุกิตนัสนุจ ์ิดกัศิตติกยาน.62

นฒัวานจญากิริส รกไงยีรกเยาน.72
ศงวศิรป   าตวกแวาสงาน.82

รศยาส ยทิวรกไยาน.92
ลุกฐิรสเะรป าฐษินขงาน.03

งอืมเดอย กนชญัวขงาน.13
ธนัพฬาก ยัชญัวขยาน.23

 ฐษอโมอเ  นอืรเญัวขวาสงาน.33
นฒัวิภอิธทุส    ยัทหญัวขวาสงาน.43

จใงจ ์ิดกัศงคยาน.53
นัวมาย งึนคยาน.63

นามสิธทิส  ญูนำคยาน.73
าภะรปิธทุส นศัทมางวาสงาน.83

ายทิวุนาภรคัอ าญญิรจวาสงาน.93
อืสเมุพ ายิรจวาสงาน.04

บัดะรปรช็พเ มอจยาน.14
พไะรปรช็พเ ลพมอจยาน.24
ยลูบาณุถ ณษฤกรกัจยาน.34

ง่ึพยพัรท ณษฤกรกัจยาน.44
ุธนัพีราว ิดรรพรกัจยาน54

ิรนัทาน ธนัพรกัจยาน64
ขแญ็พเ พภรกัจยาน74

นาพูภมช านทนัจงาน.84
ิฒุวาชดเ ามทนัจงาน.94
งอทมหไ   ณรรวุราจวาสงาน.05
ณรรวุสวิผ    ณรรวุราจวาสงาน.15

มุพมไกอด ลพิตติจยาน.25
นฒัพิพวศิว   ธนัพิตติจวาสงาน.35

ยัชิวงสแอก าดลรติจวาสงาน.45
ญุบอจ านตนิจวาสงาน.55

ลุกสนฒัวอก าภาตนิจวาสงาน.65
มารอยอลพ ชดเริจยาน.75

ยพัรทมสะรป ณรรวริจวาสงาน.85
งิรเำสงอห  ะริจยาน.95

ฑณัภิรบนัต  ณรภาริจวาสงาน.06
าชะรปนวแ  ณรภาริจวาสงาน.16

ญิรจเศาก ุยาริจวาสงาน.26
นวสำค าดิธรีจวาสงาน.36
งอท์ิธพโ ณรรวรีจวาสงาน.46

รจำกนฒัวิธทุส ยพิทาฑุจงาน.56
มคมตแ    ณรภาฬุจวาสงาน.66
าญญปะรุป ยัชรตัฉยาน.76

กามญุบ นฒัพรตัฉยาน.86
ิริสนศัทยป มศัรรตัฉวาสงาน.96

ยัลามดอย ยัชมิลฉเยาน.07
ลคงมิริศ ีรศมลิฉเวาสงาน.17

กุตงค วยลีฉเยาน.27
ยัชนฒัวาผเ    ตนากกนชวาสงาน.37
ลุกายยัศกโายิติก รพมไชวาสงาน.47

ง็พเงอล รกยชยาน.57
ตนมงค   ณรธนิยชวาสงาน.67
งาวสงสแ  ยยัลชชัชวาสงาน.77

ยัชรทนิอ  นตัรยัชยาน.87
ยาลว้ิง คงรณญาชยาน.97
จใมอนถ คงนทิตาชยาน.08

มสนชเ ีลาชยาน.18
ยัทฤห ะนชนิชยาน.28
มยินติจ    บิชยาน.38
ภาลวไงค าชุณษิชวาสงาน.48
ดาผลด นฑณมิตุชวาสงาน.58
รไุองอืรเ รพมุชยาน.68
บยีทเญุบ  รกลีุชวาสงาน.78
 ขุสงอท  ญาชงิชเยาน.88
ีดขุสำค ์ิธทิสยชไยาน.98

ะรชัวะฏฏัอ ยัชิติฐยาน.09
ธนพินาลหเ ธนัพิติฐยาน.19

คหิวรพไ ธนัพิติฐยาน.29
ิตปงุร    ิมูภิติฐยาน.39
มรปเขุส ามิติฐวาสงาน.49

ณรรวุสยาข  ามิติฐวาสงาน.59
96.นางสาวณฎา  ผลสด

ตูสณรรก ลพฐฏัณยาน.79
มยินมยแ  ชุนาฐฏัณวาสงาน.89
ยทไรทนัจ    ตนากฐัณวาสงาน.99

รพญิรจเติขิล  ณรภาชฐัณวาสงาน.001
คานงอท    รทัภาชิณวาสงาน.101
์ิดสัวสาหมกอเ ยันดยาน.201

ญิรจเาภอโ ิตัณยันดยาน.301
ีดรากงรต ทฒัพุนดยาน.401
าญญปิธทฤ คงรดยาน.501

มรรธนใยัทฤน่ืช ีณุรดวาสงาน.601
จในป ำคงวดยาน.701

ะกขกัราหม จใงวดงาน.801
ลาบวับ    รพาราดวาสงาน.901
วกแง่ึพ    รทนิราดวาสงาน.011

ลุกนฒัวอห   รทนิราดวาสงาน.111
ขุสญิรจเงอท คงรำดยาน.211

ณุคมรรธ กรเิดยาน.311
วิชงอท ษงพฐษิดยาน.411

งนำจวกแ ติสุดยาน.511
ฐษิดะรปวัพ ติสุดยาน.611

าลกน่ืมห ตนพชดเยาน.711
นิสยพัรทงคน่ัม นัวะตยาน.811

 งอทน่ัจ   จในอืตเวาสงาน.911
ลพุตกเนออ มอนถยาน.021

ยพัรทมส   งิกถเยาน.121
ฎันรกษบโ ิมูภงรทยาน.221

123.นายทศพล โอมานนท
ลผ์ิธทฤมัสยัช ลพศทยาน.421

ทนนาถสอโ   ศามพพิทวาสงาน.521
ลุกีราองยีรกเ ยลัวพิทวาสงาน.621
นสาวาผปุบ รพาพิทวาสงาน.721
น่ืชณมหารพ  ์ิธทฤวทเยาน.821
ลุกุตกเลมิพ รกนธยาน.921

ก็จเมอลก ณรภนธวาสงาน.031
ฐิรสเะรป ฐัรนธยาน.131

ศงวีวททัม รตัวนธยาน.231
งสแงาวส ปิธานธกอเนัพ.331

 ศงวารทนุส ยัชชัวธยาน.431
ศงพูช   นตัราญญัธวาสงาน.531

ดทนุขมน ิตาชรีธยาน.631
ธนัพมลิฉเ   ทนันรีธวาสงาน.731

รทนิระวีส  นฒัวรีธยาน.831
จิกญิรจเจใขุส   ณษกัลงนวาสงาน.931

ลูกะรตม่ิรเ ษกัทิพีทนยาน.041
งอนำทูร  ลดพนยาน.141

ะรสิอนชลวมอ่ืส - รากยารดัจกัน
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ทายะรุม รพพนยาน.241
ลผิรูภ นตัรพนยาน.341

งอนำทูร   นตัรพนยาน.441
งตแดาลฉ จุรพนยาน.541

ญโญิภจิกนฒัว รกสัภนงาน.641
์ิธทิสะรปรศ าภนวาสงาน.741

ณรรวยวไ ษงพารนยาน.841
ีละมะจ   รทรทนิรนวาสงาน.941

150.นายนฤพล พลเพชร
รกไงยีรกเาญชัรปลมฤนวาสงาน.151
ลาศพไศิลเิตติก รพวนวาสงาน.251

ณุรอษงว นตัรวนวาสงาน.351
ลูกะรตม้ิล ชุนงอนวาสงาน.451

ิตชโญัริหนตัร รสัภนทนันวาสงาน.551
รทนัจ์ิธพโ   ยลัวทนันวาสงาน.651
ปีทะรปงสแง้ัต ์ิธทิสิวทนันยาน.751

วกแำค ายิทนันวาสงาน.851
กอนง่ิก นฒัวธนันยาน.951
บใงอท งอทบันวาสงาน.061
ีฮิลอซ    ถานยาน.161
ูชญุบ คชโำนยาน.261

รวาถนตัร   ทนันาชินวาสงาน.361
งจแงาวส ายตินวาสงาน.461

ง้ิลกำข ลุกิตินยาน.561
ำขนูพ นศัทินยาน.661
นิทอืจเ     นศัทินยาน.761

ิตชโงอช รตสาศิธินยาน.861
ญิรจเิริศมรรธ  ยลัวารินวาสงาน.961

ีดวิผาผ ฎานชุนวาสงาน.071
ศงวลุกรตนเวกแกนชรตนเวาสงาน.171

นปอ้ืต  าภนรตนเวาสงาน.271
ณรรวุสษงพ  รพแอ้ืนเวาสงาน.371

งอผณรรวุส คงยรรบยาน.471
ะคานลิน ษกัริรบยาน.571

าทนุล    ติฑณับยาน.671
ยทไน่ิถขุส ดอยญุบยาน.771

ลุกายสไ์ิธพโนต อ้ือเญุบยาน.871
ลาศิพีรตนม คงารวยณุบงาน.971

นทนันิตชโ  รพายณุบวาสงาน.081
มางนวลก็ลเ าพรูบยาน.181

ลุกชิณวราฬอโฐฏัณจญบเวาสงาน.281
์ิธทิสรว ศามจญบงาน.381

นิมยุจ    ศามจญบเวาสงาน.481
185.นางเบญจวรรณ นามคง

ยวชยัช ณาภิฎปยาน.681
ญิรจเาภอโ าญญิฏปยาน.781
ิตาชกิสว    ิตัวิฏปยาน.881
ปลิศษกเ าดดันปวาสงาน.981
นปนาป  ณรรวรปวาสงาน.091

ยชินาพดิชเ  นวทะรปยาน.191
ำคงอทูภ   นจพะรปยาน.291
งอทมดุอ  ธนพะรปยาน.391

ลผชินาพษกัรุนอ รสัภะรปยาน.491
งผีรศ   ณรภาภะรปวาสงาน.591

รมาจงอฟ ิตัวะรปยาน.691
ราทมโรรก คงสะรปยาน.791

งาบำค ยัช์ิธทิสะรปยาน.891
นตัรานสวเ  ดัยหะรปงาน.991
นิงเ์ิธพโ   ีณาญชัรปวาสงาน.002

กึทนัจงอก  ญญิรปงาน.102
ยชินยชไ ตุณิรปวาสงาน.202

ลมก ลพาชีรปยาน.302
าษคโรตุบ  รพายีรปวาสงาน.402

าทีส ยัชหฬุรปยาน.502
ะรีฏากเ รพจญปยาน.602

นิทีทาพ  กนชนาปวาสงาน.702
ชวเยชไ ญชัราปวาสงาน.802

ยพัรทมยแ ฐัรีลาปวาสงาน.902
ดวรกกคโราก  รตัฉะยปวาสงาน.012
ฐิรสเะรปยีจเ  ากิรฑณุปวาสงาน.112
รดนัริน์ิธทิสิภอ คชโจ็ดผเยาน.212

ลุกสษกฤพำท รธษงพยาน.312
ธนัพยลุดอีรศ รธษงพยาน.412

ีรศาดนิจ  นฒัพิพษงพยาน.512
วกแกุส ์ิดกัศษงพยาน.612
ีรศ์ิธพโ นจพยาน.712
ีลาสญุบ    มนพยาน.812

น้ัมหงอท   นตัรานพวาสงาน.912
นหวาด าดินพวาสงาน.022
ง่ิมูภมช ยพิทรพวาสงาน.122

์ิธทิสลพ  ยพิทรพวาสงาน.222
ชดเรวริชว พทเรพยาน.322

ศงพนฒัพ  ณรรพรพวาสงาน.422
รพิฒุวารติจ  าพิทณรรพวาสงาน.522

นตัรศทีลห าษิรรรพงาน.622
ลุกส์ิดกัศรตนย   ศลิเรพยาน.722

ทนนาทนัต ตนันอรพยาน.822
ยนเนัวะรป ยัทฤอพวาสงาน.922

ยทิวารทัภทนัน ณรรพรชัพงาน.032
ิริศคาน ารชัพวาสงาน.132
ีรศมารอ  ารชัพวาสงาน.232

ทนนานธทัพาอ รทนิรชัพวาสงาน.332
นิธยโฐิสิพง้ัต ีรชัพวาสงาน.432
ษศเิวนสแ  ากินธญชิพวาสงาน.532

ลวรศม้ิย ยัชิพยาน.632
ขุสาผงอท  ทนันาชิพวาสงาน.732

ีรตนัพ ฐษชเิพยาน.832
มชาลุต    ณรากจินิพยาน.932

นตัรมรรธยพิทาญชพมิพวาสงาน.042
ลุกงากงยีชเ าดชิพพมิพยาน.142
ญาหรูยะรป ยัชุณษิพยาน.242

์ิธทุสิพยกาพพรรส าดรีพวาสงาน.342
ยทิวฐิรสเะรป ยทิวรีพยาน.442

รทนัจบัร ษงพิฒุพยาน.542
นตัรชค รช็พเยาน.642

านธนิสยทิว  นตัรรชพเวาสงาน.742
ธนัพนศัท  าภุสรชพเวาสงาน.842

ยัทนโฒัพิพ รพญ็พเวาสงาน.942
ง็พเศิพ ีรศญ็พเวาสงาน.052

ษกัรธนคุส  าภสโญ็พเวาสงาน.152
 มยแรทนัจ ยรูทพไยาน.252
รตคโะยาส ชัรพไยาน.352
ายชไรกงัม ลาศพไยาน.452
มษกเมาง    จินคัภวาสงาน.552
ลุกสภสโรทัภ ีรทัภวาสงาน.652

นัยขศทเ ุณาภยาน.752
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งอทีรศ รกธทุยยาน.872

นิธยโะรีวศงว  านธทุยยาน.972
ยชไิพษกฤ   ทนันวุยวาสงาน.082

ขุสลคงมริถส   รติจน็ยเวาสงาน.182
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สันพนอด าฎชัรวาสงาน.582
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ทายะรุม รพพนยาน.241
ลผิรูภ นตัรพนยาน.341

งอนำทูร   นตัรพนยาน.441
งตแดาลฉ จุรพนยาน.541

ญโญิภจิกนฒัว รกสัภนงาน.641
์ิธทิสะรปรศ าภนวาสงาน.741

ณรรวยวไ ษงพารนยาน.841
ีละมะจ   รทรทนิรนวาสงาน.941

150.นายนฤพล พลเพชร
รกไงยีรกเาญชัรปลมฤนวาสงาน.151
ลาศพไศิลเิตติก รพวนวาสงาน.251

ณุรอษงว นตัรวนวาสงาน.351
ลูกะรตม้ิล ชุนงอนวาสงาน.451

ิตชโญัริหนตัร รสัภนทนันวาสงาน.551
รทนัจ์ิธพโ   ยลัวทนันวาสงาน.651
ปีทะรปงสแง้ัต ์ิธทิสิวทนันยาน.751

วกแำค ายิทนันวาสงาน.851
กอนง่ิก นฒัวธนันยาน.951
บใงอท งอทบันวาสงาน.061
ีฮิลอซ    ถานยาน.161
ูชญุบ คชโำนยาน.261

รวาถนตัร   ทนันาชินวาสงาน.361
งจแงาวส ายตินวาสงาน.461

ง้ิลกำข ลุกิตินยาน.561
ำขนูพ นศัทินยาน.661
นิทอืจเ     นศัทินยาน.761

ิตชโงอช รตสาศิธินยาน.861
ญิรจเิริศมรรธ  ยลัวารินวาสงาน.961

ีดวิผาผ ฎานชุนวาสงาน.071
ศงวลุกรตนเวกแกนชรตนเวาสงาน.171

นปอ้ืต  าภนรตนเวาสงาน.271
ณรรวุสษงพ  รพแอ้ืนเวาสงาน.371

งอผณรรวุส คงยรรบยาน.471
ะคานลิน ษกัริรบยาน.571

าทนุล    ติฑณับยาน.671
ยทไน่ิถขุส ดอยญุบยาน.771

ลุกายสไ์ิธพโนต อ้ือเญุบยาน.871
ลาศิพีรตนม คงารวยณุบงาน.971

นทนันิตชโ  รพายณุบวาสงาน.081
มางนวลก็ลเ าพรูบยาน.181

ลุกชิณวราฬอโฐฏัณจญบเวาสงาน.281
์ิธทิสรว ศามจญบงาน.381

นิมยุจ    ศามจญบเวาสงาน.481
185.นางเบญจวรรณ นามคง

ยวชยัช ณาภิฎปยาน.681
ญิรจเาภอโ าญญิฏปยาน.781
ิตาชกิสว    ิตัวิฏปยาน.881
ปลิศษกเ าดดันปวาสงาน.981
นปนาป  ณรรวรปวาสงาน.091

ยชินาพดิชเ  นวทะรปยาน.191
ำคงอทูภ   นจพะรปยาน.291
งอทมดุอ  ธนพะรปยาน.391

ลผชินาพษกัรุนอ รสัภะรปยาน.491
งผีรศ   ณรภาภะรปวาสงาน.591

รมาจงอฟ ิตัวะรปยาน.691
ราทมโรรก คงสะรปยาน.791

งาบำค ยัช์ิธทิสะรปยาน.891
นตัรานสวเ  ดัยหะรปงาน.991
นิงเ์ิธพโ   ีณาญชัรปวาสงาน.002

กึทนัจงอก  ญญิรปงาน.102
ยชินยชไ ตุณิรปวาสงาน.202

ลมก ลพาชีรปยาน.302
าษคโรตุบ  รพายีรปวาสงาน.402

าทีส ยัชหฬุรปยาน.502
ะรีฏากเ รพจญปยาน.602

นิทีทาพ  กนชนาปวาสงาน.702
ชวเยชไ ญชัราปวาสงาน.802

ยพัรทมยแ ฐัรีลาปวาสงาน.902
ดวรกกคโราก  รตัฉะยปวาสงาน.012
ฐิรสเะรปยีจเ  ากิรฑณุปวาสงาน.112
รดนัริน์ิธทิสิภอ คชโจ็ดผเยาน.212

ลุกสษกฤพำท รธษงพยาน.312
ธนัพยลุดอีรศ รธษงพยาน.412

ีรศาดนิจ  นฒัพิพษงพยาน.512
วกแกุส ์ิดกัศษงพยาน.612
ีรศ์ิธพโ นจพยาน.712
ีลาสญุบ    มนพยาน.812

น้ัมหงอท   นตัรานพวาสงาน.912
นหวาด าดินพวาสงาน.022
ง่ิมูภมช ยพิทรพวาสงาน.122

์ิธทิสลพ  ยพิทรพวาสงาน.222
ชดเรวริชว พทเรพยาน.322

ศงพนฒัพ  ณรรพรพวาสงาน.422
รพิฒุวารติจ  าพิทณรรพวาสงาน.522

นตัรศทีลห าษิรรรพงาน.622
ลุกส์ิดกัศรตนย   ศลิเรพยาน.722

ทนนาทนัต ตนันอรพยาน.822
ยนเนัวะรป ยัทฤอพวาสงาน.922

ยทิวารทัภทนัน ณรรพรชัพงาน.032
ิริศคาน ารชัพวาสงาน.132
ีรศมารอ  ารชัพวาสงาน.232

ทนนานธทัพาอ รทนิรชัพวาสงาน.332
นิธยโฐิสิพง้ัต ีรชัพวาสงาน.432
ษศเิวนสแ  ากินธญชิพวาสงาน.532

ลวรศม้ิย ยัชิพยาน.632
ขุสาผงอท  ทนันาชิพวาสงาน.732

ีรตนัพ ฐษชเิพยาน.832
มชาลุต    ณรากจินิพยาน.932

นตัรมรรธยพิทาญชพมิพวาสงาน.042
ลุกงากงยีชเ าดชิพพมิพยาน.142
ญาหรูยะรป ยัชุณษิพยาน.242

์ิธทุสิพยกาพพรรส าดรีพวาสงาน.342
ยทิวฐิรสเะรป ยทิวรีพยาน.442

รทนัจบัร ษงพิฒุพยาน.542
นตัรชค รช็พเยาน.642

านธนิสยทิว  นตัรรชพเวาสงาน.742
ธนัพนศัท  าภุสรชพเวาสงาน.842

ยัทนโฒัพิพ รพญ็พเวาสงาน.942
ง็พเศิพ ีรศญ็พเวาสงาน.052

ษกัรธนคุส  าภสโญ็พเวาสงาน.152
 มยแรทนัจ ยรูทพไยาน.252
รตคโะยาส ชัรพไยาน.352
ายชไรกงัม ลาศพไยาน.452
มษกเมาง    จินคัภวาสงาน.552
ลุกสภสโรทัภ ีรทัภวาสงาน.652

นัยขศทเ ุณาภยาน.752
ง่ิมญุบ ศงพุนาภยาน.852

 ทนนาถสอโ  ีดวาภวาสงาน.952
ณรรวุสานศัท ากิวาภงาน.062
ลุกิทนนมรรธ  ีณิวาภวาสงาน.162

ชิณวตุห รกสาภยาน.262
งสธไงพแ ญโญิภยาน.362

์ิธทิสะรปณุค   าญยมริภวาสงาน.462
ีสมาสงอทษงห นาฐูภยาน.562

ยีนุส ศบเูภยาน.662
267.นายมงคล   บางประภา

 านฒัวีรศมดุอ าชิฑณมวาสงาน.862
ศิลเทนัจ   ีณิวสันมวาสงาน.962

มดุออืสเ ศรเุยมวาสงาน.072
ศงวาหีรศ  ีรชัมวาสงาน.172
ลูกะรตีมญุบ ากิลลัมวาสงาน.272

รทัภรคัอรทนัจ พนามยาน.372
ขุสีมงจแ ขุสีมวาสงาน.472

ญโญปนจญาก ธทุยงยยาน.572
งิทเรรบนตัร   รกไศยยาน.672

รากราส ์ิดกัศิตศยยาน.772
งอทีรศ รกธทุยยาน.872

นิธยโะรีวศงว  านธทุยยาน.972
ยชไิพษกฤ   ทนันวุยวาสงาน.082

ขุสลคงมริถส   รติจน็ยเวาสงาน.182
ำขมค   ธนคุสสรวาสงาน.282

ลผริิศณรรพ กนชกัรวาสงาน.382
ชินาวาลหเ  ลพชชัรยาน.482

สันพนอด าฎชัรวาสงาน.582
ค็ชเ ะตชัรยาน.682

ะทนักงยีชเ  าภินชัรวาสงาน.782
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นาพงอืมเอ้ืชเ ศมเารยาน.982
ธนัขมรรธ นจรโงุรยาน.092

ิฒุวยชไถรรอ นจรโงุรยาน.192
ยัชมรพ รกไิธทฤยาน.292

งพแรทนิอ   นจญากยัทฤงาน.392
ศทเงวม รพยัทฤวาสงาน.492

ดุมะกงอก  ณรรพาดลวาสงาน.592
รตัฉตวศเ าดดัลงาน.692
งาลกาลคเ ติขิลยาน.792
ยตินรษกัอ ศิลเยาน.892
นวสาน    ณรภาริชววาสงาน.992

ธนัพุราจ าญญักรวงาน.003
ีรศปเ ฐษชเรวยาน.103

ฐษชเวศัอ  รพณรรววาสงาน.203
ลุกยัชงอืลหเ ารววาสงาน.303

ชุนง๋ิจ   ลมการววาสงาน.403
งอทงสแ ์ิธทิสารวยาน.503
ง่ัลปวกแ ีลารศิรวงาน.603

ยพิทขลเ   าดุสณุรววาสงาน.703
ณรรวุสราส ตนัสวยาน.803
รทนัจงสแ ตนัสวยาน.903

ยัทุนปมิล ุสวยาน.013
งดรชพเ คงรชัวยาน.113
ยัชงคีลาส ะรชัวยาน.213
งอปำค  ณรภารชัววาสงาน.313
ีรหะขนัส รทนิรชัวยาน.413
ลผิริศลมิพ านฒัวยาน.513

ลผรทนัจ านฒัวยาน.613
พีชงคจิก ีดนัววาสงาน.713
ศงวสัรจ ยีนทนัววาสงาน.813

งาลกงจ รกิวยาน.913
ศงวีนาธรว ยัชิวยาน.023

ยอรบยีรเ  รยีชเิวยาน.123
รช็พเบอกะรป ายทิวยาน.223

นืยง่ิย มย่ีลเนิวยาน.323
ชดเงวลห   ณรรวาภิววาสงาน.423

กึราจาจเ ิตุมิวยาน.523
ญาหาญญัธ นจรโิวยาน.623
รทนิอำ่ฉ นจรโิวยาน.723

 รตุบคโชดเ    นจรโิวยาน.823
อ้ืชเามจใ นฒัวิวยาน.923
ญิรจเงาวส ายลัศิววาสงาน.033

ิฒุว  พทเรีวยาน.133
ดาอะสงัว  รพรีววาสงาน.233
นตัรารช ะรีวยาน.333

ยอนง่ัท ษงพะรีวยาน.433
รตุบารทนัจ าดิธุววาสงาน.533

ณรรวุสีรศ นจรโวไยาน.633
ญิรจเม้ิย นฒัพิณศยาน.733

รตนเรชัว ยณัรศยาน.833
งรทมส ยัลิวีรศวาสงาน.933

านีรศ ลพศศยาน.043
รกาลผ รธิศศวาสงาน.143

รกาญญปยพิท   รธิศศวาสงาน.243
มางงสแ ยัช์ิดกัศยาน.343
คัภิฒฤพ ยัช์ิดกัศยาน.443
 ยลาวชัช ์ิธทิส์ิดกัศยาน.543

ปลิศบัดะรป ์ิธทิส์ิดกัศยาน.643
งสขุส นพภรกัศยาน.743

ษกัรานวุฬวเ รทนิรกัศยาน.843
ลุกสกนอเรวบ ทนันิริศวาสงาน.943

ณุคิธทุสิว ถานิริศวาสงาน.053
วกแูนห ศงพิริศยาน.153

าฐษรศเญุบ าภิริศวาสงาน.253
ะนชยชไ นตัริริศวาสงาน.353

นตัรตนันอ นตัริริศวาสงาน.453
คานนุบ   ยัชิธทุศยาน.553

ยโาทุอ   ีดวทนันุศวาสงาน.653
ยัชลผตฤก  ยัชภุศยาน.753

นมเกโนตัรารษุบ นตัรภุศวาสงาน.853
์ิดกัศีวะรานธทุย นตัรภุศวาสงาน.953

นุราณณัวุส  ณษกลัภุศงาน.063
วกแงค ญชิวภุศยาน.163

ษงพาลิศ    ชดเลกสยาน.263
านตจเีม  รพาถสวาสงาน.363

ีดุกุส    ณรภาติถสวาสงาน.463
ำ้กง่ิก  ายธนสยาน.563

นาพูภมช ิตรยีกเมสยาน.663
งอทนาพ ิตรยีกเมสยาน.763

ณรรบณรรวุส ยัชมสยาน.863
369.นายสมชาย แสวงการ

ยัชงอ่ืนเ ชดเมสยาน.073
ยลัามดิกเ ญชารปมสยาน.173
ดอลปญุบ ศงพมสยาน.273

ยัชงธนตัระชดเ ษงพมสยาน.373
์ิธทิสะรปณุค รพมสยาน.473

ตโนันะป  ีดฤมสวาสงาน.573
งาชดันถ ์ิดกัศมสยาน.673

บลรซไ ลุกสมสยาน.773
หงิสลมกโ   ามสยาน.873
รากหสบืส ์ิธทิมสยาน.973

งวดำค ฐัรมายสยาน.083
์ิดสัวสิริศ ิริสพรรสยาน.183

ตนัสลมกุส   ณษกลัรีรสวาสงาน.283
ยอนงยีชเ ีลวสวาสงาน.383

นฒัวีนสเนธ   านิสสวาสงาน.483
วกแงสแ ิตนัสยาน.583

ลพจญบเปฤน ธนัพมัสยาน.683

งย้ลีกเกุส ธนัพมัสยาน.783
นิงเงสแ ีรติวาสวาสงาน.883
ิฒุวิริศ ีรติวาสงาน.983
นออศงว ญารำสงาน.093

391.นายสำราญ รอดเพชร
ทโรตัฉ    ญารำสยาน.293

ิฒุวะนามศงพ ยัชิธทิสยาน.393
งสแงิสรตนเ ยาชิธทิสยาน.493

รตุบงุดผ  ษงพิริสยาน.593
ายธุยอ ณ ศงวะกลาป รพิริสวาสงาน.693

บเซแ นตัริริสวาสงาน.793
กึทนัจอบ ยทิวิริสยาน.893

ยัชลูกะรตนฒัพ รธีริสวาสงาน.993
รากานมถโ   รพาวิสวาสงาน.004
ีษาภยชไ  าญญักุสวาสงาน.104

นลกาม  าญญักุสวาสงาน.204
ฐิรสเะรปาลห  ายนักุสวาสงาน.304

นฒัพุราจ  ารติจุสวาสงาน.404
กิสูมญุบ   ารติจุสวาสงาน.504
าดนิจงวม าดาชุสวาสงาน.604
คานญุบนิช  ิตาชุสยาน.704

มุคษิด ฐษชเุสยาน.804
นตัราดุสนตัร  นตัราดุสวาสงาน.904

ตโหงิสษงพ นตัราดุสวาสงาน.014
ีรศปเ ตตขเตุสยาน.114
จใงอลค พทเุสยาน.214

รตุบารทนัจ  าดิธุสวาสงาน.314
 าดรตุบมหใ  รทนุสวาสงาน.414

ณรรวงอท าสินุสงาน.514
ลคงมนตัราญญัก ยีนุสวาสงาน.614

ามวกแ ีณารปุสวาสงาน.714
พไำอนจรโนจเ  ีณาปุสวาสงาน.814

กึนมสนอส นจพุสยาน.914
ถสบโมหรพ ีรชัพุสวาสงาน.024

ลีศตติจง้ัต   ณษกัลาภุสวาสงาน.124
ญุบจใ  ธมเุสยาน.224

มยปเญุบ  าชรุสยาน.324
นฒัวิววกแ  ฐษชเรุสยาน.424

์ิดสัวสิริศ ชดเรุสยาน.524
ยัชงรทติขิล ษงพรุสยาน.624

รคนคาน ลพรุสยาน.724
าพมิพ  ลพรุสยาน.824
ยโุยาอ ์ิดกัศรุสยาน.924

ลุกิตติกีมศัร ์ิธทิสรุสยาน.034
นาปงอทนิอ    ชัรุสยาน.134

รากุตจ รทนิรุสยาน.234
ีราน ยทิวุสยาน.334
คานนุบ จ็ดสเยาน.434
ญิรจเนุอ ีรสเยาน.534
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ีลาสนจญาก  ณษกัลวาสเวาสงาน.634
ตโง่ัช  ณษกัลวาสเวาสงาน.734
ษกัรารธูภ ์ิดกัศวาสเยาน.834

ขไวับ ชุนง่ึนหวาสงาน.934
ีลมโณรรว ยณัรหยาน.044

ีดกัภิธพโ นันชทฤหงาน.144
ีรศนวอ ์ิดกัศิดอยาน.244

นออมหรพ ยลุดอยาน.344
มาคตขเ  ยลุดอยาน.444

ำคาอ าชุนอยาน.544
ำคน่ิอ พทเุนอยาน.644
ญิรจเงค นฒัวุนอยาน.744
ะนชิริศ าญญิภองาน.844

 ์ิธทุศวาภ   าญญิภอวาสงาน.944
งอทง่ิกรทนัจ ทนันิภอยาน.054

ิตับมสนตัรงอืรเ  ทนันิภอยาน.154
ศิลเรพ ีดริภอวาสงาน.254

ณรวาอ   ีดริภอวาสงาน.354
รช็พเกน ยมริภอยาน.454

ีทนาหมรคัอ  ารสิภอวาสงาน.554
บลแญุบ าริจรอวาสงาน.654

ศงวฏษิศิวติลิล   นิพรอวาสงาน.754
รธีรศ    ทนิพรอวาสงาน.854

มางนยีทเ าสรอวาสงาน.064
าดลวกแนัข ารศิรอวาสงาน.164
์ิดสัวส์ิธพโ าสลิองาน.264

ษกัริริศ ยัชรคัอยาน.364
ปลิศลคงมนฒัว  าณคงัอวาสงาน.464

ะนตัร ราคงัอยาน.564
ีณารปม่ิรห  รพามิจจัอวาสงาน.664

ยราจาปลิศ ารฉจัอวาสงาน.764
ภลลัพูภ ารฉจัอวาสงาน.864
ีรศ์ิธพโ ารฉจัอวาสงาน.964

4 ตัิบมสณรรวุส ณรรวารฉจัอวาสงาน.07
กรพแกาปณรรวุส   าฌชัอยาน.174

ญิรจเจิกยิรอ ลีชญัอวาสงาน.274
ลุดบัอ  ลีชญัอวาสงาน.374

ยามะลม้ิย ิมูภะตตัอยาน.474
รติจพไะลีน มคาอยาน.574

ลูกรตษกเ์ิดกัศ ยีรจาอวาสงาน.674
รพยัชิธทิส ิตัณาอยาน.774

ณษกัลวาสเีรศ ยติทาอยาน.874
ิริศะมตเ  ายติทาอวาสงาน.974

์ิธทิสพทเ ทนันาอยาน.084
 ทนนารศิณรีธ พาภุนาอยาน.184

ีณมยาลค ณมราอวาสงาน.284
ศงวมส ยมราอวาสงาน.384

ทรโีข  นตัรีราอวาสงาน.484
งอทยใยาลค  ณษกัลีราอวาสงาน.584

486.นายอำพล   ปาทอง
487.นายอำพล คำแพง

าราธญัริหขุม ตนากิธทิอยาน.884
มรรธธนัพ  ลพิธทิอยาน.984

ะมาฮวแ สยีลเีอยาน.094
ารมักิติก ลพมุอยาน.194
าสงิพเ  รทนิรามุอวาสงาน.294
ามรอน  ณรรวรไุอวาสงาน.394

ขุสูยอ  กอเยาน.494
ีรศขุสาลเ   รีวปกอเวาสงาน.594

รทนัจวกแษงว าภุสกอเยาน.694
คงารุสีรศ ดยีอเยาน.794

วาขนิงเ าชีรปยาน.894
าษรรวณรรพุส ์ิธทิส์ิดกัศยาน.994

ลุกะนิช ยีนวาสเวาสงาน.005
พัทลหพ  นตัรยัทหวาสงาน.105

วายเงาช  าดดัลงาน.205
นฒัวุณรเิจ ณิรนตัรากผวาสงาน.305

รติจะจจัสะยิริว   ธทุยะรีวยาน.405
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นตัรลคงมนตจเ ีดฤรอวาสงาน.954
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555555แต่การจะผลิตคอนเทนต์ให้เป็น5King5of5Cotent5เรา5

ต้องปรับตัวเองให้ทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี5555555555

ถ้าคอนเทนต์ คือ คิง แพลตฟอร์ม คือ ควีน แล้วอะไรที่

จะไกด์ให้คิงกับควีนเจอกันมันคือ55Tech5เพราะฉะนั้น55

วันนี้5ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า5ซึ่งเราได้เชิญผู้ที่เริ่มต้นสร้าง

คอนเทนต์ดิจิทัล545ท่านมาเล่าถึงประสบการณ์มาบอก

เล่าสิ่งที่คนทำาคอนเทนต์จะต้องปรับ5 มาบอกเล่าสิ่งที่5

Tech5 กำาลังจะไป5 เพื่อให้คนทำาคอนเทนต์เข้าใจและได้

เห็นทิศทางมากยิ่งขึ้น5 ช่วงบ่ายยิ่งสำาคัญใหญ่5 เพราะ

คนที่ดูแลแพลตฟอร์มโดยตรงจะมาบอกเล่าเรื่องราว

นี้ให้ฟัง5 อยากให้สิ่งที่จัดขึ้นในวันนี้5 เป็นประโยชน์กับ

คนทำาสื่อ5 เด็กนิเทศศาสตร์5นักข่าวรุ่นใหม่รวมถึงคนที่

อยากจะออกไปทำาแพลตฟอร์มของตัวเอง”

  

โลกเปลี่ยน 
   สื่อต้องปรับ 
      รับมือ
       METAVESE

ถ้าคอนเทนต์ดี แพลตฟอร์มไหนก็รอด Techที่ดี 
ต้องเป็น Tech ที่คนใช้โดยไม่รู้ตัว วารสารศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชนไม่ตาย แต่ต้องเพ่ิมทักษะ 
ใหม่หลายด้านให้เป็น Multi Skill มีความรู้ด้าน  
Business Model  Marketing และ ทักษะการเล่า
เรื่องใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม
ถึงจะอยู่รอด ด้าน กสทช. เปิดวิสัยทัศน์ใช้หลัก 5E 
คือ Economy   Evidence  Ethic   Environment      
 Equality เพื่อสื่อสารมวลชน สังคม และ ประเทศชาติ
และ ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม5 นายกสมาคม555555

นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย5 ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

และวิทยากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้เกียรติ

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา5 “โลกเปลี่ยนสื่อต้อง

ปรับรับมือ METAVESE” และ5กล่าวถึงความเป็นมาของ

เวทีเสวนาฯว่า“เกิดขึ้นจากส่ิงท่ีคณะกรรมการสมาคมฯ5

เห็นว่าโลกของคอนเทนต์5หลาย5ๆ5กลุ่มของคนที่ออก

ไปทำาคอนเทนต5์ สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอิสระ

หรือกลายเป็นสื่ออิสระประสบปัญหาหลายเรื่อง5 ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่

ว่าจะเป็นเรื่องอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่าง5ๆ55ที่มี

ความเฉพาะเจาะจง5และเปลี่ยนเร็วมาก5ขณะเดียวกัน5

25ปีของสถานการณ์โควิด5โลกได้เอาเรื่องดิจิทัลเข้ามา

อย่างรวดเร็ว5 เพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อจะต้องรู5้ ต้องรับมือ5

ต้องปรับและต้องรู้ทันของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เป็นเรื่องสำาคัญ5เราไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นสื่อ

โทรทัศน5์สื่อวิทยุ5สื่อหนังสือพิมพ์5สื่อออนไลน์ได้เพียง

อย่างเดียวเรายังจำากัดความว่าเราเป็นคนผลิตคอนเทนต์



 

          เวทีีเสวนา ฯ เร่ิ่�มด้้วย 4 ขุุนพล Digital Content 

คืือ นายก้้าวโรจน์ สุุตาภััก้ดีี  Associate Director Dig-

ital Media TNN 16  นางสุาวก้นก้พร ประสิุทธิิ์�ผล ผู้้้

อำานวยการิ่สำานักสื�อด่้จ่ิทัีลองค์ืการิ่กริ่ะจิายเสียงและ

แพร่ิ่ภาพ สาธาริ่ณะแห่่งปริ่ะเทีศไทีย (ส.ส.ที.) นางสุาว

ชุุตินธิ์รา วัฒนกุ้ล ผู้้้อำานวยการิ่ฝ่่ายสื�อให่ม่ สถานี

โทีริ่ทัีศน์ PPTV HD 36  และ นายระวี ตะวันธิ์รงค์์  

กริ่ริ่มการิ่ผู้้้จัิด้การิ่ เนชัั่�น ด่้จ่ิทัีล คือนเทีนต์์ และนายก

สมาคืมผู้้้ผู้ล่ต์ขุ่าวออนไลน์ ริ่่วมแชั่ริ่์ปริ่ะสบการิ่ณ์ผู้้้

สร้ิ่างผู้้้บุกเบ่กมาแล้วทุีกแพลต์ฟอร์ิ่ม ผู้้้ด้ำาเน่นริ่ายการิ่

สนทีนาช่ั่วงนี� คืือ นางสุาวอรชุพร ชุลาดีล ผู้้้ปริ่ะกาศ

ขุ่าวสถานีโทีริ่ทัีศน์ไทียรัิ่ฐทีีวี

        เนื�อห่าโด้ยสรุิ่ป คืือ “ทำาค์อนเทนต์อะไรก็้ได้ี ที�

ทำาให้้มีีชีุวิตรอดี สุ่�ออย่างพวก้เราโดีนมีาห้มีดี จนต้อง

มีาห้าทางเอาตัวรอดีในดีิจิทัลมีีเดีียทุก้เวอร์ชัุ�นที�เกิ้ดี

ขึ้้�นเราไปมีาห้มีดี อยาก้บอก้ว่าเวลาทำางานแล้วอยาก้

รอดีต้องวัดีผลให้้เป็นอะไรที�วัดีผลมีันประสุบผลสุำาเร็จ

เสุมีอ เชุ่น ค์ลิปที�ทำาตั�งเป้าไว้ 1 ล้านวิว แต่ร้้ห้ร่อยังว่า

ค์ลิปที�ได้ีล้านวิวเขึ้าทำากั้นอย่างไร”

        วาริ่สาริ่ศาสต์ร์ิ่ น่เทีศศาสต์ร์ิ่ สื�อสาริ่มวลชั่น

ไม่ต์าย เริ่ียนไปเถอะ แต์่อาจิจิะต์้องเต์่มในเริ่ื�องขุอง

ทัีกษะแพลต์ฟอร์ิ่ม แพลต์ฟอร์ิ่มต์าย แต่์กริ่ะบวนการิ่

สื�อสาริ่ไม่มีวันต์ายค่ืด้ว่าเรีิ่ยนสื�อสาริ่มวลชั่นไม่ได้้

ต์กงานแต่์อาจิจิะต้์องเต่์มทัีกษะให่ม่ ๆ อาจิจิะต้์องเต่์ม

ในเรืิ่�อง  Marketing และทัีกษะอื�น ๆ ให้่เป็น Multi 

Skill

ให้่ได้้มันถึงจิะอย่้ริ่อด้ ว่ธีการิ่เล่าเรืิ่�องให่ม่ ๆ ไอทีี ห่รืิ่อ

แม้กริ่ะทัี�ง Business Model ถ้าคุืณเป็นวาริ่สาริ่ศาสต์ร์ิ่

อย่างเดีียวคุ์ณตาย แต่ถ้้าคุ์ณได้ี Multi Skill อย่างไรก็้

อย่้รอดี ห้ลัก้สุ้ตรเขึ้าเปลี�ยนไปเยอะแล้วเห้ม่ีอนกั้น ยิ�ง

ถ้้าได้ี Multi Skill ต้องก้ารค์นค์รบเค์ร่�อง ถ้้าน้อง ๆ จบ

มีาแล้วไมี่ห้ยุดีเรียนร้้ จะเป็นยุค์ที�เฟื่่�องฟื่้สุำาห้รับเขึ้า

มีาก้ ๆ ซ้ึ่�งมัีนก็้จะมีีชุ่องว่างห่้างข้ึ้�นเร่�อย ๆ กั้บค์นที�ทำา

เท่าเดิีมี

     “ไม่ีเฉพาะแค่์นัก้ศ้ึก้ษา เพราะค์นทำาองค์์ก้รสุ่�อเยอะ 

ทำาเองสุ่วนตัวเยอะ เวลาเราทำาสุ่�อที�ผ่านมีาเราจะมีี

ห้น่วยงานแค่์ไม่ีกี้�ห้น่วยงาน โปรดัีก้ชัุ�น ฝ่่ายข่ึ้าว ฝ่่าย

ขึ้าย ก้ารตลาดี ผมีเค์ยเชุ่�ออย่างห้น้�งว่า ค์อนเทนต์มัีน

จะเป็นตัวโฆษณาเราเอง ถ้้าเราทำาค์อนเทนต์ดีี มัีนจะ

โฆษณาต่อประชุาชุน แต่ปัจจุบัน มัีนไม่ีได้ีง่ายอย่างนั�น 

ห้น่วยงาน องค์์ก้รสุ่�อห้ลาย ๆ ที� ขึ้าดีบุค์ลาก้รที�เป็น   

Media Digital Strategy ค่์อ ค์นที�เรียนก้ารตลาดี และ

เข้ึ้าใจแพลตฟื่อร์มี และ ทำาค์อนเทนต์ งานข่ึ้าวที�เราทำา

ยาก้ก้ว่าก้ารขึ้ายนำ�าห้น้�งขึ้วดี ที�จะคิ์ดีดิีจิทัลมีีเดีีย ก้ลยุทธ์ิ์

เพราะงานข่ึ้าวเรามีี Product ออก้ให้ม่ีทุก้ชัุ�วโมีง เรา

ต้องคิ์ดีทุก้วันว่าเราจะทำาอย่างไร ให้้ข่ึ้าวขึ้ายได้ี บนพ่�น

ฐานขึ้องจรรยาบรรณและจริยธิ์รรมี ผมีว่า องค์์ก้รสุ่�อ

ขึ้าดีค์นที�เข้ึ้าใจค์อนเทนต์จริง ๆ”

       “ในฐานะผู้้้ด้ำาเน่นริ่ายการิ่วันนี� จิากทีี�นั�งคุืยกันมา 

พ้ด้ถึงว่า “โลก้เปลี�ยน สุ่�อต้องปรับ รับม่ีอ Metaverse” 

ร้้ิ่สึกว่าทีี�เริ่าจิะทีำาได้้ ณ ต์อนนี� ปรัิ่บทัีศนคืต่์ สื�อทุีกวัน

นี�ไม่ใช่ั่องค์ืกริ่แล้ว สื�อคืือคืน คืนทีี�จิะทีำาห่น้าทีี�ในการิ่

สื�อสาริ่ สาริ่คืือคือนเทีนต์์ เพริ่าะฉะนั�น ปรัิ่บว่ธีค่ืด้ก่อน

ว่าสื�อคืือใคืริ่ สาริ่คืืออะไริ่ และเป้าห่มายคืือใคืริ่ สอง 

ว่ธีการิ่ทีำางาน ค่ืด้ว่ธีการิ่วัด้ผู้ลห่รืิ่อยัง ลองปรัิ่บกลยุทีธ์

ในการิ่ทีำางานให่ม่ห่รืิ่อยัง ทีี�เริ่าจิะต้์องรัิ่บมือกับส่�งทีี�มัน

จิะว่�งไปขุ้างห่น้าต์ลอด้ โด้ยทีี�เริ่าจิะไม่ห่ยุด้น่�งอย่้กับทีี�

และถอยห่ลังลงไปเรืิ่�อย ๆ สาม ปรัิ่บเรืิ่�องขุองว่ธีการิ่

รัิ่บมือ บางทีีการิ่รัิ่บมือเริ่าอาจิจิะไม่ต้์องแอคืทีีฟต์ลอด้

ไปก็ได้้ 4 ท่ีานทีี�นั�งอย่้ต์ริ่งนี�  รัิ่บมือด้้วยการิ่แอคืทีีฟมา

ต์ลอด้ ล้มลุกคืลุกคืลานมาต์ลอด้ แต่์สุด้ท้ีายเรีิ่ยนร้้ิ่ว่า 

Passive บ้างก็ได้้ ตั์�งรัิ่บ ศึกษา ทีำาคืวามเขุ้าใจิ แล้วห่า

จัิงห่วะเวลาเห่มาะ ๆ ทีี�เริ่าจิะสามาริ่ถแอคืทีีฟให้่ถ้กจุิด้ 

สามปรัิ่บนี�ห่ลาย ๆ คืนน่าจิะเอาไปปรัิ่บใช้ั่ และ ลองด้้

ว่าเริ่าจิะเป็นสื�อทีี�ทีำาคือนเทีนต์์ห่รืิ่อสาริ่แบบไห่น เพื�อ

ให้่มันปริ่ะสบคืวามสำาเร็ิ่จิ”  อรชุพร ชุลาดีล ผู้้้ปริ่ะกาศ

ขุ่าวสถานีโทีริ่ทัีศน์ไทียรัิ่ฐทีีวี
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        “วิสัยทัศน์ที่จะพูด ขอใช้หลัก 5 E  /  E แรก

คือ Evidence ก็คือ ขอเน้นว่ามาจากโครงการวิชาการ

เพราะฉะนั้นในแง่ของการกำากับดูแลตั้งแต่ตอนที่แสดง

วิสัยทัศน์กับทางคณะกรรมการสรรหา ก็พูดว่ามันต้อง

เป็น Evidence based regulation ถือว่าเป็นการ

กำากับดูแลท่ีอยู่บนทางของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เรา

สามารถที่จะศึกษาได้แล้วก็ประเมินได้ แล้วก็ได้ที่สรุป

ทบทวนได้ ตั้งแต่เริ่มต้น ก็คือตั้งแต่การออกแบบการ

กำากับดูแลนั้น ต้องไปดูก่อนว่าความต้องการคืออะไร

แล้วส่ิงท่ีเป็นกฎระเบียบท่ีร่างข้ึนมาดีไซน์ออกมาสอด

คล้องตรงกับความต้องการของสาธารณะในภาคส่วน

ต่างๆ นั้นก็คือทั้งตัว Industry ตั้งแต่ผู้ชม ผู้ดู ผู้ฟัง 

ประชาสังคมอะไรต่าง ๆ มองว่ายังไงมันทำาได้จริงหรือ

เปล่านั้น ก็จะลดช่องว่างด้วย  เพราะว่าตั้งแต่การ

       เวทีภาคบ่ายด้วยเปิดวิสัยทัศน์ กสทช.  
โดย ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต
กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน ์

ออกแบบแล้วก็ทำาให้เห็นว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไร วิธี

การคืออะไร แล้วถ้าเอาไปทำาจริงมันจะเกิดผลกระทบ

อะไรหรือเปล่า ในแง่ของการออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องมี

การตัดสินใจจริงว่าตกลงจะเอาไปใช้อะไรซ่ึงตรงน้ี ก็ตอ้ง

ดูเรื่องของต้นทุนเหมือนกันว่าออกแบบการกำากับดูแล

มากลายเป็นขี่ช้างจับตั๊กแตน คือว่า เรื่องที่มันไม่ควร

จะลงทุนขนาดนั้นก็ไปลงทุน แต่เรื่องที่ควรจะลงทุนไม่

ลงทุนอะไรต่าง ๆ ก็คือ ความคุ้มค่า ก็ต้องดูเหมือนกัน 

แบบเดียวกันพอเอาไปใช้จริงแล้ว ตัดสินแล้วมาเอานี้

ลองไปใช้ดู ก็ต้องมีการประเมินนะที่เราเรียกกันว่า RIA 

หรือ  Regulatory Impact Assessment ก็คือว่าพอไป

ใช้จริงมันต้องมีช่วงที่เป็น trier period เหมือนกัน ไม่ใช่

ว่าใช้ไปแล้ว ผลเสียเกิด industry ผลเสียเกิดกับสังคม

โดยรวมอะไรต่าง ๆ ไม่ได้แก้ปัญหา ก็ต้องทบทวนใหม่ 

เป็นกระบวนการที่เรียกว่า Evidence stage 
          E แรก ก็คือว่ากำากับดูแลโดยมีหลักฐาน อย่าง
ชัดเจนในทุกขั้นตอนในแง่ของการออกแบบการตัดสิน
ใจเลือกวิธีการแล้วก็การทบทวน ถ้ามันไม่ดีก็ต้องปรับ
เปลี่ยน

“ “
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แต่มันแพงก็เป็นวินนิ่งฟอร์มูล่าก็เลยมองว่าตรงนี้   

คือถ้า กสทช. จะทำาอะไรได้ในแง่ของ Culture Con-

tent Creative  Industry จะเรียกว่าอะไรก็ตาม ก็คือว่า

อยากจะช่วยเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างเสริมศักยภาพ 

กสทช.ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วเป็นองค์กรที่พูด

กันตรงๆ ว่าก็มีทุนสูงที่สุดมีทุนสูงที่สุดไม่ใช่ทุนในเงิน   

License ฟรีจากผู้ประกอบการ แต่ทุนในแง่คนด้วย มี

คนเป็นพันนะ แล้วก็มีนักเรียนนอกเยอะแยะมากมาย

ควรจะใช้ต้นทุนตรงนี้ให้ได้ประโยชน์ที่สุด แล้วคือมอง

ในแง่ว่าเงินที่หล่อเลี้ยง กสทช มา Industry ก็ควรจะ 

Play back ทุกคนจะมี Return ให้กับ Industry ในแง่

ของการคือมองไปถึงว่า กสทช ก็จะเป็น Think thank 

ในเรื่องของ broadcast ทั้ง Telecom เวลาที่จะมี In-

dustry forecast ก็แค่การทำานายอุตสาหกรรมอะไร 

ต่าง ๆ มันควรจะมาจาก กสทช. ทุกวันนี้มันไม่ใช่ เรา

ยังต้องพึ่งอุตสาหกรรมเป็นผู้ Read เรามากกว่าด้วย

ซำา้นี่ก็เป็น E ที่สอง Economy

        E ท่ี 3 คือเร่ือง Ethic อันน้ีสำาคัญมาก Etic คือ

ถึงแม้ว่าสื่อจะเปลี่ยน Platform จะเปลี่ยนคนที่สร้าง

เนื้อหา จะเปลี่ยนแต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดเพียงทำาช่วยพยุง

ให้สังคมมันดำาเนินไปได้อย่างยั่งยืนก็คือจริยธรรม

คือในทุกส่วนจริง ๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องของสื่อ นักการ

เมือง ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆ ก็ต้องมี Ethic ท้ังน้ัน 

แต่ว่าค่าส่วนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวคูณแล้ว

กันเพราะว่าการแพร่ภาพออกอากาศ หรือว่าการเป็น

แพลตฟอร์มในการที่แพร่กระจายเนื้อหาต่างๆ ที่คนสื่อ 

สารถึงกันได้เนี่ยมันคือมา Multiplier มหาศาล เพราะ

ฉะนั้น Ethic สำาคัญมาก แล้วเราก็คุยกันได้รับรู้ Inno-

vation ใหม่ๆ ว่าควรจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้า

มาแทนที่จะใช้คนหรืออะไรต่าง ๆ

แทนที่จะรอให้สังคมมาช่วยตรวจสอบองค์กร

วิชาชีพกับองค์กรกำากับดูแลทำางานด้วยกันไหม โดย

เน้นเรื่องของจริยธรรมแล้วก็พยายามลดการใช้ 

กฎหมาย ทุกคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์

วิทยุ คงรู้จักมาตรา 37 ของพรบ.กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ก็เป็นมาตราที่ว่าด้วยเนื้อหาที่ต้องห้าม 

ไม่ให้ออกอากาศจริงๆ มีอยู่ 4 ข้อซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ยมัน

ต้องตามกฎหมายจริงก็ต้อง ปรู๊ฟ ว่าเนื้อหาเนี่ยจะก่อ

ให้เกิดผลตาม 4 ข้อนี้อย่างร้ายแรงจริงๆ แต่ที่ผ่านมา

เราจะเจอว่ามัน Over used แล้วกันนะ มันถูก Over 

used  มาตรา 37 อันนี้ไม่แน่ใจ

        E ที่ สอง คือ Economyนี้สำาคัญมากในแง่ที่ว่า  

เราคงจะยอมรับว่าเราเกิด Disruption ขึ้นมาอย่างน้อย

ใน industry ของท้ัง broadcast ท้ัง telecom อะไรต่างๆ 

ซึ่งการถูก Disruption ไม่ใช่แค่ทางเทคโนโลยีเท่านั้น 

ตอนนี้สภาพแวดล้อมเรื่องของโควิดอะไรต่าง ๆ  ก็ Dis-

ruption ทุกคนและทุกคนที่อยู่ใน industry และนอก 

Industry ไปกันหมด ในเชิงของ กสทช. สิ่งที่สำาคัญมาก

คือเรากำากับดูแลการสื่อสารในทุก Layer เริ่มตั้งแต่ In-

frastructure telecom ต่อเนื่องมา ถึงเรื่องของ Device 

อุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรต่าง ๆ ต่อเนื่องมาถึงคอนเทนต์ 

ต่อเนื่องมาถึงแอพพลิเคชั่น ซึ่งบางทีเค้าเรียก OTT ใน

การเข้าถึงตอนนี้ ก็แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพราะฉะนั้น

นิเวศวิทยาของการสื่อสารมันมีความเกี่ยวข้องมากกว่า

การสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจตรงน้ีก็คิดว่าหน้าท่ีสำาคัญอันหน่ึง

ก็คือว่า ก็ต้องดูแลดูแลภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง indutry 

แน่นอนตอนนี้ก็บอบชำา้อะไรต่างๆ เนี่ย ว่าเราจะทำา     

ยังไงท่ีการส่งเสริมไม่อยากเรียกว่าอุตสาหกรรมโทรคม

อุตสาหกรรมบรอดแคสติ้งเท่านั้น อยากจะใช้คำาว่า

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือ ถ้าเกิด

จะเน้นก็คงเป็นเรื่องของทางคอนเทนต์อุตสาหกรรม

วัฒนธรรมซึ่งอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเน่ียคงไม่ได้มีแค่ 

Audient Visual เร่ืองท่ีเก่ียวกับ Broadcast แต่จริงๆ 

มันเชื่อมโยงไปหมด ตอนที่เกาหลีเกิด 1997 ใครดู 

Twenty Five Twenty One หนังเกาหลีซึ่งต่อมามีบริบท

ทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมีบริบทที่เห็นชัดเจนต่างๆ  

กลับมาเรื่องของเรา รู้ว่าในหนังในบริบทของเกาหลี

เนี่ยเกิดกิมจิ เราเกิดต้มยำากุ้ง แต่ว่าเกาหลีสามารถ

ที่จะสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการหาจุดแข็งของ

เขาได้ ซึ่งก็มองว่าตรงนี้ก็เหมือนกัน ทำาไมเราไม่มอง

วิกฤติให้เป็นโอกาส แล้วหาจุดแข็ง เกาหลี เติบโตจาก

สูตรที่เป็น 3 ประสานระหว่าง 3 ส่วน ภาค 3 ส่วนที่ขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ Digital Economy หรือ

ว่า  Creative Economy เรื่องของ 3 ประสานคือเรื่อง

ของภาคการศึกษา ภาครัฐแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม

        ภาครัฐมีธงว่าจะดึง Soft power ตรงนี้ขึ้นมา 

สร้างการเติบโตจากภายใน แต่พอมองเห็นว่านี่คือ

อนาคตการเติบโตจากภายในเป็นสิ่งท่ีเกาหลีมีของตัว

เองก่อสร้างตรงน้ โดยให้โจทย์กับทางการศึกษาให้ทำา

โมเดลร่วมกับภาคอุตสาหกรรม แล้วสุดท้ายเกาหลี

ก็ได้สูตรที่ Winning เป็น Winning Formula  เมื่อก่อน 

Model Asian อยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างหนังญี่ปุ่นซีรีย์ญี่ปุ่นเนี่ย

คือ Model Asian ซึ่งมันใกล้ ๆ  กับคนเอเชียอะไรต่าง ๆ  
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พื้นที่กับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียมมากขึ้นก็จะ

มีแน่นอนมีความไม่เท่าเทียมอยู่ในทุกมิติ แต่เป็นมิติ 

ทางด้านกายภาพความพิการ หรือ เรื่องของ Gender 

เรื่องของเพศสภาวะ หรือ ว่าเรื่องของชนกลุ่มน้อยหรือ

อะไรต่าง ๆ มีเยอะมากนะ แล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของ

ทั้งทางการเมือง ก็เหมือนกันนั่นก็เป็นจุดที่แบ่งนั้นก็คือ

ว่าอยากจะให้สื่อเนี่ยทำางานร่วมกันแล้วก็มี Eco Repre-

sentation for all ก็เป็น 5 E ที่คิดไว้นะอาจจะไม่ครบ

ทั้งหมดก็อยากพอนำาเสนอเพื่อเริ่มต้น Equality

นอกจากนี้ “ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต 

กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์  ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

หลังขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวที “โลกเปลี่ยนสื่อต้องปรับ 

รับมือMetaverse” ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันเป็นส่วนสำาคัญในการทำางานด้านสื่อใน

ทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการทำางานของสื่อโทรทัศน์ 

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการของส่ือโทรทัศน์ซึ่ง

เป็นสื่อหลักปรับตัวได้อย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะการ 

นำาเนื้อหาลงสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้รับ

สารในทุกกลุ่ม 

        ยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Metaverse 

โลกเสมือนจริงเหนือจักรวาล ตามความหมายของ

เทคโนโลยีนี้ กสทช. พร้อมรับมือและให้การสนับสนุน

ได้ หลายส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ รวม

ถึงด้านโทรคมนาคม ในแง่การกำากับดูแล มองว่าอะไร

ที่เกินความจำาเป็น ก็สามารถลดต้นทุนให้เข้าถึงดิจิทัล

แพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น ส่วนเรื่องคอนเท้นท์หรือเนื้อหา  

ก็จะสนับสนุนไม่ให้ถูกมองว่า คอนเท้นท์กระจุกอยู่ใน

สื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่ใช่แค่ ซีรีส์ หนัง ละคร 

หรือข่าวทำาให้เป็นในลักษณะข้ามแพลตฟอร์มได้สื่อทีวี 

ปรับตัวมาเยอะและเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น แต่สิ่งสำาคัญ

มากกว่านั้น คือ ไม่ควรมองข้ามเรื่องความถูกต้องของ

เนื้อหาภายใต้จริยธรรม ซึ่งกังวลว่า หากสื่ออยู่ในโลก 

Metaverse ซึ่งไม่มีพรมแดนที่ชัดเจนในคำาว่า ดิจิทัล

ออนไลน์ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ เพราะบางที

คนในสังคมออนไลน์อาจจะป้อนข้อมูลที่บิดเบือน หรือ 

Fake News จึงต้องอาศัยส่ือทีวีเป็นเสาหลักในการตรวจ

สอบเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของสื่อเอง 

    

     เพราะฉะนั้นก็ Ethic ก็จะเป็นสิ่งที่ขอมุ่งเน้น 
แล้วก็ไม่ใช่มุ่งเน้นในแง่ท่ีว่าเอากฎหมายกับไปกำากับ
จริยธรรม แต่ว่าจะเสริมแรงทำางานร่วมกับองค์กรวิชา 
ชีพองค์กรสื่อกับคนในวิชาชีพสื่อเพื่อทำาให้ Ethic เกิด
ผลจริงๆ เพราะ กสทช. ไม่มีทางรู้เท่ากับคนทำางาน
อยู่แล้วว่าเน้ือหากระบวนการออกมายังไงถ้าเกิดเรา
จะทำาให้เกิด ethic เนี่ยมันก็ตรงไหนนั่นตรงช่องว่าง   
เดิมๆ  ที่แบบเป็นลักษณะสั่งการควบคุมเรียก Com-
mand  control  regulation ของอดีตเนี่ย ควรจะต้อง
ลดลงแล้วก็ทำายังไงให้เป็นลักษณะที่ร่วมมือกันมาก
ขึ้นยิ่งข้อมูลจากทาง industry จากผู้ประกอบการจาก
วิชาชีพมากขึ้นเนี่ย กสทช. ก็ทำางานได้ดีขึ้นในการการ
ใช้ Ethic อีกเรื่องหนึ่งคือ 

 E ที่ 4 -Environment ที่เป็นนิเวศวิทยาของ
การสื่อสารก็คือเน้นว่าคนอยู่ด้วย Device ก็คือ Media 
environment หรือว่า Online environment เป็นสิ่ง
ที่แวดล้อมคนมากที่สุดทีนี้เราจะทำายังไงในส่วนที่เรา
เกี่ยวข้องที่จะสร้าง environment ตรงนี้เนี่ยให้มันดี
ที่สุด โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนที่เป็น Con-
sumer หลักของ Device เหล่านี้ มี Area หนึ่ง ที่รู้สึก
ว่า กสทช. ก็อาจจะยังไม่ได้ทำาเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้
เห็นละอาจจะทำาก็ได้คือเรื่องของ information  ซึ่ง in-
formation เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Solution เป็น
เป็นมลภาวะอย่างสูงใน media ว่าใน Communication 
environment ในปัจจุบัน งั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งท่ีเราก็ยังคงพยายามท่ีจะทำางานร่วมกับท้ังองค์กร
วิชาชีพแล้วก็นักวิชาชีพว่าจะทำายังไงให้ environment 
Media หรือว่า Communication environment เนี่ย 
มันน่าอยู่และยั่งยืนมากขึ้น 

E สุดท้ายคือ Equality นี้ ก็บอกตรง ๆ ว่าใน
อดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมในแง่ของ
ความสัมพันธ์เท่าไหร่ ระหว่างองค์กรกำากับดูแล กับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นวงวิชาชีพ อุตสาหกรรมหรือ
อะไรต่างๆ ก็เราควรจะทำางานในระนาบที่เป็นเพื่อนกัน 
พูดง่าย ๆ  แล้วก็เลยอยากให้เกิด Equality ตรงนี้นิดนึง
แล้วก็อยาก จริง ๆ ก็พูดลำาบากนะคือเดี๋ยวก็ทำางานกัน
ไปแล้วก็เจอกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่อยาก
จะ Overcame อยากให้มันเป็นภาพที่เป็นอยู่ระนาบ
เดียวกันทำางานด้วยกันเพราะจริง ๆ ก็เป้าหมายแล้วไม่
น่าจะต่างกันนะแล้ว ก็คือต้องการสร้าง Environment 
ที่ดีนั้น ก็คือขอให้มีการทำางานในแง่ Partnership อัน
นึงแล้วก็อีกอันก็คือว่าการในแง่ของสื่ออาจจะมาจาก   
พื้นฐานที่เป็นนักวิจัยด้วยก็ คือ ว่ารู้สึกว่าเรา Represen

tation เรื่องของการเป็นตัวแทนหรือการเป็นตัวแทน 

ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเนี่ย  เราอยากจะให้สื่อให้   
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5555ปิิดท้้ายเวที้เสวนาฯ5ด้วยเจาะลึึกนวัตกรรมเท้คโนโลึยี

เช่ื่�อมต่อกับแพลึตฟอร์มคอนเท้นต์รายได้5 แลึะความ

น่าเช่ื่�อถ่ือ5ในอุตสาหกรรมส่�อ5โดยผู้้้ร้้5ผู้้้เชีื่�ยว5ชื่าญจาก5

AIS5TURE5แลึะนักวิชื่าการด้านส่�อสารมวลึชื่น5

5555555555AIS5:5บริษััท้5แอดวานซ์์5อินโฟร์5เซ์อร์วิส5จำากัด5

นายอราคิิน รักษ์์จิิตตาโภคิ หัวหน้าฝ่่ายขัับเคล่ึ�อน

นวัตกรรม5เอไอเอส55/5นักวิชื่าการด้านส่�อสารมวลึชื่น5:5

ดร. สิิขเรศ ศิรากานต์ /TRUE:5บริษััท้5ท้ร้5คอร์ปิอเรชัื่�น5

จำากัด5 (มหาชื่น)5 นายอรรถพล สิินฉลอง5 กรรมการผู้้้

จัดการกลุ่ึมธุุรกิจ5 ท้ร้5 เวอร์ชื่วลึ5 เวิลึด์5 5 บริษััท้5 ท้ร้5

ดิจิทั้ลึ5กรุ�ปิ5จำากัด

5555 5 5 5 เน่�อหาสาระเร่�องเท้คโนโลึยี5แลึะ5การส่�อสาร555555

โดยสรุปิ5ค่อผู้้้ให้บริการเคร่อข่ัายเตรียมความพร้อม5มี

ความพร้อมในการให้บริการทุ้กร้ปิแบบไม่ว่าเท้คโนโลึยี5

แลึะพฤติกรรมผู้้้บริโภคจะเปิลีึ�ยนไปิอย่างไร55ในมุมขัอง

ส่�อสารมวลึชื่นผู้้้ผู้ลึิตคอนเท้นต์555ควรศึึกษัาแพลึต

ฟอร์มพฤติกรรมผู้้้บริโภค55สิ�งสำาคัญค่อจินตนาการใน5

อุตสาหกรรมส่�อ5 DATA5 จากผู้้้ให้บริการนำามาใช้ื่ในการ

สร้างคอนเท้นต์5 แลึะวางแพลึตฟอร์มการท้ำาดาต้าเพ่�อ5

ธุุรกิจท้ำา5 Service5 ให้กับองค์กร5 Blochian5Core5Im-

mersive5+เท้คโนโลึยี+AI5/Storytelling55

          “ส่ิ�อ+คิอนเทนต์+เทคิโนโลยี  ส่ิ�อต้องร้้ว่่าคิอน

เทนต์ทำางานร่ว่มกับเทคิโนโลยีอย่างไร ? ถ้าคิอนเทนต์

ดีแพลตฟอร์มไหนก็รอด ในยุคิที�ใคิรๆ ก็เป็็น Content 

Creator , Content Provider และ  ถึงแม้ว่่าเทคิโนโลยี

จิะเป็ลี�ยนแป็ลงเร็ว่มากแค่ิไหนภาคิอุตสิาหกรรมส่ิ�อจิะ

ทำาอะไรแต่  Mindset กระบว่นการทางคิว่ามคิิดยังคิง

สิำาคัิญที�สุิด” การสร้างความรับร้้การเข้ัาถึืง5 แลึะใช้ื่

เท้คโนโลึยีต้องไม่ใช่ื่การ5Educate5แต่ “เทคิโนโลยีที�ดี

ต้องเป็็นเทคิโนโลยีที�คินใช้้โดยไม่ร้้ตัว่” 

55555555“ชุื่ท้ำาเร่�องออนไลึน์มากกว่า5205ปีิแล้ึวตั�งแต่ยุคพันทิ้พ5ไท้ยรัฐ5เริ�ม

ต้นใหม่5ๆ5ถืามว่าตอนนั�นเราร้้หร่อเปิล่ึา5ก็ไม่ร้้นะว่าเท้คโนโลึยีจะปิรับเปิลีึ�ยน

ได้เร็วขันาดนี�5 เหม่อนตอนนั�นมีขัองใหม่เข้ัามาเราก็ลึองผิู้ดลึองถ้ืกกัน5ถ้ืาช่ื่วง

นั�น5

พวกเราไหวตัวทั้น5 ป่ิานนี�เราเป็ินมหาเศึรษัฐีกันไปิแล้ึว5 เอาง่ายๆ5 ถ้ืายุคแรก

คุณจดโดเมนทิ้�งไว้55ไม่มีใครสนใจ5ไม่มีใครคิดว่าโดเมนจะเป็ินเร่�องสำาคัญ5มา

ถึืงยุค55Metaverse55จำาได้ว่า5มาร์ก5ซั์กเคอร์เบิร์ก5ออกมาพ้ดเม่�อตุลึาคมปีิที้�

แล้ึว5 แลึะหลัึงจากนั�นทุ้กคนเป็ินอะไรกันก็ไม่ร้้5 Metaverse5 ค่อเท้รนด์ค่อโลึก

ใหม่5เราต้องกระโดดเข้ัาไปิโดยร้้หร่อเปิล่ึาว่า5Metaverse5จริงๆ5แล้ึวค่ออะไร5

อรชื่พร5ชื่ลึาดลึ5
ผู้้้ปิระกาศึข่ัาวสถืานีโท้รทั้ศึน์ไท้ยรัฐที้วี

555555“กว่าที้�เราจะเข้ัาใจ5ท้ำาความร้้จักกับดิจิทั้ลึเท้คโนโลึยีจริง5ๆ55ทั้�ง545ท่้าน

ครำ�าหวอดอย่้ในวงการมานานมากอย่้แล้ึว5 อยากร้้ว่าอะไรที้�ท้ำาให้เราร้้ว่าเรา

ต้องเดินออกจากร้ปิแบบเดิมแล้ึว5 ต้องออกมาหาเท้คโนโลึยี5 ออกมาหา

ดิจิทั้ลึแล้ึว5 เพราะตอนนั�นหลึายคนร้้จักดิจิทั้ลึแล้ึว5 แต่มันยังไม่ได้เข้ัามาท้ำา

อะไรกับชีื่วิตเรามากนัก5 เราแค่ร้้จักว่าเขัาหน้าตาเป็ินอย่างไร5 แต่ท้ำาไมทั้�ง545

ท่้านตรงนี�ถึืงเห็นว่านี�ค่อโอกาส”5
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ชุ้ตินธรา วั่ฒนกุล 
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายส่�อใหม่5สถืานีโท้รทั้ศึน์5PPTV5HD536   



        “เมื่อไหร่ที่สื่อมีสมาชิกหรือผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น    นั่นคือความรับผิด

ชอบที่ต้องเพิ่มขึ้น ข้อดีของฟีดแบคออนไลน์มันไม่เหมือนกับทีวี สิ่งที่

เหมือนกันกับพี่ชุ คือ เราเปลี่ยนตามมันไม่ทัน เมื่อก่อนเราจะรู้ว่า Facbook 

Twitter YouTube กว่าจะมี Policy ในการปรับอัลกอริทึม หน้าตา ย้ายปุ่ม 

เพิ่มเมนู  2 ปีกว่าจะเปลี่ยน หลัง ๆ การเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเร็วมาก 

บางทีข้ามคืน อีกส่ิงหน่ึงท่ีมันเปล่ียนไวมากแต่เราตามไม่ทัน คือ เร่ืองความ

รู้ สมัยก่อนอย่างที่บอก หาเรียนยากคนที่จะเก่งคือคนที่ต้องทำา ไม่มีใครนั่ง

อยู่เฉย ๆ แล้วเก่ง ต้องทำา ต้องผิด เจอดราม่า    4 องค์กรนี้ เจอดราม่ามา

หมดแล้ว ถ้าไม่เจอจะไม่มีทางได้รู้วิธีการ สมัยก่อนต้องลอง แต่ปัจจุบันโชค

ดีมากที่ความรู้มันฟรี ในออนไลน์มีเยอะมาก ทุกแพลตฟอร์มพยายามยัด

ความรู้ให้กับมีเดียหมดเลย   จริง ๆ พวกเราเองนี่แหละยังไม่เปิดรับความรู้ 

เหล่านั้น อาจจะเป็นเรื่อง Mindset ความสนใจ อย่าลืมว่าดิจิทัลก็ต้องบวก

ด้วยเทคโนโลยี ในโลกดิจิทัลแพลตฟอร์มมีเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามาอีกมันมี

อุปสรรคหลายอย่าง  ก็เลยทำาให้การปรับเปลี่ยนในองค์กรทำาได้ช้า ทุกวันนี้

Data ที่เราคิดกันมาเมื่อ 3 - 4 ปีก่อน ยังไม่เข้าใจ ยังไม่สามารถผลิต Data 

Journalism ได้แบบ Full Option  Interactive ที่อ่าน Data ลึก ๆ ยังทำาไม่

ได้เลย ในเรื่อง Tik Tok จริงๆ วิดีโอของเราทำาแนวนอนมาตลอด Face book

ทำาวิดีโอสี่เหลี่ยม แต่ Tik Tok เป็นตัวเปลี่ยน ที่ทำาให้คนเสพคอนเทนต์ใน

แนวตั้งได้เร็วมาก ทำาให้คนทำางานต้องมาปรับ” 

GTA, Role Play, AR, VR รู้จักไหมคะ มาถึงยุค Block chain รู้ไหมคืออะไร 

Digital Currency เล่นกันอย่างไร พวกเราไม่ใช่ Digital Native พอมาถึง

ตรงน้ีบอกเลยว่า หยุดดู แต่ไม่ถึงกับว่าไม่ทำาอะไรเลย ขอหยุดดูก่อนรู้สึก

ว่ามันเร็วไปหรือเปล่า ที่คุณจะก้าวเข้าไปโดยไม่ศึกษาอะไรเลย คุณจะเอา

สื่อเข้าไปอยู่ใน Metaverse คุณจะทำาอะไร จะมีแค่ตัวแทนอวตารและไป

รายงานข่าวในนั้น หรือในขณะที่ทักษะของคนสื่อเองยังไปไม่ถึงเลย...เพื่อให้

เข้ากับหัวข้อ “โลกเปลี่ยน สื่อต้องปรับ” เอาคำาถามแรกก่อนว่าประเทศไทย

ข้อจำากัดคืออะไร อันนี้เป็นสิ่งที่สื่อเรียกร้องมาเยอะมากแล้ว เราอยากให้

หน่วยงานของรัฐทำาแพลตฟอร์มเพื่อประเทศไทย เพื่อคนไทย เพราะที่

ผ่านมารายได้ของ Digital Ad. ประมาณ 23,000 ล้านบาท ประมาณ 50% 

มันลงไปที่ Facebook, YouTube เท่ากับว่าจริง ๆ แล้วเราเอาเงินออกนอก

ประเทศไม่น้อยกว่าหมื่นล้าน อยากให้หน่วยงานของรัฐกลับมา มองว่าเรา

ควรจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง เพราะมันสามารถที่จะจัดการได้ ” 

ANNUAL REPORT 2022 THAI BROADCAST JOURNALISTS  ASSOCIATION 
134

กนกพร ประสิทธิ์ผล 
ผู้อำานวยการสำานักสื่อดิจิทัล
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 



5555555“ผมเชื่อว่าประเทศไทย5สื่อมวลชนที่ทำางานกันอยู่ในอาชีพ5

80%5ยังเป็นสื่อมวลชนที่ต้องพึ่งพาธุรกิจ5สื่อยังอยู่รอดได้ด้วยการ

หาค่าโฆษณา5เราหลงทางกับรายได้ค่าโฆษณามาหลายปีมาก5คิด

ภาพง่าย5 ๆ5 เราทำา5 YouTube5 Thailand5 และเราก็มีเงินไหลจาก

รัฐ5 ขอ520%5จากทุก5TOR5 ในประเทศนี5้ จะมีเงินเข้ามาไม่ต่ำากว่า5

2,000-3,0005 ล้านต่อปี5 อยากเป็น5Youtuber5 ก็ใส่เข้ามา5 กินค่า

โฆษณา5 เพราะมันมีเงินไหลเข้ามาตลอด5 ค่าทำาระบบไม่แพง5 แต่

ค่าทำาให้อยู่ได้นานแพงและการที่ได้เงิน5 20%5 จากรัฐทำาให้เราไม่

ต้องเสียภาษีหรือเงินไหลออกต่างประเทศ....เทคโนโลยีเข้ามา

ตลอดแต่คอนเทนต์มันเหมือนเดิมคอนเทนต์ต้ังแต่ดูโทรทัศน์อ่าน

หนังสือพิมพ์5วันนี้มันก็คือคอนเทนต์นั้นแหละ5 แต่เมื่อเราเห็นเทค

โนลยีและโอกาส5 เราจะทำาอย่างไร5 เอาสิ่งนั้นมาเป็นสะพานเชื่อม

มันเข้าไปหาคนดูให้ได้5เมื่อก่อนเราคิดว่ามันคือข่าว5ดูรายการข่าว

ในโทรทัศน5์ ดูรายการบันเทิงในโทรทัศน์5 อ่านข่าวหนังสือพิมพ์5

เมื่อก่อนเราทำาข่าวแข่งกันบนโทรทัศน์5 หนังสือพิมพ์5 ใครได้ข่าว

เร็ว5 Exclusive5 คือ5 The5 Best5 แต่ตอนนี้เราไม่ได้แข่งกับคนทำา

หนังสือพิมพ์5 คนทำาโทรทัศน์แล้ว5 เราต้องแข่งกับคนทำา5 Tik5 Tok5

ที่เขาเต้นขายของ5 เราต้องแข่งกับคนทำาอาหารที่บ้าน5 ซึ่งยอดวิว

เยอะกว่าเราทำาขายข่าวอีก5 เขาแค่เรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต5 เขาหาวิธี

ส่งของที่เขาผลิตขึ้นมาไปให้คนดูได้อย่างไร5 หลักการเดียวกับเรา

ในฐานะคนทำาข่าว5 เราจะทำาอย่างไรให้ส่งต่อของเหล่านี้ขึ้นไปและ

หาโอกาสที่จะชนะมัน5โอกาสที่พวกเราเริ่มต้นกัน5มันเป็นโอกาสที่

เราเริ่มบุกเบิก”5555555555

ระวี ตะวันธรงค์  

กรรมการผู้จัดการ5เนชั่น5ดิจิทัล5คอนเทนต์5

และ5นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

555555“มี525คำา5ท่ีสะกิดใจมากเลย5เร่ืองท่ีบอกว่าใครๆ5เป็นส่ือก็ได้5

แต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคของความเชื่อ5 ความน่าเชื่อถือ5 ใครๆ5 ก็เป็น

สื่อได้ไม่เถียง5และอีกคำาหนึ่งผมเรียกทุก5Verse5Verse55Facebook,5

Verse5 Tik5 Tok,5 Verse5 Twitter,5 Verse5Web5 ทุกที่มีดาราเฉพาะ

ดาราวงแคบ5 เวลาเราทำางานบนดิจิทัลมันวัดผลได5้ สมัยก่อนเวลา

เราทำางานออนไลน์5 พาดหัวดี5 ดีอย่างไร5 คุณงงกับสิ่งที่คุณทำา

ไหม5คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรหรือเปล่า5 เหมือน5Metaverse5ตอนนี้

เลยก็เหมือนที่กัสบอกว่าอ่าน5Paper52005 หน้าเมื่อคืน5 ไม่รู้จะเอา

อะไรมาเล่า5มันแค่กระแสหรือมาแล้วจริง5ๆ5มีใครใส่5Oculus5ฟัง

ผมอยู่ไหมตอนนี5้ ไม่มี5 แต่ที่ทุกคนถือตอนนี้คืออะไร5 สมาร์ทโฟน5

Facebook5 มาบูมตอนที่อยู่บนแอพนี้แหละ5 Notification5 ทั้งวัน5

เพื่อนมาคอมเม้นท์ก็ต้องเข้าไปตอบ5Infrastructure5มันพร้อมแล้ว5

Metaverse5 ก็มี5Infrastructure5 ของมัน5 มี5Device5 มี5Lan5 ตอน5

Club5house5 มา5 ทุกคนก็กระโดดแต่ทำา5Verse5 มาไม่ได้5 คือแอน5555

ดรอยด์55580%5ของประเทศไทยใช้แอนดรอยด์เข้า5Club5house5ไม่

ได5้Tik5Tok5 เป็นแพลตฟอร์มอันดับ545 ของประเทศไทยที่มีคนใช้

เดต้าเยอะที่สุด5Tik5Tok5น่ากลัวกว่า5Metaverse........Tik5Tok5สื่อไป

เพราะมันเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ก่อนที่จะไปแพลตฟอร์ม5พฤติกรรม5

คนเปลี่ยนหรือยัง5พฤติกรรมคนเหมือนสายนำา้ที่ไม่ไหลย้อนกลับ

ก้าวโรจน์ สุตาภักด ี 

Associate5Director5Digital5Media5

TNN516555555555
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“วิสัยทัศน์ที่จะพูด ขอใช้หลัก 5 E  คือ  E แรกคือ          
Evidence…  E แรกก็คือว่า กำากับดูแลโดยมีหลักฐานอย่างชัดเจน
ในทุกขั้นตอนในแง่ของการออกแบบการตัดสินใจเลือกวิธีการแล้ว
ก็การทบทวน ถ้ามันไม่ดีก็ต้องปรับเปลี่ยน 
        E ที่ สอง คือ Economy นี้สำาคัญมากในแง่ที่ว่าเราคงจะ
ยอมรับว่าเราเกิด Disruption ขึ้นมาอย่างน้อยใน industry ของ 
ทั้ง broadcast ทั้ง telecom อะไรต่าง ๆ ซึ่งการถูก Disruption 
ไม่ใช่แค่ทางเทคโนโลยีเท่านั้น 

E ที่สาม คือเรื่อง Ethic อันนี้สำาคัญมาก Ethic คือถึงแม้ว่า
สื่อจะเปลี่ยน Platform จะเปลี่ยนคนที่สร้างเนื้อหาจะเปลี่ยนแต่สิ่ง
ที่สำาคัญท่ีสุดเพียงที่ช่วยพยุงให้สังคมมันดำาเนินไปได้อย่างยั่งยืนก็
คือจริยธรรม คือในทุกส่วนจริง ๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องของสื่อ นักการ
เมือง ครูบาอาจารย์อะไรต่าง ๆ ก็ต้องมี Ethic ทั้งนั้น แทนที่จะ
รอให้สังคมมาช่วยตรวจสอบ องค์กรวิชาชีพกับองค์กรกำากับดูแล 
ทำางานด้วยกันไหมโดยเน้นเรื่องของจริยธรรมแล้วก็พยายามลด
การใช้กฎหมายทุกคนท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์วิทยุคง
รู้จักมาตรา 37 ของ พรบ.กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
เพราะฉะนั้นก็ Ethic ก็จะเป็นสิ่งที่ขอมุ่งเน้น แล้วก็ไม่ใช่มุ่งเน้นใน
แง่ที่ว่าเอากฎหมายกับไปกำากับจริยธรรมแต่ว่าจะเสริมแรงทำางาน
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพองค์กรส่ือกับคนในวิชาชีพสื่อเพื่อทำาให้  
Ethic เกิดผลจริง ๆ เพราะ กสทช. ไม่มีทางรู้เท่ากับคนทำางานอยู่แล้ว

E ที่สี่ คือ Environment ที่เป็นนิเวศวิทยาของการสื่อสาร
ก็คือเน้นว่าคนอยู่ด้วย Device ก็คือ Media environment หรือว่า 
Online environment เป็นสิ่งที่แวดล้อมคนมากที่สุด 

E ที่ห้า คือ Equality นี้ก็บอกตรง ๆ ว่าในอดีตที่ผ่าน
มามันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมในแง่ของความสัมพันธ์เท่าไหร่
ระหว่างองค์กรกำากับดูแลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นวงวิชาชีพ 
อุตสาหกรรมหรืออะไรต่าง ๆ ก็เราควรจะทำางานในระนาบที่เป็น
เพื่อนกัน พูดง่าย ๆ แล้วก็เลยอยากให้เกิด Equality 

คนไม่กลับไปอ่านหนังสือพิมพ์  Tik Tok มีความสั้นแค่ 10 วินาที 

หรือ 30 วินาที ผมว่าคอนเทนต์มันไปกับอะไรก็ได้ แต่เรารอแค่ 

Wait and See เด็กรุ่นใหม่จริง ๆ เขามี Passion เหมือนที่พูด

ตั้งแต่ต้นเลยว่ามีดาราเฉพาะกลุ่มเกิดขึ้นแล้ว 4-5 ปีที่เราทำาคอน

เทนต์ดิจิทัลมีเดียมา เด็กจะไปเรียนเรื่องฟิล์มเยอะขึ้น เรียนทำา

คอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอ ทำาคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่ทำาให้เขามีชีวิตรอด 

สื่ออย่างพวกเราโดนมาหมด จนต้องมาหาทางเอาตัวรอดในดิจิทัล

มีเดีย ทุก Verse ที่เกิดขึ้นเราไปมาหมด อยากบอกว่าเวลาทำางาน

แล้วอยากรอดต้องวัดผลให้เป็น อะไรที่วัดผล มันประสบผลสำาเร็จ

เสมอ เช่น คลิปที่ทำา ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านวิว แต่รู้หรือยังว่าคลิปที่ได้

ล้านวิวเขาทำากันอย่างไร”

 

ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต 
กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์
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“จริง ๆ แล้วเร่ืองเก่ียวกับ Metaverse มันไม่ได้เพ่ิงเกิด วันน้ี
ผมมีหน้าที่ที่สำาคัญในการที่จะช่วยฉายภาพภูมิทัศน์ใน Metaverse 
ในการส่ือสารและวารสารศาสตร์ในหัวข้อวันน้ี ท่ีมีค่ายโทรคมนาคม 
อยู่ท้ังสองส่วน คนในอุตสาหกรรมต้องเข้าใจใหม่ ต้องมี Mind-
set ใหม่ว่าเราเหลืออายุขอใบอนุญาตอีก 7 ปี ส่วนที่หนึ่ง เรา
เพิ่งเริ่มมีกสทช.เป็น Conversion ที่บูรณาการกัน ฟัง Key Word 
ตรงนี้ดีๆ มันคู่ขนานไปกับ 1.ใบอนุญาตในรอบ 7 ปีของเรา เรา
จะ Move on อุตสาหกรรมไปสู่ยุค Metaverse อย่างไรในส่วนของ 
Reglation การกำากับดูแล เราจะมี Framework ในการกำากับดูแล
อย่างไร ในโลกยุคเก่ามีทั้งโทรคมนาคม และบรอดแคสต์ แต่ใน
โลกยุคใหม่ยุคปัจจุบันเรา Synergy เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ Dis-
ruption ยังมีต่อไปเรื่อย ๆ ภูมิทัศน์องค์รวมของภาคอุตสาหกรรม
ภาพกว้างของ Metaverse ใน ส่วนที่สอง คือ ภูมิสถาปัตย์ของ 
Metaverse ส่วนที่สาม คือ กระบวนการปฏิรูปในการสร้างสรรค์
คอนเทนต์ เพราะวันนี้เรามาในนามของสมาคม ฯ ช่องว่างคือเรา
ยังงงว่า Metaverse เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือเปล่า ไม่เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างสรรค์ใช่ไหม กำาลังจะบอกว่ามันคือ คอนเทนต์ 
แกนกลางส่วนหนึ่งของการสื่อสารในยุค Metaverse  ส่วนที่สี่ คือ 
ความเปลี่ยนแปลงท้าท้าย อาจจะมีบางส่วนที่ธุรกิจอุตสาหกรรม
สื่อและบันเทิงเขาใช้แล้ว” 

ต้องทำาให้ดีท่ีสุด ถัดไปก่อนท่ีจะเป็น Application Layer ท่ีคนจะไป
ใช้งานตรงน้ัน มันก็จะมีเร่ืองฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ท่ีทำาอย่างไรให้คนเข้า
ถึง Solution เหล่าน้ันได้ เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันเปล่ียนเร็วมาก 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเรากังวล ในอีก 3 เดือนเราอาจจะไม่ต้องกังวล
แล้วก็ได้ คำาว่า Metaverse ใน 6 - 7 เดือนท่ีแล้วเป็นกระแสท่ีรุนแรง
มาก ๆ อาจจะเร่ิมมีคำาใหม่ข้ึนมาอีก อาจจะไม่พูด Metaverse แล้ว
มาพูด NFT ต่อ ในมุมมองธุรกิจของทรูเอง มองว่าการช่วยให้แต่ละ
ธุรกิจสามารถ Transform ตัวเองไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิ
เคช่ัน หรือ IOT ต่าง ๆ ไปใช้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเรามากกว่า 
ทำาอย่างไรให้เขาก้าวข้ามผ่านการ Transform น้ีได้ ในฝ่ังคนท่ีสร้าง
ส่ือ สร้างคอนเทนต์ Key word หน่ึงท่ีทุกคนน่าจะคุ้น คือ Con-
tent is king ไม่ว่าแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีจะไปทางไหนก็ตาม ทำา
คอนเทนต์ได้ดีคุณรอด ถ้าคนทำาคอนเทนต์ไม่ปรับตัวก็อาจจะต้อง
เหน่ือยหน่อย เราเป็นผู้ให้บริการเร่ืองอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ต่าง ๆ 
หน้าที่ของเราทำาให้ดีที่สุด ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามคุณต้องเข้าถึง
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ ในฝั่งคอนเทนต์ ผมว่าปรับเอาเทคโนโลยี
มาใช้ค่อนข้างเยอะ นึกภาพเรามีห้อง Greenscreen มันเริ่มเข้า    
Disrupt ในเรื่องของการทำาโปรดักชัน แล้วใครก็เป็น  Content 
Creator ได้ แค่มีมือถือเครืองเดียว เทรนด์มันไปทางนั้นมาก ๆ 
ในอนาคตผมมองว่า สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้ว Adapt ให้ออกทุก 
Channel ได้ อันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำาให้ ส่วนเรื่องคนคิด
คอนเทนต์ก็ต้องเป็นหน้าที่สื่อที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้”  

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ 
นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 

อรรถพล  สินฉลอง
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ ทรู เวอร์ชวล 
เวิลด์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป 

“เทรนด์ Metaverse มาแน่นอน มี
คำาว่า AR VR XR ในแต่ละ Industry เราต้อง
ดูว่าในแต่ละเทคโนโลยี Expertise เราทำา
อะไรได้บ้าง ทรูเองเรามีเร่ืองโทรคมนาคม มี
อินเตอร์เน็ต เราเป็น Infrastructure อยู่แล้ว 
แน่นอนว่าตรงน้ันเป็นอะไรท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่า
เป็นตัวท่ีจำาเป็นมาก การท่ีจะมี Metaverse เข้า 
มาไม่มีอินเตอร์เน็ตก็คือจบเลย เป็นอะไรท่ีเรา
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“ผมเห็็นด้้วยว่า เทคโนโลยีมันเปลี�ยนแปลงเร็็วมาก ส่่วน
คอนเทนต์์ผมว่า Challenge ต์ร็งที�ว่า ผลิต์ทีเดี้ยว ถ้้า AI ไม่เก่ง
สุ่ด้ยอด้นะ ออกทุกช่่อง แต่์ละช่่องจะมีเร่็�องของส่่�ออีกแบบห็น่�ง 
เป็นเร่็�องที�ท้าทาย พีี่� ๆ ส่่�อมวลช่นต้์องเห็น่�อยห็น่อย มีห็ลายช่่อง 
ต้์องทำาห็ลายรู็ปแบบ เทคโนโลยีในอนาคต์น่าจะมีส่่วนช่่วยได้้ แต่์
สิ่�งที�มองต์อนนี�มันเห็ม่อนการ็ส่ร้็างนวัต์กร็ร็ม มันต้์องติ์ด้ต์ามว่า
เพ่ี่�อนเร็าทำาอะไร็ ภาคอุต์ส่าห็กร็ร็มทำาอะไร็ เขาใช้่ Metavers  AR  
VR ทำาอะไร็ จะปรั็บอย่างไร็บ้างให้็ใกล้เคียงกัน เทคโนโลยีจะเป็น
อย่างไร็ก็แล้วแต่์ สิ่�งที�ส่ำาคัญค่อ Mindset ทุกบริ็ษััทต้์องเปลี�ยน
เป็นการ็ทด้ส่อบ ทด้ลอง ไม่รู้็อะไร็จะเกิด้ข่�นต้์องทด้ลอง ปล่อยให้็
ความผิด้พี่ลาด้มันเกิด้ข่�น การ็พี่าผู้คนใช้่สิ่นค้าให็ม่ที�ดี้ที�สุ่ด้ต้์องไม่ 
Educate ผมคิด้ว่าเทคโนโลยีที�ดี้ค่อเทคโนโลยีที�คนใช้่โด้ยไม่รู้็ตั์ว 
และเร็าทำาอย่างนั�นได้้อย่างไร็ กลับมาเร่็�องที�ผมเส่นอ วัฒนธร็ร็ม
องค์กร็ส่ำาคัญ นอกจากการ็ทด้ส่อบ ทด้ลอง เขาต้์องรู้็ว่าจริ็งๆ 
แล้วเขาไม่รู้็อะไร็เลย คนเร็าพี่อทำางานไปมากๆ มักจะคิด้ว่าเร็าเจ๋ง 
แต์่เร็าต์้องร็ู้ว่าเร็าไม่เข้าใจลูกค้า พี่ยายามเข้าใจลูกค้าให้็มากๆ 
ต้์องส่ร้็างเซอร็์วิส่ให้็เห็มาะส่มกับพี่ฤต์ิกร็ร็มของลูกค้าจนกร็ะทั�ง
เร็าไม่ต้์อง Educate วันนี�ต้์องเรี็ยนว่า ผมมาพูี่ด้ในสิ่�งที�ผมไม่รู้็นะ 
เห็ม่อนเป็นกร็ะด้านด้ำาที� Industry ต้์องมาช่่วยกัน เห็ม่อนเร็าเห็็น
แค่ Iceberg แต่์มีอะไร็ที�อยู่ล่กใต้์นำ�าที�เร็ายังไม่เข้าใจ....ต์อนที�เร็าดู้
ทีวีแบน ๆ เร็าไม่ได้้คิด้ถ่้ง Dimension ร็ะยะทางเริ็�มมีผล การ็ถ่้าย
ทำาไม่เห็ม่อนเดิ้ม พีี่� ๆ ส่่�อก็คงจะทร็าบอยู่แล้วว่าเร็าไม่ส่ามาร็ถ้เอา
มีเดี้ยที�ออกบน Facebook มาข่�น Tik Tok ได้้ คิด้ให็ม่ทำาให็ม่ห็มด้ 
เป็น Product ที�ต้์องเรี็ยนรู้็กับมัน มีคนใช้่มากพี่อส่มควร็ แต่์เข้า
ถ่้งบ่อยห็ร่็อเปล่า เร็าพี่ยายามห็าของดี้ ๆ เข้าถ่้งได้้ มีเทคโนโลยี
บางอย่างที�เร็าลงทุนพัี่ฒนา เอง Cost เร็าต์ ลง มีการ็ทำา AI Au-
tomation บางอย่างเพ่ี่�อลด้ต้์นทุนร็ะบบลง ไม่อย่างนั�นร็าคาจะไม่
ได้้อย่างนี�...ชิ่�นส่่วนที�ห็ายไป Metaverse ค่อความเป็น Ownership 
ทุกคนแข่งกันทำาให็ญ่เลย Metaverse ที�ทำากันทั�งห็มด้นี�มันคุยกัน
ไม่ได้้ อยู่บนแพี่ลต์ฟอร์็มที�เป็น Data Fabric เดี้ยวกัน พีี่� ๆ  นักข่าว
ก็จะกังวลมากข่�น ไม่ว่าเร็าจะเขียนข่าวบันเทิง เศร็ษัฐกิจ การ็เม่อง 
มันจะแส่ต์มป์ไปต์ลอด้กาล การ็เขียนข่าวก็จะมีคุณภาพี่มากข่�น 
ฟังดู้น่ากลัว แต่์มันมีข้อดี้ของมัน ทุกความเป็น Ownership มันจะ
เกิด้ Business Model อีกมากมายมห็าศาล” 

 �

อร็าคิน รั็กษ์ัจิต์ต์าโภค 
หั็วห็น้าฝ่่ายขับเคล่�อนนวัต์กร็ร็มเอไอเอส่ 
บริ็ษััท แอด้วานซ์ อินโฟร์็ เซอร์็วิส่ จำากัด้
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เสวนา  ‘โลกเปลี่ยน สื่อต้องปรับ’ รับมือ “METAVERSE” 
จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนัก

ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกล่าวว่า เวทีเสวนาฯ “เกิด

คอนเทนต์หลายๆกลุ่มของคนท่ีออกไปทำาคอนเทนต์

สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอิสระหรือกลายเป็น 

สื่ออิสระประสบปัญหาหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของเทคโนกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความ

เฉพาะเจาะจงและเปลี่ยนเร็วมากขณะเดียวกัน 2 ปี ของ

สถานการณ์โควิดโลกได้เอาเรื่องดิจิทัลเข้ามาอย่าง

รวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อจะต้องรู้ต้องรับมือต้อง

ปรับและต้องรู้ทันของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เป็นเรื่องสำาคัญเราไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นสื่อ

โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ได้เพียง

อย่างเดียวเรายังจำากัดความว่าเราเป็นคนผลิตคอนเทนต์ 

แต่การจะผลิตคอนเทนต์ให้เป็น King of Content  เรา

ต้องปรับตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ถ้าคอนเทนต์คือคิงแพลตฟอร์มคือควีน แล้วอะไรที่จะ 

ไกด์ให้คิงกับควีนเจอกันมันคือ Tech เพราะฉะนั้นวันนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า ซึ่งเราได้เชิญผู้ที่เริ่มต้นสร้างคอน

เทนต์ดิจิทัล 4 ท่านมาเล่าถึงประสบการณ์ มาบอกเล่า

สิ่งที่คนทำาคอนเทนต์จะต้องปรับ มาบอกเล่าสิ่งที่ Tech 

กำาลังจะไปเพ่ือให้คนทำาคอนเทนต์เข้าใจและได้เห็น

ทิศทางมากยิ่งขึ้น ช่วงบ่ายยิ่งสำาคัญใหญ่ เพราะคนที่

ดูแลแพลตฟอร์มโดยตรงจะมาบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้

ฟังอยากให้สิ่งที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นประโยชน์กับคนทำา

สื่อ เด็กนิเทศศาสตร์ นักข่าวรุ่นใหม่ รวมถึงคนที่อยาก

จะออกไปทำาแพลตฟอร์มของตัวเอง”

จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565
METAVERSE

รับมือ
โลกเปลี่ยน สื่อต้องปรับ

เสวนา
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ช่่วงที่่� 1 ร่่วมแช่ร่์ปร่ะสบการ่ณ์์ 4 ขุุนพล Digital Content ผู้้�สร่�างและบุกเบิกมาแล�วทีุ่กแพลตฟอร่์ม
       

        วิิทยากร   • ก�าวโร่จน์ สุตาภัักด่ี   Associate Director Digital Media TNN 16 

                   • กนกพร่ ปร่ะสิที่ธิิ์�ผู้ล  ผู้้�อำำานวิยการสำำานักส่ำ�อำดิิจิิทัล อำงค์์การกระจิายเสีำยงและแพร่ภาพ  

                                             สำาธารณะแห่่งประเทศไทย (สำ.สำ.ท.)

                   • ชุ่ตินธิ์ร่า วัฒนกุล    ผู้้�อำำานวิยการฝ่่ายส่ำ�อำให่ม่่ สำถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 

                   • ร่ะว่ ตะวันธิ์ร่งค์์      กรรม่การผู้้�จัิดิการ เนชัั่�น ดิิจิิทัล ค์อำนเทนต์์ 

                                             และ นายกสำม่าค์ม่ผู้้�ผู้ลิต์ ข่่าวิอำอำนไลน์

ข่อำอำนุญาต์เรียกช่ั่�อำเล่นทุก ๆ ท่านนะค์ะ เช่ั่�อำว่ิาก่อำน
ห่น�านี�ส่ำ�อำและเค์รียดิกันพอำสำม่ค์วิร เข่าเรียกเป็นอำงค์์กร
ที�ค่์อำนข่�างแข็่งแรง มี่ห่ลัก มี่ฐาน มี่ร้ปแบบที�ค่์อำนข่�าง
ชั่ัดิเจินม่ายาวินานม่าก แล�วิใค์รที�เรียนนิเทศศาสำต์ร์ 
เรียนทำาส่ำ�อำจิะร้�ว่ิาค์ำาว่ิา ส่ำ�อำ มั่นฝั่งอำย่้เราไดิ�ยินกันม่า
อำย่างชั่�านานค์ำาว่ิา ค์อำนเทนต์์ มั่นเพิ�งจิะม่าในช่ั่วิงห่ลัง ๆ 
ที�เราเปลี�ยนจิากการเรียกส่ำ�อำม่าเป็นค์ำาว่ิาค์อำนเทนต์์ใน
ยุค์ที�มั่นเกิดิดิิจิิทัล ทรานส์ำฟอำร์เม่ชัั่�น ในยุค์ที�เทค์โนโลยี
มั่นเริ�ม่เข่�าม่าเร่�อำย ๆ ห่ลายค์นคิ์ดิว่ิามั่นมี่ช่ั่อำงทาง มั่น
มี่โอำกาสำ สำาม่ารถอำอำกไปทำาอำะไรเอำงไดิ�โดิยไม่่ต์�อำงใชั่�
ต์�นทุนเยอำะ และสำาม่ารถประสำบค์วิาม่สำำาเร็จิไดิ� เพราะ
โอำกาสำมั่นลอำยอำย่้ในอำากาศห่ม่ดิเลย แต่์ห่ลายค์นอำอำก
ไปแล�วิมั่นไม่่ใช่ั่อำย่างที�คิ์ดิ วัินนี�เราม่านั�งคุ์ย ม่านั�งแกะ
กันว่ิาจิริง ๆ แล�วิมั่นง่ายอำย่างที�คิ์ดิไห่ม่ Journey ข่อำง
มั่นค์วิรจิะมี่อำะไรบ�าง   4 ท่านที�อำย่้ต์รงนี�เจิอำอำะไร ผู่้าน
อำะไรม่าแล�วิบ�าง กว่ิาที�เราจิะเข่�าใจิ ทำาค์วิาม่ร้�จัิกกับ
ดิิจิิทัล เทค์โนโลยีจิริง ๆ ทั�ง 4 ท่านค์รำ�าห่วิอำดิอำย่้ใน
วิงการม่านานม่ากอำย่้แล�วิ อำยากร้�ว่ิาอำะไรที�ทำาให่�เราร้�ว่ิา
เราต์�อำงเดิินอำอำกจิากร้ปแบบเดิิม่แล�วิ ต์�อำงอำอำกม่าห่า
เทค์โนโลยี อำอำกม่าห่าดิิจิิทัลแล�วิ เพราะต์อำนนั�นห่ลาย
ค์นร้�จัิกดิิจิิทัลแล�วิ แต่์มั่นยังไม่่ไดิ�เข่�าม่าทำาอำะไรกับชีั่วิิต์
เราม่ากนัก เราแค่์ร้�จัิกว่ิาเข่าห่น�าต์าเป็นอำย่างไร แต่์
ทำาไม่ทั�ง 4 ท่านต์รงนี� ถึงเห็่นว่ิานี�ค่์อำโอำกาสำ ใค์รก่อำน
ดีิค์ะ ใค์รเป็นค์นแรกที�เดิินอำอำกม่าก่อำนเลย

ชุ่ตินธิ์ร่า  : สำวัิสำดีิค่์ะ ชุั่ทำาเร่�อำงอำอำนไลน์ม่าก 
กว่ิา 20 ปีแล�วิ ตั์�งแต่์ยุค์พันทิพ ไทยรัฐ เริ�ม่ต์�นให่ม่่ ๆ 
ถาม่ว่ิาต์อำนนั�นเราร้�ห่ร่อำเปล่า ก็ไม่่ร้�นะว่ิาเทค์โนโลยีจิะ
ปรับเปลี�ยนไดิ�เร็วิข่นาดินี� เห่ม่่อำนต์อำนนั�นมี่ข่อำงให่ม่่เข่�า
ม่า เราก็ลอำงผิู้ดิลอำงถ้กกัน ถ�าช่ั่วิงนั�นพวิกเราไห่วิตั์วิ
ทัน ป่านนี�เราเป็นม่ห่าเศรษฐีกันไปแล�วิ เอำาง่าย ๆ ถ�า
ยุค์แรกคุ์ณจิดิโดิเม่นทิ�งไวิ� ไม่่มี่ใค์รสำนใจิ ไม่่มี่ใค์รคิ์ดิ
ว่ิาโดิเม่นจิะเป็นเร่�อำงสำำาคั์ญ

อร่ช่พร่ : ต์อำนนั�นค์นยังไม่่สำนใจิว่ิาโดิเม่นค่์อำ
อำะไร

ชุ่ตินธิ์ร่า : ถ�าต์อำนนั�นเราร้�แล�วิเราจิดิไวิ�ก่อำน 
เอำาม่าข่ายต่์อำ รวิยไปแล�วิพอำถึงยุค์บิทค์อำยน์ต์อำนนั�น 
เข่าก็ขุ่ดิกัน ก็ไม่่ขุ่ดิ ตั์�งแต่์ยุค์ที�ไม่่มี่ม้่ลค่์า จินมี่ม้่ลค่์า 2 
ล�านกว่ิาบาท จินต์อำนต์กก็ยังเป็นห่ลักล�านอำย่้ พลาดิไป
แล�วิอีำกห่นึ�ง กำาลังจิะบอำกว่ิา ในช่ั่วิงเปลี�ยนผู่้านข่อำง
เทค์โนโลยีมั่นมี่โอำกาสำเกิดิขึ่�นต์ลอำดิเวิลา เพียงแต่์ว่ิา
คุ์ณค์วิ�ามั่นไวิ�ไดิ�ห่ร่อำเปล่า ในฐานะที�เราเป็นส่ำ�อำ ต์อำน
แรกที�เข่�าม่าส่้ำยุค์อำอำนไลน์ห่ร่อำอิำนเต์อำร์เน็ต์ ช่ั่วิงนั�นไม่่มี่ 
ใค์รสำนใจิลอำงนึกภาพกลับไป 20 ปีที�แล�วิ ส่ำ�อำโทรทัศน์ 
ส่ำ�อำห่นังส่ำอำพิม่พ์ เป็นช่ั่วิงที�เฟ่�อำงฟ้ที�สุำดิ อำอำนไลน์ค่์อำล้ก
เมี่ยน�อำย 

อร่ช่พร่ : ยุค์นั�นค์นกรุงเทพฯ เพิ�งจิะร้�จัิก ICQ 
ชุ่ตินธิ์ร่า :  จิริง ๆ เป็นยุค์แรก ๆ ที�พวิกเรา

ฝ่่าฟันเยอำะม่าก ผู่้านไป 20 ปี ปรากฏว่ิา ณ วัินนี�เรา
ร้�สึำกว่ิาเราถ้ก Disrupt เพราะเราต์าม่เทค์โนโลยีไม่่ทัน 
การเริ�ม่เปลี�ยนแปลงตั์�งแต่์เวิฟ 1.0 ค่์อำการเริ�ม่ต์�นข่อำง
อิำนเต์อำร์เน็ต์ ห่ร่อำ ว่ิาตั์วิเว็ิบไซต์์  เวิฟ 2.0 ค่์อำการเริ�ม่
ต์�นข่อำงโซเชีั่ยลมี่เดีิย เวิฟ 3.0 ค่์อำการเริ�ม่ต์�นการเกิดิ 
Interactive ต่์าง ๆ จินกระทั�งต์อำนนี�จิะเข่�าส่้ำยุค์ข่อำง 
Blockchain แล�วิ ยุค์ 1 2 3 พวิกเราต์าม่ทันห่ม่ดิและ
เราก็วิิ�งเร็วิม่าก บางค์รั�งวิิ�งเร็วิเกินไปดิ�วิย พวิกเรา 4 
ค์นเจ็ิบกันห่ม่ดิแต่์พอำม่าถึงยุค์นี�เป็นยุค์ที�เราห่ยุดิอำย่้
กับที� เรานั�งด้ิ จิากที�เราวิิ�งม่าต์ลอำดิ ทำาไม่ถึงต์�อำงบอำก
ว่ิาเรานั�งด้ิ เพราะเรามี่ประสำบการณ์ที�เราวิิ�งม่าต์ลอำดิ 
และเราเจ็ิบตั์วิม่าต์ลอำดิ แต่์ถาม่ว่ิาค่์อำประสำบการณ์ที�ดีิ
ไห่ม่ มั่นค่์อำประสำบการณ์ที�ทำาให่�เราเดิินห่น�าต่์อำไปไดิ�

อร่ช่พร่ : ข่อำบคุ์ณพิธีกร
และสำวัิสำดีิทุกๆ ค์นที�อำย่้ที�
นี�และทางอำอำนไลน์นะค์ะ 
มิ�นท์ี่ อร่ช่พร่ ช่ลาดีล รับ
ห่น� า ที� เ ป็นพิ ธีกรในเวิที
เสำวินาอำยากให่�การพ้ดิคุ์ย
เป็นไปแบบสำบาย ๆ เราจิะ
ไดิ�ไม่่เค์รียดิกันม่าก เพราะ
ค์ำาว่ิา Metaverse ห่ลายค์น 
น่าจิะหั่วิห่มุ่นพี�ชัุ่ พี�ก�าวิ พี�
ต์่าย และ พี�กัสำ
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เร่ื่�อยๆ แต่่มาถึึงยุค Metaverse จำำาได้้ว่่ามาร์ื่ก ซัักเคอร์ื่ 
เบิิร์ื่ก ออกมาพููด้เม่�อตุ่ลาคม ปีีท่ี่�แล้ว่และหลังจำากนัั้�นั้
ทุี่กคนั้เป็ีนั้อะไรื่กันั้ก็ไม่รู้ื่ Metaverse ค่อเที่รื่นั้ด์้ ค่อโลก
ใหม่เรื่าต้่องกรื่ะโด้ด้เข้้าไปี โด้ยรู้ื่หร่ื่อเปีล่าว่่า Meta- 
verse จำริื่ง ๆ แล้ว่ค่ออะไรื่ GTA Role Play  AR  VR รู้ื่จัำก
ไหมคะ มาถึึงยุค Blockchain รู้ื่ไหมค่ออะไรื่ Digital 
Currency เล่นั้กันั้อย่างไรื่ พูว่กเรื่าไม่ใช่่ Digital Native 
พูอมาถึึงต่รื่งน่ั้�บิอกเลยว่่า หยุด้ดู้ แต่่ไม่ถึึงกับิว่่าไม่ที่ำา
อะไรื่เลย ข้อหยุด้ดู้ก่อนั้ รู้ื่สึึกว่่ามันั้เร็ื่ว่ไปีหร่ื่อเปีล่าท่ี่�
คุณจำะก้าว่เข้้าไปีโด้ยไม่ศึึกษาอะไรื่เลย คุณจำะเอาส่ึ�อ
เข้้าไปีอยู่ในั้ Metaverse คุณจำะที่ำาอะไรื่ จำะม่แค่ตั่ว่แที่นั้
อว่ต่ารื่และไปีรื่ายงานั้ข่้าว่ในั้นัั้�นั้หร่ื่อ ในั้ข้ณะท่ี่�ทัี่กษะ
ข้องคนั้ส่ึ�อเองยังไปีไม่ถึึงเลย 
 อรชพร : ท่ี่�พู่�ชุ่กำาลังจำะพููด้ก็ค่อ ต่ลอด้ท่ี่�เป็ีนั้
เว็่บิไซัต์่ อินั้เต่อร์ื่เน็ั้ต่ เรื่าวิ่�งต่ามมาต่ลอด้แต่่พูอมาถึึง
จำุด้นั้่�เรื่าเลยข้อศึึกษาก่อนั้ ต่อนั้ที่่�ว่ิ�งต่ามมาต่ลอด้
ปีรื่ะสึบิคว่ามสึำาเร็ื่จำด้้ว่ย ถูึกไหมคะ ถึึงจำะล้มแต่่เรื่าก็
รื่อด้ไหมคะ 
 ชุติินธรา : เข้าบิอกว่่าในั้ว่งการื่ออนั้ไลน์ั้ หร่ื่อว่่า
ว่งการื่ดิ้จิำทัี่ล คุณที่ำาไปี 10 เร่ื่�อง สึำาเร็ื่จำแค่เร่ื่�องเด่้ยว่ 
หมายคว่ามว่่า ถึ้าสึำาเรื่็จำหนั้ึ�งเรื่่�องค่อได้้กำาไรื่แล้ว่ก็
เดิ้นั้ต่่อไปี ไม่ได้้หมายคว่ามว่่าล้ม 10 สึำาเร็ื่จำ 10 ไม่ม่
ที่าง มันั้เหม่อนั้เป็ีนั้ยุคข้องการื่ลองผิิด้ลองถูึกต่ลอด้ 
เที่คโนั้โลย่มันั้เกิด้ขึ้�นั้เร็ื่ว่มาก  4 คนั้น่ั้�ถ้ึามองในั้มุมข้อง
การื่เป็ีนั้คู่แข่้ง แต่่ในั้การื่ท่ี่�เรื่าแข่้ง เรื่าแลกเปีล่�ยนั้คว่าม
รู้ื่กันั้หมด้เลยนั้ะคะ เพูรื่าะ ณ วั่นั้น่ั้� ไม่ม่ใครื่รู้ื่คนั้เด่้ยว่
แล้ว่ไปีได้้
 อรชพร : อันั้น่ั้�น่ั้าสึนั้ใจำ ถ้ึาเรื่าเอาชุ่ด้รูื่ปีแบิบิ
เก่า ๆ ในั้การื่ที่ำา หนึั้�ง ค่อ เรื่าต้่องไว่ เพูรื่าะฉะนัั้�นั้มันั้
จำะม่การื่หว่งคว่ามรู้ื่อยู่บ้ิาง ม่ 10 ให้ 6 หว่งคว่าม    Ex-
clusive ไว้่ แต่่ ณ ทุี่กวั่นั้น่ั้�ไม่ได้้แล้ว่
 ชุติินธรา : ม่ 10 ก็ให้ 10 ไปีเลย ยังไงก็ที่ำาไม่
เหม่อนั้กันั้ มันั้เป็ีนั้เที่คนิั้คด้้ว่ย สึภาพูแว่ด้ล้อมข้อง
เนั้ชั่�นั้  ไที่ยพู่บ่ิเอสึ TNN PPTV ไม่ม่ใครื่เหม่อนั้กันั้เลย 
เพูรื่าะฉะนัั้�นั้การื่แช่ร์ื่ข้องคนั้ 4 คนั้น่ั้� เอามาปีรัื่บิใช้่กับิ
สึภาพูแว่ด้ล้อมข้องตั่ว่เอง ผิลท่ี่�ได้้แต่กต่่างกันั้หมด้
 อรชพร : พู่�ชุ่ลองผิิด้ลองถูึกหมด้เลย ตั่�งแต่่ยุค
แรื่ก ถึามทัี่�ง พู่�กัสึ พู่�ต่่าย พู่�ก้าว่ อะไรื่ค่อที่ำาให้รู้ื่ว่่าเรื่า
ต้่องไปี อะไรื่ท่ี่�ที่ำาให้เรื่าต้่องเดิ้นั้เข้้าหาเที่คโนั้โลย่ หร่ื่อ
ดิ้จิำทัี่ลแล้ว่
 กนกพร : ต่่ายเติ่บิโต่จำากสึายเที่คโนั้โลย่
เหม่อนั้กันั้ ทุี่กคนั้ม่คว่ามสึนั้ใจำในั้เร่ื่�องข้องเที่คโนั้โลย่
เป็ีนั้พู่�นั้ฐานั้อยู่แล้ว่ ถ้ึาให้ย้อนั้กลับิไปีว่่า อะไรื่ค่อจุำด้
เปีล่�ยนั้จำริื่ง ๆ เรื่าใช้่คว่ามรู้ื่เรื่ากับิองค์กรื่ก่อนั้ ต่่ายก้าว่
เข้้ามาในั้ ITV ในั้ช่่ว่งปีลาย ออนั้ไลน์ั้ช่่ว่งนัั้�นั้ค่อช่่ว่ง 4 ปีี

สุึด้ท้ี่ายข้อง ITV แค่คำาว่่า Intranet แอปีพูลิเคชั่นั้และ
เว็่บิไซัต์่ จุำด้เปีล่�ยนั้เม่�อก้าว่เข้้ามาสู่ึไที่ยพู่บ่ิเอสึ โลก
ข้องออนั้ไลน์ั้ก็ม่อยู่เท่ี่านัั้�นั้ ถ้ึาถึามว่่าตั่ว่เองม่จุำด้เปีล่�ยนั้
อะไรื่ก็ค่อ ช่่ว่งท่ี่�ม่โซัเช่่ยลม่เด่้ยเข้้ามา สึมัยก่อนั้ทุี่ก
แพูลต่ฟอร์ื่มก็ม่ม่เด่้ยข้องตั่ว่เองอยู่แล้ว่ ที่ำาเว็่บิไซัต์่ข้าย 
โฆษณา ที่ำาแบินั้เนั้อร์ื่ ต่่างคนั้ต่่างม่แนั้ว่ที่างข้องตั่ว่เอง
พูอปีี 2553 เป็ีนั้ปีีท่ี่�ม่การื่เปิีด้โซัเช่่ยลม่เด่้ยเข้้ามา

ต่อนั้นัั้�นั้ ก็ไม่ได้้ม่ส่ึ�อเยอะข้นั้าด้น่ั้� สึมัยนัั้�นั้      
เนั้ชั่�นั้เปี็นั้ต่ัว่หลักและม่สึ่�อแค่ไม่ก่�ช่่อง ไที่ยพู่บิ่เอสึก็
กรื่ะโด้ด้ เข้้าไปีช่่ว่งแรื่ก ๆ จุำด้เปีล่�ยนั้ท่ี่�สึำาคัญค่อ 2554 
เป็ีนั้ปีีท่ี่�ยอด้ตั่ว่เลข้ข้องโซัเช่่ยลม่เด่้ยดั้บิเบิิ�ล 300-400 
เท่ี่า เพูรื่าะเป็ีนั้ปีีข้องนั้ำา�ท่ี่ว่ม เป็ีนั้ปีีท่ี่�คนั้กรื่ะโด้ด้เข้้ามา
ใช้่โซัเช่่ยลม่เด่้ย เป็ีนั้เหตุ่การื่ณ์ท่ี่�กรื่ะที่บิคนั้ทัี่�งปีรื่ะเที่ศึ 
ม่คนั้ที่ำางานั้แอด้มินั้อยู่ 2-3 คนั้ คว่ามรู้ื่เร่ื่�องโซัเช่่ยลม่เด่้ย 
0 หมด้ ทุี่กอย่างค่อการื่ลองหมด้เลย ลองโพูสึต์่เองที่ำา
เอง ไม่ม่บิล็อกเกอร์ื่เก่ง ๆ เหม่อนั้สึมัยน่ั้� ไม่ม่คอร์ื่สึ ไม่
ม่อินั้ฟลูเอ็นั้เซัอร์ื่ท่ี่�มาสึอนั้เรื่า เข้าเปิีด้ให้ใช้่แอคเคาท์ี่
อย่างไรื่ก็ที่ำา ต่อนั้นัั้�นั้ คุณเที่พูชั่ย เป็ีนั้ผู้ิอำานั้ว่ยการื่ท่ี่านั้
แรื่กบิอกว่่าต้่องการื่คนั้ก่�คนั้บิอกมา  มันั้ม่ช่่ว่งท่ี่�พู่ค
และรัื่บิม่อไม่ไหว่มาทุี่กสึารื่ทิี่ศึเลย เข้าไม่ได้้เข้้ามาหา
เรื่าเพูรื่าะเรื่าเป็ีนั้ส่ึ�อ แต่่เข้าต้่องการื่คว่ามช่่ว่ยเหล่อทุี่ก
อย่าง 
 วั่นั้นัั้�นั้ รู้ื่สึึกว่่าโซัเช่่ยลม่เด่้ย มันั้ม่อิมแพ็ูคมากๆ 
เลย เข้าถึามทุี่กเร่ื่�อง ไม่ว่่าจำะเป็ีนั้สึนั้ามบิินั้ การื่เดิ้นั้
ที่างนั้ำ�าถึึงไหนั้แล้ว่ จำะไปีช่่ว่ยเหล่ออย่างไรื่ ไม่ใช่่แค่
เร่ื่�องท่ี่�เรื่านั้ำาเสึนั้ออย่างเด่้ยว่ จำากคำาถึามข้องคุณเที่พู
ชั่ยท่ี่�พููด้มาว่่าต้่องการื่คนั้เท่ี่าไหร่ื่ ต่อบิไม่ได้้ เพูรื่าะไม่ม่
คนั้รื่องรัื่บิ ไม่ม่การื่เต่ร่ื่ยมตั่ว่ และที่รัื่พูยากรื่คนั้ก็ไม่ม่ 
ในั้ยุคนัั้�นั้คนั้ท่ี่�เข้้าใจำในั้เร่ื่�องการื่ที่ำางานั้น้ั้อย คนั้ท่ี่�อยู่
ด้้ว่ยกันั้ 2-3 คนั้ เป็ีนั้สิึ�งท่ี่�ที่ำาให้รู้ื่ว่่าเรื่าจำะรัื่บิม่อกับิมันั้
อย่างไรื่ จำากเด้ิมเปี็นั้แค่คนั้ที่ำาคอนั้เที่นั้ต่์ให้คนั้อ่านั้
กลายเป็ีนั้ว่่า ต้่องสึนั้ใจำ ต้่องอ่านั้ ต้่องต่อบิฟีด้แบิค  
Engagement ค่ออะไรื่ ต่รื่งนัั้�นั้ที่ำาให้รู้ื่สึึกว่่างานั้
ออนั้ไลน์ั้มันั้ไม่เหม่อนั้เดิ้มอ่กแล้ว่ต่ามมาด้้ว่ย Member 
หร่ื่อ Follower เพิู�มเป็ีนั้ 200-300 เท่ี่า
 เม่�อไหร่ื่ท่ี่�ส่ึ�อม่สึมาชิ่กหร่ื่อผู้ิติ่ด้ต่ามท่ี่�เพิู�มขึ้�นั้ 
นัั้�นั้ค่อคว่ามรัื่บิผิิด้ช่อบิท่ี่�ต้่องเพิู�มขึ้�นั้ ข้้อด่้ข้องฟีด้แบิค 
ออนั้ไลน์ั้ มันั้ไม่เหม่อนั้กับิท่ี่ว่่ สิึ�งท่ี่�เหม่อนั้กันั้กับิพู่�ชุ่ค่อ 
เรื่าเปีล่�ยนั้ต่ามมันั้ไม่ทัี่นั้ เม่�อก่อนั้เรื่าจำะรู้ื่ว่่า Facebook
Twitter YouTube กว่่าจำะม่ Policy ในั้การื่ปีรัื่บิ อัลกอริื่
ทึี่ม หน้ั้าต่า ย้ายปุี�ม เพิู�มเมนูั้ 2 ปีีกว่่าจำะเปีล่�ยนั้หลังๆ 
การื่เปีล่�ยนั้แปีลงพูว่กน่ั้�มันั้เร็ื่ว่มาก บิางท่ี่ข้้ามค่นั้ อ่กสิึ�ง
หนึั้�งท่ี่�มันั้เปีล่�ยนั้ไว่มากแต่่เรื่าต่ามไม่ทัี่นั้ค่อเร่ื่�องคว่ามรู้ื่ 
สึมัยก่อนั้อย่างท่ี่�บิอกหาเร่ื่ยนั้ยาก คนั้ท่ี่�จำะเก่งค่อคนั้ท่ี่�
ต้่องที่ำา ไม่ม่ใครื่นัั้�งอยู่เฉย ๆ แล้ว่เก่ง  ต้่องที่ำา ต้่องผิิด้ 
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เจอดราม่่า  4 องค์์กรน้ี้�เจอดราม่่าม่าหม่ดแล้้ว ถ้้าไม่่เจอ
จะไม่่ม้่ทางได้ร้้วิธ้ีการ สมั่ยก่อนี้ต้้องล้อง แต่้ปััจจุบัันี้โชค์
ด้ม่ากท้�ค์วาม่ร้้มั่นี้ฟร้ ในี้ออนี้ไล้น์ี้ม้่เยอะม่าก
 ทุกแพล้ต้ฟอร์ม่พยายาม่ยัดค์วาม่ร้้ให้กับัม้่เด้ย   
หม่ดเล้ย จริงๆ พวกเราเองน้ี้�แหล้ะ ยังไม่่เปิัดรับัค์วาม่ร้้
เหล่้านัี้�นี้ อาจจะเป็ันี้เร่�อง Mindset ค์วาม่สนี้ใจอย่าล่้ม่ว่า
ดิจิทัล้ก็ต้้องบัวกด้วยเทค์โนี้โล้ย้ ในี้โล้กดิจิทัล้ แพล้ต้ 
ฟอร์ม่ม้่เร่�องภาษาอังกฤษเข้้าม่าอ้ก มั่นี้ม้่อุปัสรรค์หล้าย
อย่าง ก็เล้ยทำาให้การปัรับัเปัล้้�ยนี้ในี้องค์์กรทำาได้ช้า ทุก
วันี้น้ี้� Data ท้�เราคิ์ดกันี้ม่าเม่่�อ 3 - 4 ปีัก่อนี้ ยังไม่่เข้้าใจ ยัง
ไม่่สาม่ารถ้ผลิ้ต้ Data Journalism ได้แบับั Full  Option  
Interactive ท้�อ่านี้ Data ลึ้ก ๆ ยังทำาไม่่ได้เล้ย หร่อแม้่
กระทั�ง AR, VR ก็เหม่่อนี้กันี้ ม้่ม่านี้านี้ม่ากแล้้ว ต่้ายเค์ย
ทำาโค์รงการค์อนี้เทนี้ต์้ 360 องศา VR ทำาค์อนี้เทนี้ต์้เยอะ
ม่ากแต่้ร้้เล้ยว่าค์นี้ไทยไม่่ค่์อยชอบัด้ ยอดวิวต้ำ�าม่ากทั�ง ๆ 
ท้�การล้งทุนี้ส้ง เราต้้องซ่ื้�อกล้้อง 360 ต้้องซ่ื้�อโปัรแกรม่
ตั้ดต่้อ น้ี้องก็ต้้องไปัเร้ยนี้วิธ้ีการตั้ดต่้อ แล้ะม้่เทค์นิี้ค์ท้�ม้่
การถ่้ายไม่่เหม่่อนี้กล้้องปักติ้แสดงว่าค์นี้ไทยพฤติ้กรรม่
ยังไม่่รับักับัเร่�องท้�มั่นี้ล้ำ�าจนี้เกินี้ไปั แต่้พอต้อนี้น้ี้� Meta- 
verse มั่นี้จะกลั้บัม่าอ้กแล้้ว เราจะไปัทาง AR, VR หร่อเรา
ยินี้ด้ท้�จะเสพมั่นี้จริง ๆ หร่อเปัล่้า ถ้าม่ว่าด้ไหม่ ด้ท้�
เทค์โนี้โล้ย้ แต้่จะทำาอย่างไรให้ม่ันี้ผสม่ผสานี้กับัค์วาม่
ต้้องการข้องค์นี้ก้าวข้้าม่ข้้อจำากัดท้�ม่้อย้่ทุกวันี้นี้้� เช่นี้  
ทักษะ งบัปัระม่าณ ทรัพยากรค์นี้ หร่อพฤติ้กรรม่
 อรชพร : ฟังข้องพ้�ต่้าย ค่์อ วิกฤต้เป็ันี้ค์นี้ผลั้กพ้� 
ต่้ายออกม่า ให้เราม่าส่้มั่นี้ม่ากยิ�งขึ้�นี้ จริง ๆ ม้่ปัระเด็นี้ท้�
อยากถ้าม่พ้�ชุ พ้�ต่้าย ในี้เร่�องแพล้ต้ฟอร์ม่ต่้าง ๆ รวม่ถึ้ง
ปัระเด็นี้ท้�ว่าก้าวข้้าม่ข้้อจำากัดต่้าง ๆ  ทั�งท้�เทค์โนี้โล้ย้น่ี้า
จะเช่�อม่ทุกอย่างให้ม่ันี้ง่ายข้ึ�นี้ นี้่าจะทำาล้ายกำาแพงทุก
อย่างให้มั่นี้กว้างขึ้�นี้ แต่้กล้ายเป็ันี้ว่า มั่นี้ยังม้่ข้้อจำากัดอ้ก
เพ้ยบัเล้ยท้�ยังทำาล้ายไม่่ได้ พ้�กัสกับัพ้�ก้าว อย่างไรด้ค์ะ
 ระวีี : เริ�ม่จากกลั้บัม่าจากต่้างปัระเทศแล้้วไม่่ม้่
งานี้ทำา แล้ะไปัเป็ันี้พนัี้กงานี้ฝ่่าย IT Manager เดินี้สาย
แล้นี้ด์ช่องท้ว้ ผม่ไม่่ได้จบันัี้กข่้าว ผม่เร้ยนี้สายนิี้เทศ PR 
ไปัอย่้ต่้างปัระเทศ กลั้บัม่าสิ�งท้�ทำาต้อนี้นัี้�นี้จะแชทคุ์ยกับั
เพ่�อนี้ต้้องใช้ Skype ย้อนี้กลั้บัไปั 20 ปีัท้�แล้้ว Skype ใหม่่
ม่ากสำาหรับัปัระเทศไทย มั่นี้คุ์ยผ่านี้อินี้เต้อร์เน็ี้ต้ ทำาไม่
จะใช้ถ่้ายทอดสดไม่่ได้ ก็ม้่ผ้้ใหญ่่หล้าย ๆ ค์นี้บัอกมั่นี้น่ี้า
จะเวิร์ค์ หร่อใช้โดรนี้บิันี้ต้อนี้ม็่อบั นี้ปัช. ก็ใหม่่ม่ากทุกวันี้
น้ี้�เป็ันี้เร่�องปักติ้  ต้อนี้นัี้�นี้ ท้�ใช้โดรนี้เป็ันี้โดรนี้ท้�ทำาจาก
เยอรมั่นี้ ราค์า 600,000 บัาท ซึื้�งเข้าใช้ในี้ทางทหาร 
เทค์โนี้โล้ย้เข้้าม่าต้ล้อดแต้่ค์อนี้เทนี้ต์้มั่นี้เหม่่อนี้เดิม่ 
ค์อนี้เทนี้ต์้ตั้�งแต่้ด้โทรทัศน์ี้ อ่านี้หนัี้งส่อพิม่พ์ วันี้น้ี้�มั่นี้ก็
ค่์อค์อนี้เทนี้ต์้นัี้�นี้แหล้ะ
 

 แต่้เม่่�อเราเห็นี้เทค์โนี้โล้ย้แล้ะโอกาส เราจะทำา 
อย่างไร เอาสิ�งนี้ั�นี้ม่าเปั็นี้สะพานี้เช่�อม่ ม่ันี้เข้้าไปัหา
ค์นี้ด้ให้ได้ เม่่�อก่อนี้เราคิ์ดว่ามั่นี้ค่์อข่้าว ด้รายการข่้าว
ในี้โทรทัศน์ี้ ด้รายการบัันี้เทิงในี้โทรทัศน์ี้ อ่านี้ข่้าว
หนัี้งส่อพิม่พ์ เม่่�อก่อนี้ เราทำาข่้าวแข่้งกันี้บันี้โทรทัศน์ี้ 
หนัี้งส่อพิม่พ์ ใค์รได้ข่้าวเร็ว Exclusive ค่์อ The Best 
แต้่ต้อนี้นี้้�เราไม่่ได้แข้่งกับัค์นี้ทำาหนี้ังส่อพิม่พ์ ค์นี้ทำา 
โทรทัศนี้์แล้้วเราต้้องแข้่งกับัค์นี้ทำา Tik Tok ท้�เข้าเต้้นี้ 
ข้ายข้องเราต้้องแข่้งกับัค์นี้ทำาอาหารท้�บ้ัานี้  ซึื้�งยอดวิว
เยอะกว่าเราทำาข้ายข่้าวอ้กเข้าแค์่เร้ยนี้ร้้ในี้อินี้เต้อร์เน็ี้ต้ 
เข้าหาวิธ้ีส่งข้องท้�เข้าผลิ้ต้ขึ้�นี้ม่าไปัให้ค์นี้ด้ได้อย่างไร 
หล้ักการเด้ยวกับัเรา ในี้ฐานี้ะค์นี้ทำาข้่าว เราจะทำา
อย่างไรให้ส่งต่้อข้องเหล่้าน้ี้�ขึ้�นี้ไปัแล้ะหาโอกาสท้�จะ
ชนี้ะมั่นี้ โอกาสท้�พวกเราเริ�ม่ต้้นี้กันี้ มั่นี้เป็ันี้โอกาสท้�เรา
เริ�ม่บุักเบิักอย่างท้�พ้�วัฒน์ี้พ้ดในี้ต้อนี้แรก แล้ะ อย่างท้�พ้�
ชุ ว่าเล้ย ทำาก่อนี้ เจ็บัก่อนี้ เจ๊งก่อนี้ 3 ปีัผ่านี้ม่า ค์นี้อ่�นี้
ทำาเหม่่อนี้ท้�เราทำาเล้ย เข้า Success 
 อรชพร : มั่นี้ทำาไม่ค์ะ เพราะจังหวะเวล้าหร่อค์ะ 
 ระวีี : มั่นี้เร็วไปั หล้ายอย่างท้�พวกเราล้องม่า
 อรชพร : น้ี้�เข้้าใจว่าเราม่าท้หลั้ง เราจะเป็ันี้ผ้้
เล่้นี้เราจะเป็ันี้ User ถ้้าเราม่าก่อนี้เราจะไม่่ได้เป็ันี้ De      
veloper หร่อค์ะ
 ระวีี : ผม่ต้้องเล่้าอย่างน้ี้� กรุงเทพฯ ไม่่ใช่
ปัระเทศไทย User ท้�เข้าบัอก Data อย่้ท้�กรุงเทพฯ นี้ะ 
ปัระชากรข้อง Facebook 70 ล้้านี้แอค์เค์าท์  40% อย่้
กรุงเทพฯ แล้ะ กระจายไปัต้าม่หัวเม่่องทั�งหล้าย แต่้
จังหวัดอ่�นี้เข้ายังค์งอ่านี้หนัี้งส่อพิม่พ์ ด้รายการ ไม่่ได้
แปัล้ว่าเราทำา Success วันี้แรกในี้ Tik Tok เราเจ็บักันี้
ม่าเยอะม่าก พ้�ก้าวทำาเว็บัม่าตั้�งแต่้รุ่นี้แรกๆ สยาม่
สปัอร์ต้ ทำาม่า 20 ปีัแล้้ว ดังนัี้�นี้การเข้้าม่าก่อนี้มั่นี้ไม่่
ง่าย แต่้เราต้้องเข้้าใจด้วยเหตุ้ผล้ว่า Facebook กำาลั้ง
บ้ัม่ เด้�ยวเราตั้�งเพจข่้าวอย่างเด้ยว
 อรชพร : ต้อนี้น้ี้�ค์นี้ทำากันี้เยอะม่ากนี้ะค์ะ เรา
จะได้ยินี้ว่าใค์ร ๆ ก็เป็ันี้นัี้กข่้าวได้ข้อแค่์คุ์ณม้่ Device 
คุ์ณจะม้่แท็บัเล็้ต้ ม่่อถ่้อก็ได้ ไปัเจอเหตุ้การณ์อะไรก็
ยกม่าถ่้าย เกิดค์อนี้เทนี้ต์้ คุ์ณเป็ันี้นัี้กข่้าวแล้้ว 
 ระวีี : มั่นี้ไม่่เสม่อไปัหรอกค์รับัสมั่ยน้ี้�ยากกว่า 
ถ้้าเราจะทำารายการใหม่่ หร่อเปิัดช่องใหม่่ เราต้้องทำา
ค์รบัทุกแพล้ต้ฟอร์ม่ 1 ชิ�นี้งานี้ ถ่้ายสก๊้ปั 1 ชิ�นี้ล้งทุกอันี้
เล้ย คุ์ณต้้องคิ์ดว่าทำา 1 ชิ�นี้ล้งท้�ไหนี้ก่อนี้ เราก็ต้้อง

ร้้จักบัริบัทข้องแต่้ล้ะแพล้ต้ฟอร์ม่มั่นี้เหม่าะกับัอะไร ล้ง 

Twitter 5 นี้าท้หายแล้้ว ล้ง YouTube ทำาอย่างไรให้ค์นี้

เสิร์ชติ้ดเหม่่อนี้ TNN แล้ะ อย่้ระยะยาว แล้ะตั้ดไม่่

เหม่่อนี้กันี้ด้วย ท้�ช่างภาพไปัถ่้ายม่า 16 : 9 ตั้ดยังไงให้
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เหลืือแต่่ส่ี่�เหล่ื�ยมแนวต้่�ง ถ่่ายมือถื่อด่ีกว่าด้ีวยซ้ำำ�า แล้ืว

ต้่ดีมาจาก 16 : 9 คนไม่ดูีนะเวลืาลืง Tik Tok พฤติ่กรรม

คนดูีแต่่ลืะท่ี่�ไม่เหมือนก้นเลืย แต่่ลืะสืี่�อก็ไม่เหมือนก้น 

ทุี่กคร้�งท่ี่�เราจะเข้้าไป เราต้่องอ่านให้ข้าดี แลืะค่อยๆ 

เดิีนเข้้าไป ท้ี่าย ๆ ผมม่คลิืป Metaverse มาให้ดูี ผม

อ่านมา 200 หน้าเมื�อคืนแลืะก็วาง ไม่เอามาพูดีต่รงน่�

เพราะไม่รู้จะเข้้ามุมไหน เพราะว่าอ่านในสิี่�งท่ี่�โลืกกำาล้ืง

จะเกิดีข้้�นในอ่ก 3 ปี 5 ปี 10 ปีข้้างหน้า ข่้าวหน่อยเด่ียว 

คอนเที่นต์่ประเภที่อื�นจะใหญ่่กว่าน่�เยอะมากๆ ข่้าว 5% 

อ่ก 95% คือคอนเที่นต์่อื�นๆ ท่ี่�ไม่เก่�ยวก้บเราเลืย ซ้้ำ�งเรา

จะไปจุดีน้�น หรือ เราจะที่ำาข่้าวต่่อไป เราจะอยู่ต่รงไหน 

เราต้่องผลิืต่คอนเที่นต์่อื�นๆ อ่กไหม

 อรชพร : น้อง ๆ ท่ี่�เร่ยนนิเที่ศเคร่ยดีแล้ืวนะคะ

ถ้่าพ่�ก้สี่ พูดีแบบน่� จบไปแล้ืวอย่างไรล่ืะท่ี่น่� เด่ี�ยวหา

ที่างออกให้น้องด้ีวยนะคะ จากท่ี่�พ่�ก้สี่บอกว่ากล้ืบมา

จากเมืองนอก เป็นเจ้าหน้าท่ี่�ไอท่ี่ก่อนใช่่ไหมคะ แล้ืวพ่�

ก้สี่มองเห็นโอกาสี่จากการคุย Skype จนต่อนน่�เรามา

อยู่ในวงการสืี่�อมาที่ำาข่้าว จนเป็นนายกสี่มาคมผู้ผลิืต่

ข่้าวออนไลืน์แล้ืว จุดีเปล่ื�ยนต่รงน้�นม้นคืออะไรคะ

 ระวีี : เห็นเนช้่�นที่ำาที่วิต่เต่อร์คร้บ เนช้่�นที่ำาที่วิต่

เต่อร์จากพ่�ชุ่น่�แหลืะคร้บ สุี่ดียอดีมาก ในว้นน้�นน้กข่้าว

เนช้่�นย้ดีที่วิต่เต่อร์

 ชุติินธรา : เมื�อก่อนอยู่เนช้่�น แลืะต้่องบอกว่า

คุณสิี่ที่ธิิช้่ยเองเป็นคนท่ี่�ผล้ืกด้ีนมากๆ ว้นแรกท่ี่�เข้้าไป

เนช้่�นม่การแช่ที่โช่ว์ก้นเมื�อประมาณ 20 กว่าปีท่ี่�แล้ืว 

คุณสุี่ที่ธิิช้่ยให้คำาพูดีคำาหน้�งบอกว่า Adapt or Die อ้นน่�

สี่ำาค้ญ่มากๆเราจะอยู่อย่างไร เราจะปร้บต้่วอย่างไร แก

บอกว่ายุคท่ี่�กำาล้ืงเกิดีการเปล่ื�ยนผ่านม้นคือ Perfect 

Storm แลืะเราอยู่บนยอดีคลืื�น เราจะที่ำาอย่างไร คอน

เซ็้ำปต์่ต่อนน้�นคือไม่ม่ใครสี่นใจคุณสุี่ที่ธิิช้่ยเลืยนะน้ก

ข่้าวเองก็ย้งไม่เข้้าใจสิี่�งท่ี่�คุณสุี่ที่ธิิช้่ยพูดี จนกระท้ี่�งคุณ

สุี่ที่ธิิช้่ยเองต้่องลืงไปที่ำาแลืะใช้่วิธ่ิกากระบวนการต่่างๆ

เยอะแยะมากมาย เพื�อจะผล้ืกด้ีนให้คนเนช้่�นกระโดีดี

เข้้าไปสีู่่ในโลืกข้องโซ้ำเช่่ยลืม่เดี่ย กระโดีดีเข้้าไปสีู่่ใน

โลืกออนไลืน์ กล้ืบไปถ่ามคนเนช้่�นยุคเก่าได้ีเลืย ว่าต้่อง

ข้อบคุณคุณสีุ่ที่ธิิช่้ย  ที่่ �เค่ �ยวเข้็ญ่ให้คนลืงไปอยู่ใน 

โซ้ำเช่่ยลืม่เด่ีย อ้นน้�นคือสิี่�งท่ี่�เนช้่�นเป็นคนบุกเบิก ท่ี่�ก้สี่ 

บอกว่าก้าวก่อนเจ็บก่อนเราเจ็บไปเยอะ เพราะว่าเรา

ลืงไปหมดีเลืยต่อน น้�นไม่ม่บที่เร่ยน ไม่ม่ใครม่ประสี่บ 

การณ์ทุี่กคนต้่องล้ืมลุืกคลุืกคลืานไปก้นเอง สิี่�งท่ี่�ก้สี่

พูดีเมื�อซ้้ำกครู่เป็นเรื�องข้องกลืยุที่ธ์ิเมื�อก่อนไม่ม่กลืยุที่ธ์ิ 

ที่ำาไปเลืย เพราะ Facebook   ก็ย้งหารายได้ี Business

Model ข้องต้่วเองย้งไม่ได้ี เปิดีการเห็นหมดีทุี่กอย่าง 

ต่อนหล้ืงหารายได้ี ปิดีการมองเห็น ต้่องซื้ำ�อ ต้่องใช้่เงิน 

เที่คนิคก็คือว่า คุณสุี่ที่ธิิช้่ยบอกไม่ต้่องใช้่เงิน

 ระวีี  :   คือรุ่นน่�จะโดีนบ้งค้บเรื�องการไม่ใช้่เงิน

 อรชพร : ทุี่กว้นน่� ถ้่าบอกไม่ใช้่เงิน ทุี่กคนที่ำา

เสี่ร็จภายในเวลืา 10 นาท่ี่ แต่่ในยุคน้�นที่ำาอย่างไร

 ชุติินธรา : ใช่่ ม้นยากมาก คือ Content is the 

king อ้นน่� ในมุมคนที่ำาม่เด่ียคอนเที่นต์่ต้่องด่ีท่ี่�สุี่ดีแล้ืว

จะไปถ้่งผู้อ่านได้ี แต่่มาถ้่งว้นน่�ม้นไม่ใช่่ Content is the 

king Marketing is the queen ถ้่าคุณไม่วางกลืยุที่ธ์ิ 

จะลืง Facebook  SEO Tik Tok ต่่อให้ข่้าวคุณด่ีมาก ๆ 

ลืงทุี่นมาก ๆ เจ๋งท่ี่�สุี่ดีในประเที่ศไที่ย แลืะเอาไปแปะไว้

ในเว็บไซ้ำต์่ไม่ม่ที่างเกิดี พ่�ชุ่ร้บรอง ถ้่าคุณไม่ใช้่กลืยุที่ธ์ิ

การที่ำา Digital Marketing เข้้าไปช่่วย

 อรชพร : มินท์ี่เชื่�อว่า Content is the king 

ฝัังห้วในทุี่กคนอยู่แล้ืว แต่่ปัจจ้ยโดียรอบท่ี่�ม้นเป็นสิี่�ง

ผล้ืกด้ีน หลืายคนอาจจะย้งไม่ได้ีเห็นความสี่ำาค้ญ่

ข้นาดีน้�น

 ระวีี : ผมต่่อคำาว่า Content is the king        

Marketing is the queen  Marketing บวกเที่คโนโลืย่ 

แต่่เราอย่าลืืมว่าถ้่าเปร่ยบ King คือสี่าม่  2Queen คือ

ภรรยา โดียพื�นฐานแล้ืวภรรยาช่นะสี่าม่เสี่มอจะบอกว่า

หลืาย ๆ คร้�ง Marketing ม้น Take over all เพราะ

คอนเที่นต์่ม้นแข็้งแรงมาต่ลือดีช่่วิต่ข้องพวกเรา เมื�อ

ก่อนสืี่�อม้นคือการแข่้งช่่องก้บหน้งสืี่อพิมพ์ วิที่ยุ ม้น

เหมือนเรารบก้นอยู่บนแผ่นดิีน เหมือนยูเครนรบก้บ

ร้สี่เซ่้ำย เราเห็นต้่วแลืะรบม่ประช่าช่นดูีเราอยู่ แต่่

ออนไลืน์ว้นน้�น 20 ปีท่ี่�แล้ืว ม้นเหมือนนำ�าที่ะเลื ท่ี่�นำ�า

ที่ะเลืเป็นพื�นท่ี่�ท่ี่�เยอะท่ี่�สุี่ดีในโลืก เป็น 3 ใน 4 ข้องโลืก 

ซ้้ำ�งลืงไปไม่รู้เลืยใครอยู่ต่รงไหนบ้าง ไม่รู้จะรบก้บใคร

บ้าง แต่่รู้ว่าม้นใหญ่่แน่เป็นจุดีท่ี่�ไม่ไปไม่ได้ีแต่่ก็ต้่อง

ลือง

 อรชพร : ต่อนน้�นน่าจะเคว้งคว้างน่าดูี

 ระวีี  : หลืงที่างเลืะเที่ะเลืยคร้บ จมนำ�าบ้าง

 อรชพร : พ่�ก้าวโรจน์เป็นอย่างไรคะ

        ก้้าวีโรจน์  : ม่ 2 คำา ท่ี่�สี่ะกิดีใจมากเลืย เรื�องท่ี่�

บอกว่าใครๆ เป็นสืี่�อก็ได้ี แต่่ต่อนน่�เราอยู่ในยุคข้องความ

เชื่�อความน่าเชื่�อถื่อ ใครๆ ก็เป็นสืี่�อได้ีไม่เถ่่ยง แลืะอ่ก

คำาหน้�งผมเร่ยกทุี่ก Verse  Verse Facebook  Verse  

Tik Tok  Verse Twitter  Verse Web ทุี่กท่ี่�ม่ดีาราเฉพาะ

ดีาราวงแคบเวลืาเราที่ำางานบนดิีจิท้ี่ลืม้นว้ดีผลืได้ี สี่ม้ย

ก่อนเวลืาเราที่ำางานออนไลืน์ พาดีห้วด่ี ด่ีอย่างไร คุณ
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อ่าน Paper 200 หน้าเมื่อคืน ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่า 

มันแค่กระแสหรือมาแล้วจริง ๆ มีใครใส่ Oculus ฟัง

ผมอยู่ไหมตอนนี้ ไม่มี แต่ที่ทุกคนถือตอนนี้คืออะไร       

สมาร์ทโฟน Facebook มาบูมตอนที่อยู่บนแอพนี้แหละ     

Notification ทั้งวัน เพื่อนมาคอมเม้นท์ ก็ต้องเข้าไป

ตอบ Infrastructure มันพร้อมแล้ว Metaverse ก็มี 

Infrastructure ของมัน มี Device มี Lan ตอน Club 

house มาทุกคนก็กระโดด แต่ทำา Verse มาไม่ได้คือ

แอนดรอยด์   80% ของประเทศไทยใช้แอนดรอยด์เข้า 

Club house ไม่ได้ Tik Tok เป็นแพลตฟอร์มอันดับ 4 

ของประเทศไทยที่มีคนใช้เดต้าเยอะที่สุด Tik Tok น่า

กลัวกว่า Metaverse อีก  ทุกที่ขยับหมด มี YouTube 

Shorts  Instagram มี Reel ความหมายคืออะไร User 

Instagram Reel เอาไม่อยู่ต้องมาฟีดบน Facebook 

ด้วย Line Timeline กลายเป็น Voom  หุ้น YouTube 

ตกแล้วนะหุ้นที่อื่นก็ตก YouTube สอนเรา สุดท้ายด้วย 

Shorts มันกระแสไหม ตอนนี้ เราพร้อมทำาคอนเทนต์

ไม่ต้องขึ้นรถไปส่งแล้ว ข่าวไปในอากาศ ที่ดีที่สุดคือ

คอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัล ไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ สิ่งที่เรา

พูดมันคือปัญหาหมด แต่ตอนนี้เราพร้อมไล่ให้ดูทีละ

อัน จาก Facebook เป็น Meta เพิ่งเปิดร้านขาย Oculus 

ครั้งแรกและพนักงานก็เริ่มบ่นว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 

หมกมุ่นเร่ือง Metaverse เกินไป มันมีสตอร่ีอยู่นะ Device 

ตอนนี้ในไทยมันพร้อมไหม เขาสร้างกระแส

 อรชพร  : เชื่อว่าหลาย ๆ  คนมี Oculus 1.เพราะ

เป็น User ต้องไปหาความสนุก 2.พยายามหาโอกาส

จากในนั้นศึกษามันด้วยการซื้อมาใช้ ว่าเราจะเข้าไปอยู่

ตรงนั้นอย่างไร แบบไหนได้บ้าง 

 ก้าวโรจน์ : ตอนนี้ Metaverse อยู่กับเรานาน

แล้วคือการสตรีมม่ิงเกมเขาอยากข้ามไปอีกบริบทหรือ 

เปล่าของคนที่กำาหนดคำานี้ขึ้นมา

 อรชพร : มิ้นท์ถามเพิ่มเติม การสตรีมมิ่งเกม

ไม่ได้หมายถึงการแคสเกมใช่ไหมคะ

 ก้าวโรจน์ : ก็เหมือนเราเล่นเกมนี่แหละ เพียง

แต่ว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เรายังไม่มีการใช้งานที่แพร่

หลาย Oculus ก็เลยไปร่วมกับ Ray Ban  Google Glass 

ผู้มาก่อนกาล ถามว่ามันต่างตรงไหนกับ Metaverse  

แต่สิ่งที่คนกังวล  คือ 1. Privacy  2. Realistic ยิ่งกว่า

Metaverse อีกคือชีวิตจริง ตัดอวตารออกไปเลย มัน

พร้อมแล้วจริงหรือคนทำาคอนเทนต์โดนมาทุกยุคแล้ว 

ถามว่าพร้อมไหม ? พร้อม แต่ Infrastructure ใคร

ลงทุนให้เรา   อย่างที่คุณกัสบอกใช้ Skype รายงาน 

ข่าว เราอย่าลืมนะว่าข่าวถึงประชาชนยิ่งเร็วยิ่งดี ยิ่งมี

ประโยชน์กับเขา

 กนกพร : กำาลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปมองไกล 

จะบอกว่ากระแสจริง ๆ มันมาจากมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 

ต้องกลับไปดูว่าทำาไมถึงออกมาพูด จริง ๆ Facebook 

ก็เกิดวิกฤตนะ ช่วงก่อนหน้าที่มาร์กจะออกมาพูดเรื่อง 

Metaverse หรือ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta 

Facebook ก็เกิดวิกฤตนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำานวน

ผู้เข้าสมัครสมาชิกลดลง เรื่องโฆษณา Privacy เรื่อง

ความน่าเชื่อถือทั้งหลายที่ว่าจะโดนเอาข้อมูลของผู้ใช้

ไปขายและวันหน่ึงเขาก็ออกมาบอกว่าจะปรับตัวไปเป็น 

Metaverse แต่ถ้ามาร์กจะแปลง Facebook ไปเป็น 

Metaverse ทำาได้ไหมมาร์กต้องกลับมาคิดก่อน ต้อง

ใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะ  ไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ปกตินะ  

ต่อให้เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ แล้วอุปกรณ์ของพวก

เราเองรับได้หรือเปล่า อันนี้เป็นเรื่องยากพอมาร์กออก

มาพูดทุกคนไม่คิด ทุกคนคิดว่ามันมาแล้ว ถามว่าตอน

นี้อะไรขาดแคลน คนเขียนโปรแกรม คนทำากราฟฟิก  

 ก้าวโรจน์ : การที่จะเกิด Business เหมือนที่

คุณกัสพูดมันต้องมีความพร้อมมาก ๆ แต่ถ้าถามว่า

ตอนนี้เราควรศึกษามันไหม ควรศึกษา Verse 1 Verse 

ประกอบด้วยหลายอย่างมากทั้ง Use Layer Business 

Layer Technical Layer   

 อรชพร : แปลว่ามันมีปัจจัยสำาคัญอยู่ ความ

พร้อมส่วนหนึ่ง แต่จะมีปัจจัยที่จะชี้วัดได้เลยว่าสำาเร็จ

หรือไม่สำาเร็จ ถูกไหมคะ ปัจจัยที่ว่ามันมีอะไรบ้างคะ

 ชุตินธรา : อันแรกที่คิดว่าสำาคัญมากๆ เรื่อง

ของความรู้ เรารู้เท่าทันเขาหรือยังว่า Metaverse มัน

คืออะไร สอง คือ เรื่องUser ที่พี่ก้าวบอกว่ามันไม่มี

ความพร้อมที่เข้าไปมีหลายเลเวลมากพฤติกรรมก็แตก

ต่างกันการที่จะใช้เวลาเข้าไปอยู่ในโลก Metaverse ใช้

เวลาเยอะนะ ไม่ใช่แค่ 1 - 2 นาทีในการเข้าไปเสพคอน    

เทนต์อย่างง่าย ๆ

 กนกพร : ไม่ว่าเราจะทำาคอนเทนต์ในรูปแบบ 

ไหน Audience เราคือส่ิงสำาคัญมากคือทำาแล้วก็ต้องมีคน

ติดตามจริงๆ ช่วงท่ีมีโซเชียลมีเดียเข้ามา ถือเป็นช่วงเปลี่ยน

ผ่านของเราแล้ว ช่วงทีวีดิจิทัลนี่เป็น Big Change มาก

ซึ่งกระทบมาก แต่พอมาเป็นช่วงโซเชียลมีเดีย  ที่ทำาให้

สื่อทีวีอย่างเรากระเทือนอีกก็คือช่วง Facebook ปล่อย 

Live ขึ้นมา ทุกคนไม่ต้องมีโปรดักชั่นใหญ่ ทุกคนตัด

ต่อได้ Live ได้ การมี Metaverse ขึ้นมา อาจจะเป็นช่วง

เปลี่ยนของสื่อทีวีอย่างพวกเราอีกก็ได้   แต่มองย้อน

ANNUAL REPORT 2022 THAI BROADCAST JOURNALISTS  ASSOCIATION 
144



 

กลับไปว่าคนในประเทศของเราไม่ใช่ทุกคนที่จะมี User 

แล้วกระโดดเข้าไป ถ้าดูโดยรวมตอนนี้ Gen ที่ดูทีวียัง

คงต้องดูทีวีอายุ 50 ปีข้ึนไป Gen กลางๆชอบดูสตรีมม่ิง 

ดู YouTube, Netflix  Gen เด็กๆ เขาจะไม่ดูทีวีแล้ว ดู

เกมออนไลน์กันหมดเลย มันอยู่ที่ว่าองค์กรสื่อของเรา

จะวางตัวเองในมุมไหน 

 อรชพร : เท่ากับว่ามีความรู้ความเข้าใจ ความ

พร้อมของผู้บริโภค การวางกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนใน

แต่ละแพลตฟอร์ม พี่กัสว่าอย่างไรคะ

 ระวี : อย่างที่กล่าวไปตอนแรก เราในฐานะคน

ทำาสื่อต้องเรียนตามตรงว่าคอนเทนต์มันเหมือนเดิม 

ความยากของรุ่นพวกเราที่นั่งฟังอยู่ในห้องนี้ เราเข้าใจ

คนดูจริง ๆ หรือยัง วันที่เราทำาหนังสือพิมพ์ เราทำาเพื่อ

คนไทยทั้งประเทศ เรามี Target นี้ วันนี้มันต้องเปลี่ยน

ใหม่ ไม่ได้แปลว่าเราชอบเหมือนกันหมด เราต้องนึกให้

ออกว่าคนที่ดูเราจริงๆ หน้าตาเป็นอย่างไรเอา Quality 

ไม่เอาคำาว่า Mass 

 อรชพร : กลายเป็นว่ากำาหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชัดเจน และจับแค่นั้นก็พอหรือคะ Return มันคุ้มค่า

ไหมคะ

 ระวี : คุ้มค่าครับ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภค

เปล่ียน

 กนกพร : ถามว่าเราต้องปรับไหมไม่มีใครไม่

ปรับไม่เปลี่ยนหรอกค่ะ แต่สิ่งที่เราจะก้าวเข้าไปเรา

ต้องก้าวเข้าไปยืนตรงจุดไหน เหมือนว่าเราตั้งเป้าไว้

ที่ไหน ไม่ใช่ตั้งเป้าที่ไกลเกิน เพราะต้องย้อนกลับมาดู

ว่าข้อจำากัดที่เรามีคืออะไรบ้างเราสามารถจะทะลายข้อ

จำากัดเหล่านั้นได้หรือเปล่า  การเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยน

แต่เรื่องเงิน โครงสร้าง หรือบุคลากร มันต้องเปลี่ยนไป

พร้อม ๆ กันในหลาย ๆ ปัจจัยมาก การเปลี่ยนแปลง

เป็นเร่ืองท่ียากและต้องใช้พลังคนท่ีพร้อมจะเปล่ียนมัน

มีน้อยเกินไป มันไม่มีวันสำาเร็จ ก็จะทำาให้เหนื่อยกันไป

ทั้งหมด การเปลี่ยนไปเป็น Metaverse เป็นสิ่งดีหมด

เลยค่ะ เทคโนโลยีเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ทำาให้คนเราไม่

หยุดนิ่ง

 อรชพร : ทั้ง 4 ท่านนี้ เคยอยู่ในจุดที่เล็กที่สุด

ในฐานะผู้เล่นดิจิทัลและเทคโนโลยี กระโดดเข้าไปและ

เริ่มถอยตัวเองออกมาให้เห็นภาพใหญ่มากขึ้น    จากที่

อยู่ใกล้ที่สุดออกมามองภาพไกลที่สุดเพื่อให้เห็นภาพ

รวมท้ังหมดว่าอะไรมันอยู่ตรงไหน เร่ิมถอยตัวเองออกมา

เป็นคนสังเกตการณ์มี 3 คำาถามที่น้อง ๆ นิเทศศาสตร์

อยากรู้ว่าเขาเรียนมาแล้วจะทำาอย่างไรต่อไป

1.เร่ืองข้อจำากัดในประเทศไทยตอนน้ีท่ีเป็นข้อจำากัด

ใหญ่มีอะไรบ้าง 2.คนที่เป็นสื่อกับคำาว่า Metaverse 

ปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนบ้างในฐานะสื่อ 3.ควรทำา

คอนเทนต์แบบไหน หรือวิ่งเข้าหาแพลตฟอร์มอะไรถึง

จะประสบความสำาเร็จ

 ก้าวโรจน์ : ย้อนไปคำาถามก่อนหน้าว่าเราต้อง 

Adapt อย่างไร ลองคิดตามว่า มีร้านโชว์ห่วยที่มีทุก 

อย่างอยู่ในร้าน เวลาที่เราต้องไปเรียนเรื่องการตลาด

หรือการขาย มันจะมีทฤษฎีหนึ่งชื่อทฤษฎี 80 20 ถ้าเรา

มีร้านโชว์ห่วย 1 ร้าน มีสินค้า 100 ชิ้น เราไม่จำาเป็น

ต้องขาย 100 ชิ้นให้ดี แต่ต้องขาย 20 ชิ้นที่ทุกคนต้อง

เข้ามาซื้อเพราะตั้งอยู่หน้าร้าน ส่วนอีก 80 ชิ้นค่อย ๆ 

ขายและมันจะอุ้มรายจ่ายทั้ง 100% เพียงแค่ขาย 20 

ชิ้นนี้ให้ได้ การทำาธุรกิจแบบนั้นจากร้านโชว์ห่วยเป็น

ร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิม ถ้าเรา Adapt ว่า

เราจะไป Metaverse คงไม่ต้องไปทั้ง 100 % สมมติเรา

มีคน 50 คน ลองซัก 1 คน อีก 49 คนยังต้องทำาต่อใน

สิ่งที่เป็น เพื่อที่จะได้เดินตามไป แต่คนใหม่ไปหาของ

ใหม่ก่อน ไปลอง แล้วจะรู้ว่าลองแล้วจะเจ็บแบบพวก

เราแค่ไหน ไม่ดูเลย ไม่ลองเลยไม่ได้ เพราะเราก็จะตก

ขบวนรถไฟตั้งแต่ต้น

 อรชพร : กลับมาที่คำาถาม ข้อจำากัดที่เรามี ณ 

ตอนนี้คืออะไร

 ก้าวโรจน์ : ขอยกตัวอย่าง Tik Tok สื่อไป

ง่ายสุดเพราะมันเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ ก่อนที่จะไป

แพลตฟอร์ม พฤติกรรมคนเปลี่ยนหรือยัง พฤติกรรม

คนเหมือนสายนำา้ที่ไม่ไหลย้อนกลับ คนไม่กลับไปอ่าน

หนังสือพิมพ์ Tik Tok มีความสั้นแค่ 10 วินาที หรือ 30 

วินาที ผมว่าคอนเทนต์มันไปกับอะไรก็ได้ แต่เรารอแค่ 

Wait and See  

 กนกพร  : เสริมพี่ก้าวนิดหนึ่งในเรื่อง Tik Tok 

จริง ๆ วิดีโอของเราทำาแนวนอนมาตลอด Facebook 

ทำาวิดีโอสี่เหลี่ยม แต่ Tik Tok เป็นตัวเปลี่ยนที่ทำาให้

คนเสพคอนเทนต์ในแนวตั้งได้เร็วมาก ทำาให้คนทำางาน

ต้องมาปรับ 

 ชุตินธรา : เพื่อให้เข้ากับหัวข้อ “โลกเปลี่ยน 

สื่อต้องปรับ” เอาคำาถามแรกก่อนว่า ประเทศไทยข้อ

จำากัดคืออะไร อันนี้ เป็นสิ่งที่สื่อเรียกร้องมาเยอะมาก

แล้วเราอยากให้หน่วยงานของรัฐทำาแพลตฟอร์มเพื่อ

ประเทศไทย เพื่อคนไทย เพราะที่ผ่านมารายได้ของ 

Digital Ad. ประมาณ 23,000 ล้านบาท ประมาณ 50% 

มันลงไปที่ Facebook, YouTube เท่ากับว่าจริง ๆ แล้ว
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เราเอาเงิินออกนอกประเทศอย่่างิน้อย่ไม่่ต่ำำ�ากว่่าหม่่�น

ล้้านอย่ากให้หน่ว่ย่งิานของิรัฐกล้ับม่าม่องิว่่าเราคว่รจะ

มี่แพล้ต่ำฟอร์ม่เป็นของิตั่ำว่เองิ เพราะมั่นสาม่ารถที�จะ

จัดการได้

 ปัจจุบันเราพย่าย่าม่ที�จะเอาคอนเทนต์่ำของิเรา

ข้�นไปที� Facebook ปรากฏว่่า Facebook ปรับ          

Policy ทำาให้ราย่ได้ที�เราเคย่ได้หาย่ไปหม่ดเล้ย่ เราเอา

คอนเทนต์่ำข้�นไปบน Line ปรากฏว่่า Line ก็ปรับ Policy 

ทำาให้การเข้าถ้งิแพล้ต่ำฟอร์ม่ต่่ำางิ ๆ ล้ดล้งิ มั่นไม่่มี่อะไร

แน่นอนเล้ย่ส่�อเองิก็อย่ากได้คว่าม่แน่นอนต่ำรงินี� รัฐบาล้ 

สนับสนุนเราเถอะ อย่่าให้เราต่ำ้องิไปบนแพล้ต่ำฟอร์ม่ 

อ่�นๆ เล้ย่ อย่่าให้เราต่ำ้องิเอาเงิินไปให้กับแพล้ต่ำฟอร์ม่

ของิต่่ำางิชาติ่ำเล้ย่ เราทำาเองิดีกว่่า ทำาระบบโฆษณาเองิ

ไหม่ ไม่่ต้่ำองิไปพ้�งิ Google อย่่างิน้อย่สร้างิ Infrastruc-

ture สร้างิ Eco system สร้างิส่�อในโล้กออนไล้น์ให้มั่น

แข็งิแรงิ ทำาไม่จีนทำาได้ ทำาไม่เกาหลี้ทำาได้ ทำาไม่

ประเทศไทย่ทำาไม่่ได้ 

 กำาลั้งิจะบอกว่่าจริงิ ๆ แล้้ว่ส่�อปรับตั่ำว่ม่าต่ำล้อด 

Metaverse ให้แทนด้ว่ย่ X มั่นเป็นเทคโนโล้ยี่ใหม่่ที�เกิด

ข้�นต่ำล้อดเว่ล้า ตั่ำ�งิแต่่ำ 20 กว่่าปีที�ผ่่านม่าก็มี่ X เกิดข้�น

เย่อะม่ากแล้้ว่นะ ไม่่ว่่าจะเป็น เว็่บ โซเชีย่ล้มี่เดีย่ Block 

chain Metaverse แล้ะก็มี่ไปเร่�อย่ ๆ สิ�งิที�ถาม่ว่่าทำาไม่

เราต้่ำองิเบรก ทำาไม่ไม่่กระโดดในสิ�งิที� ม่าร์ก ซักเคอร์

เบิร์ก พูด ถาม่ว่่ากระโดดไปแล้้ว่คุณได้อะไร ณ วั่นนั�น 

Business Model ค่ออะไร ราย่ได้จากอะไร พว่กเราเป็น

หน่ว่ย่งิานเอกชน พอเราจะทำาอะไรข้�นม่าซักอย่่างิ เรา

จะถูกถาม่ว่่า Business Model ค่ออะไร ราย่ได้จะม่า

จากไหน ถ้าคุณต่ำอบต่ำรงินี�ไม่่ได้ แล้้ว่คุณกระโดดเข้าไป

ทีเดีย่ว่คุณต่ำาย่ คุณอยู่่ไม่่ได้ ที� PPTV เรามี่ Sand Box 

เพ่�อให้ทันสมั่ย่มี่ PPTV News Virtual เราก็ล้งิไปเล็้กๆ 

เพ่�อให้ ได้ข้อสรุปว่่าเราทดล้องิแล้้ว่นะเป็นแบบนี�เรา

คว่รจะก้าว่ล้งิไปไหม่ อย่ากให้สม่าคม่ฯ ล้องิพิจารณา

เร่�องินี� เพ่�อให้เรามั่�นใจกันก่อนว่่า เราจะกระโดดเข้าไป 

มี่ราย่ได้กลั้บเข้าม่า ถ้าเป็นสมั่ย่ก่อนมั่นไม่่ย่าก แต่่ำสมั่ย่

นี�มั่นย่าก แล้ะมี่ปัจจัย่ต่่ำางิ ๆ เข้าม่าเย่อะม่าก รับม่่อ

อย่่างิไรก็ค่อว่่า กระโดดเข้าไปเถอะค่ะ แต่่ำเข้าไปอย่่างิ

น้อย่ ๆ แล้ะเราม่าร่ว่ม่ม่่อกัน รว่ม่หล้าย่ ๆ คนเข้าม่า

คิด ดีกว่่าคิดคนเดีย่ว่ ต่ำอบโจทย์่ข้อแรกว่่าประเทศไทย่ 

ข้อจำากัดค่ออะไร

 อรชพร : ที�พี�ชุพูดค่อเห็นภาพม่าก ถ้าเราม่

แพล้ต่ำฟอร์ม่เป็นของิตั่ำว่เองิที�มั่นต่ำอบโจทย่์สภาพ

แว่ดล้้อม่ของิบ้านเราจริงิ ๆ อันนี�น่าจะดี 

 ระวีี : ผ่ม่เช่�อว่่าประเทศไทย่ ส่�อม่ว่ล้ชนที�ทำางิาน
กันอยู่่ในอาชีพ 80% ยั่งิเป็นส่�อม่ว่ล้ชนที�ต้่ำองิพ้�งิพาธุุรกิจ 
ส่�อย่ังิอยู่่รอดได้ด้ว่ย่การหาค่าโฆษณา เราหล้งิทางิกับ
ราย่ได้ค่าโฆษณาม่าหล้าย่ปีม่าก
 อรชพร : ฟังิพี�กัสพูด เหม่่อนในภาย่ภาคหน้า
มั่นจะไม่่มี่ส่�อสำานักไหนแล้้ว่ ทุกคนจะสล้าย่ตั่ำว่แล้ะรว่ม่
เป็นคนคนเดีย่ว่ เป็นแพล้ต่ำฟอร์ม่เดีย่ว่ เพ่�อให้คนได้
เสพ แต่่ำพอฟังิอีกทีหน้�งิ ก็เหม่่อนว่่าเรามี่แพล้ต่ำฟอร์ม่
ให้แต่ำ่เราม่ีเงิินทุนที�จะให้ แล้ะให้ส่�อจะเล้็กใหญ่่ม่ีชีว่ิต่ำ
อยู่่รอดในแพล้ต่ำฟอร์ม่นั�นแล้ะม่าแข่งิกันที�คอนเทนต์่ำ
 ระวีี  : คิดภาพง่ิาย่ๆ เราทำา YouTube Thailand 
แล้ะเราก็มี่เงิินไหล้จากรัฐ ขอ 20% จากทุก TOR ใน
ประเทศนี� จะมี่เงิินเข้าม่าไม่่ต่ำำ�ากว่่า 2,000 - 3,000 ล้้าน
ต่่ำอปี อย่ากเป็น Youtuber ก็ใส่เข้าม่า กินค่าโฆษณา 
เพราะม่ันม่ีเงิินไหล้เข้าม่าต่ำล้อด ค่าทำาระบบไม่่แพงิ 
แต่่ำค่าทำาให้อยู่่ได้นานแพงิแล้ะการที�ได้เงิิน 20% จากรัฐ
ทำาให้เราไม่่ต้่ำองิเสีย่ภาษี หร่อเงิินไหล้ออกต่่ำางิประเทศ
 อรชพร : สุดท้าย่แล้้ว่อย่ากให้ทั�งิ 4 ท่านฝากให้
กับคนที�เรีย่นส่�อสารม่ว่ล้ชน มี่เดีย่ นิเทศศาสต่ำร์ จบม่า
แล้้ว่เขาต่ำ้องิม่องิหาอะไร เขาต่ำ้องิทำาอย่่างิไรจะม่ีชีว่ิต่ำ
รอดอยู่่ว่งิการนี�ได้
 ก้้าวีโรจน์์ : เด็กรุ่นใหม่่จริงิๆ เขามี่ Passion 
เหม่่อนที�พูดตั่ำ�งิแต่่ำต้่ำนเล้ย่ว่่ามี่ดาราเฉพาะกลุ่้ม่เกิดข้�น
แล้้ว่ 4-5 ปีที�เราทำาคอนเทนต์่ำดิจิทัล้มี่เดีย่ม่า เด็กจะไป
เรีย่นเร่�องิฟิล้์ม่เย่อะข้�น เรีย่นทำาคอนเทนต่ำ์ที�เป็นว่ิดีโอ 
กล้ับม่าที�ถาม่ว่่า เด็กรุ่นใหม่่จบม่าทำาอะไร ทำาคอน
เทนต์่ำอะไรก็ได้ที�ทำาให้เขามี่ชีวิ่ต่ำรอด ส่�ออย่่างิพว่กเรา
โดนม่าหม่ด จนต้่ำองิม่าหาทางิเอาตั่ำว่รอดในดิจิทัล้มี่เดีย่ 
ทุก Verse ที�เกิดข้�นเราไปม่าหม่ด อย่ากบอกว่่าเว่ล้า
ทำางิานแล้้ว่อย่ากรอด ต่ำ้องิว่ัดผ่ล้ให้เป็นอะไรที�วั่ดผ่ล้
มั่นประสบผ่ล้สำาเร็จเสม่อ เช่น คลิ้ปที�ทำา ตั่ำ�งิเป้าไว้่ 1 
ล้้านวิ่ว่ แต่่ำรู้หร่อยั่งิว่่าคลิ้ปที�ได้ล้้านวิ่ว่เขาทำากันอย่่างิไร
 ชุติิน์ธรา : ว่ารสารศาสต่ำร์ นิเทศศาสต่ำร์ ส่�อสาร 
ม่ว่ล้ชน ไม่่ต่ำาย่ เรีย่นไปเถอะค่ะ แต่่ำอาจจะต้่ำองิเติ่ำม่ใน
เร่�องิของิทักษะแพล้ต่ำฟอร์ม่ต่ำาย่ วั่นหน้�งิหนังิส่อพิม่พ์
อาจจะไม่่อยู่่แล้้ว่ต่ำอนนี�คนเล่้อกเรีย่นสาขาหนังิส่อ 
พิม่พ์อาจจะไม่่มี่เล้ย่ แพล้ต่ำฟอร์ม่ต่ำาย่ แต่่ำกระบว่นการ
ส่�อสารไม่่ม่ีว่ันต่ำาย่ พี�คิดว่่าเรีย่นส่�อสารม่ว่ล้ชนไม่่ได้
ต่ำกงิานแต่่ำอาจจะต้่ำองิเติ่ำม่ทักษะใหม่่ ๆ อาจจะต้่ำองิเติ่ำม่
ในเร่�องิ Marketing แล้ะทักษะอ่�น ๆ ให้เป็น Multi Skill 
ให้ได้มั่นถ้งิจะอยู่่รอด  วิ่ธีุการเล่้าเร่�องิใหม่่ ๆ ไอที หร่อ
แม้่กระทั�งิ Business Model ถ้าคุณเป็นว่ารสารศาสต่ำร์
อย่่างิเดีย่ว่คุณต่ำาย่ แต่่ำได้คุณได้ Multi Skill อย่่างิไรก็
อยู่่รอด

ANNUAL REPORT 2022 THAI BROADCAST JOURNALISTS  ASSOCIATION 
146



 

 กนกพร : จริง ๆ หลักสูตรเขาเปลี่ยนไปเยอะ

แล้วเหมือนกัน ยิ่งถ้าได้ Multi Skill เราต้องการคนครบ

เครื่อง แต่คนครบเครื่องก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเรา เป็นฟรี

แลนซ์ก็เยอะ เนเจอร์คนทำางานที่เก่งก็จะเป็นอีกสไตล์

หนึ่งการบริหารคนรุ่นใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าน้องๆ 

จบมาแล้วไม่หยุดเรียนรู้ จะเป็นยุคที่เฟื่องฟูสำาหรับเขา

มากๆ ซึ่งมันก็จะมีช่องว่างห่างขึ้นเรื่อยๆ กับคนที่ทำา

เท่าเดิม

 ระวี : ผมไม่พูดแค่นักศึกษานะครับ เพราะ     

คนทำาองค์กรสื่อเยอะ ทำาเองส่วนตัวเยอะ เวลาเรา

ทำาสื่อท่ีผ่านมาเราจะมีหน่วยงานแค่ไม่กี่หน่วยงาน           

โปรดักชั่น ฝ่ายข่าว ฝ่ายขาย การตลาด ผมเคยเชื่อ

อย่างหนึ่งว่าคอนเทนต์มันจะเป็นตัวโฆษณาเราเอง 

ถ้าเราทำาคอนเทนต์ดีมันจะโฆษณาต่อประชาชน แต่

ปัจจุบันมันไม่ ได้ง่ายอย่างนั้นหน่วยงานองค์กรสื่อ

หลายๆ ท่ีขาดบุคลากรท่ีเป็น Media Digital Strategy 

คือคนที่เรียนการตลาด และ เข้าใจแพลตฟอร์ม และ

ทำาคอนเทนต์ งานข่าวที่เราทำายากกว่าการขายนำา้หนึ่ง

ขวดที่จะคิดดิจิทัล มีเดีย กลยุทธ์ เพราะงานข่าวเรามี 

Product ออกใหม่ทุกชั่วโมง เราต้องคิดทุกวันว่าเราจะ

ทำาอย่างไรให้ข่าวขายได้บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณและ 

จริยธรรม ผมว่า องค์กรสื่อขาดคนที่เข้าใจคอนเทนต์

จริงๆ ฝากไว้เท่านี้ครับ

 อรชพร : ถ้าสมมติว่าจากที่เรานั่งคุยกันมา พูด

ถึงว่า โลกเปลี่ยน “สื่อต้องปรับ รับมือ Metaverse”   

มิ้นท์รู้สึกว่าที่เราจะทำาได้ ณ ตอนนี้ ปรับทัศนคติ สื่อ

ทุกวันนี้ไม่ใช่องค์กรแล้ว สื่อคือคน คนที่จะทำาหน้าที่ใน

การสื่อสาร สารคือคอนเทนต์ เพราะฉะนั้น ปรับวิธีคิด

ก่อนว่าส่ือคือใครสารคืออะไรและเป้าหมายคือใคร 

 สอง วิธีการทำางาน อย่างที่พี่ก้าวบอกคิดวิธีการ

วัดผลหรือยังลองปรับกลยุทธ์ในการทำางานใหม่หรือ

ยังที่เราจะต้องรับมือกับสิ่งที่มันจะวิ่งไปข้างหน้าตลอด

โดยท่ีเราจะไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ี และถอยหลังลงไปเร่ือยๆ 

 สาม ปรับเรื่องของวิธีการรับมือ บางทีการรับ 

มือเราอาจจะไม่ต้องแอคทีฟตลอดไปก็ได้ 4 ท่านที่นั่ง

อยู่ตรงนี้รับมือด้วยการแอคทีฟมาตลอด ล้มลุกคลุก

คลานมาตลอด แต่สุดท้ายเรียนรู้ว่า Passive บ้างก็ได้ 

ตั้งรับศึกษาทำาความเข้าใจ แล้วหาจังหวะเวลาเหมาะๆ 

ท่ีเราจะสามารถแอคทีฟให้ถูกจุดสามปรับน้ีหลาย ๆ  คน 

น่าจะเอาไปปรับใช้และลองดูว่าเราจะเป็นสื่อที่ทำาคอน

เทนต์หรือสารแบบไหนเพื่อให้มันประสบความสำาเร็จ 

 

 ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช. 

: ให้มาพูดเรื่องวิสัยทัศน์ ก็คงจะพูดเหมือนกับที่พูดให้

นโยบายจากสำานักงานคง ไม่ต่างกันมากด้วย เพราะ

คนละ  Audience ขอใช้หลัก 5 E  เข้าใจง่ายๆ ว่าก็อาจ

จะไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าพอเห็นภาพ

รวมนิดนึง

 E แรกคือ Evidence ก็คือ ขอเน้นว่ามาจาก

โครงการวิชาการ เพราะฉะน้ัน ในแง่ของการกำากับดูแล 

ตั้งแต่ตอนที่แสดงวิสัยทัศน์กับทางคณะกรรมการ

สรรหาก็พูดว่ามันต้องเป็น  evidence  based regulation

ถือว่าเป็นการกำากับดูแลที่อยู่บนทางของหลักฐานเชิง

ประจักษ์ที่เราสามารถที่จะศึกษาได้แล้วก็ประเมินได้

แล้วก็ได้ที่สรุปทบทวนได้ ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ ตั้งแต่การ

ออกแบบการกำากับดูแลนั้นต้องไปดูก่อนว่าความต้อง 

การคืออะไรแล้วสิ่งที่เป็นกฎระเบียบที่ร่างขึ้นมาดีไซน์

ออกมาสอดคล้องตรงกับความต้องการของสาธารณะ

ในภาคส่วนต่างๆ นั้นก็คือทั้งตัว industry ตั้งแต่ผู้ชม ผู้

ดู ผู้ฟัง ประชาสังคมอะไรต่าง ๆ มองว่ายังไงมันทำาได้

จริงหรือเปล่านั้น ก็จะลด gap ด้วยเพราะว่าตั้งแต่การ

ออกแบบแล้วก็ทำาให้เห็นว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไร 

วิธีการคืออะไร แล้วถ้าเอาไปทำาจริง มันจะเกิดผลกระ

ทบอะไรหรือเปล่า ในแง่ของการออกแบบ เสร็จแล้วก็

ต้องมีการตัดสินใจจริงว่าตกลงจะเอาไปใช้อะไร แต่ไม่

เอาไปใช้ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องของ Cost เหมือนกันว่า

ออกแบบการกำากับดูแลมากลายเป็นขี่ช้างจับตั๊กแตน

 คือว่าเรื่องเรื่องที่มันไม่ควรจะลงทุนขนาดนั้นก็

ไปลงทุน แต่เรื่องที่ควรจะลงทุนไม่ลงทุนอะไรต่างๆ ก็

คือ cost exceptive ก็ต้องดูเหมือนกันแบบเดียวกันพอ

เอาไปใช้จริงแล้วตัดสินแล้วมาเอานี้ลองไปใช้ดูก็ต้อง

มีการประเมินนะที่เราเรียกกันว่า RIA. หรือ  Regula-

tory Impact Assessment ก็คือว่าพอไปใช้จริงมันต้อง

มีช่วงที่เป็น trier period เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วก็

ตะพึดตะพือใช้ไป ผลเสียเกิด industry ผลเสียเกิดกับ

ช่วงที่ 2 เปิดวิสัยทัศน์ กสทช.โดย ศาสตราจารย์ พิรงรอง 
รามสูต กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ ในเวที
เสวนา ‘โลกเปลี่ยน สื่อต้องปรับ’ รับมือ METAVERSE 
ในฐานะ กสทช.ชุดใหม่กับโลกส่ือสารยุคใหม่จะทำาอย่างไร 
ให้สื่ออยู่รอด คนทำาสื่ออยู่ ได้ ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างไร ?
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สัังคมโดยรวมอะไรต่่างๆ ไม่ได้แก้้ปััญหา ก็้ต้่องทบทวน

ใหม่ เป็ันก้ระบวนก้ารท่�เร่ยก้ว่า Evidence stage 

 E แรก้ ก็้คือว่าก้ำากั้บดูแลโดยม่หลัก้ฐาน อย่าง

ชััดเจนในทุก้ขัั้�นต่อนในแง่ขั้องก้ารออก้แบบก้ารต่ัดสิัน

ใจเลือก้วิธ่ีก้ารแล้วก็้ก้ารทบทวน ถ้้ามันไม่ด่ก็้ต้่องปัรับ

เปัล่�ยน ไม่ใช่ัต่ะพึึดต่ะพืึอใช้ัไปัก็้คือ E ท่�หนึ�ง

 E ท่� สัอง คือ economy น่�สัำาคัญมาก้ในแง่ท่�ว่า

เราคงจะยอมรับว่าเราเกิ้ด Disruption ขึั้�นมาอย่างน้อย

ใน industry ขั้องทั�ง broadcast ทั�ง telecom อะไรต่่างๆ 

ซึึ่�งก้ารถู้ก้ Disruption ไม่ใช่ัแค่ทางเทคโนโลย่เท่านั�น

ต่อนน่�สัภาพึแวดล้อม เรื�องขั้องโควิดอะไรต่่างๆ ก็้ Dis-

ruption ทุก้คนและทุก้คนท่�อยู่ใน Industry และนอก้ 

industry ไปักั้นหมดในเชิังขั้อง ก้สัทชั. สิั�งท่�สัำาคัญมาก้

คือเราก้ำากั้บดูแลก้ารสืั�อสัารในทุก้ Layer เริ�มตั่�งแต่่ 

infrastructure telecom ต่่อเนื�องมาถึ้งเรื�องขั้อง De-

vice อุปัก้รณ์์เชืั�อมต่่ออะไรต่่าง ๆ ต่่อเนื�อง มาถึ้งคอน

เทนต์่ ต่่อเนื�องมาถึ้งแอพึพึลิเคชัั�น ซึึ่�งบางท่เค้าเร่ยก้ 

OTT ในก้ารเข้ั้าถึ้งต่อนน่� ก็้แอพึพึลิเคชัั�นต่่าง ๆ เพึราะ

ฉะนั�นนิเวชัวิทยาขั้องก้ารสืั�อสัารมันม่ความเก่้�ยวข้ั้อง

มาก้ก้ว่าก้ารสัร้างก้ารเจริญเติ่บโต่ขั้องเศรษฐก้ิจและ

ก้ารสัร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ้จต่รงน่�ก็้คิดว่าหน้าท่�สัำาคัญ

อันหนึ�ง ก้็คือว่าก้็ต่้องดูแล ดูแลภาคสั่วนท่�เก้่�ยวขั้้อง 

industry แน่นอนต่อนน่�ก็้บอบชัำ�าอะไรต่่างๆ เน่�ยว่าเรา

จะทำายังไงท่�ก้ารส่ังเสัริมไม่อยาก้เร่ยก้ว่า อุต่สัาหก้รรม 

โทรคมอุต่สัาหก้รรมบรอดแคสัต่ิ�งเท่านั�น อยาก้จะใชั้

คำาว่าอุต่สัาหก้รรมท่�เก่้�ยวข้ั้องกั้บก้ารสืั�อสัาร หรือ ถ้้า

เกิ้ดจะเน้นก็้คงเป็ันเรื�องขั้องทางคอนเทนต์่อุต่สัาห 

ก้รรมวัฒนธีรรมซึึ่�งอุต่สัาหก้รรมวัฒนธีรรมเน่�ย คงไม่

ได้ม่แค่ Audient Visual เรื�องท่�เก่้�ยวกั้บ Broadcast แต่่

จริงๆ มันเชืั�อมโยงไปัหมดต่อนท่�เก้าหล่เกิ้ด 1997 ใคร

ดู Twenty Five Twenty One หนังเก้าหล่ ซึึ่�งต่่อมาม่

บริบททางปัระวัต่ิศาสัต่ร์ท่�ชััดเจน เรารู้ว่าในหนังใน

บริบทขั้องเก้าหล่เน่�ย เกิ้ดกิ้มจิ เราเกิ้ดต้่มยำากุ้้ง แต่่ว่า

เก้าหล่สัามารถ้ท่�จะสัร้างวิก้ฤติ่ให้เป็ันโอก้าสัโดยก้าร

หาจุดแข็ั้งขั้องเขั้าได้ ซึึ่�งก็้มองว่า ต่รงน่� ก็้เหมือนกั้น

ทำาไม เราไม่มองวิก้ฤต่ให้เป็ันโอก้าสั แล้วหาจุดแข็ั้ง 

เก้าหล่เต่ิบโต่จาก้สัูต่รท่�เปั็น 3 ปัระสัานระหว่าง 3 

ส่ัวนภาค3 สั่วนท่�ขั้ับเคลื�อนเศรษฐก้ิจขั้องเศรษฐก้ิจ

Digital Economy หรือว่า Creative Economy เรื�อง

ขั้อง 3 ปัระสัานคือเรื�องขั้องภาคก้ารศึก้ษา ภาครัฐแล้ว

ก็้ภาคอุต่สัาหก้รรม ภาครัฐม่ธีงว่าจะดึง Soft Power 

ต่รงน่�ขึั้�นมาสัร้างก้ารเติ่บโต่จาก้ภายในแต่่พึอมองเห็นว่า

น่�คืออนาคต่ก้ารเติ่บโต่จาก้ภายในเป็ันสิั�งท่�เก้าหล่ม่

ขั้องตั่วเองก่้อสัร้างต่รงน่�โดยให้โจทย์กั้บทางก้ารศึก้ษา

ให้ทำาโมเดลร่วมกั้บภาคอุต่สัาหก้รรมแล้วสุัดท้าย

เก้าหล่ก็้ได้สูัต่รท่� Winning เป็ัน Winning Formula 

  เมื�อก่้อน Model Asian อยู่ท่�ญ่�ปุั�นอย่างหนัง

ญ่�ปุั�นซ่ึ่ร่ย์ญ่�ปุั�นเน่�ยคือ Model Asian ซึึ่�งมันใก้ล้ ๆ กั้บ

คนเอเช่ัยอะไรต่่าง ๆ แต่่มันแพึง ก็้เป็ันวินนิ�งฟอร์มูล่า 

ก็้เลยมองว่า ต่รงน่�คือถ้้า ก้สัทชั. จะทำาอะไรได้ ในแง่

ขั้อง Culture Content Creative  industry จะเร่ยก้ว่า

อะไรก็้ต่าม ก็้คือว่า อยาก้จะช่ัวยเป็ันส่ัวนหนึ�งขั้องก้าร

สัร้างเสัริมศัก้ยภาพึ ก้สัทชั. ก็้เป็ันส่ัวนหนึ�งขั้องคณ์ะ

ก้รรมก้ารดิจิทัลเพืึ�อเศรษฐกิ้จและสัังคมแห่งชัาติ่ แล้ว

เป็ันองค์ก้รท่�พูึดกั้นต่รงๆ ว่าก็้ม่ทุนสูังท่�สุัดม่ทุนสูังท่�สุัด

ไม่ใช่ัทุนในเงิน License ฟร่จาก้ผูู้้ปัระก้อบก้าร แต่่ทุน

ในแง่คนด้วย ม่คนเป็ันพัึนนะ แล้วก็้ม่นัก้เร่ยนนอก้

เยอะแยะมาก้มายควรจะใช้ัต้่นทุนต่รงน่�ให้ได้ปัระโยชัน์

ท่�สุัดแล้ว คือมองในแง่ว่า เงินท่�หล่อเล่�ยง ก้สัทชั. มา

จาก้ Industry ก็้ควรจะ Pay back ทุก้คนจะม่ Return 

ให้กั้บ Industry ในแง่ขั้องก้ารคือมองไปัถึ้งว่า ก้สัทชั. 

ก็้จะเป็ัน Think tank ในเรื�องขั้อง Broadcast ทั�ง Tele-

com เวลาท่�จะม่ Industry for cast ก็้แค่ก้ารทำานาย

อุต่สัาหก้รรมอะไรต่่าง ๆ มันควรจะมาจาก้ ก้สัทชั. ทุก้

วันน่�มันไม่ใช่ั เรายังต้่องพึึ�งอุต่สัาหก้รรมเป็ันผูู้้ Lead 

เรามาก้ก้ว่าด้วยซึ่ำ�าน่�ก็้เป็ัน E ท่�สัอง Economy 

 ส่ัวน E ท่� 3 ก็้คือเรื�อง Ethic  อันน่�สัำาคัญมาก้ 

Ethic คือถึ้งแม้ว่าสืั�อจะเปัล่�ยน Platform จะเปัล่�ยนคน

ท่�สัร้างเนื�อหาจะเปัล่�ยนแต่่สิั�งท่�สัำาคัญท่�สุัดเพ่ึยงทำา

ช่ัวยพึยุงให้สัังคมมันดำาเนินไปัได้อย่างยั�งยืนก็้คือ

จริยธีรรมคือในทุก้ส่ัวน  จริง ๆ มันไม่ใช่ัแค่เรื�องขั้องสืั�อ 

นัก้ก้ารเมือง ครูบาอาจารย์อะไรต่่าง ๆ มันก็้ต้่องม่ 

Ethic ทั�งนั�น แต่่ว่าค่าส่ัวนน่�เน่�ยเป็ันเร่ยก้ว่าอะไร เป็ัน

ตั่วคูณ์แล้วกั้น เพึราะว่าก้ารแพึร่ภาพึออก้อาก้าศหรือ

ว่าก้ารเปั็นแพึลต่ฟอร์มในก้ารท่�แพึร่ก้ระจายเนื�อหา

ต่่าง ๆ ท่�คนสืั�อสัารถึ้งกั้นได้เน่�ยมันคือ Multiplier มหา 

ศาล เพึราะฉะนั�น Ethic สัำาคัญมาก้ แล้วเราก็้คุยกั้นได้

รับรู้ Innovation ใหม่ ๆ ว่าควรจะม่เรื�องขั้องก้ารใช้ั

เทคโนโลย่เข้ั้ามาแทนท่�จะใช้ัคน หรือ อะไรต่่าง ๆ ใน  

ก้ารมอนิเต่อร์สืั�อว่าอะไรให้ทำาผิู้ดทำาถู้ก้แล้วมันก็้จะอันน่�

ต้่องอาศัยนัก้จับม้าในพัึนทิปั นัก้สืับพัึนทิปัอะไรต่่างๆ 

ซึึ่�งถ้้าจะเร่ยก้ว่าฐานันดรท่� 5 ฐานันดรท่� 5 ก็้มาต่รวจ

สัอบสืั�ออ่ก้ท่นึง สืั�อก็้คือฐานันดรท่� 4 แทนท่�จะรอให้

สัังคมมาช่ัวยต่รวจสัอบ องค์ก้รวิชัาช่ัพึกั้บองค์ก้รก้ำากั้บ
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ดูแลทำ�ง�นด้วยกันไหมโดยเน้นเร่ืองของจริยธรรม

แล้วก็พย�ย�มลดก�รใช้กฎหม�ยทุกคนที่อยู่ในภ�ค

อุตส�หกรรมโทรทัศน์วิทยุคงรู้จักม�ตร� 37 ของ พรบ. 

กิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์ ก็เป็นม�ตร�ที่ว่�

ด้วยเนื้อห�ที่ต้องห้�มไม่ให้ออกอ�ก�ศจริง ๆ มีอยู่ 4 

ข้อ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยมันต้องต�มกฎหม�ยจริงก็ต้อง

ปรู๊ฟว่�เนื้อห�เนี่ยจะก่อให้เกิดผลต�ม 4 ข้อนี้อย่�ง

ร้�ยแรงจริง ๆ แต่ที่ผ่�นม�เร�จะเจอว่�มัน Over used 

แล้วกันนะ มันถูก Over used  ม�ตร� 37 อันนี้ไม่แน่ใจ  

 แต่ของเดิม ๆ ม�ตร�สังเกตดูถูกใช้แต่เหมือน

กับว่�มัน Over used  รึเปล่� จริง ๆ ก็ไม่ได้ที่มีสื่อฟ้อง 

รู้สึกเหมือน Thai PBS จะฟ้องแล้วชนะด้วยในเรื่องของ

กรณีม�ตร� 37 ว่�ใช้เกิน เพร�ะฉะนั้นก็ ethic ก็จะเป็น

สิ่งที่ขอมุ่งเน้น แล้วก็ไม่ใช่มุ่งเน้นในแง่ที่ว่�เอ�กฎหม�ย

กับไปกำ�กับจริยธรรมแต่ว่�จะเสริมแรงทำ�ง�นร่วมกับ

องค์กรวิช�ชีพองค์กรสื่อกับคนในวิช�ชีพสื่อเพ่ือทำ�ให้ 

ethic เกิดผลจริง ๆ เพร�ะ กสทช. ไม่มีท�งรู้เท่�กับ

คนทำ�ง�นอยู่แล้ว ว่�เนื้อห�กระบวนก�รออกม�ยังไง

ถ้�เกิดเร�จะทำ�ให้เกิด ethic เนี่ยมันก็ตรงไหน นั่นตรง

ช่องว่�งเดิม ๆ ที่แบบเป็นลักษณะสั่งก�รควบคุมเรียก 

Command  control  regulation ของอดีตเนี่ยควร

จะต้องลดลงแล้วก็ทำ�ยังไงให้เป็นลักษณะที่ร่วมมือกัน

ม�กขึ้น ยิ่งข้อมูลจ�กท�ง industry จ�กผู้ประกอบก�ร

จ�กวิช�ชีพม�กขึ้นเนี่ย กสทช. ก็ทำ�ง�นได้ดีขึ้นในก�ร

ก�รใช้ ethic อีกเรื่องหนึ่งคือ 

 E environment ท่ีเป็นนิเวศวิทย�ของก�รส่ือส�ร 

ก็คือเน้นว่�คนอยู่ด้วย Device ก็คือ Media environ-

ment หรือว่� Online environment เป็นสิ่งที่แวดล้อม

คนม�กที่สุด ทีนี้เร�จะทำ�ยังไงในส่วนที่เร�เกี่ยวข้อง

ที่จะสร้�ง environment ตรงนี้เนี่ยให้มันดีที่สุด โดย

เฉพ�ะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนที่เป็น Consumer หลัก

ของ Device เหล่�นี้ มี Area หนึ่ง ที่รู้สึกว่� กสทช. 

ก็อ�จจะยังไม่ได้ทำ�เท่�ไหร่หรืออ�จจะไม่ได้เห็นละอ�จ

จะทำ�ก็ได้คือเรื่องของ information  ซึ่ง information 

เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่�เป็น Solution เป็นเป็นมลภ�วะ

อย่�งสูงใน media ว่�ใน Communication environ-

ment ในปัจจุบัน งั้นอันนี้ก็อ�จจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เร�ก็

ยังคงพย�ย�มที่จะทำ�ง�นร่วมกับทั้งองค์กรวิช�ชีพแล้ว

ก็นักวิช�ชีพว่�จะทำ�ยังไงให้ environment Media หรือ

ว่� Communication environment เนี่ย มันน่�อยู่และ

ยั่งยืนม�กขึ้น 

 E สุดท้�ยคือ Equality นี้ ก็บอกตรง ๆ ว่�ใน

อดีตที่ผ่�นม�มันอ�จจะมีคว�มไม่เท่�เทียมในแง่ของ

คว�มสัมพันธ์เท่�ไหร่ ระหว่�งองค์กรกำ�กับดูแลกับ

ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นวงวิช�ชีพอุตส�หกรรมหรือ

อะไรต่�ง ๆ  ก็เร�ควรจะทำ�ง�นในระน�บที่เป็นเพื่อนกัน 

พูดง่�ย ๆ  แล้วก็เลยอย�กให้เกิด Equality ตรงนี้นิดนึง

แล้วก็อย�กจริง ๆ ก็พูดลำ�บ�กนะคือเดี๋ยวก็ทำ�ง�นกัน

ไปแล้วก็เจอกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ว่�ไม่อย�ก

จะ overcame อย�กให้มันเป็นภ�พที่เป็นอยู่ระน�บ

เดียวกันทำ�ง�นด้วยกันเพร�ะจริง ๆ ก็เป้�หม�ยแล้วไม่

น่�จะต่�งกันนะแล้วก็คือต้องก�รสร้�ง environment 

ท่ีดีน้ันก็คือขอให้มีก�รทำ�ง�นในแง่ partnership อันนึง

แล้วก็อีกอันก็คือว่�ก�รในแง่ของสื่ออ�จจะม�จ�กพื้น

ฐ�นที่เป็นนักวิจัยด้วยก็คือว่�รู้สึกว่�เร� Representa-

tion เรื่องของก�รเป็นตัวแทน หรือ ก�รเป็นตัวแทน

ของคนกลุ่มต่�ง ๆ ในสังคมเนี่ย เร�อย�กจะให้สื่อให้

พื้นที่กับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่�งเท่�เทียมม�กขึ้นก็จะ 

มีแน่นอน มีคว�มไม่เท่�เทียมอยู่ในทุกมิติแต่เป็นมิติ

ท�งด้�นก�ยภ�พ คว�มพิก�รหรือเรื่องของ Gender 

เรื่องของเพศสภ�วะ หรือ ว่�เรื่องของชนกลุ่มน้อยหรือ

อะไรต่�ง ๆ มีเยอะม�กนะ แล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของ

ทั้งท�งก�รเมือง ก็เหมือนกันนั่นก็เป็นจุดที่แบ่งนั้นก็คือ

ว่�อย�กจะให้สื่อเนี่ยทำ�ง�นร่วมกันแล้วก็มี Eco Repre-

sentation for all ก็เป็น 5 E ที่คิดไว้นะอ�จจะไม่ครบ

ทั้งหมดก็อย�กพอนำ�เสนอเพื่อเริ่มต้นเท่�นี้ค่ะ แต่ถ้�มี

คำ�ถ�มอะไรเบื้องต้นก็เชิญได้เลยค่ะ
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ช่วงตอบคำ�ถ�ม 
 คำ�ถ�มที่ 1 จากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ -เมื่อช่วง

เช้านะคะท่านวิทยากร ได้พูดถึงว่า การที่วงการสื่อโดน 

disruption ด้วย Technology แล้วก็บอกว่ามีการพูด

กันมานานแล้วว่าเมืองไทยน่าจะมีแพลตฟอร์มสำาหรับ 

Media ของตัวเองให้เป็นความร่วมมือกันเลยของทั้ง

ประเทศไม่ต้องสูญเสียรายได้และการควบคุมให้กับ

ต่างชาติ คิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหน มีศักยภาพแค่

ไหนแล้ว Key ของมันจุดที่ทำาให้มันเกิดขึ้นจริงได้คือ

อะไร?

 ศาสตราจารย์ พิรงรอง : คงต้องประเมินตอบ 

ไม่มีคำาตอบ คงต้องขออนุญาต Open Question Open 

Answer ถามว่า มันมีความเป็นไปได้ไหม มีแน่นอน 

แล้วก็จริง ๆ ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วกัน ที่ต่างประเทศ

ก็ใช้ใช้ไปแล้วตอนนี้ยังทางเกาหลีก็ใช้ ทำาอยู่ ซึ่งก็ยัง

ประเมินอยู่ แล้วก็ผ่านมามีสิงคโปร์มาสิงคโปร์ทำาก็เป็น

แพลตฟอร์มของสิงคโปร์แล้วก็ทำาร่วมกับ Sony picture 

กับ Warner studio แล้วก็ทำาได้อยู่ประมาณ 5 ปี แต่ว่า

ท้ายท่ีสุดก็หยุดทำาแล้วก็รู้สึกประกาศล้มละลายไป ก็คือ

หยุดไปข้อดีข้อเสียซึ่งเราก็ไม่รู้นะ ว่าแต่ในรายละเอียด

คงต้องประเมินดูอีกทีว่าเหตุที่ทำา ไม่ Feasible หรือยัง 

Feasible อยู่มันคืออะไร จริง ๆ สิ่งสำาคัญก็คือLocal 

Content ว่า Content เราเนี่ยสตรองพอหรือเปล่า มี

ลักษณะ Universal Life พอรึเปล่า พอจำาได้ว่าตอนที่

ทำาวิจัย OTT เนี่ย สิ่งนึงที่เป็นข้อเสียคือว่า Local Con-

tent ไม่มี ต้องพึ่ง Sony Warner เท่านั้น เป็นหลักแล้ว

ก็ Local Content ที่สามารถที่จะมี Universal Appeal  

ยังไปไม่ถึงก็มีแล้วจำานวนมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นคง

ต้องกลับมาดู เรียกว่า Result ก่อนอันที่ 1

 ส่วนที่สองคือการลงทุนทำา Platform นี่คือลง

ทุนสูง ไม่เรื่องการลงทุนของ Inform structure เท่านั้น

แต่เรื่องของการ Innovation ใหม่ ๆ ของซอฟต์แวร์

ของการ maintenance ระบบอะไรต่าง ๆ ก็ตามเนี่ย

ใช้เงินสูงมาก ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะทำาก็ต้องโปรเจ็คไว้เลย

ว่าจะทำาอะไรยังไงช่วงเวลากี่ปีให้บรรลุอะไรต่าง ๆ เนี่ย

คิดว่าตรงนี้ก็คงถ้าจะทำาก็ทำาได้ แต่ว่าใครจะทำา ทุน

จะมาจากไหน วัตถุประสงค์คืออะไร จะไปแค่ไหนราย

ละเอียดเหล่านี้คงต้องมาคุยกัน

 คำ�ถ�มท่ี 2 จากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ (คุณเทพชัย 

หย่อง) คือ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาด้วยความสัมพันธ์

ระหว่างกสทช.กับสื่อ มันมีภาพของความไม่ค่อยเป็น

มิตรเท่าไหร่และทุกครั้งที่สื่อถูกเรียกตัวไปนั้น  ก็จะถูก 
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ไปส่ังสอนไปจดทั้งหลายอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กสทช. กับสื่อ จากนี้ไปจะเป็นยังไง

 ศ�สตร�จ�รย์ พิรงรอง : ถ้าความสำาคัญอันดับ

หนึ่งแล้วบอกถามได้เลยว่าเข้ามาสัปดาห์แรกผู้ที่เรา

ไปเจอเราไปเจอนะ ส่วนใหญ่อินดัสทรีส์มาเจอ มาขอ

พบแต่เราไปเจอ 7 องค์กรวิชาชีพเป็นที่แรกเลย ที่แรก

เลยนะคะออกไปเจอเองนะไปที่สมาคมนักข่าวฯ คือเรา 

เป็นสื่อในอดีตก็เป็นสื่อมา รู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่สำาคัญ

ที่สุดแล้วก็เวลาพูดถึงมันเป็นอะไร Solution ต่าง ๆ  

Strategy ที่สำาคัญที่สุด ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีไม่ใช้การ 

Flash checking สำาคัญที่สุดคือ Quality Journalism 

ตราบใดที่ไม่มี Quality Journalism และ ทุกคนที่เป็น

สื่อหลักก็เหมือนกัน Master Point เพราะฉะนั้น ในส่วน

ตัวไม่ใช่แค่ว่า Bias ว่าเราเป็นสื่อมาก่อนแต่ว่า Quality 

Journalism จึงสำาคัญที่สุดจริง ๆ นะ Quality Content 

แต่ว่าในส่วน Journalism นี่สำาคัญ ขออนุญาตบอกว่า

สำาคัญมากกว่าเพราะว่า Journalism มันเกี่ยวข้องกับ 

public policy เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตประจำา

วัน ในการมีความสัมพันธ์ทางสังคมอะไรต่าง ๆ เนี่ย

เพราะฉะนั้นนี่คือ Fact base ไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นมา

ไม่ใช่ Fiction เพราะฉะนั้น Quality Journalism สำาคัญ

ที่สุดเราก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ กสทช. ต้องช่วย ช่วย

ทุกอย่างแล้วก็ทำางานร่วมกัน

 คำ�ถ�มที่ 3 จากผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ -ในช่วง 

Disruption ทางเทคโนโลยี อาจารย์มีกลไกแนวทาง

อย่างไรในการที่จะหลอมรวมระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่

ในฐานะที่ท่านมาเป็นผู้กำากับการดูแลในเรื่องของสื่อว่า

จะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีสื่อวิทยุ ตอนนี้กำาลังจะใช้ของ

สื่อโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต

 ศ�สตร�จ�รย์ พิรงรอง : ขออนุญาตพูดเฉพาะ

ส่วน Regulation ในส่วนของ Industry ก็คงต้องรีบให้

พวกท่านนะ แต่ว่าโอเคส่วน Regulation เรารู้สึกว่ามัน ก็

ต้องเป็นการกำากับดูแลที่หลอมรวมจริง  ที่ผ่านมาเนี่ย 

กสทช.แบ่งเป็นสองส่วน คือ ปทค.ฝ่ังท่ีเป็นโทรคมนาคม 

กับ กสท.ก็ คือฝั่งที่เป็น Broadcast ก็คือสองอาณาจักร

เนื่องจากจริงอยู่คนละที่เลยการตัดสินอะไรต่าง ๆ เนี่ย 

คือแยกเขาบอกว่าเป็น Convergent Regulator นะแต่

อยู่คนละอาณาจักร มีรองประธานสองคน การตัดสิน

หลายเร่ืองท่ีออกมาเป็นมาตรา 37 โดยแค่ กสท.ขอโทษ 

เอ่ยนามก็พลเอกนที ไม่เกี่ยวทางฟังไม่รู้เรื่องเลย ทีนี้

ในแง่ของ Convergent  เน่ีย ก็ขอเรียนว่ามันก็ต้องเป็น 

Convergent Regulator เหมือนกันนะ  แล้วก็ตั้งแต่ต้น



 

จนจบทุุกเลเยอร์์ต้ั้�งแต่ั้ Inform structure / Device / 

คอนเทุนตั้์แอพพลิเคชั่้�น มั้นตั้้องเป็็นการ์ตั้้ดสิินใจทุ่�

ต่ั้อเน่�อ งแล้วเห็็นภาพทุ่�ว่าไร้์ตั้ะเข็็บ ต้ั้องเห็็นต้ั้�งแต่ั้ต้ั้น

จนจบ เร์าพูดถึึง METAVERSE ค่อว่า Generation 3 

ข็องเว็ป็แล้ว เว็ป็ 3.0 แล้ว

 Regulation ทุ่�สิำาค้ญม้ันต้ั้องอุดห็นุนดูแลต้ั้�งแต่ั้

เร่์�องข็องการ์เข้็าสู่ิ Platform digital ก็ค่อต้ั้�งแต่ั้การ์ให้็

ใบอนุญาตั้โทุร์คมัต้ั้�งแต่ั้เริ์�มัต้ั้นจนถึึงเร่์�องข็อง license 

ข็องบร์อดแคสิเตั้อร์์ก็ด่ ข็อง Telecom ก็ด่  ทุุกอย่าง

ค่อตั้อนน่�อย่างทุ่�บอกเน่�ยม้ัน disruption ทุำาให้็ทุุกคน

เด่อดร้์อนไป็ห็มัดเพร์าะฉะน้�นในแง่ข็องการ์ทุ่�สิามัาร์ถึ

ลดต้ั้นทุุนทุ้�งในแง่ข็องค่าใบอนุญาตั้ก็ด่นะห็ร่์อในเร่์�อง

ข็องการ์กำาก้บดูแลอะไร์ทุ่� Relax ได้ควร์จะ Relax  

 อย่างทุ่�บอก ก็ตั้้องมัาป็ร์ะเมัินว่าอะไร์ทุ่�มั้นทุ่�

ม้ันไม่ัจำาเป็็นในการ์กำาก้บดูแลทุ่�จำาเป็็น ก็ออกไป็แล้ว

อะไร์ทุ่�เป็็นภาคต่ั้อเน่�องก้นก็ควร์จะทุำาให้็เกิดความัต่ั้อ

เน่�องซึึ่�งพูดไป็แล้ว ก็เห็ม่ัอนก้บห็ลอกต้ั้วเอง  ม้ันไม่ัต่ั้อ

เน่�อง เน่�องจากว่ากฎห็มัายม่ัสิองฉบ้บอย่างน้อยทุ่�เก่�ยว 

ข้็องก้บเน่�อห็าทุ่�อยู่ใน METAVERSE ก็ค่อ กสิทุชั่. ดู พร์บ. 

กิจการ์โทุร์คมันาคมั ดู พร์บ.กิจการ์กร์ะจายเส่ิยงกิจการ์ 

โทุร์ทุ้ศน์ / พร์บ.องค์กร์จ้ดสิร์ร์คล่�นความัถ่ึ�แต่ั้กสิทุชั่.ไม่ั

ดูพร์บ.คอมัฯ เป็ล่�ยนเป็็นข็อง DE ห็ร่์อว่าคอนเทุนตั้์

ส่ิวนอ่�นอ่ก  เช่ั่น คอนเทุนต์ั้ทุ่�เป็็นห็น้ง ภาพยนตั้ร์์ก็เป็็น 

เพร์าะกร์ะทุร์วงว้ฒนธร์ร์มั เป็็น พร์บ.ภาพยนตั้ร์์ และ

ว่ดิทุ้ศน์ ซึึ่�งทุ้�งห็มัดเห็ล่าน่�เน่�ยพอบอกว่าคอนเวอร์์เจนซ์ึ่ 

คงไมั่ใชั่่คอนเวอร์์เจนซึ่์ แค่อะไร์แค่ร์ะห็ว่างบอร์์ดใน

กสิทุชั่. แต่ั้คงต้ั้องเป็็นล้กษณะทุ่�ห็ลอมัร์วมั แล้วก็อาจ

ทุำาให้็เกิดความัต่ั้อเน่�องข็องนโยบายเน่�ยเป็็นทุ่�เด่ยวก้น

ทุ้�งห็มัด ถ้ึาจะมัองว่าใคร์น่าจะเป็็นเจ้าภาพ ทุำาให้็เกิด

การ์ป็ร้์บเป็ล่�ยนกฎห็มัายห็ร่์อการ์กำาก้บดูแลก่อนกล้บ

ดูแล  กสิทุชั่. น้�นแห็ละ เพร์าะว่าน่าจะม่ัองคาพยพทุ่�

พร้์อมั น่�ก็พูดตั้ามัความัจริ์ง ถ้ึาเกิดไป็โยนให้็กร์ะทุร์วง

ด่อ่ จะโยนให้็กร์ะทุร์วงว้ฒนธร์ร์มัก็น่าจะยากกว่า

 คำำ�ถ�มท่ี่� 4 จ�กผู้้�เข้��ร่่วมเวท่ี่เสวน�ฯ (โกศล 

สิงเน่ยมั) - ข็ออนุญาตั้สิอบถึามัป็ร์ะเด็นเร่์�องข็องทุ่ว่

ดิจิตั้อล ก็ถ้ึาเป็็น กสิทุชั่. ชุั่ดแร์กเป็็นจุดเริ์�มัต้ั้นข็อง

การ์ให้็ใบอนุญาตั้ให้็เอกชั่นเข้็ามัาเป็็นผูู้้ป็ร์ะกอบการ์

เป็็นเจ้าข็องช่ั่องได้ แต่ั้ว่าสิิ�งทุ่�ได้เห็็นก็คงจะมัาจาก 

Model สิาร์ต้ั้�งต้ั้นข็อง กสิทุชั่. นะคร้์บ ไม่ัว่าจะผู้ลการ์

ศึกษาวิจ้ยข็องคณะไห็นทุ่�ทุำาให้็ใบอนุญาตั้ม้ันออกมัา

จำานวนมัากข็นาดน้�น แล้วสุิดทุ้ายม้ันก็สิะทุ้อนว่าเออไม่ั 

Success นะคร้์บ ตั้อนน่� อยู่ในสิถึานะป็ร์ะค้บป็ร์ะคอง

ถ้ึาครึ์�งห็ล้งข็องใบอนุญาตั้ซึึ่�งก็อยู่ในอำานาจข็อง กสิทุชั่.

อาจาร์ย์มัองว่าอย่างไร์คร้์บ คิดว่าทุำาย้งไงให้็ผูู้้ป็ร์ะกอบ

การ์อยู่ได้ แล้วก็คอนเทุนต์ั้ก็ย้งม่ัคุณภาพพอทุ่�จะไม่ั

เป็็นปั็ญห็าต่ั้อส้ิงคมั เพร์าะว่าห็ลายช่ั่องก็ต้ั้องดำาร์งอย�นะ

คร้์บ แล้วก็การ์บริ์ห็าร์โดยต้ั้นทุุนตั้ำาสุิดว่าจะทุำาให้็เป็็น

ป็ร์ะเด็นปั็ญห็าในเร่์�องข้็อมูัลภาษาก้นอยู่พอสิมัควร์   

นะคร้์บ

 ศ�สตร่�จ�ร่ย์์ พิิร่งร่อง : ปั็ญห็า Digital น่�ก็ยาวนาน 

เร์าจะมัองจริ์งก็เป็็นเร่์�องข็องการ์ออกแบบทุ่�เร์าพูดถึึงการ์

ออกแบบต้ั้�งแต่ั้ตั้อนออกใบอนุญาตั้ซึึ่�งทุำาให้็โคร์งสิร์้างตั้ลาด

มั้นก็ค่อยข็้างจะเพ่�ยน ไมั่ค่อยเป็็นความัจร์ิงเทุ่าไห็ร์่ เร์่�อง

กล่องก็อาจจะไมั่เป็็นไป็ตั้ามัทุ่�คาด ทุำาให็้ชั่้าคนก็เสิ่ย

ป็ร์ะโยชั่น์ไป็ ถึามัว่า แล้วก็มัาถึึงปั็จจุบ้นทุ่�บอกว่า disrution 

แล้วคนไม่ัดูทุ่ว่แล้ว พฤติั้กร์ร์มัข็องผูู้้เปิ็ดร้์บส่ิ�อเน่�ย ก็เป็ล่�ยน

เฉพาะคนรุ่์นให็ม่ั คนรุ่์นให็ม่ับอกเลิกดูไป็เยอะ ถ้ึาไป็ดูตั้ามั 

Survey ย้งม่ัคนดูป็ร์ะมัาณ 50%  ทุ่�ย้งดูดิจิตั้อลทุ่ว่และเป็็น 

Fan base ทุ่�สิำาค้ญ เพร์าะฉะน้�นเน่�ย ม้ันก็พูดยากว่าจะ

ป็ร์ะเมิันย้งไงจากทุ่�เห็ล่อว่าม้ันจะห็ายไป็เลย disruption เกิด

ขึ็�นเร็์วในการ์ศึกษาข็อง กสิทุชั่. ห็ร่์อ ผูู้้ทุ่� กสิทุชั่.ว่าจ้างต้ั้อง

เห็็นภาพแล้วไม่ัต้ั้อง 7 ปี็   7 ปี็ เน่�ยอาจจะนานไป็อาจจะเจ็บ

มัากกว่าน่�เยอะ อย่างน้อยในอ่ก 2-3 ปี็ข้็างห็น้านะว่าม้ันเป็็น 

Online Migration ทุ่�มัองอย่างดูบอร์์ดแคสิเตั้อร์์ในต่ั้าง

ป็ร์ะเทุศม้ันต้ั้อง Online Migration ห็มัดแล้ว ม้ันต้ั้องก่�

เป็อร์์เซ็ึ่นต์ั้ จะต้ั้องคงไว้ก่�เป็อร์์เซ็ึ่นต์ั้ เพร์าะเร์าก็ต้ั้องคงไว้

สิำาห็ร้์บคนทุ่�เข็าไม่ัใช้ั่เข็าไม่ัออนไลน์เพร์าะป็ร์ะเทุศเร์าอย่าง

ทุ่�ว่าป็ร์ะเทุศเร์าเป็็นป็ร์ะเทุศทุ่�ม่ัความัเห็ล่�อมัลำ�า

 เพร์าะฉะน้�น ทุ่ว่ดิจิทุ้ลถ้ึาจะเป็ร่์ยบก็ค่อโคร์งสิร้์าง

พ่�นฐานในแง่ทุ่�เห็ม่ัอนก้บนำ�า ไฟ โทุร์ศ้พท์ุ เป็็นเร่์�องพ่�นฐาน 

ถึามัว่าทุ่ว่ดิจิทุ้ลต้ั้องม่ัไห็มั ม้ันก็ต้ั้องม่ันะ แต่ั้ข็ณะเด่ยวก้นก็

ย้งม่ัอะไร์ความัแตั้กต่ั้างก้นเยอะ แบบว่าคุณต้ั้องเน้นตั้ลาด

เดิมัทุำาความัช่ั่�นชั่อบเดิมัข็องคนดูทุ่�อาจจะเป็็นเบบ่�บูมัเมัอร์์

ซึึ่�งเป็็น main stay ข็องทุ่ว่ แต่ั้ข็ณะเด่ยวก้นก็ต้ั้องข้็ามัไป็สู่ิ 

metaverse ถึึงแม้ัว่าอ่กเคร่์�องม่ัอเช่ั่�อมัต่ั้อ AR VR อะไร์ต่ั้าง ๆ ก็ย้ง

แพงอยู่ก็ตั้ามัแต่ั้ก็ต้ั้องเตั้ร่์ยมัไว้ก่อนถึามัว่าจะทุำาย้งไงอ่ก 3 

- 4 ปี็ม้ันต้ั้องเกิดขึ็�นแน่นอนแล้ว ข็ณะเด่ยวก้นเร์าก็ต้ั้อง 

เตั้ร่์ยมัพร้์อมัเร่์�องข็องการ์เตั้ร่์ยมัคน เร่์�องข็องการ์เตั้ร่์ยมั

อุตั้สิาห็กร์ร์มั เร่์�องคอนเทุนต์ั้ คอนเทุนต์ั้สิำาค้ญมัากน่�อาจจะ

ย้งไม่ัได้พูดก็ค่อว่าเม่ั�อก่อนคอนเทุนต์ั้จะม่ัล้กษณะทุ่�แบ่ง

ตั้ามัป็ร์ะเภทุข็องส่ิ�อช้ั่ดเจน ในข็ณะทุ่� Media centric มัาก 

แบ่งให้็ช้ั่ดเจน แต่ั้พอมัาถึึงยุคน่�เน่�ยม้ันม่ั storytelling ในการ์

เล่าเร์่�องร์าว ไมั่ได้ถึูกยึดอยู่ก้บสิ่�อป็ร์ะเภทุใดป็ร์ะเภทุห็นึ�ง 
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เร่ืองเดียวสามารถที่จะเล่าเร่ืองของแพลตฟอร์มเรื่องที่

สำาคัญที่สุด สามารถปรากฏอยู่ข้าม Plat form ได้หรือบางที

อาจจะเป็นลักษณะ Communica tion Character อย่างพวก

มาเวล ใครดูของมาร์เวล จะเห็นว่ามันมีอยู่ทุกแพลตฟอร์ม

เลยถ้าเราไปตามดูจริง ๆ ก็มีทั้งในเรื่องใช้เป็นที่ออกไป Meta 

verse แล้วก็มี ในหนังในโรงก็มีเป็นซีรีส์ก็มีแล้วเป็นตัวละคร

เดียวกันเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมองตลาดที่สำาคัญอาจจะส่ง 

ต่างประเทศได้ ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นสกู๊ปเป็นฟีเจอร์ ก็คือ บาง

อย่างก็อาจจะต้อง 3 มองในแง่ที่ว่าส่งออกโลกยุคที่ถูก dis-

ruption  จะมองยังไงว่า ในการทำาเนื้อหาหนึ่งชิ้น มันจะต้อง 

multiplier platform ก็ได้หรือ Trans Platform ก็ได้และก็

ทางMarket ด้วย คือแนวทางที่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ ไปด้วยกัน

แต่ถามว่าตัวเองทำาได้ ไม่ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่นะคะก็เหมือน

กันก็คงเรียนรู้ ไปด้วยกัน

 คำ�ถ�มที่ 5 จ�กผู้เข้�ร่วมเวทีเสวน�ฯ (คุณอดิศักดิ์ 

ลิมปพัฒนรุ่งเรืองกิจ)-ที่อาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง OTT 

ว่า กสทช น่าจะเข้าไปกำากับดูแลด้วยในอดีตชุดที่แล้วมีความ

พยายามค่อนข้างจะบังคับใช้แล้วแต่หยุดชะงักไปโดยไม่

ทราบสาเหตุจริง ๆ อยากเรียนถามว่า ชุดนี้นโยบายในเรื่อง

ของการกำากับดูแลโอทีทีทั้งประเภทที่เป็นเป็นแบบโซเชียลมี

เดียกับโอทีทีเป็นสายทางด้านอย่าง Netflix หรือ Content 

จะทำายังไงเพราะว่าส่วนหน่ึงกลุ่มพวกน้ีก็ disrupt ทีวีดิจิทัลมี

ผลกระทบโดยตรงเหมือนกัน ก็อยากทราบนโยบาย

 ศ�สตร�จ�รย์ พิรงรอง : คือถ้าตอบตามความ

เป็นจริง โดยทางกฎหมายไม่สามารถที่จะข้ามไปถ้าเป็นต่าง

ประเทศเป็น force OTT  ไปไม่ถึง ตอนนี้ที่ทำาได้เรื่องภาษี มี 

พ.ร.บ. E-Service เก็บภาษีได้ถ้าคุณมีรายได้เกิน 10 ล้าน แง่

ของการกำากับดูแลคอนเทนต์ ยังเป็นอะไรที่เราใช้กฎหมาย

กับเขาไม่ได้ เพราะมีนิติบุคคลประเทศไทย  แต่ว่าถามว่า

สิ่งที่ทำาไม่ได้ก็เรื่อง หนึ่ง แต่สิ่งที่ทำาได้ก็ คือว่าทำาไงที่ทำาให้

ช่องว่างระหว่าง pause การกำากับดูแลของผู้ประกอบการ

ในประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มี OTT ในประเทศถูก

กำากับดูแบบหลวม ๆ มากขึ้น

 คงไม่ใช่แค่การดูแลคอนเทนต์เท่านั้น แต่ว่าการ

เข้าสู่ platform digital เหล่านี้ต่างหาก ถ้าตรงนั้นไม่ได้ก็

ทำาสิ่งท่ีทำาได้ว่าทำายังไงให้แพลตฟอร์มของประเทศไม่ใช่ 

nation platform ที่เป็นผู้ประกอบการในประเทศสามารถ

ใช้ประโยชน์จาก digital platform ได้อย่างสมบูรณ์มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการลดค่าใบ

อนุญาตเรื่องต่าง ๆ เท่านั้น แต่ว่ามันจะมีอีกหลายอย่างที่ทำา 

ได้เพราะว่าจริง ๆ เนี่ยการใช้ platform digital เนี่ยมันไม่ใช่

แค่ส่งเนื้อหาขึ้นบนแพลตฟอร์มจากที่เราเห็นอย่าง สิ่งที่

Netflix  Amazon  Disney holster ก็ดี ถามก็คือว่าเขา

ประเมิน audience encasement ตลอดเวลา แล้วเขาใช้ 

metadata ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการดีไซน์คอนเทนต์แล้วก็ทำา

ก็จะรู้เรื่องเนื้อหา ในพื้นที่นี้อะไรต่างๆ จะมีสูตรเลยว่าจะทำา

เนื้อหายังไงเพื่อที่จะ  this feel จุดนั้น คิดว่าจากงานวิจัยที่

ทำากับทีม OTT  ของไทยเนี่ยเป็นลักษณะของการดูย้อนหลัง  

audience encasement แทบไม่มีเลยเอาง้ันไม่มีเลย audience 

ที่เป็น OTT ของbroadcaster ที่เป็นอยู่จะเป็นลักษณะของ

การ Discrimination platform กับให้ดูย้อนหลังเป็นหลักซึ่ง

ตรงนี้เนี่ยจะทำายังไงให้การใช้ประโยชน์ Ai ของเรามันเต็ม

ความสามารถมากกว่านี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ กสทช. นะเรา

รู้สึกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื่องจากเราก็เอาเงินจาก

อุตสาหกรรรมเยอะแยะ นี่คือรีเทิร์นที่พึงจะทำาได้

 คำ�ถ�มที่ 6 จ�กผู้เข้�ร่วมเวทีเสวน�ฯ (คุณอภิรักษ์ 

หาญพิชิตวณิชย์) - ตอนนี้มีหลาย House หรือว่าหลายสถานี 

เวลามองการผลิตคอนเทนต์ ก็มองไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็น

หลัก มีหลายที่เนี่ยมองทีวีเป็นแค่ Outlet หนึ่ง โดยหวังว่าจะ

ต้องไป cut down หรือว่าต้องไป swift คอนเทนต์ให้สามารถ

สร้างรายได้ใน platform ออนไลน์ มันทำาให้การตอบโจทย์

เป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบ

ทีวี อันนี้คือแบบที่หนึ่ง อีกแบบหนึ่ง ก็คือการตอบโจทย์กลุ่ม

เป้าหมายในแบบทีวีในแง่ของเรตต้ิงมันถูกให้ความสำาคัญ 

ซึ่งเป็นความยากในการดำารงอยู่ของสื่อบางค่าย ณ วันนี้ 

 ถามว่าโมเดลวันนี้มันไปเร็วมันทำาให้เขาอยู่ไม่ได้ ใน

ข้อที่หนึ่ง ผมตั้งคำาถามว่าเราจะทำายังไงให้ส่วนที่เหลืออยู่

ยังทำาอยู่ได้ แล้วส่วนที่อาจจะต้องทำาแบบนั้นอยู่บ้างเนี่ยเข้า

ที่เข้าทางมากขึ้นอันนี้คือข้อที่หนึ่ง ส่วนข้อที่สอง ผมกำาลัง

มองอยู่ว่า ถ้าวันที่ใบอนุญาตทีวีหมดลง เรายังกะไม่ได้ว่า

วันนั้นจะมีคนประมูลหรือจะประมูลได้ในราคาเท่าไหร่แล้ว

สื่อ Broadcast ยังคงมีความสำาคัญอยู่หรือเปล่า แล้วถ้าถึง

วันนั้นจริง ๆ ถ้าไม่มีคนประมูล หรือเงินที่ได้มาน้อยมากอาจ

จะต้องไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีคนมาทำาสื่อทีวี  เพื่อทำาให้

ชาวบ้านที่ไม่มี handset ได้เข้าดูรึเปล่า ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใน

โมเดลนั้นมีการคิดกันรึเปล่า มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นยัง

ไงแล้วบทบาทของ กสทช. ถ้าไม่ได้ move ไป คือไม่เข้าสู่

ในออนไลน์การดูเฉพาะตัวทีวีซึ่งอาจจะเหลือเพียงแค่ 5 , 6 

ช่องหรือน้อยกว่านั้น วันที่ไม่ทำากำาไร มันจะเป็นประเด็นอีก

ประเด็นอันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์สองข้อ

 ศ�สตร�จ�รย์ พิรงรอง : คำาถามแรกนี้ ตอบยาก

มากแต่ก็คงต้องใช้อะไรบ้าง ตอบแบบเซฟ มันก็ต้องเป็น 

Balance Regulation ในส่วนที่เราเกี่ยวข้อง ก็ต้องกำากับดูแล

แต่ยังไงก็ตามนั้นก็เข้าใจ industry ในส่วนที่ส่งเสริมส่วนที่



 

สามารถท่ี่�จะ Relax ส่วนท่ี่� สามารถ Regulate ได้้ ก็็ดู้ให้้

ห้มด้เลยว่าที่ำาอะไรท่ี่�สามารถท่ี่�จะเป็็นลด้ภาระให้้ได้้ ห้รือแม้ 

แต่่เงืื่�อนไขของื่ท่ี่ว่ดิ้จิทัี่ลด้้วยซ้ำำ�าไป็

 ท่ี่�ผ่่านมาคืืนได้้ เป็ล่�ยนมือได้้ ห้รืออะไรต่่างื่ๆ ซ่้ำ�งื่มัน 

ก็็ช่่วยป็ลด้ล็อคืได้้ระด้ับน่งื่ ให้้เป็ิด้เป็็นลัก็ษณะที่่�เป็ิด้ว่ามัน

ต้่องื่เกิ็ด้ข่�นได้้ ขณะเด่้ยวกั็น สิ�งื่ท่ี่�ส่งื่เสริมก็็ต้่องื่ส่งื่เสริมให้้

มาก็ท่ี่�สุด้ เพืื่�อท่ี่�ใคืรท่ี่�ยังื่อยาก็จะอยู่ก็็ต้่องื่อยู่ได้้ แล้วก็็ไป็ข้างื่

ห้น้าได้้ด้้วย ไป็ข้างื่ห้น้าด้้วยไม่ได้้อยู่ท่ี่�แพื่ลต่ฟอร์มน่�แล้วคุืณ

จะย้ายแพื่ลต่ฟอร์มอะไรต่่างื่ ๆ ก็็ต่ามคุืณ ต้่องื่รู้แล้วคุืณจะ

ข้ามมาเก็็ต่ต่่างื่ ๆ คืือ มันอยู่ท่ี่�เดิ้มไม่ได้้อยู่แล้ว ก็็เป็็นห้น้าท่ี่�

ของื่ ก็สที่ช่. ท่ี่�จะต้่องื่ที่ำา ในขณะเด่้ยวกั็นจะถามว่าห้ลับต่า

ไม่มองื่ เพื่ราะน่�คืือคืลื�นของื่สาธารณะ พื่รบ. องื่ค์ืก็รจัด้สรร

คืลื�นมาต่รา 40 มาต่รา 47 อะไรต่่างื่ ๆ ก็็ต่ามท่ี่�ผ่่านมาของื่

รัฐธรรมนูญท่ี่�ที่ำาให้้เกิ็ด้ ก็สที่ช่. ข่�นมา  ก็็เน้นชั่ด้เจนว่ามันก็็

คืือเรื�องื่ของื่ป็ระโยช่น์สาธารณะ ซ่้ำ�งื่ถ้าเราห้ย่อนยานเราไม่ดู้

มันก็็ไม่ได้้เห้มือนกั็น คืือว่าที่ำายังื่ไงื่ให้้มัน balance ท่ี่�สุด้

ระห้ว่างื่ก็าร Regulate น่�พื่ยายามท่ี่�จะ Life touch ท่ี่�สุด้ใน

เรื�องื่ท่ี่�ไม่จำาเป็็น และ Regulate ในแง่ื่ท่ี่�เป็็นภาระห้รืออะไร

ต่่างื่ ๆ ก็็ต่ามส่งื่เสริมอย่างื่ท่ี่�ว่าก็็คืือว่า Gap เรื�องื่ข้อมูลระ

ห้ว่างื่ก็สที่ช่. กั็บ Industry มันเยอะมาก็ ท่ี่�ผ่่านมาเพื่ราะว่า

ห้ลายอย่างื่เรารู้ส่ก็ว่าจริงื่ๆ มันคืวรจะเป็็นลัก็ษณะ Open 

เราคืวรจะเป็็นองื่ค์ืก็รท่ี่� Open เรื�องื่ Data มาก็ คืวาม

เคืลื�อนไห้วงื่านวิจัย ห้รือว่าก็ารก็ำากั็บดู้แลอะไรต่่างื่ ๆ ข้อมูล

คืวรจะเปิ็ด้แล้วก็็คืวรจะม่ท่ี่� Partner ship ท่ี่�ชั่ด้เจนก็ว่าน่�ก็็

คิืด้ว่าคืำาต่อบท่ี่�ห้น่�งื่คืืออันนั�นละกั็น balance Regulation

 คืำาถามท่ี่� 2 เคืยคิืด้เห้มือนกั็นว่าถ้าเราใช้่ Reframe 

คืลื�น แล้วก็็แบ่งื่เป็็น blog ไป็เลย แล้วผู้่ป็ระก็อบก็ารเข้ามา

ป็ระมูลแล้วเอา blog คืลื�นไป็แล้วที่ำาไรก็็ได้้ มันจะไม่ม่คืนที่ำา

ท่ี่ว่เลย  ทุี่ก็คืนก็็จะที่ำาอย่างื่อื�นไป็ห้มด้ ที่ำาเที่เลคือม ที่ำาอะไร

ก็็ต่าม แต่่ท่ี่ว่อย่างื่ท่ี่�บอก็คืือ public interest ห้รือ public 

utility ข่าวสารข้อมูลต่่างื่ ๆ มันต้่องื่ม่ มันคืือเสาห้ลัก็ของื่

สังื่คืม คืนจะตั่ด้สินใจอะไรยังื่ไงื่ ก็ารเลือก็ตั่�งื่ ก็ารซั้ำพื่พื่อร์ต่

นายก็ นัก็ก็ารเมืองื่ เห้ล่าน่�เน่�ยอันน่�มันคืือ public service ท่ี่�

เราต้่องื่ม่ ก็็คิืด้ว่ามันคืงื่ต้่องื่ม่อยู่แล้ว ก็็ต้่องื่แค่ืไห้น ห้รือมัน

ต้่องื่เห้ลือแค่ืไห้น option ก็็จะบอก็ว่าจะม่คืนเข้าป็ระมูลก่็�คืน

ถ้าเกิ็ด้ว่าราคืาตั่�งื่ต้่นมันไม่ได้้ ห้รืออะไรต่่างื่ ๆ ก็สที่ช่.ก็็ต้่องื่ 

ก็ลับมาป็ระเมินดู้ที่บที่วนดู้แล้วว่าคุืณจะ Lower ท่ี่�สุด้ได้้แค่ื

ไห้นเพืื่�อท่ี่�จะรองื่รับ Industry มันเป็ล่�ยนไป็ ห้รือว่าคุืณจะ

ต้่องื่ subsidized ต่รงื่น่�ด้้วย และได้้ต่รงื่นู้นห้วังื่ว่าต่อนนั�น

ก็ฎห้มายอาจจะเป็ล่�ยนแล้วอาจจะไป็ดู้แลออนไลน์แล้วก็็ได้้

ห้รืออะไรต่่างื่ ๆ  ห้วังื่ว่า มันจะม่คืวามเคืลื�อนไห้วท่ี่�ด่้ข่�นต่่อไป็
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 ผู้้�เข้�าร่่วมเวทีีเสวนาฯ (คุืณอดิ้ศััก็ดิ้� ลิมป็พัื่ฒน

รุ่งื่เรืองื่กิ็จ) 

 ได้้ให้้คืวามเห็้นและข้อเสนอแนะเพิื่�มเติ่ม ในก็รณ่น่�

ว่า-คืำาถามเรื�องื่ว่าห้มด้สัญญาของื่ใบอนุญาต่แล้วผู้่ป็ระก็อบ

ก็ารท่ี่ว่ดิ้จิทัี่ลจะป็ระมูลต่่อห้รือเป็ล่า น่�เป็็นคืำาถามท่ี่�ถูก็ถาม

บ่อยมาก็จาก็เจ้าห้น้าท่ี่�ของื่ ก็สที่ช่. ด้้วย จาก็ในแวด้วงื่เด่้ยว 

กั็น ส่วนให้ญ่คืำาต่อบขอก็ราบเร่ยนให้้อาจารย์ที่ราบเลยว่าคืงื่

ไม่ม่ใคืรป็ระมูลได้้เลย  แต่่อยาก็ให้้ที่างื่ ก็สที่ช่. เริ�มศ่ัก็ษา

ตั่�งื่แต่่ต่อนน่�ท่ี่�ว่าที่างื่เลือก็จะม่อะไรบ้างื่ เพื่ราะว่าต่ามแผ่น

แม่บที่ของื่ท่ี่ว่ดิ้จิทัี่ลเราม่ 48 ช่่องื่ แต่่ต่อนน่�เราม่แค่ื 26 ช่่องื่

แล้วก็็ลงื่ทุี่นโคืรงื่ข่ายเผื่�อไว้เยอะมาก็ ใบอนุญาต่ท่ี่�บอก็ว่าจะ

ให้้ท่ี่ว่สาธารณะก็็ยังื่ไม่ได้้ให้้ทัี่�งื่ห้มด้ แล้วก็็ม่ห้ลายป็ระเด็้นท่ี่�

เรายังื่ไม่ได้้ Utilize ระบบก็ารออก็อาก็าศัของื่ท่ี่ว่ดิ้จิทัี่ลให้้มัน

ได้้ป็ระโยช่น์มาก็ก็ว่าน่� และป็ระโยช่น์ในเชิ่งื่คืวามรู้ป็ระโยช่น์

เชิ่งื่สาธารณะมาก็ก็ว่าน่� คืือก็็อยาก็จะฝาก็อาจารย์พิื่รงื่รองื่ 

ว่า ก็สที่ช่. คืวรจะ study ที่างื่เลือก็ตั่�งื่แต่่ต่อนน่�ว่าในเชิ่งื่

เที่คืโนโลย่อะไรท่ี่�จะที่ด้แที่นระบบออก็อาก็าศัแบบปั็จจุบัน

ห้รือเป็ล่า เช่่น ต่อนป็ระมูลเป็็น HD กั็บ SD ม่ป็ระเด็้นท่ี่�ว่า

จำาเป็็นต้่องื่ออก็แบบ SD ห้รือเป็ล่าคืวรจะไป็ท่ี่� HD ห้รือไป็ท่ี่� 

4K เลย อันน่�เชิ่งื่เที่คืโนโลย่เพื่ราะว่ามันสามารถที่ำาได้้แล้วใน

ยุคืน่� แล้วก็็โคืรงื่ข่ายท่ี่�เห้ลืออยู่เน่�ยท่ี่�ก็ระจายเสาไป็ 38 เสา

ถูก็ด่้ไซ้ำน์ไว้ว่าจะสามารถแยก็ Location ได้้ แต่่ก็็ไม่ได้้ที่ำา

อะไรผ่มว่าอันน่�เป็็นก็ารสิ�นเป็ลืองื่ที่รัพื่ยาก็รของื่ป็ระเที่ศัมาก็

อยาก็จะฝาก็ ก็สที่ช่. คืวรท่ี่�จะ study อย่างื่จริงื่จังื่ แต่่ต่อนน่� 

เพื่ราะว่าเวลาก็็เห้ลือน้อยมาก็ พื่วก็เราท่ี่�ที่ำาท่ี่ว่ดิ้จิทัี่ล จะได้้รู้

ช่ะต่าช่่วิต่ของื่ตั่วเองื่ว่าจะเดิ้นไป็ยังื่ไงื่ในอ่ก็ 2 - 3 ปี็ข้างื่ห้น้า



 

 ระวีี : ผม ระวีี ตะวัีนธรงค์์ ได้้รัับเกีียรัติิจากีทาง

สมาคมนัักีข่่าววิทยุและโทรัทัศน์ัไทย มาเป็็นัพิิธีีกีรัในัช่่วง

บ่ายวันันีั� เม่�อเช้่าเรัาฟัังกัีนัไป็ค่อนัข้่างลึกี และละเอียด้ในั

หลาย ๆ มุมมองในัรัายกีารัที�จะวางแผนัตัิ�งรัับ วางแผนั

ยุทธีศาสติร์ัข่ององค์กีรัส่�อ กีารัทำางานัข่องส่�อในัหลาย ๆ รูัป็

แบบ ล้มลุกีคลุกีคลานัจากีคนัที�ทด้ลองมาหลายแบบแล้ว 

จากีคนัที�พิยายามทำาแล้ว ต้ิองบอกีว่าจากีเวทีเม่�อเช้่า สิ�งที�

เรัาเห็นัได้้ชั่ด้ค่อกีารัทำาส่�อยุคปั็จจุบันั มันัมากีกีว่ากีารัทำาข่่าว

หร่ัอคอนัเทนัต์ิป็กีติิ มันักีว้างมากี ๆ กีารัทำาส่�อนัั�นัอยู่ด้้วยตัิว

ข่องเรัาเองไม่ได้้ เรัาต้ิองมีกีารัพึิ�งพิา หร่ัอกีารัทำางานัร่ัวมกัีบ

หลาย ๆ อย่าง ในัอดี้ตินัั�นัเรัาต้ิองพึิ�งพิาเสาอากีาศสัญญาณ 

หนัังส่อพิิมพ์ิเรัาต้ิองพึิ�งพิาแผงข่ายหนัังส่อพิิมพ์ิ เรัาเข้่ามาสู่

โลกีออกีไลน์ั แต่ิเรัากีำาลังเข้่าไป็โลกีใหม่อีกีโลกีหนึั�ง พึิ�งพิา

กีารัทำาคอนัเทนัต์ิผ่านักีารัทำาแพิลติฟัอร์ัมและสัญญาณ โด้ย

เฉพิาะอินัเติอร์ัเน็ัติ

 วันันีั�เรัาได้้รัับเกีียรัติิจากีทั�งสองท่านั ทั�ง AIS และ 

TRUE ซึึ่�งเป็็นัสะพิานัเช่่�อมคอนัเทนัต์ิกัีบผู้ช่มข่องคนัไทยและ

ทั�วโลกีด้้วยสำาหรัับกีารัใช้่สัญญาณอินัเติอร์ัเน็ัติเหล่านีั�ต่ิอไป็

มันัจะเป็็นั Metaverse มันัจะเช่่�อมกัีนัอย่างไรั จะทำางานัร่ัวม

กัีนัอย่างไรั

 อีกีท่านัหนึั�ง อาจารัย์สิข่เรัศ ครัำ�าหวอด้อยู่ในัวงกีารั

ส่�อสารัมวลช่นั เป็็นันัักีวิช่ากีารั พูิด้เร่ั�องกีารัเป็็นันัักีข่่าวแบบ 

Metaverse มานัานัแล้ว วันันีั�เรัาจะเอาสิ�งเหล่านัั�นัมาวางแผนั

และเริั�มเดิ้นักัีบมันัอย่างไรั

 ข่ออนุัญาติเริั�มต้ินัเวทีนีั�กัีบ ท่านัผู้ช่ม ท่านัผู้ฟัังที�ผม 

เช่่�อว่าส่วนัใหญ่จะเป็็นัคนัที�อยู่ในัอุติสาหกีรัรัมส่�อ เรัามาปู็พ่ิ�นั 

กัีนัก่ีอนั มันัไป็แน่ั ๆ แต่ิมันัจะไป็กัีนัแบบไหนั และเรัาเข้่าใจ

คำานีั�จริัง ๆ แล้วหร่ัอยัง ว่ามันัค่ออะไรักัีนัแน่ั เรัาต้ิองไป็ทั�ง 

หมด้หร่ัอเป็ล่า หร่ัอเรัาต้ิองไป็แค่นิัด้เดี้ยว อยากีให้อาจารัย์

ฉายภาพิเบ่�องต้ินักัีบผู้ฟััง
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        วิีทยากร
      AIS : บริัษััท แอด้วานัซ์ึ่ อินัโฟัร์ั เซึ่อร์ัวิส จำากัีด้
                อราคิ์น รักษ์์จิิตตาโภค์ 
         หัวหน้ัาฝ่่ายขั่บเคล่�อนันัวัติกีรัรัม เอไอเอส
           นักวิีชาการด้้านส่ื่�อสื่ารมวีลชน : ด้ร. สิื่ขเรศ ศิรากานต์ 
                        TRUE : บริัษััท ทรูั คอร์ัป็อเรัชั่�นั จำากัีด้ (มหาช่นั)
       : อรรถพล สิื่นฉลอง  
         กีรัรัมกีารัผู้จัด้กีารั 
         กีลุ่มธุีรักิีจ ทรูั เวอร์ัช่วล เวิลด์้ 
         บริัษััท ทรูั ดิ้จิทัล กีรุั�ป็ จำากัีด้
             ด้ำาเนินรายการโด้ย : ระวีี ตะวัีนธรงค์์  
         กีรัรัมกีารัผู้จัด้กีารั เนัชั่�นั ดิ้จิทัล คอนัเทนัต์ิ

  ช่่วงที่่� 3  
เจาะลึึกนวัตกรรมเที่คโนโลึยี่ เช่่�อมต่อ กับแพลึตฟอร์ม คอนเที่นต์ 

รายีได้้แลึะความน่าเช่่�อถื่อ ในองคาพยีพอุตสาหกรรมส่�อ 



 

	 ดร.สิขเรศ	 :	 วันนี้ผมมีหน้าที่ที่สำาคัญในการที่จะ

ช่วยฉายภาพภูมิทัศน์ใน	 Metaverse	 ในการสื่อสารและ

วารสารศาสตร์	 ในหัวข้อวันนี้	 ที่มีค่ายโทรคมนาคมอยู่ทั้ง

สองส่วน	คนในอุตสาหกรรมต้องเข้าใจใหม่	ต้องมี	Mindset	

ใหม่ว่า	 เราเหลืออายุขอใบอนุญาตอีก	7	 ปี	 ส่วนที่หนึ่ง	 เรา

เพิ่งเริ่มมี	 กสทช.	 เป็น	 Conversion	 ที่บูรณาการกันต่อไป

ไม่มีแล้ว	กสท.และหรือ	กทค.ฟัง	Key	Word	ตรงนี้ดีๆ	มันคู่

ขนานไปกับ	1.ใบอนุญาตในรอบ	7	ปีของเรา	เราจะ	Move	on	

อุตสาหกรรมไปสู่ยุค	Metaverse	อย่างไร	ในส่วนของ	Regu-

lation	การกำากับดูแลเราจะมี	Framework	ในการกำากับดูแล

อย่างไร	 ในโลกยุคเก่า	 มีทั้งโทรคมนาคมและบรอดแคสต์	

แต่ในโลกยุคใหม่	 ยุคปัจจุบันเรา	 Synergy	 เป็นที่เรียบร้อย

แล้วและ	Disruption	ยังมีต่อไปเรื่อย	 ๆ	 เมื่อ	3	ปีที่แล้วเรา

เคยได้ยินว่า	Netflix	ยิ่งใหญ่	เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	Netflix	เริ่ม

ถูก	Disruption	แล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆ	ตรงนี้	หมายถึง

อะไร	 มันไม่ใช่ปัจจัยทางเทคโนโลยี	Disruption	 อย่างเดียว

แต่มันเป็นภูมิทัศน์องค์รวมของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	

ถ้าใครมีหนังสือที่สมาคม	ฯ	แจก	เปิดไปที่หน้า	137-173	วัน

นี้จะพยายามบรรยายครึ่งเล่ม

	 Metaverse	 อยากจะให้พวกเราได้คุ้นชินกับศัพท์

เทคนิค	ถ้าพูดถึงเรื่อง	Participation		Engagement		Inter-

action	มีอยู่	3	ส่วนที่สำาคัญ	คือ	XR		AR	และ	VR	เรามาพูด

คุยทำาความเข้าใจตรงนี้ก่อน	VR	คือ	Virtual	Reality			AR	คือ	

Augmented	Reality	XR	คือ	Extended	Reality	วันนี้เราอยู่

ในเวอร์ชั่น	VR	และ	AR	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	แต่	Metaverse	

กำาลังจะก้าวเข้าไปสู่	XR	คือ	Extended	Reality	เพราะฉะนั้น

คือความจริง	ในโลกเสมือนจริง	ที่เราปฏิสัมพันธ์อยู่	เช่น	เกม	

การที่เข้าไปอยู่ใน	Facebook	การที่เรามี	Helmet	แว่นตาจะ

สามารถปฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนจริงได้	ต่อไปมันจะรวมกัน

ทั้งหมดระหว่าง	VR	AR	เป็น	XR	

	 จริงๆ	แล้วเรื่องเกี่ยวกับ	Metaverse	มันไม่ได้เพิ่งเกิด	

บางครั้งเราอาจจะอ้างวรรณกรรมบางส่วน	 มันปูพื้นมาเป็น

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว	 วิวัฒนาการแรก	 ๆ	 ของโลกเสมือนจริง	

มีวิวัฒนาการที่พยายามจะสร้างเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์

กับโลกเสมือนจริง	ตั้งแต่ปี	1968		Ivan	Sutherland	First	VR	

Helmet-Mount	นี่คือความพยายามแรก	ๆ	ที่จะปฏิสัมพันธ์

กับโลกเสมือนจริง	 ต่อมาอีกหนึ่งที่สำาคัญ	 ในโลกยุคต่อไปมี	

3	ส่วนที่สำาคัญ	1.โลกดิจิทัล	เราคงจะเห็นแล้วว่าพลานุภาพ

ของมัน	 วันนี้เราอยู่ในยุค	 5G	 เมื่อไม่กี่วันองค์กรระหว่าง

ประเทศได้คุยเรื่อง	 6G	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 หรือแม้แต่	

กสทช.	ก็เพิ่งคุยกับค่ายโทรศัพท์มือถือ	เรื่อง	6G	ไปเมื่อไม่กี่

วันก่อนเรามี	AI		อินเตอร์เน็ต	ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์	Block-

chain	มีนวัตกรรมต่าง	ๆ	มากมาย			2.ชีวภาพ	เราจะมีวิศว

พันธุกรรม	นวัตกรรมชีวภาพ	ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

กายภาพ	 เราจะมีวิทยาการหุ่นยนต์	 ยานยนต์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติ	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	สิ่งต่าง	ๆ 	เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ

โลกการสื่อสารยุคใหม่อย่างไร	 ทั้งสองท่านจะมาช่วยขยาย

ความว่า	 เทคโนโลยีเหล่านี้	 มันเป็น	Infrastructure	 ที่	 In-

tegrate	 เข้ามาอยู่ในระบบเกี่ยวกับการสื่อสารของเรา	 ส่วน

ต่อมาเราคงได้ทราบแล้ว	สำานักข่าวต่างประเทศ	Wall	street	

journal	 บอก	 Mark	 Zuckerberg	 ว่าค่อนข้างหมกมุ่นเรื่อง	

Metaverse	 เพราะเขากำาลังจะพัฒนาในส่วนของ	Facebook	

เพราะมีผลการดำาเนินการของ	 Facebook	 โตเพียงแค่	 7%	

ซึ่งตำา่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา	 เขากำาลังจะทุ่มเท	

เพื่อหานวัตกรรมใหม่		ก่อนถูกโลกเศรษฐกิจยุคใหม่	Disrupt	

วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องภาพกว้างของ	 Metaverse	 ในส่วน

ที่สอง	 คื	 อภูมิสถาปัตย์ของ	 Metaverse	 ส่วนที่สาม	 คือ	

กระบวนการปฏิรูปในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพราะวันน้ีเรา

มาในนามของสมาคม	 ฯ	 ช่องว่างคือเรายังงงว่า	Metaverse	

เป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือเปล่า	 ไม่เกี่ยวกับกระบวนการ

สร้างสรรค์ใช่ไหม	 กำาลังจะบอกว่ามันคือคอนเทนต์	 แกน

กลางส่วนหนึ่งของการสื่อสารในยุค	 Metaverse	 ส่วนที่

สี่คือความเปลี่ยนแปลงท้าท้าย	 อาจจะมีบางส่วนที่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงเขาใช้แล้ว

	 ส่วนที่สำาคัญเราคงมาเริ่มต้นเกี่ยวกับนิยาม	 หลาย

คนคงจะเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการใช้	 Metaverse	 ครั้ง

แรกที่ปรากฏในโลกวรรณกรรมคือนิยาย	Snow	Crash	 เป็น

นิยาย	Sci	fi	 เป็นโลกเสมือนจริงที่ใช้ใน	Snow	Crash	มีคน

พยายามนิยามมากมาย	แต่ในขณะเดียวกัน	มันเป็นอนาคต

ของอินเตอร์เน็ต	 หรือแม้กระทั่งในภาษาไทย	 ราชบัณฑิต

พยายามจะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ	จักรวาลนฤมิต	สิ่ง

ที่สำาคัญคิดว่าเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของ	 Metaverse	

มากกว่า	 อยากสรุปย่อในส่วนนี้	 คือ	1.	 โลกเสมือนจริงและ

โลกกายภาพ	มี	3	layer	ที่สำาคัญ	Basic	Interactivity,	In	to	

media,	New	role

	 ในระดับสูง	 จะมีการสื่อสารโดยตรงจากประสาท

ของเรา	BBC	NHK	ทำาแล้วในการทดสอบง่าย	ๆ	หลายปีมา

แล้วเปลี่ยนช่องโดยใช้ความคิดและได้ผล	 เราจะพบว่าเรามี

วิวัฒนาการระดับสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ใครยังคิดไม่ออก	

ย้อนไปไม่กี่ปี	 เราไล่จับโปเกมอน	 นี่คือการเตรียมความ

พร้อมในโลกของ	AR	และ	VR	ที่เราจะเข้าไปสู่ยุค	Metaverse

ในการเมืองการปกครอง	 ประเทศเกาหลี	 เขาจะทำากรุงโซล

เป็นมหานครแห่ง	Metaverse	 ให้ได้	 เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง	

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของเรา	 เราผ่านร้อนผ่านหนาวมา	

ยุคต่อไป		ซึ่งเรากำาลังจะก้าวยุค	OTT	และก็ถูก	Disrupt	เรา
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กำ�ลังจะก้�วไปสู่ Virtual multi-channel ม�กยิ่งขึ้น หรือ

เป็นโลกของ Metaverse วันนี้เร�ต้องเรียนรู้เรื่องวิวัฒน�ก�ร 

เป็นสิ่งที่สำ�คัญ ส่วนที่สอง เรื่องก�รปรับเปลี่ยน Transfor-

mation ในรอบ 10 ปีนี้ เร�เห็น Transformation เยอะม�ก 

7 ปีต่อจ�กนี้เร�จะเห็น Convergent ที่ทรงพล�นุภ�พม�ก

ยิ่งขึ้น นวัตกรรมจะไปสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจใหม่ได้

อย่�งไร ไปสร้�งสรรค์ด้วยวิถีใหม่ได้อย่�งไร นี่คือ Chain ที่

สำ�คัญของ สื่อโทรคมน�คม ถ้�เร�ตัดวงจรนี้ออกไปโดยที่

ไม่ได้ทำ�คว�มเข้�ใจกับระบบ Eco system ของมันทั้งหมด

เลย มันก็จะเป็นไปได้ย�ก นวัตกรรมมีอะไรบ้�ง เร�ต้อง

เข้�ใจก�ร Engagement ปฏิสัมพันธ์ กระบวนก�รสร้�งสรรค์ 

จะอยู่ใน Section ต่อไป นักอุตส�หกรรม ผู้ผลิต นักข่�ว 

โปรดิวเซอร์ ต้องมีคว�มเข้�ใจในส่วนตรงนี้ 

 ในส่วนก�รสร้�งสรรค์ เริ่มต้นเกี่ยวกับ Metaverse 

ในแวดวงว�รส�รศ�สตร์ในก�รผลิตได้อย่�งไร ไม่ใช่อยู่ดี ๆ 

เร�ไม่มีวิวัฒน�ก�รเลย ง�น VR แรก ๆ ของฝั่งโทรคมน�คม 

เริ่มใช้ Helmet ในก�รถ่�ยทำ� คือ โปรเจ็คซีเรีย ส�ม�รถ

ทำ�ให้ผู้ชมไปร่วมอยู่กับเหตุก�รณ์ตรงน้ันได้ถ้�เปรียบเทียบ   

ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน คือนักข่�วที่ยูเครนกับรัสเซียส�ม�รถ 

ถ่�ยทอดผลิตง�นคอนเทนต์ออกม�ที่เห็นสงคร�มคว�มเป็น 

ไปตรงนั้นเลย ส่วนต่อม�ถ้�ทุกคนคิดว่� VR  AR จะจำ�กัด

เฉพ�ะแว่น VR หรือเปล่� ลองดูง�นของ Sir Perter Jack-

son ผู้กำ�กับ The Lord of the Rings เริ่มสร้�งภ�พยนตร์ 3 

มิติ ด้วยระบบ Augmented Reality ใช้แท็บเล็ต หรือมือถือ

ในก�รแสดงผลออกม� ทรู มีง�นคล้�ย ๆ แบบนี้ ผมคิดว่�

นักข่�วที่จะนำ�เสนอหรือผลิตช้ินง�นต่อไปอันนี้จะเป็นสิ่งท่ีมี

คุณค่�ม�ก ไปเรียนรู้ง�นจ�กฝั่งทรูได้

 Metaverse ก้�วเข้�ไปสู่เอ็นเตอร์เทนเมนท์ซักระยะ

หนึ่งแล้ว สิ่งที่อย�กจะให้กลับไปดู คือ ก�รแสดงคอนเสิร์ต 

Ariana Grande Metaverse มีคนดูทั่วโลก หลักร้อยล้�นคน 

อวต�รของ Ariana Grande ทำ�ไมคนถึงอย�กจะเข้�ไปชม 

เป็น Real time engagement อันนี้คือค่�ยตะวันตก ม�ในฝั่ง

ตะวันออก AIS จะเปิดตัวอวต�รในส่วนของโลก Metaverse 

เหมือนกันในเกิร์ลกรุ๊ป มีหล�ยเกิร์ลกรุ๊ปในเก�หลี Black 

pink เองก็มีตัวอวต�ร

 สุดท้�ยเร�อ�จจะมองว่�เป็น Disruption แต่มัน 

Creative Disruption นวัตกรรมทุกนวัตกรรมก็ต้องถูก Dis-

ruption ไปเรื่อย ๆ เร�ได้ยินข่�วนักข่�ว AI เป็นตัวแทนผู้

ประก�ศข่�วจ�กสำ�นักข่�วซินหัว เมื่อ 3-4 ปีก่อน พัฒน�ก�ร

คืออ่�นสกู๊ปข่�ว อีกวิวัฒน�ก�รหนึ่งของสำ�นักข่�วเก�หลีใต้ 

ไม่หยุดยั้งแค่อ่�นข่�ว ผู้ประก�ศข่�วตัวจริง กับผู้ประก�ศ

ข่�ว  AI เข�คุยกันได้ วิวัฒน�ก�รมันก้�วลำ�้อยู่เรื่อย ๆ  ถ้� 

นักข่�วเร�ไม่พัฒน�ตัวเอง ไม่ปรับเปลี่ยน Mindset วิธีก�ร

ทำ�ม�ห�กินหรือทำ�ร�ยได้ หรือ ผลิตสื่อสร้�งสรรค์ เหมือน

ตัวอย่�งข้�งต้น 

 ระวี : ขอบคุณครับอ�จ�รย์สิขเรศ อ�จ�รย์ได้ให้

นิย�มของคำ�ว่� Metaverse ในมุมมองของว�รส�รศ�สตร์

และนิย�มเชิงภ�พกว้�งของ Metaverse แต่เวล�เร�ม�ทำ� 

จริงแล้วอย่�งท่ีผมบอกว่�มันต้องทำ�ง�นร่วมกับหล�ยปัจจัย 

ม�ก ๆ หล�ย ๆ ปัจจัยอย่�งภ�พสุดท้�ยที่อ�จ�รย์บอกผม

พูดเรื่องนี้ม� 5 - 6 ปีที่แล้ว สมมติเร�เป็นสำ�นักข่�วออนไลน์ 

ทำ�อย่�งไรให้ข่�วเร�เร็วกว่�คนอื่น และ ตรงกับเรื่องที่กำ�ลัง

เป็นที่ถูกพูดบน Google Search  AI ทำ�อะไร เอ�คนออก 

และ AI นั่งดูมอนิเตอร์ ดู Key word เรื่องร�ค�ทองคำ� AI นั่ง

เขียนร�ค�ทองคำ�รอ ตกง�นนะครับ เพร�ะ AI ทำ�ได้ เพร�ะ

เขียนแค่ What Where When Why How แต่ไม่ได้วิเคร�ะห์ 

หรือมี Creativity ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคน มันเลยเป็นเรื่อง

ของก�ร Move on ของคนทำ�สื่อ ทีนี้ก�ร Move on เหล่�

นี้มันไม่ได้มีปัจจัยแค่ก�รทำ�สื่อ มันมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ผมจะ

ต้องม�เข้�ท�งทรู และ AIS ว่�นิย�มจ�กภ�พว�รส�รศ�สตร์ 

Metaverse เป็นแบบนี้ แต่นิย�มเกี่ยวกับเทคโนโลยีมอง

อย่�งไร ขออนุญ�ตไปที่ทรูก่อน

 อรรถพล : ก่อนอื่นขอแนะนำ�ตัว ผมอรรถพล สิน

ฉลอง เป็นกรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มธุรกิจ ทรู เวอร์ชวล เวิลด์ 

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ขอบคุณที่เชิญม�ม�กๆ สำ�หรับตัว 

Metaverse ที่เป็น Topic ในวันนี้ ต้องบอกว่�นิย�มเมื่อกี้ท�ง

อ�จ�รย์ Cover ได้ครบถ้วนม�กๆ Meta คือมีหล�ยๆ อย่�ง

หล�ยๆ ส่วน  Verse คือหล�ยๆ โลก เร�จะ Define มันเป็น 

Virtual World หรืออะไร มันต้องมี Blockchain หรือเปล่� 

ต้องมี Crypto Currency ไหม 

 ในส่วนของ ทรู คำ�ว่� Metaverse เอง ก่อนหน้�น้ีเร�

อ�จไม่รู้ว่�คือคำ�นี้ ในมุมของเทคโนโลยี เรื่องของ VR AR XR 

เร�เริ่มดำ�เนินก�รม�หล�ยปีแล้ว เริ่มทดลองไปเรื่อย ๆ เร�

จะทำ�อย่�งไรกับเทคโนโลยีที่มันม�และนำ�ม�ใช้จริงกับคนได้ 

แน่นอนว่�เทคโนโลยีพัฒน�ไปเรื่อย ๆ ทุกปี และ เร�จะเห็น

ว่�มันเข้�ม� Disrupt ในหล�ย Industry ถ้�หล�ย ๆ ท่�น

นึกถึงแชทบอทของทรู ก็ใช้เช่นกัน สมมติมีคนโทรเข้�ม�ก็

แปลเป็นข้อคว�มออกม� และ เร�ม�แปลต่อว่� เดต้�พวกน้ี

มันใช้อย่�งไร หรือตัวของ VR เร�มีก�รนำ�ม�ใช้ง�นหล�ยปี

แล้ว เช่น ก�รนำ� VR ม�ใช้กับธุรกิจ Education เรื่องของ 

Future Education มันคืออะไร มันตอบโจทย์เรื่องของก�ร

ไม่ต้องเดินท�ง คุณครูต้องเรียนรู้ อะไรใหม่ ๆ  เด็กที่ม�เรียน

ต้องบังคับใส่แว่น เข�เรียนรู้จ�กแว่น VR ตรงนั้นได้ ถ้�ใน

กลุ่มของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป  เมื่อกี้ เป็นตัวอย่�งเฉย ๆ ถ้�เอ� 
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ในภาพใหญ่่ เราโฟกััส 2 ส่วนใหญ่่ ๆ เป็็น Digital Media 

กัับ Digital Solution โดยเทคโนโลยีที�เราโฟกััสเป็็น Digital 

Media เช่่น แพลตฟอร์ม True ID ช่่องทีวีต่าง ๆ รวมไป็ถึึง 

AI Analytics Solution รวมไป็ถึึง Integrated Digital Health 

ส่วนสุดท้าย True Virtual World ที�ตัวผมเองดูแลอยู่ ซึ่ึ�ง 

True Virtual World โจทย์คือ กัารที�เราจะสร้าง Virtual 

World ขึ้ึ�นมาได้ เราต้องดูกั่อนว่า Pain Point ขึ้องคนเขึ้า

ต้องกัารส่�งเหล่านี�ไหม เราตั�ง Business Unit นี�มาป็ระมาณ 

2 ป็ี ตอนนั�น จุดเร่�มต้นคือทำาอย่างไรให้เรามีกัลุ่มธุุรกั่จที�

โฟกััสเรื�องขึ้องกัารที�โลกั Disrupt เยอะมากั เราจะให้เขึ้า

ทำางานที�ไหนกั็ได้ หรือเรียนจากัที�ไหนกั็ได้ รวมไป็ถึึงกัาร

พบเจอกัันจากัที�ไหนกั็ได้ นี�คือที�มาขึ้อง True Virtual World 

และ Solution ตอนนี�มีอยู่ 3 ตัว 1.VROOM เป็็นตัวป็ระชุ่ม 

Meeting Solution 2.VWORK ทำาให้คนสามารถึทำางานร่วม

กััน 3.VLEARN เป็็น Education ที�สามารถึจัดกัารเรียนกัาร

สอนจากัที�ไหนกั็ได้

 เทรนด์ Metaverse มา แน่นอนมีคำาว่า AR VR XR 

ในแต่ละ Industry เราต้องดูว่าในแต่ละเทคโนโลยี Exper-

tise เราทำาอะไรได้บ้าง ทรูเองเรามีเรื�องโทรคมนาคม มี

อ่นเตอร์เน็ต เราเป็็น Infrastructure อยู่แล้ว แน่นอนว่า

ตรงนั�นเป็็นอะไรที�ป็ฏิ่เสธุไม่ได้ ว่าเป็็นตัวที�จำาเป็็นมากักัารที�

จะมี Metaverse เขึ้้ามา ไม่มีอ่นเตอร์เน็ตกั็คือจบเลย เป็็น

อะไรที�เราต้องทำาให้ดีที�สุด ถึัดไป็กั่อนที�จะเป็็น Application 

Layer ที�คนจะไป็ใช้่งานตรงนั�นมันก็ัจะมีเรื�องฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ 

ที�ทำาอย่างไรให้คนเขึ้้าถึึง Solution เหล่านั�นได้ ล่าสุดเราทำา

กัับ True ID นั�งดูบอลด้วยกัันกัับ Metaverse มีคนดูด้วยกััน

หลักัร้อย เป็็นตัวอวตารลงไป็นั�งดูบอล เป็็นหลักักัารที�เรา

นำามาใช่้ 

 ระวีี : เบื�องต้นผมเห็นภาพต้องบอกัว่าผมซึ่ื�อแว่น 

มา Oculus และ เขึ้้าแอพช่ื�อ Widescreen นั�งดูหนังกัับ   

ฝรั�งและหันไป็ทะเลาะกัับฝรั�งขึ้้างๆ เหมือนอยู่ในโรงหนัง 

จร่ง ๆ เลยเวลาที�เราใส่แล้วได้ Experience อีกัแบบหนึ�งขึ้อ

อนุญ่าตไป็ที� AIS หลายอันที� AIS พยายามทำาและมอง

น่ยามขึ้องกัารใช่้ VR AR XR ทั�งหลาย อยากัให้เล่าน่ยามขึ้อง 

AIS และเป็้าหมายขึ้อง AIS จะเด่นไป็ไหน

 อราคิิน : AIS มองเรื�อง Metaverse บางคนเขึ้้าใจ

ผ่ดว่า Mark Zuckerberg เป็็นคนค่ด Metaverse เรามอง

อยู่เป็็น 2 เรื�อง เรื�องแรกั Immersive Experience หมายถึึง

เรื�อง AR VR XR และ IOT เน้นเรื�อง Infrastructure เพื�อที�

จะตอบสนองความต้องกัารขึ้องลูกัค้าเมื�อตุลาคมป็ีที�แล้ว 

เรามี Introduce น้องไอรีน จับมือร่วมกัับ SIA เป็็นความ

พยายามครั�งหนึ�ง ในภูม่ภาคนี�ก็ัเป็็น First Human Metaverse 

อยากัฝากัพี� ๆ สื�อมวลช่น วันนี� น้องไอรีนมาเจอกัับศิ่ลป็ิน

หลายท่าน ป็ระมาณ 20 ท่าน ผสมผสานกัันระหว่าง Phy 

sical กัับ Digital ตอกัยำ�าความเป็็น IOT

 ส่วนที�สอง ที�เราทุ่มมากัว่า Read Di Blockchain 

ตรงนี�สำาคัญ่ ทาง CEO ผมป็ระกัาศิพันธุกั่จขึ้ึ�นมาใหม่ แต่

เด่มเราเป็็น Digital life service provider ตอนนี�ไม่ใช่่ ไม่

พอแล้วต้องเป็็น Cognitive Telco ลดต้นทุน และลูกัค้าจะ

ได้ใช่้ส่นค้าที�ราคาไม่แพง ถึ้าเราเอา Immersive Techno 

logy มาผสมผสานกัับ IOT และ AI 

 วันนี�ต้องเรียนว่าผมมาพูดในส่�งที�ผมไม่รู้นะเหมือน

เป็็นกัระดานดำาที� Industry ต้องมาช่่วยกััน เหมือนเราเห็น

แค่ Iceberg แต่มีอะไรที�อยู่ลึกัใต้นำ�าที�เรายังไม่เขึ้้าใจ

 ระวีี  : เช่่ญ่อาจารย์ส่ขึ้เรศิ ครับ

 ดร.สิิขเรศ : ถึามทั�งสองค่าย มันน่าจะเกัี�ยวกัับกัาร

พัฒนาอุตสาหกัรรมสื�ออย่างพวกัเรา อยากัถึาม AIS กั่อน 

โครงกัารนี�ไป็ถึึงไหน เป็็นอย่างไรแล้วบ้างครับ อยากัให้เล่า

โครงกัารนี�เพื�อเป็็นตัวอย่าง กัรณีศึิกัษา  ให้กัับพี�น้องสื�อมวลช่น     

นักัขึ้่าว และขึ้องทางทรู อยากัจะทราบเรื�องขึ้อง ทรู ด่จ่ทัล 

พาร์ค ศิูนย์กัารเรียนรู้

 อราคิิน : มันเป็็นความซึ่นขึ้อง AIS ไม่ใช่่มีแค่น้อง

ไอรีน มี Product ตัวหนึ�งเรียกั AIS VR เราไป็ดูงานที�เกัาหลี

และ เห็นว่าเขึ้าทำาได้ มีกัารร่วมมือกัันกัับเทคโนโลยีพาร์ท

เนอร์หลายส่วน ที� AIS เรามี AIS VR Studio ในห้องเล็กั ๆ 

น่าจะมีกัล้องป็ระมาณ 60 ตัว ทำาออกัมาถึามว่าดังไหม ยังมี 

Challenge หลายอย่าง ระหว่างทดสอบกั็มีเวียนหัว คลื�นไส้ 

5G ขึ้องเรามี Blockchain อยู่ขึ้้างในเลย เรื�องขึ้อง Device 

พวกันี�มันยังมี Challenge อยู่ ตอนที�เราดูทีวีแบน ๆ เราไม่

ได้ค่ดถึึง Dimension ระยะทางเร่�มมีผล กัารถึ่ายทำาไม่

เหมือนเด่ม พี� ๆ สื�อ กั็คงจะทราบอยู่แล้วว่า เราไม่สามารถึ

เอามีเดียที�ออกับน Facebook มาขึ้ึ�น Tik Tok ได้ ค่ดใหม่

ทำาใหม่หมด เป็็น Product ที�ต้องเรียนรู้กัับมัน มีคนใช่้มากั

พอสมควร แต่เขึ้้าถึึงบ่อยหรือเป็ล่า เราพยายามหาขึ้องดี ๆ 

เขึ้้าถึึงได้ มีเทคโนโลยีบางอย่างที�เราลงทุนพัฒนาเอง Cost 

เราตำ�าลง มีกัารทำา AI Automation บางอย่างเพื�อลดต้นทุน

ระบบลง ไม่อย่างนั�นราคาจะไม่ได้อย่างนี�

 ดร.สิิขเรศ : ทรู ด่จ่ทัล พาร์คกั็ไม่น่าแพ้ในส่วนตรง

นี�แล้ว 

 อรรถพล : ทรู 5G World tech X เราจัดที�ทรู ด่จ่ทัล 

พาร์ค เป็็นกัึ�ง ๆ ม่วเซึ่ียม แต่จร่ง ๆ แล้วที�เราทำา 5G ขึ้ึ�นมา

เรานำาไป็ใช่้กัับอะไรได้บ้าง แน่นอนว่า ถึ้าเราไป็ถึามช่าวบ้าน

ทั�วไป็ว่า ทรู 5G คืออะไร เขึ้าอาจจะบอกัว่าอ่นเตอร์เน็ตเร็ว

ขึ้ึ�นเฉย ๆ เราเอาเทคโนโลยีทั�งหมดที� ทรู ด่จ่ทัล กัรุ�ป็ มีมัน
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ใช้กับอะไรได้บ้าง Robot ที่เดินในงาน จะสแกนหน้าทุกคน 

มีหุ่นยนต์ตีปิงปอง ที่สามารถซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติได้เลย 

เรามี Human Influencer ที่เป็น AI นำามาลองใช้เช่นกัน

 ระวี : ผมจับความของทั้งสองค่ายอย่างนี้นะครับ  

ฟังดูเหมือนไกลเรามากเลย สำาหรับคนทำาสื่อ แต่จริง ๆ แล้ว

อย่างที่ AIS พูด หลายเรื่องไม่ได้มีทฤษฎี ต้องใช้จินตนาการ 

จะให้ AIS กับทรู มาช่วยจินตนาการว่าควรทำาอย่างไรกับสื่อ

ก็ยาก สื่อเองต้องช่วยจินตนาการด้วยว่าอยากได้อะไร แล้ว

ระดับ B2B ไม่ใช่แค่ B2C การทำาของสองค่ายนี้ ทำาเซอร์วิส

ขึ้นมาให้กับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรใหญ่ ที่ไป

เป็น Solution ให้เขาได้มีอะไรอยู่บ้าง และเรากำาลังคิดว่าน่า

จะเซอร์วิสอะไรในอนาคต 3 ปี 5 ปี 10 ปี AIS ก่อน

 อราคิน : ไม่อยากจะพูดว่า Metaverse เพราะ 

Blockchain ก็ยังไม่ได้พร้อมสำาหรับ B2B แต่ในพาร์ท B2B 

เราร่วมกับ Singtel และ Globe ฟิลิปปินส์ เวลาลูกค้าบินไป

ที่ฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ มันจะมีเครือข่าย Blockchain ที่จะ

ดึงเดต้ากลับมา แต่สำาหรับ B2B ในเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับ 

Metaverse น่าจะเห็นใกล้เคียงเป็นเรื่องของ Smart Factory 

เป็น Solution ที่เราเอา 5G ไปติดตั้ง และมีการส่งสัญญาณ

เซ็นเซอร์ต่าง ๆ และ แสดงผล เดินเข้าไปโรงงานมีอะไรเสีย 

ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดู Layer AR จะบอกพวกค่าความร้อน 

แรงสั่นสะเทือนต่าง ๆ รวมไปถึงการ Control ที่ผมคิดว่าน่า

จะใกล้ที่สุดในส่วนของ B2B

 ระวี : ผมคิดในมุมคนทำาข่าวนะ  เรามีปัญหาเรื่อง  

เฟคนิวส์เยอะมาก สำานักข่าวมีหน้าที่แก้ข่าวแสตมป์ว่า นี่คือ

ข่าวปลอม นี่คือข่าวจริง แต่เราเชื่อ บก.คนนั้นไหม บรรณา 

ธิการข่าวคนนี้อาจจะมีประเด็นทางการเมือง คนนี้อาจจะ

เป็นเรื่องของมีธุรกิจอยู่ด้านหลัง เราเอา Blockchain มา

โยนเข้าไปช่วยกันแสตมป์ แล้วจะรู้ว่าอันไหนจริงหรือปลอม 

บก.คนนั้นตกงานเลยนะครับ ผมเข้าใจถูกไหม

 อราคิน  : นี่แหละครับชิ้นส่วนที่หายไป Metaverse 

คือความเป็น Ownership ทุกคนแข่งกันทำาใหญ่เลย Meta 

verse ที่ทำากันทั้งหมดนี้มันคุยกันไม่ได้ อยู่บนแพลตฟอร์มที่

เป็น Data Fabric เดียวกัน พี่ ๆ นักข่าวก็จะกังวลมากขึ้น ไม่

ว่าเราจะเขียนข่าวบันเทิง เศรษฐกิจ การเมือง มันจะแสตมป์

ไปตลอดกาล การเขียนข่าวก็จะมีคุณภาพมากขึ้น ฟังดูน่า

กลัว แต่มันมีข้อดีของมัน ทุกความเป็น Ownership มันจะ

เกิด Business Model อีกมากมายมหาศาล

 ระวี : ทรูมองเรื่องนี้อย่างไร ที่จะเห็นมากกว่า

จินตนาการที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน มองไปอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า

 อรรถพล : เราเองก็มองตัวเองว่าเรา Transforming 

ไปเป็น Text และ Solution ของทรูหลาย ๆ  อย่างเริ่ม  B2B 

เยอะ ภาพใหญ่ของทรู ฝั่ง Business เองใครอยากทำาเป็น 

Text ต่าง ๆ ทางทรูมีทีมที่ช่วยเหลือได้ ไม่ใช่แค่ AR,VR, XR 

อย่างเดียว Blockchain เราก็ทำาให้ลูกค้าได้เช่นกัน ถ้ามองไป

สู่อนาคตมองยากเหมือนกัน เอาแค่ระยะใกล้ ๆ ก่อนแล้วกัน 

ธุรกิจแต่ละ Industry อยากให้ค่อย ๆ ขยับและ Test and 

Learn ไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมาก 

เทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เรากังวล ในอีก 3 เดือนเราอาจจะไม่ต้อง

กังวลแล้วก็ได้ คำาว่า Metaverse ใน 6 - 7 เดือนที่แล้วเป็น 

กระแสที่รุนแรงมาก ๆ อาจจะเริ่มมีคำาใหม่ขึ้นมาอีก อาจจะ

ไม่พูด Metaverse แล้วมาพูด NFT ต่อ ในมุมมองธุรกิจของ

ทรูเอง มองว่าการช่วยให้แต่ละธุรกิจ สามารถ Transform 

ตัวเองไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคช่ัน หรือ IOT ต่างๆ 

ไปใช้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเรามากกว่า ทำาอย่างไรให้

เขาก้าวข้ามผ่านการ Transform นี้ได้

 ระวี : ผมเริ่มจะไม่เน้นคำาว่า Metaverse แล้ว IOT 

เทคโนโลยีกว้างกว่า ขอกลับมาที่สื่อกับคำาว่า คอนเทนต์มัน

หนีกันไม่ออก ทุกการเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์จะอยู่รอดเสมอ 

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไร คนที่ทำาเทคโนโลยีมอง

คำาว่า คอนเทนต์ ไม่ต้องมองว่าเป็นข่าว เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

มองคำาว่าคอนเทนต์จะทำางานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างไรใน

เชิงของผู้ให้บริการเทคโนโลยี ขอทรูก่อนครับ

 อรรถพล : ในฝั่งคนที่สร้างสื่อ สร้างคอนเทนต์ 

Key word หนึ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้น คือ Content is king ไม่ว่า

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีจะไปทางไหนก็ตาม ทำาคอนเทนต์ได้

ดีคุณรอดถ้าคนทำาคอนเทนต์ไม่ปรับตัว ก็อาจจะต้องเหนื่อย 

หน่อยเรา เป็นผู้ให้บริการเรื่อง อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ต่างๆ 

หน้าที่ของเราทำาให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณต้อง

เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ ในฝั่งคอนเทนต์ ผมว่าปรับเอา

เทคโนโลยีมาใช้ค่อนข้างเยอะ นึกภาพเรามีห้อง Green 

screen มันเร่ิมเข้า Disrupt ในเร่ืองของการทำาโปรดักช่ันแล้ว 

ใครก็เป็น Content Creator ได้ แค่มีมือถือเครืองเดียวเทรนด์

มันไปทางนั้นมากๆ ในอนาคตผมมองว่า สร้างคอนเทนต์ขึ้น

มาแล้ว Adapt ให้ออกทุก Channel ได้ อันนี้เป็นเรื่องของ

เทคโนโลยีที่ทำาให้ส่วนเรื่องคนคิดคอนเทนต์ก็ต้องเป็นหน้าท่ี

สื่อที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้

 ระวี : ทาง AIS มองเรื่องนี้อย่างไรครับ

 อราคิน : ทางคุณอรรถพล ก็ตอบค่อนข้างครบถ้วน 

ผมเห็นด้วยว่า เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่วนคอน

เทนต์ผมว่า Challenge ตรงที่ว่า ผลิตทีเดียว ถ้า AI ไม่เก่ง

สุดยอดนะ ออกทุกช่อง แต่ละช่องจะมีเรื่องของสื่ออีกแบบ

หนึ่ง เป็นเรื่องที่ท้าทาย พี่ ๆ สื่อมวลชนต้องเหนื่อยหน่อย มี

หลายช่องต้องทำาหลายรูปแบบ เทคโนโลยีในอนาคตน่าจะมี
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ส่่วนช่่วยได้้ แต่่ส่่�งท่ี่�มองต่อนน่�มันเหมือนการส่ร้างนวัต่กรรม 

มันต่้องต่่ด้ต่ามว่าเพื่ื�อนเราที่ำาอะไร ภาคอุต่ส่าหกรรมที่ำา

อะไร เขาใช้่ Metaverse, AR, VR ที่ำาอะไร จะปรับอย่างไรบ้าง

ให้ใกล้้เค่ยงกัน เที่คโนโล้ย่จะเป็นอย่างไรก็แล้้วแต่่ ส่่�งที่่�

ส่ำาคัญคือ Mindset ทุี่กบร่ษััที่ต้่องเปล่้�ยนเป็นการที่ด้ส่อบ 

ที่ด้ล้อง ไม่ร้้อะไรจะเก่ด้ข้�นต้่องที่ด้ล้อง ปล่้อยให้ความผ่ิด้

พื่ล้าด้มันเก่ด้ข้�น

 ระวีี : ระหว่างน่�ถ้้าอาจารย์จะเส่ร่มอะไรบอกได้้เล้ย

นะครับ   ส่่�งท่ี่�เราเห็นได้้ชั่ด้คือ เที่คโนโล้ย่กับคอนเที่นต์่มัน

ต่้องไปด้้วยกันอย้่แล้้ว แล้ะ มันเกื�อก้ล้กันแล้ะกันคนล้ะมุม

มอง คนล้ะร้ปแบบ คนล้ะว่ธ่ีการ แต่่มันอย่้ท่ี่�ต่่างคนต่่างขับ

เคลื้�อนซ้ึ่�งกันแล้ะกัน แต่่พื่อหันกลั้บมามองประช่ากรศาส่ต่ร์

ในประเที่ศไที่ย ม่กลุ่้มคนจำานวนหน้�งไปแล้้ว แต่่อ่กจำานวน

หน้�งมองว่ามันไกล้ไปหรือเปล่้า ยังไม่ถ้้งจุด้นั�นหรือเปล่้า เรา

จะที่ำาอย่างไรในการ Educate ในฐานะ Telco เที่คโนโล้ย่ด่้

แค่ไหน ถ้้าไม่ม่คนใช้่คือจบ เราเซึ่อร์ว่ส่ผ้้ิใช้่งานเป็นหลั้ก ขอ

อนุญาต่เป็น AIS ก่อน

 อราคิิน : การพื่าผ้้ิคนใช้่ส่่นค้าใหม่ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุ่ด้ต้่องไม่ 

Educate ผิมค่ด้ว่าเที่คโนโล้ย่ท่ี่�ด่้ คือ เที่คโนโล้ย่ท่ี่�คนใช้่โด้ย

ไม่ร้้ตั่ว แล้ะเราที่ำาอย่างนั�นได้้อย่างไร กลั้บมาเรื�องท่ี่�ผิมเส่นอ 

วัฒนธีรรมองค์กรส่ำาคัญ นอกจากการที่ด้ส่อบ ที่ด้ล้อง เขา

ต้่องร้้ว่าจร่ง ๆ  แล้้วเขาไม่ร้้อะไรเล้ยคนเราพื่อที่ำางานไปมาก ๆ  

มักจะค่ด้ว่าเราเจ๋ง แต่่เราต่้องร้ ้ว่า เราไม่เข้าใจล้้กค้า 

พื่ยายามเข้าใจล้้กค้าให้มากๆ ต้่องส่ร้างเซึ่อร์ว่ส่ให้เหมาะส่ม

กับพื่ฤต่่กรรมของล้้กค้า จนกระทัี่�งเราไม่ต้่อง Educate เขา

 ระวีี : ส่่�งที่่�พื่้ด้มาเมื�อซึ่ักคร้่น่� ต่รงกับเมื�อเช่้า        

คุณก้าวโรจน์ว่า เราถ้้งจุด้ว่าเราร้้หรือยังว่าเราไม่ร้้ ถ้้าเราค่ด้

ว่าเราไม่ร้้มันจะด่้กว่าถ้้าเราร้้อย่้แล้้ว ถ้้าเราร้้อย่้แล้้วเมื�อไหร่

คือที่างตั่น ที่างที่ร้ล่้ะครับ ในการเด่้นหน้าให้ล้้กค้าใช้่งานมัน

ยากขนาด้ไหน

 อรรถพล : เมื�อก่� เห็นด้้วยมาก ๆ ที่ำาอย่างไรให้เรา

ค่อย ๆ Test ค่อย ๆ Learn แต่่เราต้่องยอมรับก่อนว่าเราไม่ร้้

อะไร ม่ส่องส่่วนท่ี่�ใกล้้เค่ยงกับคำาถ้ามมาก ถ้้าเป็น Product 

หรือ Solution ของเราเอง ลั้กษัณะการที่ำางานคือต้่องให้คน

ไปคุยกับเขา แล้ะ ให้ล้องใช้่ด้้ หลั้ก ๆ คือเรื�อง Design User 

Experience คือเราไม่ส่ามารถ้คุยกันเองในองค์กรได้้ว่า เรา

ไม่ได้้มองว่าเราไฮเที่ค แต่่เรามองว่าเราเป็นคนที่ำา Product 

นั�น คุยกันเราจะร้้ส้่กว่ามันง่าย

 ระวีี  : ส่ำาคัญกับคนที่ำาสื่�อมากเล้ย มันม่หล้ายเรื�อง

ท่ี่� AIS แล้ะที่ร้พ้ื่ด้ เอาแค่เรื�องที่ำาอย่างไรจะเซึ่อร์ว่ส่คนท่ี่�เขา

ด้้ว่ด่้โอในแนวตั่�ง ต่ากล้้อง นักข่าวทัี่�วประเที่ศ ถ่้าย 16:9 

หมด้  พื่อถ้้งเวล้าต่ัด้ต่่อไปแคปเอาเอง   พื่อแคปแล้้วแต่ก 

เที่คโนโล้ย่ แล้ะ พื่ฤต่่กรรมผ้้ิบร่โภค ทัี่�งส่องค่ายท่ี่�ถ่้ายที่อด้

ให้เราฟัังในวันน่� มันเช่ื�อมกับเราหมด้เล้ย ซึ่้�งมันต่้องเด้่นต่่อ

ไปให้ได้้ อยากให้ทัี่�งส่องท่ี่าน แล้ะ อาจารย์ท่ี่�งท้ี่ายว่าการ

จ่นต่นาการกับท่ี่�เราที่ำาอย่้ จะล้้อไปกับเที่คโนโล้ย่ได้้อย่างไร 

มันไม่ใช่่หน้าที่่�ของฝ่่ายไอที่่อ่กแล้้ว มันเป็นหน้าที่่�ของคน

เข่ยนข่าว คนผิล่้ต่ พ่ื่ธ่ีกร ผ้้ิประกาศข่าว AI ไปไหนต่่อไหน

แล้้ว อยากให้ส่รุปว่าการท่ี่�สื่�อผิล่้ต่คอนเที่นต์่ในปัจจุบันแล้ะ

หลั้งจากน่�เข้าส่้่เที่คโนโล้ย่ท่ี่�ต้่องเร่ยนร้้ ในมุมมองของท่ี่านท่ี่�ที่ำา

เที่คโนโล้ย่เซึ่อร์ว่ส่ท่ี่านอยากได้้อะไรจากคนท่ี่�ผิล่้ต่คอนเที่นต์่

  อราคิิน : ไม่ว่าจะเป็นเรื�องของ Metaverse ใน

อนาคต่ ท่ี่�จะม่เรื�องของ 3D ผิมว่า Challenge กว่านั�น วันน่�

เรายังพ้ื่ด้ถ้้งแนวตั่�ง แนวนอน กว่าจะ Device ให้มันเล็้กมาก

พื่อ พ่ื่� ๆ จะเจอความปวด้หัวว่าไม่ใช่่แค่แนวตั่�ง แนวนอน ข้�น

รถ้อย่างไร มือถื้อจะเป็นอย่างไร AR VR จะเป็นอย่างไร ทุี่ก

อย่างมันไม่เหมือนกันเล้ย ผิมค่ด้ว่าตั่วคอนเที่นต์่ส่ำาคัญ ถ้้า

คอนเที่นต์่มันดื้�มด้ำ�า มันของจร่ง มันน่าส่นใจ ผิมช่อบด้้

ส่ารคด่้ ร้้ส้่กดื้�มด้ำ�า ด้้ซึ่ำ�าได้้ งานม่คุณภาพื่ แล้ะ ย่�ง Metaverse 

ความเป็น Ownership จะอย่้กับคนท่ี่�เป็น Content Creator 

แล้ะเจ้าของที่รัพื่ย์ส่่นอยากเห็นคอนเที่นต่์ท่ี่�ม่คุณภาพื่มากๆ 

ต้่องม่การว่เคราะห์ ใส่่ความเป็นตั่วต่นของผ้้ิผิล่้ต่ล้งไปด้้วย 

มันเป็นเวล้าส่ำาคัญท่ี่�เราจะต้่องเก็บ Profile ของตั่วเองในโล้ก 

ของ Metaverse ก็จะอย่้ต่ล้อด้กาล้ต้่องระวังเรื�อง เฟัคน่วส์่ 

เพื่ราะไม่ส่ามารถ้ล้บได้้ เพื่ราะเป็นเรื�อง Blockchain

 ระวีี : มันม่ทัี่�ง Quality Standard แล้ะ Global 

Standard ที่างด้้านที่ร้ครับ

 อรรถพล : มองว่าเรื�องของอนาคต่จะเปล่้�ยนเร็ว

มาก ๆ เราต้่องว่องไว แผินทุี่กอย่างต้่องปรับเปล่้�ยนได้้ ที่ำา

อย่างไรให้ Process มันสั่�นล้ง ม่พืื่�นท่ี่�ให้น้อง ๆ ในบร่ษััที่ 

ส่ามารถ้ที่ด้ล้องอะไรบางอย่างได้้ ท่ี่�ล้้มแล้้วไม่เจ็บ เราจะได้้

เร่ยนร้้อะไรใหม่ ๆ Resistant to New Technology ถ้้าเรา

น้กถ้้งส่มัยก่อนท่ี่�ที่ำาเครื�องบ่นแล้ะรถ้ยนต์่ พื่อกลั้บมาท่ี่� 

Metaverse ทุี่กคนก็เร่�มส่งสั่ยว่าเราจะไปหรือเปล่้า ถ้้าเราม่

คาแรคเต่อร์ชั่ด้เจน คนช่อบ เราจะไปได้้ไกล้กว่าสื่�ออื�น ๆ 

 ระวีี : เวท่ี่น่�จะม่เรื�องยุที่ธีศาส่ต่ร์ค่อนข้างเยอะมาก 

ไม่ใช่่แค่เที่คโนโล้ย่แล้้วนะครับ ที่ำาอย่างไรท่ี่�คอนเที่นต์่ผ้้ิผิล่้ต่

สื่�อจับยุที่ธีศาส่ต่ร์ แล้ะ Dimension ให้ถ้้ก ต่อบโจที่ย์ User 

Experience บน Quality Content แล้ะถ้้ก Channel สุ่ด้ท้ี่าย

ต้่องม่ Ownership ส่่งท้ี่ายท่ี่� อ.ส่่ขเรศครับ อยากให้พ้ื่ด้ถ้้ง

การเป็นสื่�อมวล้ช่นในโล้ก ไม่ใช่่ด่้จ่ทัี่ล้ ไม่ใช่่ Metaverse มัน

ล้้อไปกับเที่คโนโล้ย่หมด้แล้้ว
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 ดร.สิิขเรศ : Disruption มัันมัีอยู่่�ตลอดเวลา อยู่าก

ให้้มัองในมัุมัพััฒนาตัวเอง เราเห้ลือใบอนุญาตอีก 7 ปีี 

เปีิดโทรทัศน์ห้ลายู่รายู่การ  80% วัตถุุดิบที�เราเอามัาใช้้ 

เรายู่ำ�าอยู่่�กับที�ในสายู่พัานที�กำาลังจะเจ๊ง วิธีีการง�ายู่ที�สุดคืือ

ทิ�งใบอนุญาต เห้มัือนกับไมั�มัีอะไรเกิดขึ้้�นมัาก�อนเลยู่ คืิด

แบบในฐานะบริษััทผู้่้ปีระกอบการ แต�กลับมัาวันนี�เรามัาใน

นามัสมัาคืมันักขึ้�าววิทยูุ่และโทรทัศน์ไทยู่ จะคืิดแคื�การทิ�ง

ใบอนุญาตในระยู่ะเวลา 7 ปีีตรงนี�ห้รือ  

 ไมั�ว�าเราจะช้อบคืำาว�า Metaverse ห้รือไมั� ห้รือเรา

จะแก้เปี็นวิวัฒนาการเทคืโนโลยู่ีในช้ั�นต�อไปีก็ได้ ในสำานัก

ขึ้�าวขึ้องพัวกเรา ตั�งแต�ฝ่่ายู่บริห้ารมัาจนถุ้งฝ่่ายู่ปีฏิิบัติ 7ปีีนี� 

เรามัีแผู้นพััฒนาบุคืลากรมัากน้อยู่ขึ้นาดไห้น วันนี�เราถุอด

แคื�ช้ิ�นเดียู่วขึ้องเศษัเสี�ยู่วนวัตกรรมั โลกนวัตกรรมัที�มััน

ก้าวห้น้าไปี มัันมัี Mindset มัีระบบวิธีีคืิดอยู่�างไร กลับมัา

ในส�วนขึ้องสมัาคืมัฯ  ใน 6 ปีีน�าจะมัีแผู้นพััฒนาไปีด้วยู่กัน 

7 ปีีขึ้้างห้น้า ร่ปีแบบขึ้องการกำากับด่แล โลกขึ้องการ

รายู่งานขึ้�าวมัันไมั�ได้อยู่่�ในห้น้าจอตรงนี�เท�านั�น มัันคืือ VR, 

AR และ XR ทร่ ดิจิทัล พัาร์คื น�าจะเปี็นศ่นยู่์กลางการ

เรียู่นร่้ขึ้องพัวกเราได้ดี ไมั�ต้องใช้้เงินอะไรมัาก เปี็น CSR 

ขึ้องทร่ ต้องมัี Roadmap ให้้ได้ว�าเราจะพััฒนาวิช้าช้ีพั

ขึ้องเราอยู่�างไรให้้ก้าวทัน ขึ้อบคืุณคืรับ

 ระวีี : ผู้มัเช้ื�อว�า เวทีวันนี�เปี็นคืวามัร่้คืวามัเขึ้้าใจ 

และ มัุมัมัองจากภาคืขึ้องเทคืโนโลยู่ี เราเห้็นแล้วว�ามัันไปี

ไกลมัาก และ จริง ๆ เราใช้้โดยู่ไมั�ร่้ตัวกันไปีแล้ว เราปีรับ

ตัวในองคื์กรเราห้รือยู่ัง วางแผู้นยูุ่ทธีศาสตร์ในอนาคืต 

แผู้น 3 - 6 เดือน จริง ๆ ผู้มัแก้กันทุกเดือน เพัราะ

เทคืโนโลยู่ีมัันเปีลี�ยู่นตลอดเวลา คืวามัร่้คืวามัเขึ้้าใจวันนี�

น�าจะเปี็นปีระโยู่ช้น์กับทุกท�าน ไมั�จำาเปี็นต้องเก�งไอทีห้าวิธีี 

เอาคือนเทนต์ไปีใส�และจินตนาการให้้ได้ก็พัอ ขึ้อบคืุณทั�ง 

3 ท�านมัาก ๆ ท�านแรกจากแอดวานซ์์ อินโฟร์ เซ์อร์วิส 

ห้รือ AIS คุุณอราคุิน รักษ์์จิิตตาโภคุ ห้ัวห้น้าฝ่่ายู่ขึ้ับ

เคืลื�อนนวัตกรรมัเอไอเอส อีกท�านห้น้�ง คุุณอรรถพล สิิน

ฉลอง กรรมัการผู้่้จัดการ ทร่ เวอร์ช้วล เวิลด์  บริษััท ทร ่

ดิจิทัล กรุ๊ปี จำากัด และอาจิารย์์สิิขเรศ ศิรากานต์ นัก

วิช้าการด้านสื�อสารมัวลช้น 
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	 		มาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564	โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคม 
	 		นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาชิกสมาคม	ฯ	เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564
	 	 	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และเป็นการพบกันระหว่างคณะกรรมการ														
บริหารสมาคม	ฯ	กับ	สมาชิกของสมาคม	ฯ	พร้อมกันน้ี	คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	สมัยท่ี	12	ได้นำาเสนอรายงานการ
บริหารจัดการและการดำาเนินการกิจกรรม	สมาคม	ฯ	ประเภทต่าง	ๆ	ในรอบระยะเวลา	1	ปี	คือ	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	
2563	 –	 เดือนธันวาคม	 2564	 เพื่อให้สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ได้ทราบถึงผลการดำาเนินการและการ
บริหารสมาคม	ฯ	

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 

ส
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อธิบายเพิ่มเติมว่า เมตาเวิร์ส คือ อนาคตของอินเทอร์เน็ต 
พัฒนาการการลำาดับต่อไปด้วยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตยุค
ใหม่ท่ีพัฒนาและเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้อมเสมือนจริงใน
ระบบสามมิติ ซึ่งมีความสำาคัญอย่างย่ิงกับวิชาชีพของนัก
สื่อสารมวลชนท่ีจำาเป็นต้องนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ข่าวในยุคปัจจุบันเพราะมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ การนำา
เสนอ โลกความเป็นจริง หรือ โลกทางกายภาพ โลกเสมือน
จริงหรือโลกดิจิทัลและเมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างโลกความเป็นจริง หรือโลกกายภาพกับโลกเสมือน
จริงหรือโลกดิจิทัลซึ่งท้ังหมดต้องอาศัยกระบวน-ทัศน์แนว 
คิด 3 มิติ ท้ังการปรับเปล่ียน บูรณาการ และวิวัฒนาการ 
ภายใต้แกนหลัก องค์ประกอบ 3 บริบทในระบบ ภูมิ
ทัศน์เมตาเวิรส์ คือ ระบบเศรษฐกิจใหม่ นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์สารวิถีใหม่ท่ีล้วนเกิดจากการปฎิรูปการ
สร้างสรรค์และกระบวนการผลิตเน้ือหาข่าว เพราะมีหลาย
ประเทศได้นำาเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ในการทำาข่าวและ
อุตสาหกรรมบันเทิงแล้ว นอกจากก่อให้เกิดความทันสมัย

                                                                   

                     THE MEDIA  : A NEW TURNING POINT

จุดเปล่ียนอีกคร้ังของอุตสาหกรรมส่ือ  เมื่อโลกใบใหม่และความปกติใหม่กำาลังจะเกิดข้ึน

เสวนา 
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จุดเปลี่ยนสำาคัญท่ีคนในวงการส่ือต้องรับรู้
 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 สมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดเวทีเสวนา “THE MEDIA : A 

NEW TURNING POINT : จุดเปล่ียนอีกครั้งของอุตสาหกรรม
สื่อ เมื่อโลกใบใหม่และความปกติใหม่กำาลังจะเกิดขึ้น” 
 โดยมี ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการด้านสื่อ    
คุณจิตสุภา  วัชรพล  เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาส จำากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ
ทีวี) คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะบริหาร
ด้าน Strategic Content & Public Affairs บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชั่น และ คุณระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ ในประเด็น
วิวัฒนาการเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์ส “METAVERSE JOUR-
NALISM” ความท้าทายเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมส่ือ (ครั้ง
ใหม่) 2020-2030?
 ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการด้านสื่อระบุ
ว่า  เมตาเวิร์ส ตามความหมายท่ีทุกคนท่ัวไปสามารถเข้าใจ 
ง่ายๆ คือ โลกในอนาคต และ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ได้



แล้วยังลดความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิตโดยเฉพาะการลง 
พื้นทำาข่าวในสถานการณ์เสี่ยงอีกด้วย
 ด้าน คุณจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงาน
คอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาส จำากัด (สถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ) ระบุว่า เทคโนโลยีดังกล่าว แทรก 
ซึมเข้าสู่อุตสาหกรรมส่ือมาแล้ว 10 ปี โดยไทยรัฐทีวีได้
ปรับใช้มาอย่างต่อเน่ืองและต้องปรับในทุกยุคทุกสมัย 
ซึ่งมองว่าคนในวงการส่ือในทุกตำาแหน่งต้องหันมาให้
ความสำาคัญการ ครีเอท หรือ สร้างสรรค์ผลงานข่าวให้
เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคเมตาเวิร์ส ล่าสุดไทยรัฐ
ทีวีก็อยู่ระหว่างการทดลองการนำาเทคโนโลยีน้ีมาใช้ใน
การนำาเสนอรูปแบบใหม่กับการนำาเสนอข่าวเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อสร้างความน่าสนใจกับการนำาเสนอ
ข่าวให้แตกต่างจากเดิมซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก   
ในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมส่ือให้น่าสนใจ
 ขณะที่ คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้า
คณะบริหารด้าน Strategic Content & Public Affairs 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มองว่า นอกจากการปรับใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเน้ือหาสาระแล้วในยุคเมตา 
เวิร์สการสร้าง Personal Branding ของตัวบุคคลใน
โลกของการส่ือสารยุคใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้
ให้เกิดมูลค่าหรือความน่าจดจำาก็เป็นสิ่งสำาคัญในยุคน้ียก
ตัวอย่างชาวไทย ที่สร้างความน่าจดจำาระดับโลก คือ    

ลิซ่า ศิลปินวง Black pink ของเกาหลี ซึ่งเกิดจาก
การสร้างตัวตนให้เป็นที่จดจำาทั้งนั้น ซึ่งมองว่าแวดวง
ส่ือสารมวลชนไทย ควรนำามาปรับใช้ทั้งเบื้องหน้า และ
เบ้ืองหลังในการผลิตเน้ือหาสาระข่าวในวงการทีวีใน
ยุคปัจจุบันว่า อาศัยความร่วมมือจากคนในองค์กรวม 
ถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่ือต้องเร่งปรับตัว
นอกจากจะปรับตัวภายในองค์กรแล้ว ควรผนึกกำาลัง
กับบริษัทอื่นด้านการผลิตเนื้อหา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
ดีขึ้น 
     นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกฯสมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวท้ิงท้ายในเวทีเสวนา ว่า  จาก
การได้รับฟังแนวคิด ทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่ือ 
การผลิตคอนเทนต์ เนื้อหาสาระ รวมถึงนักวิชาการ 
นับว่าเน้ือหาสาระท่ีได้มีการพูดคุยบนเวทีเป็นการจุด
ประกายท่ีจะทำาให้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
ในการมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลในวิชาชีพส่ือซึ่งสมาคมฯ จะ
ต่อยอดการจัดเวทีเสวนาเวทีใหญ่อีกคร้ังอย่างแน่นอน
เพราะเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญท่ีคนในวงการส่ือต้องรับรู้
เปรียบเสมือนโลกอีกใบที่คนในวงการส่ือต้องรับรู้ และ 
ต้องปรับเปลี่ยน
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	 เพื่อส่งเสริมและให้กำ�ลังบุตรธิด�สม�ชิกซึ่งมีผลก�รเรียนดี	 และ	 มีคว�มประพฤติดี	 สำ�หรับพิธีมอบทุนก�รศึกษ�
แก่บุตรธิด�สม�ชิก	สม�คมนักข่�ววิทยุและโทรทัศน์ไทย	จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีในก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี	สม�คมฯ	
ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี	18	ธันว�คม	2564
	 โดยในปีน้ี	สม�คมนักข่�ววิทยุและโทรทัศน์ไทย	ร่วมกับ	บริษัท	คิง	เพ�เวอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	มอบทุนก�ร
ศึกษ�ให้บุตรธิด�สม�ชิกสม�คม	ฯ		สืบเน่ืองจ�กสภ�พเศรษฐกิจ	และผลกระทบจ�กวิกฤติสื่อมวลชนด้�นวิทยุและโทรทัศน์
จ�กหล�ย	ๆ	ด้�น	ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีพและค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับบุตรธิด�	คณะกรรมก�ร
บริห�ร	 สม�คมนักข่�ววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 จึงมีนโยบ�ยท่ีจะแบ่งเบ�ภ�ระท�งเศรษฐกิจให้แก่สม�ชิกสม�คมนักข่�ววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย	โดยก�รสนับสนุนทุนก�รศึกษ�บุตรธิด�สม�ชิกตั้งแต่ระดับชั้น	อนุบ�ล	–	อุดมศึกษ�	ทุนละ	2,000	บ�ท		
(สองพันบ�ทถ้วน)	จำ�นวน	40	ทุน

  

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิกสมาคม ฯ  ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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มาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย       
พร้อมด้วย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคม

นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตร
แห่งประเทศไทย และ กลุ่มสื่อ News Media ได้ร่วมกับ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชน
ครอบครัวคนข่าว” แก่บุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ 
จำานวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าวในช่วงท่ีประเทศยังเผชิญ
กับโควิด - 19 ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่
เด็กและเยาวชนไทยโดยทุนการศึกษาน้ีจะคัดเลือกผ่านการ
เขียนเรียงความเรื่อง ความกตัญญู

     ท้ังน้ีได้มีการจัดพิธีมอบทุนซีพี เพื่อยุวชนครอบครัว   
คนข่าวข้ึน ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมี     
นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคม
ผู้ส่ือข่าวเศรษฐกิจ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายจตุพล   ยอดวงศ์พะเนา 
คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 
เป็นตัวแทนนายกสมาคมส่ือมวลชนเกษตรฯและทางเครือซีพี
นำาโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักด์ิยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 
ผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวน้ี 

ปลูกฝังความกตัญญูแก่เด็ก และ เยาวชน
 พร้อมแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองในภาวะวิกฤตโควิด-19

      ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการส่ือสารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ 
เครือซีพี กล่าวว่า เครือซีพีและสมาคมสื่อฯ ได้ร่วมกัน
ดำาเนินโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว
ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัว
คนข่าวในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ เป้าหมายท่ีสำาคัญอีก
ประการของทุนการศึกษาน้ีคือการเป็นส่วนหน่ึงในการ
ช่วยปลูกฝังความกตัญญูแก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย
ซึ่งเป็น แนวคิดของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ท่ี
ต้องการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความกตัญญู ให้เกิดในสังคม
ไทยเพราะความกตัญญูเป็นรากฐานสำาคัญซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเครือซีพี ท่ีเชื่อมั่นในคุณค่าของความกตัญญูมา
ตลอดระยะเวลา 100 ปีในการดำาเนินธุรกิจ โดยผู้ท่ีได้รับทุน
การศึกษาฯจะต้องเขียนเรียงความถ่ายทอดเรื่องราวความ
กตัญญู ท้ังน้ีเป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ีมีเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก
ครอบครัวคนข่าวตั้งแต่อนุบาลจนไปถึงอุดมศึกษาให้ความ
สนใจเข้าร่วมส่งเรียงความและนำาเสนอมุมมองแนวคิดความ 
กตัญญูในหลายมิติ ท้ังความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ 
การช่วยเหลือคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปจนถึง
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทุนการ
ศึกษาน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงภารกิจร้อยเรียงความดีของเครือซีพี 
สู่สังคม

ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว
สมาคมองค์กรสื่อร่วมเครือซีพีมอบทุนการศึกษา
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สังคมไทยและมีความยินดีท่ีวันน้ี สมาคมส่ือฯ ท้ัง 4 สมาคมฯ
ได้ร่วมมือกันเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูให้กับเด็กๆ 
และเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติไทย และหวังว่าทุนการ
ศึกษาน้ีจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนข่าว
ได้ ไม่มากก็น้อย” ดร.ธีระพล กล่าว
 ด้าน  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา
ในครั้งน้ีเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
นักวิชาชีพสื่อมวลชนหลากหลายแขนงในเครือข่ายสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม
สื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ กลุ่มสื่อออนไลน์ 
ซึ่งการมอบทุนดังกล่าว เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้
กับผู้ปกครองนักวิชาชีพสื่อมวลชนในช่วงท่ีประเทศยังเผชิญ
กับโควิด-19 ทำาให้ลูกหลานท่ีเรียนอยู่สามารถนำาทุนน้ีไปใช้
จ่ายทางด้านการศึกษา ท้ังน้ี ยังมีความรู้สึกยินดีท่ีได้ร่วม
กับพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน และเครือซีพี ปลูกฝังค่า
นิยมความกตัญญู ผ่านคนรุ่นใหม่ท่ีถือเป็นรากฐานสำาคัญใน
การพัฒนาประเทศโดยเครือข่ายสมาคมสื่อ ฯ พร้อมร่วมมือ
สื่อสารผลักดันแนวคิดความกตัญญูให้เกิดความตระหนักรู้
ในวงกว้างของสังคมไทยต่อไป 
 ด.ญ. กัญญารัตน์ รอดทอง นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ หน่ึงในผู้รับ
ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว เปิดเผยว่า 
ขอบคุณเครือซีพีที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ให้ เพราะ
ทุนการศึกษานี้  จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ 
ต้องทำางานอย่างหนักเพื่อนำาเงินมาจ่ายค่าเทอมในช่วง     
โควิด-19 ครอบครัวเราปลูกฝังเรื่องความกตัญญูมาตลอด 
ต้องช่วยกันทำามาหากิน แบ่งเบาภาระในครอบครัว ทุกเช้า
หนูช่วยคุณย่าทำาขนมไทยเอาไปขาย และ ไลฟ์ในส่ือออนไลน์
ช่วยคุณแม่ขายลูกอมกระชายขาว เป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจมาก 
อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำาความดีกตัญญูต่อพ่อ
แม่เรา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำาหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุด 

  นายนนทกานต์ สิงห์สุวรรณ นักศึกษาปีท่ี 1 มหา 
วิทยาลัยบูรพา เล่าเรื่องราวความกตัญญูผ่านเรียงความที่
ระบุว่า ในฐานะท่ีเกิดเป็นคนไทยคนหน่ึง ท่ีเชื่อในคุณค่าของ
ความกตัญญู และถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นทำาความดีตอบแทนสังคม เช่น การ
ทำากิจกรรมจิตอาสาในพื้นท่ีต่าง ๆ รวมไปถึงการกตัญญูต่อ
ครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันท่ีสำาคัญท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งเบาภาระงานบ้าน และการดูแลพ่อแม่ สิ่งเหล่าน้ีล้วน
เป็นส่ิงท่ีสะท้อนความดีและความกตัญญูท่ีคนในสังคมทำา
ร่วมกันได้ 
  ด.ญ.ภัทราภรณ์ พงษ์ทอง ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์) ถ่ายทอดเรื่องความ
กตัญญูในเรียงความ ระบุว่า ตนเองป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่
ก้านสมอง ซึ่งได้ผ่าตัดเป็นครั้งท่ี 2 ท่ีโรงพยาบาลศิริราชเมื่อ
ปีท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาท่ีพักฟื้นและกายภาพ ได้มีโอกาสไป
อยู่ห้องพักรวมกับผู้ป่วยเด็กอื่นๆ และ ได้เห็นว่าพยาบาล
ต้องเย็บถุงย่ามสำาหรับใส่ถุงปัสสาวะ เพื่อให้กับผู้ป่วยเด็ก
สะพายเดิน ปัจจุบันได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องทำา
คีโมทุกสัปดาห์ ในช่วงเวลาว่างจากการเรียนออนไลน์จึง
ช่วยแม่เย็บถุงย่ามแล้วนำาไปบริจาค ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีรู้สึก
ภูมิใจมากและต้องการให้คนไทยช่วยกันทำาความดีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทำาหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุดและแบ่งปันให้คนรอบ
ข้างกันให้มากๆ

      IIIIIIII
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย     
รุ่นท่ี 19 จัดขึ้นเมื่อวันที 27-30 ต.ค.2565 ระยะเวลา 4 
วัน 3 คืน และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โดย คุณพีระวัฒน์             
โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ 
กลุ่มทรู โดย นางสาวอรุณี ชาติอุดมเดช รองผู้อำานวยการ
ด้านส่ือสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด 

ในปี 2565 สมาคม ฯ ได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับเทรนด์และเทคโนโลยีรวมท้ังแพลตฟอร์มและ
พฤติกรรมของผู้รับสารและผู้ผลิตสารท่ีเปล่ียนไปภายใต้
การผลิตสื่ออย่างมืออาชีพภายใต้กรอบจริยธรรมในการนำา
เสนอข่าว และคาดหวังว่าจะสร้างคนรุ่นใหม่ สร้างบุคลากร
ด้านสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่และอย่างน้อยผู้ผ่านการอบรม
โครงการฯ ครั้งน้ี จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทักษะความรู้ ไป
พัฒนาปรับปรุงเป็นสื่อท่ีดีมีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ทุ่มเท
และเสียสละเวลาเพื่อมาแชร์ความรู้ประสบการณ์และสอน
ทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ฯ ทุกคนเริ่ม
ตั้งแต่ คุณธฤษณุ ทองเนียม Head of performance  mark
eting EGG Digital Co.,/ คุณก้าวโรจน์ สุตาภักด ีAssociate
Director Digital Media TNN 16 /คุณพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ 
บรรณาธิการข่าวและหัวหน้าผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV 
HD36 / คุณพริสม์ จิตเป็นธม ผู้สื่อข่าวข่าวเวิร์คพอยท์สถานี
โทรทัศน์ Workpoint TV 23/คุณไพลิน วีเด็ล ผู้กำากับสารคดี
หญิงไทย จาก Netflix Thailand / คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว 
บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
3 /คุณทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล ผู้สื่อข่าวอาวุโส หัวหน้าทีม
กรุงเทพ (BBC THAI) กรุงเทพฯ /ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ 
ท่ีปรึกษา และ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร 
/ผศ.ดร. จารุวัส หนูทอง ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้าน 
Digital Video & Post  Production การผลิตส่ือเพื่อการ

เรียนการสอนและการวิจัยสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน / คุณฐปณีย์  เอียดศรีไชย  ผู้ส่ือข่าวสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และเพจ The Reporter / และ
ร่วมแชร์ประสบการณ์ โดย คุณทินณภพ พันธะนาม   
ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ ONE 31 /คุณนฤพล อาจหาญ    
Manager News Content สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 / คุณ
ปิยะชาติ คงถิ่น ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 32/ 
คุณจตุพร สุวรรณรัตน์ ผสข.ข่าวหุ้น/คุณศุภนันธ์ ฤทธ์ิ
มนตรี สถานีโทรทัศน์ NBT/ คุณสรัญธร แก้วเวียงชัย 
สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา / คุณสิทธิเดช ผงศิริ 
ผสข.สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รวมท้ังคณะกรรมการวิพากษ์ผลงานสารคดีเชิง
ข่าวพร้อมเสนอแนะนำาเสนอผลงานโทรทัศน์ของแต่ละ
กลุ่มนำาโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   คุณ
พีระวัฒน์  โชติธรรมโม นายก  / คุณสมฤดี ยี่ทอง 
เลขาธิการ/  คุณชัยนันท์ สันติวาสะ กรรมการ /  คุณ
อัญชนก แข็งแรง  กรรมการ/ คุณพุทธิฉัตร  จินดาวงศ์ 
บรรณาธิการข่าวและหัวหน้าผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ 

ปล. ขอบคุณอุปกรณ์ ไฟ ไมค์ ขาตั้ง จาก The 
Digital STM  ขอบคุณ Yolo Live จาก Advanced Photo 
Systems Limited / ขอบคุณกล้อง ZV1 สำาหรับ Live 
Stream จาก Sony Thai ผู้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อให้การ
เรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ “ห้องข่าวออนไลน์มือ
อาชีพ” ได้ลองฝึก และ ปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือจริง
Live Streaming ได้ทดลองทำา Live กันทุกคน สร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคนรวมท้ังส่ือมวลชน 
ที่มาเป็นพี่เลี้ยงเป็นสต๊าฟให้กับโครงการ ฯ นี้ด้วย ๆ
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สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา ผู้ผ่านโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 ขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน รวมทั้งผู้สนับสนุนอุปกรณ์
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ  และ ต้องขอบคุณ กลุ่มทรู  ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการ ฯ นี้
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	 	 ดร.ธนกร	 ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนา
ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วย องค์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชน ประกอบด้วย นายชวรงค์	 ลิมป์ปัทมปาณี	
ประธานสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ นายมงคล	 บาง
ประภา	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย นางสาววีณา	 โดมพนานดร ผู้จัดการ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 
(ผู้แทน	 นายประสงค์	 	 เลิศรัตนวิสุทธ์ิ	 ผู้อำานวยการ 
สถาบันอิศราฯ) นางสมฤดี	ยี่ทอง เลขาธิการสมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายสุปัน	 รักเชื้อ ประธาน
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นางชนิดา	 จันท
เลิศลักษณ ์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ 
นางสาวอัญชลี	 อับดุล	 ประธานสหภาพแรงงานกลาง
ส่ือมวลชนไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย และ
สร้างสรรค์ กับ องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน ขับเคลื่อน
พัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมส่ือเพ่ือสร้างระบบ
นิเวศส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพฯ

	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	
โครงการความร่วมมือระหว่าง	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	กับ	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	
ขับเคล่ือนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 โดย
นางสมฤดี	ยี่ทอง เลขาธิการสมาคม ฯ ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ
องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนเพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ
และส่งเสริมจริยธรรมส่ือเพ่ือสร้างระบบนิเวศส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อผสานความ
ร่วมมือระหว่าง  กองทุนพัฒนาส่ือ ฯ องค์กรวิชาชีพและ
องค์กรกำากับดูแลในการนำาเสนอข่าวสาร ภายใต้กฏหมาย 
และ จรรยาบรรณ   ตลอดจนสร้างนิเวศส่ือที่ปลอดภัย
และ สร้างสรรค์รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้กับ
บุคลากรในวิชาชีพส่ือทุกภาคส่วน 
 สำาหรับพิธีลงนาม MOU ในวันน้ียังมีตัวแทนจาก 
องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนและ นายธนกร	ศรีสุขใส		ผู้จัด        
การกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมลง 
นามใน MOU ฉบับนี้ด้วย

	 MOU	เพ่ือขับเคล่ือนพัฒนาวิชาชีพ	และส่งเสริม	
จริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัย	 และ			
สร้างสรรค์
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       เม่ื่�อวัันท่ี่� 19 พฤษภาคมื่ 2565  สำำานักงาน กสำที่ช.    
ได้้จััด้การประชุมื่หาร่อ เร่�อง “การนำำาเสนำอข่่าวภายใต้้
มาต้รฐานำจริยธรรมวิชาชีพและประโยชน์ำสาธารณะ”  
      ส่ำบเน่�องมื่าจัาก การนำาเสำนอข่่าวัเหตุุการณ์์ที่่ �นำาย
จีรพันำธ์ เพชรข่าว (หมื่อปลา) และส่ำ�อมื่วัลชนเข้่าพบ
หลวงป่�แสง ญาณวโร ในประเด็้นท่ี่�ถููกกล่าวัหาว่ัาม่ื่การ
ละเมิื่ด้ธรรมื่วิันัย การรายงานข่่าวัดั้งกล่าวัเก่�ยวั ข้่อง
กับจัริยธรรมื่ส่ำ�อจันก่อให้เกิด้กระแสำวิัพากษ์วิัจัารณ์์
อย่างกว้ัางข่วัาง การประชุมื่ครั�งน่�ได้้เชิญกองบรรณ์ธิการ 
ข่่าวัจัากช่องรายการท่ี่ว่ัดิ้จิัทัี่ลทุี่กช่อง และ ผูู้้แที่นจัาก   
องค์กรวิัชาช่พส่ำ�อ ได้้แก่ สมาคมนัำกข่่าววิทยุและโทรทัศน์ำ
ไทย สภาวิชาชีพนัำกข่่าววิทยุและโทรทัศน์ำไทย สภาการ
ส่�อมวลชนำแห่งชาติ้ สมาคมวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ 
และการกระจายเสียง สมาคมผู้่้ผู้ลิต้ข่่าว ออนำไลน์ำ 
สถาบัันำอิศรา ม่ลนิำธิพัฒนำาส่�อมวลชนำแห่งประเทศไทย 
โด้ยม่ื่ ศาสต้ราจารย์พิรงรอง รามส่ต้ กรรมื่การ กสำที่ช. 
ด้้านกิจัการโที่รทัี่ศน์ เป็นประธานในการประชุมื่
      วััตุถุูประสำงค์การประชุมื่หาร่อในครั�งน่�เป็นไปเพ่�อ
ให้รับที่ราบข้่อเท็ี่จัจัริง  ควัามื่ค่บหน้าในการด้ำาเนินการ

ข่องกองบรรณ์าธิการข่่าวั ช่องรายการท่ี่ว่ัดิ้จิัทัี่ล และ 
กระบวันการกลั�นกรองข่่าวั ก่อนเผู้ยแพร่ตุ่อสำาธารณ์ะ 
รวัมื่ถึูงควัามื่รับผิู้ด้ชอบข่องส่ำ�อในการที่ำาหน้าท่ี่� ตุลอด้
จันแลกเปล่�ยนแนวัที่างการสำร้างกลไกควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อ
เพ่�อป้องกันไม่ื่ให้เกิด้ปัญหาซ้ำำ�า และส่ำงเสำริมื่ให้เกิด้แนวั
ปฏิิบัติุท่ี่�ด่้ตุ่อไปในอนาคตุ ท่ี่�ประชุมื่ม่ื่การนำาเสำนอ และ
แลกเปล่�ยนบที่เร่ยนในการกำากับดู้แลกันเองตุ่อกรณ่์  
ท่ี่�เกิด้ขึ่�น และ ข้่อเสำนอแนะตุ่อ กสำที่ช. โด้ยม่ื่ประเด็้น
สำำาคัญ ดั้งตุ่อไปน่� 
       การด้ำาเนินการข่องกองบรรณ์าธิการข่่าวัและ   
สำถูาน่ตุ้นสัำงกัด้ ผูู้้เข้่าร่วัมื่การประชุมื่ท่ี่�เป็นตัุวัแที่นจัาก
ช่องรายการ ได้้ให้ข่้อมืู่ลวั่า ภายหลังจัากที่่�มื่่กระแสำ
วิัพากษ์วิัจัารณ์์ถึูงควัามื่เหมื่าะสำมื่ในการให้ ได้้มื่าซึ้ำ�ง
เน่�อหาข่่าวัและเผู้ยแพร่ออกอากาศ กองบรรณ์าธิการ
ข่่าวั และสำถูาน่ตุ้นสัำงกัด้ท่ี่�เก่�ยวัข้่องกับการรายงานข่่าวั
ชิ�นน่�เป็นหลัก ได้้เริ�มื่กระบวันการตุรวัจัสำอบข้่อเท็ี่จัจัริง
เบ่�องตุ้นและพักงานผูู้้ส่ำ�อข่่าวัภาคสำนามื่ตัุ�งแตุ่  7- 15วััน 
รวัมื่ถึูงตัุ�งคณ์ะกรรมื่การสำอบสำวันทัี่�งผูู้้ส่ำ�อข่่าวัภาค
สำนามื่หัวัหน้าข่่าวัรวัมื่ถึูงผูู้้เก่�ยวัข้่องเพ่�อกำาหนด้บที่ลงโที่ษ 
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ผู้สื่อข่าว พ้นสภาพจากการเป็นนักข่าวของช่อง การ
ดำาเนินการในข้างต้นใช้ระยะเวลา 1 - 3 วัน หลังการ
รายงานข่าวเกิดขึ้น สำาหรับกระบวนการตรวจสอบ
ภายในแต่ละองค์กรส่ือหรือช่องรายการทีวีดิจิทัลดำาเนิน 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเห็นว่าเป็นเรื่องภายใน
องค์กร จึงกระทำาโดยไม่เปิดเผยรายละเอียด แต่บาง
ช่องรายการแจ้งข้อมูลในส่วนท่ีเปิดเผยได้ เช่น ข้ันตอน 
การสอบสวนภายในเพื่อกำาหนดโทษ มีการส่งคำาตัดสิน
ให้นักสิทธิมนุษยชนได้ตรวจสอบความเหมาะสม มีการ
แจ้งบทลงโทษท่ีกำาหนดให้นักข่าวทราบและพิจารณา
ก่อน รวมทั้ง แจ้งสิทธิแก่ผู้ส่ือข่าวว่า สามารถอุทธรณ์
ได้หากเห็นว่าบทลงโทษไม่เป็นธรรม 
      การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และ จริยธรรมส่ือภายในองค์กร
สื่อผู้แทนองค์กรสื่อบางแห่ง ยอมรับว่า ปัจจุบันผู้ประกาศ
ข่าวหรือผู้ดำาเนินรายการ ท้ังท่ีได้รับความนิยมสูงหรืออยู่
ในระดับท่ัวไป มีบางส่วนได้ผ่านการอบรม หรือเรียนรู้เกี่ยว
กับด้านวิชาชีพและจริยธรรมสื่อ ขณะที่บางส่วนไม่เคยเข้า
อบรมหรือเพ่ิมเติมมุมมองด้านวิชาชีพแต่อย่างใด โดยเฉพาะ 
ผู้ดำาเนินรายการบางราย ท่ีได้รับความนิยมสูง
       บทบาทองค์กรวิชาชีพส่ือ กับการกำากับดูแลกันเอง 
ปัจจุบัน มีองค์กรวิชาชีพส่ือหลายแห่ง ที่วางแนวทาง
กำากับดูแลกันเอง สำาหรับกรณีที่เกิดขึ้น องค์กรวิชาชีพ
แห่งหนึ่งใ ห้ข้อมูลว่า เมื่อได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิด
ข้ึนได้ประสานไปยังสมาชิกช่องท่ีรายงานข่าวและเป็น
สมาชิกขององค์กรเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  ทั้งนี้ ใน
เบ้ืองต้นได้ออกแถลงการณ์ท้วงติงการรายงานข่าว
ในกรณีดังกล่าวในภาพรวม เพื่อส่ือสารกับสาธารณะ 
ส่วนองค์กรวิชาชีพอีกแห่งหนึ่ง ได้ส่งหนังสือไปยังช่อง
รายการที่เป็นสมาชิก ขอให้ใช้กลไกตรวจสอบกรณีดัง
กล่าวภายใน 30 วัน ตามกติกาที่กำาหนดไว้ระหว่างกัน 
โดยช่องรายการที่เป็นสมาชิกจะมีข้อบังคับให้ตั้งคณะ
กรรมการด้านจริยธรรม ประกอบด้วยผู้บริหาร กอง
บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ด้านกฎหมาย 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการส่ือ คณะกรรมการ
ชุดน้ีจะทำาการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
และจะรายงานผลให้องค์กรวิชาชีพรับทราบอีกครั้ง
      ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพส่ือผู้เข้า
ร่วมประชุมเสนอว่า กสทช. ควรพิจารณาแนวทางการ
ดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมนักวิชาชีพส่ือ เช่น การใช้กลไก
กองทุน กทปส. ในการจัดทำาแผนส่งเสริมและพัฒนา
นักวิชาชีพสื่อ   โดยกำาหนดแผน ในเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) เพื่อให้เห็นทิศทาง ในการพัฒนา

ส่ือมวลชนในแต่ละส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพ
และปริมาณของข่าวสืบสวนสอบสวนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น 
       คลายล็อคเรตติ้งปริมาณไปสู่คุณภาพ ที่ผ่าน
มา ส่ือทีวีดิจิทัลหลายช่องรายการได้รับรายได้จำานวน
ไม่น้อยจากการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างลักษณะต่างๆ แต่มีข้อจำากัด
สำาหรับช่องรายการท่ีพยายามสร้างเน้ือหาในเชิง
คุณภาพอาจไม่ได้รับโอกาสในทางธุรกิจน้ีจากหน่วย
งานรัฐ เนื่องจากเรตติ้งช่องรายการไม่สูงพอ การคลาย 
ล็อคเงื่อนไขให้หน่วยงานรัฐคำานึงถึงการเผยแพร่ส่ือท่ี
ต้องการส่ือสารไปยังประชาชน โดยเปิดให้สามารถออก
อากาศในช่องรายการท่ีมีเรตต้ิงเชิงคุณภาพด้วยจะเป็น 
แนวทางที่ส่งเสริมด้านเนื้อหารายการได้ในอีกทางหนึ่ง 
      สร้างกลไกกำากับและเสริมแรงสื่อ ผู้เข้า
ร่วมประชุมเสนอว่า กสทช. ควรพิจารณาการใช้ระบบ
ตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นวิทยาศาสตร์มา 
ประกอบการกำากับดูแลคุณภาพและเน้ือหารายการ 
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว จะช่วยทำาให้การกำากับดูแลมี
สถิติและข้อมูลอ้างอิง และ หากมีการแพร่ภาพข่าวสาร
ท่ีละเมิดจริยธรรมหรือขัดจรรยาบรรณก็จะตรวจสอบ
ได้อีกทั้งยังสามารถรายงานไปยังช่องรายการต่างๆ ได้
ทันที ตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือให้รางวัล
เป็น social credit เพื่อส่งเสริมองค์กรส่ือให้มีการทำา
รายการข่าวที่มีคุณภาพ
          เสนอจัดตั้งคณะทำางานส่งเสริมรายการข่าวให้
มีคุณภาพผู้ เ ข้าร่วมประชุมเสนอให้มีการตั้งคณะ
ทำางาน เพ่ือส่งเสริมรายการข่าวให้มีคุณภาพโดยให้มีองค์
ประกอบที่มาจากองค์กรวิชาชีพองค์กรส่ือ และ กสทช.
เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ  Technology  disruption  ใน  
ปัจจุบันมีส่วนทำาให้บางช่องรายการ   ต้องลดจำานวน
บุคลากร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพข่าวที่เผยแพร่ออกไปจึง
ควรแสวงหาแนวทางต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาและป้อง
กันการลดคุณภาพข่าว สะท้อนแนวทางกำากับดูแลของ 
กสทช. ในอดีต ตัวแทนกองบรรณาธิการข่าวบางแห่ง 
ให้ความเห็นว่า แนวทางกำากับดูแลของ กสทช. แต่เดิม
มีการตีความและใช้อำานาจทางกฎหมายตามมาตรา 37
แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์พ.ศ. 2551 แบบครอบจักรวาล ส่งผลทำาให้ 
การรายงานข่าวถูกจำากัดเสรีภาพ  ด้วยการลงโทษปรับ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นการนำาเสนอข่าว
การตรวจสอบการทำางานของภาครัฐเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรี 
ภาพของประชาชน  การใช้อำานาจของ กสทช. ดังกล่าวมี
ส่วนที่ทำาให้หลายช่องรายการ เปลี่ยนทิศทางไปทำาข่าว
อื่น ๆ ที่ง่ายกว่า มีเรตติ้งสูงกว่า ดังนั้น ประเด็นการ
กำากับเนื้อหารายการจึงเป็นโจทย์สำาคัญสำาหรับ กสทช.  
ชุดใหม่ว่าจะทำาอย่างไร เพ่ือส่งเสริมให้ส่ือมีสิทธิเสรีภาพ
ในการนำาเสนอข่าวสาร
        ในช่วงท้ายของการประชุม ศาสตราจารย์          
พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ 
กล่าวว่า การหารือในคร้ังน้ี ทำาให้ได้วิเคราะห์ร่วมกันถึง
ภาพรวมของปัญหา ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำาข่าว 
การดูแลของกองบรรณาธิการ การแข่งขันกันระหว่าง
ช่องรายการโทรทัศน์ เรื่องเรตติ้ง ซึ่งเป็นปัญหาของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์อยู่แล้ว ปัจจัยเหล่านี้ มีส่วนนำา
ไปสู่การสร้างดราม่า การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ 
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้ที่ตกเป็นข่าว
    “กองบรรณาธิการทุกช่องรายการ ที่เป็นผู้ถือ           
ใบอนุญาตจาก กสทช. ได้ให้ความร่วมมือ มาหารือกัน
ประเด็นหารือ จึงมีทั้งเร่ืองในระดับโครงสร้างอุตสาห- 

กรรม ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ถูกครอบงำาด้วยระบบในเชิง 
พาณิชย์ ระบบเรตติ้ง จึงเป็นปัญหาสำาคัญแม้ที่ผ่านมา
กสทช.  จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องค่าใช้
จ่ายโครงข่ายส่งสัญญาณและค่าธรรมเนียม แต่ต้นทุน
ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ยังคงสูงมาก  ทำาให้เกิด 
การแข่งขันสูงตามมา โดยมีระบบเรตต้ิงเป็นตัวขับเคล่ือน
นอกจากน้ียังเป็นเร่ืองการทำางานของส่ือซึ่งสะท้อน
กระบวนการทำาข่าวว่า   วางอยู่บนมาตรฐานจริยธรรม
มากน้อยเพียงใด มีข้อจำากัดอย่างไร   รวมถึง ความไม่รู้
ของนักข่าวบางส่วน  หรือ  การตรวจสอบที่ดีของกอง
บรรณาธิการ   เหล่าน้ี เป็นโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทำางานข่าว” 
    อย่างไรก็ตาม ข้ออภิปรายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ    
การกำากับดูแล ทั้งส่วนของการกำากับดูแลขององค์กร
วิชาชีพที่เรียกว่า Self - regulation และขององค์กรส่ือ 
เองว่าจะมีมาตรฐานจริยธรรมท่ีจะจัดการเร่ืองท่ีเป็น 
การละเมิดในลักษณะน้ีมากน้อยเท่าใด ท้ังน้ี ในระยะต่อ
ไป กสทช. พยายามจะลดเร่ืองการกำากับดูทางกฎหมาย 
โดยการลงโทษให้น้อยลง และมีกระบวนการส่งเสริมแก่ 
ท้ังนักวิชาชีพองค์กรส่ือและองค์กรวิชาชีพส่ือเพ่ือให้
ดำารงอยู่บนมาตรฐานทางจริยธรรม 
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  โครงการอบรม
หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

 สนับสนุนโดย 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

    

และการมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และ ใช้สื่อ
ได้อย่างมีจิตสำานึกทางสังคมและสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของนิเวศสื่อเพื่อ
เสริมศักยภาพบุคลากรด้านสื่อท้ังในภาควิชาชีพและภาค
วิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิค กลยุทธ์ และ ทักษะ
ท่ีหลากหลายในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้
บุคลากรด้านส่ือ  ท้ังในภาควิชาชีพและวิชาการได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัย  และ สร้างสรรค์            
รวมถึงการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสื่อและเพ่ือให้
บุคลากรด้านสื่อ ท้ังในภาควิชาชีพและวิชาการสามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของนิเวศสื่อใน
บริบทปัจจุบันได้
 จากจำานวนผู้ย่ืนใบสมัครเพื่อเข้าอบรมโครงการฯ 
เมื่อครั้งท่ีผ่านมา มีจำานวนมากเกินกว่าท่ีสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยจะรับได้ท้ังหมด เน่ืองจากข้อจำากัดด้านการ 
บริหารจัดการและสถานการณ์โรคโควิด19 และเพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจหลักสูตร ฯ ดังกล่าว สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทยจะเปิดให้ผู้สนใจทุกคนสามารถเข้า
อบรมหลักสูตรและเรียนรู้ ได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ออนไลน์ระบบเปิดสำาหรับมหาชน (Thai MOOC)  อีกด้วย
 

          หรับโครงการอบรม  “หลักสูตรโครงการ
     พัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อและภาค 

วิชาการ” ด้วยระบบไฮบริด คือเป็นการผสมผสานการอบรม 
รูปแบบออฟไลน์ (On site) การอบรม Application ZOOM 
Meeting  เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ มาก
ท่ีสุด โดยมีนักวิชาการและนักวิชาชีพ นักศึกษา และผู้รับ
ทุนจากกองทุนสื่อฯ เข้าร่วมกว่า 100 คน   ภายใต้กรอบ
หลักสูตร  5S 2E และ 1C กล่าวคือ 5S ประกอบด้วย การ
สืบค้น (Search) การคัดเลือก (Select) การการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) กลยุทธ์ (Strategy) และการขาย (Selling) 
2E คือ จริยธรรมใหม่และความเห็นอกเห็นใจ (New Ethics 
and Empathy) 1C คือ บริบท (Context) ซึ่งได้ทำาการวิจัย
ศึกษาขึ้นมาเป็นหลักสูตรใหม่ร่วมกันระหว่างนักวิชาการด้าน
สื่อและนักวิชาชีพด้านสื่อรวมท้ังวิทยากรหลักในหัวข้อวิชา
แต่ละท่าน เพื่อใช้นำาร่องในการอบรมฯ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ และ การฝึกอบรมครั้งน้ี
มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านส่ือ และภาควิชาการให้มีความรู้ในเชิง
บูรณาการและมีทักษะท่ีหลากหลาย  (Multi-skills) ท้ังท่ีเป็น
ทักษะด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ (Hard Skills) เกี่ยวกับส่ือ
และการผลิตข่าวหรือเน้ือหาและทักษะทางอารมณ์และความ
สัมพันธ์ (Soft Skills) ท่ีครอบคลุมถึงทักษะการคิด วิเคราะห์
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สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ได้ดำาเนิน โครงการอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านส่ือ
และภาควิชาการ” สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำาเร็จลุล่วงด้วยดีและส่งมอบงาน

พร้อมปิดโครงการฯ ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ เดือนเมษายน 2565



    

 สรุปการประเมินผลของผู้เข้าอบรมโครงการฯ 
จากแบบทดสอบก่อนและหลัง ได้ดังนี้ 
	 จากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมหลัก
สูตรฯ	 ผู้เข้าอบรมระบบออนไซต์+ระบบ	ZOOM	 ผ่านการ
อบรมเกินกว่าเกณมาตรฐานท้ังไว้โดยผ่านเกณฑ์		80%		และ	
ได้รับประกาศเกียรติบัตรพร้อมหนังสือ	“คู่มือทักษะนักข่าวใน
ยุคดิจิทัล Journalists’Survival Guide in Digital Age”  

 

	 ส่วนผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรฯ	 ไปเมื่อวันที่	13	-	14	
พ.ย.64	และได้ส่งแบบประเมินการเรียนรู้พร้อมท้ังเข้าอบรมฯ
ครบท้ัง	2	วันน้ันสมาคมฯอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดส่งหนังสือ	
คู่มือ	“ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล JOURNALISTS’ SURVIVAL 
GUIDE  IN DIGITAL AGE”		พร้อมด้วยประกาศเกียรติบัตร
ให้ทุกท่าน
	 อีกท้ังถ้าวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลเชิง
ลึกจากผลคะแนนเฉล่ียนก่อนและหลังเรียน	 ปรากฏว่า	 ผู้
เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สื่อและบริบท
ของสื่อในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีและการปรับ
เปล่ียนของผู้รับสาร	 ผู้ส่งสาร	 และผู้ผลิตสาร	 มากขึ้น	 ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำาหลักสูตรฯ	 ใน
โครงการน้ี
	 ผลที่ได้รับจากการจัดอบรม		“หลักสูตรการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้าง 
สรรค์”	ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ภายใต้	โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ	 โดยกองทุนสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์	 คือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครง	
การฯ	 ได้นำาทักษะองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร			
โครงฯ	การไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน	ท้ังภาควิชาการ
และด้านสื่อสารมวลชน	 ซึ่งทักษะความรู้ท่ีได้จากการอบรม
หลักสูตรโครงการฯ	 เป็นทักษะความรู้รูปแบบใหม่	 อีกท้ังยัง
มีการถ่ายทอดเผยแพร่ฃองค์ความรู้จากหลักสูตรนี้ฯ	 ให้ผู้
ประกอบวิชาชีพ	ผู้เกี่ยวข้องในสายงาน	และนำาทักษะความรู้
ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อท่ีมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์	
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์สื่อ		บริบทของการ

หนังสือคู่มือ‘ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival 
Guide in Digital Age’	 เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของ	“หลักสูตร
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ”โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำาลังคน
ด้านส่ือและภาควิชาการมอบให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ทุกคน

เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์	 วารสารศาสตร์	 เพื่อเตรียม
ความพร้อม	สำาหรับการเปล่ียนแปลงของนิเวศสื่อในอนาคต
จากบริบทสื่อและการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์	 วารสาร	
ศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต
	 เพื่อให้โครงการฯและหลักสูตรฯ	น้ี	มีความสมบูรณ์
มากท่ีสุด	 ท่ามกลางสถานการณ์	 ของการระบาดของโรคติด
เช้ือทางเดินหายใจ	COVID-	19	ตลอดระยะเวลาในการดำาเนิน
โครงการฯ	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดพิมพ์
	 โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้าน
ส่ือและภาควิชาการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์มีความเชื่อม่ันว่าผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำาลัง	ด้าน
สื่อและภาควิชาการและภาคประชาสังคม	รวมท้ัง	ประชาชน
ท่ัวไป	 จะได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรมหลักสูตรฯ	 และ
หนังสือคู่มือเล่มนี้	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน		
ในการเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสื่อ	 ท้ังในภาควิชาชีพและ
ภาควิชาการให้มีความรู้		ความเข้าใจ	เทคนิค	กลยุทธ์	และ
ทักษะท่ีหลากหลายในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	
อีกท้ังได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์	รวมถึงการสร้างเครือข่ายบุคลากร
ด้านสื่อและภาควิชาการและเม่ือบุคลากรด้านส่ือภาค
วิชาชีพและวิชาการสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงของนิเวศสื่อในบริบทปัจจุบันได้	 	 “ย่อมไป
สู่การผลิตสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์”
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 เหตุผล ความจำาเป็น ที่ควรสนับสนุนการพัฒนา
รายวิชานี้เป็นรายวิชาในระบบ Thai MOOC
	 พัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์และวิเคราะห์สถานการณ์การทำางานด้านสื่อใน
บริบทปัจจุบัน	 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด	สำาหรับมหาชน	(Thai	MOOC)	โดยเป็นพื้นท่ีแบ่ง
บันความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืนอันจะ
ช่วยให้เกิดการขับเคล่ือนการทำางานด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ท้ังในประเด็นขององค์ความรู้	 กลไกและกำาลังคน	
ไปพร้อม	ๆ	กัน
 คำาอธิบายรายวิชา
 “ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล”	 เป็น	 “หลักสูตรการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้าน
สื่อและภาควิชาการ” ดำาเนินการโดย	 สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย	ได้รับการสนับสนุนโดย	กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพคนทำางาน	
ด้านส่ือในภาควิชาชีพ	และภาควิชาการในการเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจทักษะและมุมมองความคิด	เพื่อนำาไปสู่เป้าหมาย	
ในการยกระดับความรู้	ความสามารถ	 ทักษะ	ประสบการณ์	
และมุมมอง	 ความคิดให้เท่าทันภูมิทัศน์	 และระบบนิเวศสื่อ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 “ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล”    เป็นผลมาจากการ
พัฒนาและออกแบบร่วมกันของบุคลากรด้านสื่อ	 ท้ังในภาค
วิชาชีพและภาควิชาการเพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน	 รวมถึงเป็น
หลักสูตรท่ีบุคลากรด้านสื่อสามารถทำาการอบรมได้ท้ังใน
แบบออฟไลน์และออนไลน์	โดยเน้ือหาของหลักสูตร	จำาแนก
ออกเป็น	6	หมวดวิชา	ประกอบด้วย	1.	การตรวจสอบข้อเท็จ
จริง	(Fact-Checking)	2.	ข้อมูล	(Data)	3.	บริบท	(Context)	
4.	ผู้ชม	(Audience)	5.การเล่าเรื่อง	(Storytelling)	6.	กลยุทธ์
และการขาย	(Strategy	and	Selling)	และ	7.	จริยธรรมใหม่
ความรู้สึกร่วม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	(New	Ethics,	
Empathy	and	Social	Responsibility)
 เร่ิมเปิดเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2565-23 เมษายน 2565
 จำานวนชั่วโมงเรียนรู้
	 จำานวนชั่วโมงเรียนรู้ท้ังหมด	 6	 ชั่วโมงเรียนรู้	 2	
ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์	(เปิดเรียน	3	สัปดาห์)	(จำานวน	
ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์	4	ชั่วโมง	40	นาที)
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
	 1.อธิบายเทคนิคกลยุทธ์ในการผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
	 2.ประยุกต์ทักษะท่ีหลากหลายในการผลิตสื่อปลอด	
ภัยและสร้างสรรค์
	 3.วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตสื่อปลอด	
ภัยและสร้างสรรค์
	 4.จำาแนกเครือข่ายบุคลากรด้านส่ือ	และ	ภาควิชาการ
	 5.สรุปประเมินงานด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อให้มี
ประสิทธิภาพ

การจัดอบรม 
“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำาลังคนด้านส่ือ และ ภาควิชาการ” 

ผ่านกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำาหรับมหาชน (Thai MOOC) 
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มีีคะแนนรวมีท้ั้�งหมีดไม่ีต่ำำ��กว่� 70% ถืือว่�ผ่่�นเกณฑ์์เพืื่�อร้บ
ประก�ศนียบ้ต่ำรในระบบได้

 คุุณสมบััติิผู้้�เรีียน
 น้กเรียน น้กศึกษ� และประช�ชนท้ั้�วไป ทุั้กเพื่ศ ทุั้ก
ว้ย ทีั้�สนใจส�มี�รถืเรียนได้
 เกณฑ์์การีวััดผู้ล
 เข้้�ทั้ำ�แบบทั้ดสอบก่อนเรียน กิจกรรมีในบทั้เรียน 
แบบทั้ดสอบระหว่�งเรียน และแบบทั้ดสอบหล้งเรียนผ้้่เรียน
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ส�มี�รถืเข้้� Link : https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:TBJA+TBJA001+2022/about
ลงทั้ะเบียนเป็นสมี�ชิกและสม้ีครเรียนฟรี  รห้สร�ยวิช� TBJA001

ทัักษะนัักข่่าวในัยุุคดิิจิิทััล | Journalists’ survival guide in Digital age TBJA
หน้�ร�ยวิช� 



    

ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเรียน
เร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถเข้าเรียนในระบบได้ตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565

          วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร

	 จากการจัดอบรมในรูปแบบ	 On	 site	 	 รูปแบบ						
Application	 ZOOM	 	 หรือการเรียนผ่านออนไลน์	 Thai	
MOOC	ปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรมได้นำาทักษะความรู้จากการ
เข้าร่วมอบรม	 “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำาลังคน
ด้านสื่อและภาควิชาการ”	 นำาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเองในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง
 กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านส่ือ : นำาหลักสูตร 
ไปเป็นแนวทางปรับใช้ในด้านวิชาการเพื่อเสริมทักษะความรู้	
ให้กับท้ังตนเอง	เพื่อนร่วมงานและนักศึกษา
 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อ นักข่าว นักวารสาร 
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน ผู้ผลิตสื่อ : 	 นำาหลักสูตรเพื่อใช้
เป็นแนวทางและเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและเพิ่มทักษะ	
ศักยภาพของตนเองปรับใช้ในบางส่วนให้เข้ากับบริบทของ
งานท่ีรับผิดชอบหน่วยงาน	หรือองค์กรได้
 กลุ่มนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน :  ได้ศึกษาเรียน
รู้ความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อนำาไปต่อยอดด้านวิชาการหรือวิชาชีพใน
อนาคตค
                     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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555555555เสนอปรับแก้กฎหมาย5ตัดคำาว่า5ประมูลใบอนุญาต5ออกจาก5พรบ.5
ต้ังคณะทำางาน55วางแนวทางทีวีดิจิทัล5ร่วมกัน575ปีข้างหน้าจะทำาอย่างไร55
พูดตรง5ๆ5ว่า55ก็ต้องมีการแก้กฎหมาย55เพราะว่า5ตราบใดที่กฎหมายซ่ึงกำาหนด
ให้5กสทช.ต้องดำาเนินการ5ยังเขียนคำาว่า ต้องใช้การประมูลใบอนุญาตในกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  กสทช.5ก็ทำาอะไร5ไม่ได้เพราะขัดกฎหมายไม่ได้555
     555ศ.ดร.พิรงรอง5รามสูต 

5555555555กสทช.5ด้านกิจการโทรทัศน์

PART 6   : THE INTERVIEW QUOTE

555555555ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้5ช่อง535ไปต่อแน่นอน5เรื่องของการ
ประมูล5ผมคิดว่าอาจจะไม่มีการประมูลแล้ว5
โดยส่วนตัว5ผมคิดว่าหลังจากหมดอายุใบอนุญาตแล้วความเป็นทีวี
ก็ยังมีอยู่5   เราเริ่มเป็นสังคม5Ageing5Society5เราอายุมากขึ้นเรื่อย5ๆ5
ฉะนั้นความคุ้นชินของเราอาจจะอยู่ที่ทีวี55ผมไม่คิดว่าใน555ปีหรือ575ปีจากนี้
ทีวีจะหายไป5แต่จำานวนช่องอาจไม่มากอย่างในปัจจุบัน5ทีวียังเป็นสื่อที่เข้าถึง
คนดูทั่วประเทศได้55การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจะทำาให้คนที่มีปัญหาใน
การรับชมรายการทีวีเข้าถึงทีวีได้ง่ายขึ้นอีก5
เทคโนโลยีไม่ได้ทำาลายทีวีอย่างเดียว5มันก็เสริมเหมือนกันนะครับ5
       สุรินทร์55กฤตยาพงศ์พันธุ์5
55555555กรรมการบริหาร5และ5กรรมการผู้อำานวยการสายธุรกิจโทรทัศน์5
55555555บริษัท5บีอีซี5เวิลด์5จำากัด5(มหาชน)5(สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง533)

          5เรารอฟัง5กสทช.5เพื่อตัดสินใจว่าจะร่วมประมูล5รอบใหม่หรือไม่5ผ่าน
มาครึ่งทางแล้ว55สถานการณ์ทีวีดิจิทัล5ยังไม่บรรลุเป้าหมาย5ภายใต้กฎ
ของ5กสทช.แม้5กสทช.5จะเป็นต้นเหตุหลัก5แต่ก็มีปัจจัยร่วมอีกหลายอย่าง5
ส่วนหนึ่ง5เพราะระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยเกิดช้าไป5ในขณะที่ต่างประเทศ
ทำามานานแล้ว5หลายประเทศล้มเหลว5หลายประเทศประสบความสำาเร็จ
        5อดิศักดิ์555ลิมปรุ่งพัฒนกิจ5
555555555ผู้อำานวยการใหญ่5
555555555บริษัท5เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง5คอร์ปอเรชั่น5จำากัด5(มหาชน)



555555ถ้าต้องประมูล55จะประมูลไหม5..คิดว่าไม่นะ5หากใบอนุญาตหมดอายุ5ควรมีวิธีการ
อื่นที่จะต่ออายุใบอนุญาตได้55โดยไม่ต้องแลกด้วยเงินมหาศาลเหมือนที่ผ่านมา 
อยากให้มีคณะกรรมการร่วม5ในการตัดสินใจก่อนออกกฎระเบียบ5โดยที่เป็นคนจาก
ภาคธุรกิจ5หลากหลายส่วนมาร่วมกัน5คิดถึงผลกระทบให้รอบด้าน5
ให้ส่วนในการผลักดัน5กฎข้อระเบียบต่าง5ๆ5เหมือนกัน5ไม่อยากให้มีเฉพาะนักวิชาการ
และคนจาก5กสทช.5โดยการตัดสินใจไม่ได้อยู่บน5Base5ของธุรกิจ5
ซ่ึงนำามาใช้ ไม่ได้ในชีวิตจริง”5
     โปรดปราน5หมื่นสุกแสง5
      เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด5555
555555บริษัท5ทริปเปิล5วี5บรอดคาสท์5จำากัด

555555เสนอต่อใบอนุญาตอัตโนมัติ555ปี5หลังหมดสัญญา5Must5Carry5คือ5ความ
ล้มเหลว5ของ5กสทช.5ท่ีไม่สามารถ5Reverse5การออกอากาศภาคพ้ืนดินตาม
ท่ีให้คำาม่ันสัญญาไว้55หรือ5แม้แต่เรื่องของโฆษณา5เราประมูลเข้ามาในปี525575
แต่เราใช้กฎหมายปี525515มากำากับดูแลการโฆษณา5ใน5พ.ศ.25655ที่โลกแข่งขัน
เป็นล้าน5ๆ5จอ5คนเลือกดูอะไรก็ได้5ตามที่อยากจะดู5แต่เรายังกำาหนดว่า5
ในหนึ่งช่ัวโมงต้องโฆษณาได้512.55นาที55ไม่เกินทั้งวัน5โฆษณาได้รวมแล้วเฉลี่ย
ไม่เกินช่ัวโมงละ5105นาที5ในแต่ละช่ัวโมงต้องตายตัว5เริ่มตรงไหน5จบตรงไหน5
ทำาให้การแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นทำาได้ยาก55

     

เดียว5วรต้ังตระกูล5
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ5
บริษัท5วัน5สามสิบเอ็ด5จำากัด

55555ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์5ที่มีองค์ประกอบ5อยู่หลายภาคส่วน5อาทิ5ภาคผู้
ประกอบการธุรกิจ5/5บริษัทผู้ลงทุนกิจการสถานีโทรทัศน์5ภาควิชาชีพผลิตรายการและ
แรงงานอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์55ภาคการตลาดและการโฆษณา5เป็นต้น5
ความน่าสนใจในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้5คือ5ภาพฉากทัศน์อุตสาหกรรม
โทรทัศน์5“นิเวศวิวัฒน์โทรทัศน์ ไทย 2572” โรดแมปสู่การปฏิรูปกิจการโทรทัศน์5
จะมี535ภาคส่วน5คือ5ภาคนโยบายการกำากับดูแลกิจการโทรทัศน์55ภาคการบริหาร
จัดการธุรกิจโทรทัศน์5และ5ภาคบุคลากรวิชาชีพโทรทัศน์”5
55555ดร.สิขเรศ5ศิรากานต์5
     นักวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยี555   



คิดว่าในอีก 7 ปีข้างหน้า ไม่น่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นแล้ว มันน่าจะเป็นเรื่องของการ
ใช้หลักบิวต้ีคอนเทสต์มากกว่า กสทช. ไม่ควรกำาหนดว่าต้องมีกี่ช่อง ใครมีความพร้อม
และมีจุดประสงค์ที่ดี ก็สามารถคัดเลือกจาก Proposal  บริการทีวี เป็นบริการสาธารณะ
ที่รัฐจะต้องจัดให้กับประชาชน ให้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร ถ้าถึงวันนั้นแล้ว 
ไม่มีใครทำาต่อ รัฐบาลก็ต้องทำาเองอยู่ดี  ส่วนเรื่องของเรตต้ิง ผมมองว่าตัวเลขอาจจะมี
นัยบางอย่าง แต่เรตต้ิงก็ไม่ใช่คำาตอบสำาหรับทุกโจทย์อีกต่อไป ยุคนี้ผู้สนับสนุนรายการ
ไม่ได้พิจารณาจากตัวเลขเรตต้ิงเพียงอย่างเดียว เพราะภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็เป็นสิ่ง
สำาคัญ” 
     พรชัย พูนล้ำาเลิศ 
      รักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
      บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำากัด  (PPTV HD 36) 
 

      ถ้ามีช่องน้อยไปจะเกิดการผูกขาด แต่ถ้ามีมากไปก็อยู่รอดยาก  ต่อให้ประมูลครั้ง
หน้า แต่เช่ือว่าจะไม่มีการประมูลครั้งที่ 3 เกิดขึ้น กสทช. ต้องเร่งปรับตัว และเตรียม
ออกแบบการประมูลทีวีดิจิทัลรอบใหม่กับ ใบอนุญาตที่เหลืออายุอีกเพียง 7 ปี  การ
ประมูลทีวีดิจิทัลรอบใหม่ ไม่แน่ใจว่าจะประมูลกี่ช่อง และราคาควรเป็นเท่าไร ถ้ายังมีช่อง
มาก และราคาแพง โอกาสที่เอกชนจะมาประมูลอาจมีน้อย เพราะเขามีโอกาสหา
รายได้จากช่องทางอื่น โดยใช้ต้นทุนต่ำากว่า และดึงดูดคนรุ่นใหม่มาดูได้  การออกแบบ
การประมูลครั้งต่อไป กสทช. จึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่า จะจัดวางช่องที่เป็นเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้จริงๆ ไว้อย่างไร อาจเป็นทีวีสาธารณะที่ไม่ต้องประมูล หรือถ้าจะประมูลก็ต้อง
กำาหนดเงื่อนไขที่อ่อนกว่าทีวีเชิงธุรกิจ ส่วนทีวีเชิงธุรกิจต้องกำาหนดสัดส่วนให้เหมาะสม 
ไม่ทำาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงเกินไป เพราะจะทำาให้สัดส่วนรายได้ถูกหารเฉลี่ย มีไม่เพียง
พอต่อการดำารงอยู่ทางธุรกิจ” 
     นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 
     ที่ปรึกษาประธาน กสทช. และอดีตกรรมการ กสทช.

      ช้ี ‘ทีวีดิจิทัล’ ซีซ่ัน 2 ต้องแก้กติกาประมูลใหม่ เช่ือมั่นกลไกตลาด เช่ือทีวีดิจิทัล ยังมี
บทบาทสำาคัญ เพราะเป็นบริการพื้นฐานสาธารณะ  หลังใบอนุญาตหมดอายุ ยังจะต้องมี
การประมูลเกิดขึ้นแต่ต้องปรับแก้กฎกติกาให้มีความชัดเจน ทำาให้ต้นทุนระบบโครงข่าย
ถูกลง เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมมากขึ้น ยกเลิกการแบ่งประเภทช่องและข้อห้ามที่ไม่จำาเป็น 
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลแข่งขันได้ ในอนาคตโอกาสของ Broadcasting 
จะลดลง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น  แต่จะยังคงเป็นช่อง
ทางหลักในการรับชมของคนต่างจังหวัดอยู่ ทั้งนี้เช่ือว่าการประมูลจะยังดำาเนินต่อไปแบบ
เดิมเพราะเป็นวิธีที่สะท้อนกลไกตลาด ต่างจากการใช้หลักบิวต้ีคอนเทสต์ 
ที่ไม่เหมาะกับบริบทของไทย ที่มีการแทรกแซง เล่นพรรคเล่นพวก ทำาให้การกำากับดูแล
ทำาได้ยาก”  
      ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  
      อดีตกรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์  

--------------------------------------



ความท้้าท้ายของที้วีดิิจิิทั้ล กัับ 6 ปีี บอร์์ดิ  กัสท้ช. & 6 ปีี อายุใบอนุุญาตที้�เหลืออย่� 
คือแนุวคิดิหลักัหนัุงสือร์ายงานุปีร์ะจิำาปีี 2565 ของสมาคมนัุกัข�าววิท้ยุและโท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย ผู้่้ถืือ 
คร์องใบอนุุญาตมีใคร์จิะไปีต�อหรื์อใคร์อยากัจิะพอแค�นีุ�!! กัสท้ช.มีแผู้นุและนุโยบายบริ์หาร์
จัิดิกัาร์อย�างไร์กัับใบอนุุญาต และ คลื�นุความถีื� ถ้ืามีบางร์ายไปีต�อปีร์ะม่ลร์อบ 2  กัฎเกัณฑ์์
เงื�อนุไขกัาร์ปีร์ะม่ลนุโยบายและกัร์อบต�าง ๆ  ย�อมมีผู้ลต�อทุ้กัภาคส�วนุของสื�อที้วิดิิจิิทั้ลแนุ�นุอนุ
โดิยเฉพาะบุคลากัร์ และ องค์กัร์ต�างๆ ในุห�วงโซ่�อุตสาหกัร์ร์มสื�อโท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย คงต้องร์�วม
เตรี์ยมความพร้์อมเพื�อออกัเดิินุท้างอีกัครั์�ง บนุท้างเชื�อมต�อส่�เส้นุท้างสายใหม�ของกิัจิกัาร์
โท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย ซ่่�งกัำาหนุดิดีิเดิย์เริ์�มเดิินุท้างครั์�งใหม� ณ วันุสิ�นุสุดิอายุใบอนุุญาตปีร์ะกัอบกัาร์
โท้ร์ทั้ศน์ุภาคพื�นุดิินุร์ะบบดิิจิิทั้ล ปีร์ะเภท้บริ์กัาร์ธุุร์กิัจิ ในุวันุที้� 24 เมษายนุ พ.ศ. 2572 
อนุาคตคนุสื�อที้วีดิิจิิทั้ล กั�อนุและหลังใบอนุุญาตหมดิอายุ จิะว�าไปีหนุ้าที้�กัาร์งานุในุวิชาชีพ
และ อาชีพนีุ� “เหมือนุแขวนุอย่�บนุเส้นุด้ิาย” แล้วคนุสื�อที้วีดิิจิิทั้ล ท้ำาอย�างไร์จ่ิงจิะไปีต�อได้ิ
ในุสายวิชาชีพนีุ� จิากัความเห็นุในุบท้สัมภาษณ์หนุ�วยงานุที้�ส�งเสริ์มและกัำากัับด่ิแล ร์วมทั้�งผู้่้
บริ์หาร์บางสถืานีุ คือ “คุุณต้้องพััฒนาทัักษะตั้วเอง เพัราะทีัวีดิิจิิทััลก็แคุ่แพัลต้ฟอร์ม ถ้้าคุุณ 
เป็็นคุนเก่ง เป็็นคุนมีคุวามร้้ มีทัักษะมีคุวามสามารถ้ คุุณสร้างคุอนเทันต์้ได้ิ คุุณทัำางานเป็็น 
งานของคุุณไป็อยู่้่แพัลต้ฟอร์มไหนก็ได้ิ แต่้ถ้้าคุุณไม่พััฒนาตั้วเองก็มีคุวามเสี�ยู่งส้งทีั�จิะได้ิ
รับผลกระทับจิากการเป็ลี�ยู่นแป็ลงของการถื้อคุรองต่้อหรือไม่ไป็ต่้อ กับใบอนุญาต้ทีัวีดิิจิิทััล 
คุรั�งทีั� 2 ช่่วงปี็ 2572”

ในุส�วนุเนืุ�อหาภายในุเล�ม หนัุงสือร์ายงานุปีร์ะจิำาปีี 2565 สมาคมนัุกัข�าววิท้ยุและ
โท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย ได้ิสัมภาษณ์พิเศษ ผู้่้บริ์หาร์สถืานีุโท้ร์ทั้ศน์ุดิิจิิทั้ลถ่ืงความท้้าท้ายของที้วีดิิจิิทั้ล 
กัับ 6 ปีี บอร์์ดิ กัสท้ช. : 6 ปีีอายุใบอนุุญาตที้�เหลืออย่� มีช�องไหนุจิะไปีต�อ มีช�องไหนุจิะพอ
แค�นีุ� คำาตอบมีความหลากัหลายและเป็ีนุข้อม่ลที้�ดีิสำาหรั์บผู้่้มีส�วนุเกีั�ยวข้องในุอุตสาหกัร์ร์ม 
สื�อที้วีดิิจิิทั้ลทุ้กัภาคส�วนุ “ถ้้าต้้องป็ระม้ลรอบใหม่ บางรายู่ป็ระม้ล บางรายู่ไม่ป็ระม้ล แล้ว
ทีัวีดิิจิิทััลในอีก 7 ปี็ข้างหน้ายัู่งมีอยู่้่อีกเป็ล่า ถ้้าไม่ป็ระม้ลแล้วจิะมีร้ป็แบบวิธีีการอื�นๆ ใน
การให้และได้ิรับการถื้อคุรองใบอนุญาต้หรือไม่...ในมุมของ กสทัช่.ต้้องป็รับแก้กฎหมายู่อะไร
หรือเป็ล่า?” มีคำาตอบอย่�ในุสัมภาษณ์พิเศษฉบับนีุ�

และ ยังมีข้อม่ลจิากับท้ความพิเศษ กัร์ณีศ่กัษาที้วีดิิจิิทั้ลนุานุาซ่าติ และ นิุเวศวิวัฒน์ุ 
“โทัรทััศน์ไทัยู่ 2572” โดิย ดิร์.สิขเร์ศ ศิร์ากัานุต์

ในุนุามคณะผู้่้จัิดิท้ำาหนัุงสือฉบับนีุ� และคณะกัร์ร์มกัาร์บริ์หาร์ สมาคมนัุกัข�าววิท้ยุและ
โท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย ขอขอบพร์ะคุณเป็ีนุอย�างส่ง ต�อผู้่้สนัุบสนุุนุทุ้กัฝ่่ายทุ้กัภาคส�วนุ ทั้�งภาครั์ฐ
และภาคเอกัชนุและผู้่้บริ์หาร์สถืานีุโท้ร์ทั้ศน์ุช�องต�าง ๆ บุคลากัร์ในุวิชาชีพสื�อทุ้กัคนุ ร์วมทั้�ง 
นัุกัวิชากัาร์ด้ิานุสื�อ ที้�ช�วยสนัุบสนุุนุให้กัาร์จัิดิท้ำาหนัุงสือร์ายงานุปีร์ะจิำาปีี สมาคมนัุกัข�าว
วิท้ยุและโท้ร์ทั้ศน์ุไท้ย ปีร์ะจิำาปีี พ.ศ. 2565มีความสมบ่ร์ณ์ในุเนืุ�อหาสาร์ะเพื�อปีร์ะโยชน์ุต�อ
บุคลากัร์ทุ้กัภาคส�วนุในุอุตสาหกัร์ร์มสื�อที้วีดิิจิิทั้ล

นิุร์มล ปีร์ะสาร์สุข
บร์ร์ณาธิุกัาร์

บทบรรณาธิิการ

NOW >>> NEXT อนาคตคนสื่่�อทีวีีดิิจิิทัล 
ก่อนและหลังใบอนุญาตหมดิอายุุ
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