พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการถายทอดกีฬา

นายวิโรจน กิจกุลอนันตเอก

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2543
ISBN 974-13-1077-3
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT AND POTENTIAL OF THAI TV POOL IN SPORTS TELECAST

Mr.Wirote Kitgulanantaeak

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts in Mass Communication
Department of Mass Communication
Faculty of Communication Arts
Chulalongkorn University
Academic Year 2000
ISBN 974-13-1077-3

หัวขอวิทยานิพนธ

พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยในการถายทอดกีฬา
นายวิโรจน กิจกุลอนันตเอก
การสื่อสารมวลชน
ผูชวยศาสตราจารยโอฬาร วงศบานดู

โดย
ภาควิชา
อาจารยที่ปรึกษา

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
………………………………………….. คณบดีคณะนิเทศศาสตร
(รองศาสตราจารย จุมพล รอดคําดี)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
…………………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ)์
…………………………………………... อาจารยที่ปรึกษา
(ผูชวยศาสตราจารยโอฬาร วงศบานดู)
…………………………………………… กรรมการ
(นายวรวุฒิ โรจนพานิช)

ง

วิโรจน กิจกุลอนันตเอก : พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ในการถายทอดกีฬา. (DEVELOPMENT AND POTENTIAL OF THAI TV POOL IN SPORTS
TELECAST) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. โอฬาร วงศบานดู, 117 หนา. ISBN 974-13-1077-3.

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยใน
การถายทอดกีฬา มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของการรวมตัวของสถานีโทรทัศนตางๆ เปน
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทั้งนี้โดยศึกษาถึงความจําเปนในการระดมอุปกรณและ
บุคลากรมารวมกันดําเนินการถายทอดเหตุการณสําคัญๆ
รวมทั้งการแขงขันกีฬารายการใหญๆ
นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงการรวมตัวกันวา ไดกอใหเกิดการประหยัดงบประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์
การถายทอดกีฬาจากตางประเทศไดอยางไรบาง
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการรวมตัวกันเปนโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยนั้น เนื่องมาจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณในการถายทอดสดเหตุ
การณสําคัญๆ ของประเทศรวมไปถึงการถายทอดกีฬารายการใหญๆ ที่จําเปนจะตองใชบุคลากร
และอุปกรณเปนจํานวนมาก และเมื่อสามารถรวมตัวเปนองคกรที่ชัดเจน ทําใหเกิดการประหยัดงบ
ประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดสดกีฬารายการสําคัญๆ จากตางประเทศ ซึ่งแตละสถานีเคย
มีการแยงชิงกันซื้อลิขสิทธิ์จนทําใหราคาคาลิขสิทธิ์แพงมากขึ้น อีกทั้งการรวมตัวกันเพื่อดําเนินการ
ถายทอดสดกีฬายังสามารถทําใหเพิ่มโอกาสในการรับชมรายการกีฬาสําคัญๆ
ของประชาชนได
มากขึ้นจากการที่สามารถกระจายการถายทอดกีฬาที่ซ้ําซอนกันในเวลาเดียวกันไปยังสถานีตางๆ
ไดพรอมกัน
นอกจากนี้ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดเพิ่มขีดความสามารถจากการที่
เปนเพียงผูรับสัญญาณการถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ กลายมาเปนแมขายในการดําเนินการ
ถายทอดสดเพื่อสงสัญญาณใหสถานีโทรทัศนในตางประเทศ อีกทั้งยังสามารถรับจางไปดําเนินการ
ถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ ในประเทศที่สถานีโทรทัศนทองถิ่นยังขาดความพรอมในดานนี้ได
อีกดวย
ภาควิชา การสื่อสารมวลชน
สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
ปการศึกษา 2543

ลายมือชื่อนิสิต.........................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยทีปรึกษารวม.................................

จ

# # 4085302728
: MAJOR MASS COMMUNICATION
KEY WORD: TV POOL THAILAND / SPORTS TELECAST
WIROTE KITGULANANTAEAK : DEVELOPMENT AND POTENTIAL OF THAI TV POOL IN
SPORTS TELECAST. THESIS ADVISOR : ASST. PROF.OLARN WONGBANDUE., 117 pp.
ISBN 974-13-1077-3.
This research is to study the development and potential of Thai TV Pool in sports
telecast. The purpose of this study is to investigate the rationale behind the grouping together
of all nation-wide network TV stations in Thailand in order to form the TV Pool network. The
study is aimed at how their equipment and manpower are pooled together to facilitate all major
events and sports activities. The study also shows whether the formation of Thai TV Pool is
proven to save broadcasting costs and minimize expenses for obtaining telecast rights from
abroad.
From the study, the main purpose of the unionized Thai TV Pool is from the lack of
equipment, manpower and other resources from each individual station. It also states that
since there are many domestic competitions among local TV stations, the cost of obtaining
broadcasting rights have increased dramatically. With the unionized of Thai TV Pool, rights
can only be acquired for the sole purpose of rebroadcast thus giving right to the one and only
host and would eliminate all competition domestically. This pool broadcast can also utilize all
resources these TV stations have available thus will gain wide spread audience for the choice
of program without any redundancy.
Moreover, Thai TV Pool has transformed itself to be not only a receiving broadcaster
but a host broadcasting center and redistribute to neighboring countries. Thai TV Pool also has
the capability to offer it’s service to broadcast live events in the countries which the local TV
station still have a shortage of manpower and equipment.
Department Mass Communication Student’s signature..............................................
Field of study Mass Communication Advisor’s signature..............................................
Academic year 2000
Co-advisor’s signature..........................................

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลังจากที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไป
แลวถึง 20 ป เปนเรื่องที่ไมงายนัก ทั้งปญหาเรื่องเวลา ปญหาเรื่องสมาธิและความกระตือรือรน
ลวนแตเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาและทําวิทยานิพนธครบ 4 ปตามที่
เวลามีให
อยางไรก็ตาม ปญหาและอุปสรรคก็ผานพนไปไดในทีส่ ุด ซึ่งผูวิจัย ตองขอขอบพระคุณ
และขอบคุณผูมสี วนในการผลักดันและใหกําลังใจ ตลอดจนความชวยเหลือจนผูวิจัยสามารถฟน
ฝามาไดจนสําเร็จในที่สุด ตั้งแตคุณพอ คุณแม และนองๆ ในครอบครัวทุกคน ผูบังคับบัญชา
อันประกอบดวยคุณระวิ โหลทอง คุณจรูญ วานิชชา คุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ เพื่อนๆ ซึ่งไดแก
คุณประดิษฐ นิธิยานันท คุณชายชาตรี ลิ้มจรูญ คุณอนุชิต โลวะกิจ คุณวรพจน บุญชวยเหลือ
คุณอดิศัย วารินทรศิริกุล และคุณเดวิด ซาเมียน ผูใหขอมูลสําคัญในการทําวิจัยคือ พ.อ.นเรศ
อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณภราดร เล็กประเสริฐ และนองๆ ในบริษัทสปอรต 2002 จํากัดที่เคย
รวมงานกันมาและเปนกําลังใจใหเปนอยางดี รวมทั้งคุณปรียาพร ศุภกาญจน
นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดีจนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จดวย
ดีคือคุณอรรถการ และคุณพินทุสุดา สัตยพาณิชย และที่จะตองระลึกถึงดวยความขอบพระคุณ
มากเปนพิเศษคือ รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ รศ.ดร.กาญจนา แกวเทพ ผศ.โอฬาร วงศบานดู
และคุณวรวุฒิ โรจนพานิช ที่ใหทั้งคําปรึกษาและเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธเรื่องนี้

วิโรจน กิจกุลอนันตเอก

สารบัญ
หนา

บทคัดยอภาษาไทย …………………………………………………………………..
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………....
กิตติกรรมประกาศ …………………………………………………………………...
สารบาญ ……………………………………………………………………………...
สารบาญตาราง …….…………………………………………………………….......
สารบาญภาพ ………………………………………………………………………...
บทที่
1 บทนํา ……………………………………………………………………....
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา …………………………………...
1.2 ปญหานําวิจัย ……………………………………………………....
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย ……………………………………….....
1.4 สมมติฐานในการวิจัย ……………………………………………....
1.5 ขอบเขตของการวิจัย …………………………………………….....
1.6 นิยามศัพทในการวิจัย ……………………………………………....
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ………………………………………....
2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ …………………………………..
2.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและสื่อมวลชน ……………………....
2.2 แนวคิดนายประตูขาวสาร …………………………………………...
2.3 ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตลาด …………………………………..
2.4 วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ………………………………...
3 ระเบียบวิธีวิจยั ………………………………………................................
3.1 แหลงขอมูล ...................................................................................
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ...............................................................
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ...........................................
3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ...............................................
3.5 การวิเคราะหขอมูล .........................................................................
3.6 การนําเสนอขอมูล ..........................................................................

ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
1
1
3
3
3
4
4
5
6
6
10
11
11
14
14
15
17
17
17
18

สารบัญ (ตอ)
4

5

6

กําเนิดและพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ..........
4.1 ยุคความรวมมืออยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดในดาน
อุปกรณ (พ.ศ.2509-) ........................................................................
4.2 ยุคประสานความรวมมืออยางเปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณ
และงานรัฐพิธสี ําคัญของชาติ (พ.ศ.2513-) .........................................
4.3 ยุคการขยายบทบาทสูการถายทอดสดกีฬาที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน (พ.ศ.2525-) .....................................................................
4.4 ยุคแหงการเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดกีฬาในตางประเทศ
(พ.ศ.2536-) ......................................................................................
4.5 ยุคการกาวสูมืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาในการ
แขงขันระดับนานาชาติ (พ.ศ.2541-) ..................................................
วิเคราะหศักยภาพและอุปสรรคของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
5.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย ...............................................................................
5.2 ศักยภาพและอนาคตของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ..
5.2.1 การรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อตอรองราคาลิขสิทธิ์ในการ
ถายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดทายป 2002 ที่ประเทศญี่ปุน
และเกาหลีใต ตลอดจนลิขสิทธิ์การถายทอดสดกีฬาสําคัญ
อื่นๆ ในอนาคต ....................................................................
5.2.2 การทําหนาที่ที่ปรึกษาและผูวางแผนการถายทอดสดกีฬา
ระดับนานาชาติที่จัดในตางประเทศ .......................................
5.2.3 การฝกอบรมบุคลากรสําหรับการปฏิบัติหนาที่สําคัญใน
อนาคต ................................................................................
5.2.4 การกําหนดขอตกลงมาตรฐานทางเทคนิครวมกันของ
สถานีโทรทัศนที่ตองกาวเขาสูยุคดิจิตอลในอนาคตอันใกล ......
5.2.5 การกอสรางเสาอากาศเพื่อสงสัญญาณภาพรวมกันของ
สถานีโทรทัศนทุกชอง ..........................................................
5.2.6 การขยายขอบเขตการถายทอดสดไปสูกจิ กรรมในดานอื่นๆ ....
สรุปและอภิปรายผล ....................................................................................
6.1 สรุปผลการวิจัย .................................................................................
6.2 อภิปรายผล .......................................................................................

หนา
19
19
22
23
32
37
56
56
61

62
63
65
65
66
67
69
69
72

สารบัญ (ตอ)
6.3 การศึกษาปญหานําวิจัยกับผลการวิจัย ...........................................
6.4 การศึกษาสมมติฐานกับผลการวิจัย ................................................
6.5 ขอจํากัดของการวิจัย .....................................................................
6.6 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ ....................................
6.7 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป .........................................
รายการอางอิง .......................................................................................................
ภาคผนวก .............................................................................................................
ประวัติผวู ิจัย ..........................................................................................................

หนา
75
77
78
78
79
80
82
117

สารบัญตาราง
ตาราง
1
2

หนา
ผังการออกอากาศการถายทอดสดฟุตบอลโลก 1998 …………………………
เปรียบเทียบจํานวนกลองที่ใชถายทอดกีฬาปกติกับถายทอดกีฬา
เอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ....................................................................................

35
44

สารบัญภาพ
ภาพประกอบ
1 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานขององคกรสื่อตามทรรศนะของเดนิส แมคเควลส
2 สัญลักษณของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ……………………
3 โครงสรางองคกรโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ..........................

หนา
9
22
53

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส (ASIAN GAMES) ครัง้ ที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 6-20 ธันวาคม พ.ศ.2541 นอกจากจะเปนมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญของทวีปเอเซีย ที่
มีประเทศสมาชิกสภาโอลิมปกแหงเอเซีย (OLYMPIC COUNCIL OF ASIA) เขารวมทําการแขงขัน
ถึง 41 ชาติแลว การถายทอดสดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ซึ่งมีโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย (ทรท.) หรือ TV POOL OF THAILAND (TPT.) เปนแมขายดําเนินการ
ถายทอดสัญญาณการแขงขันจากสนามตางๆ ไปยังสถานีโทรทัศนทั่วทวีปเอเซีย ก็ถือไดวาเปนการ
ถายทอดสดทางโทรทัศนทยี่ ิ่งใหญอีกครั้งหนึ่งเทาที่เคยเกิดขึ้นในทวีปนี้ ซึ่งผลจากการดําเนินการ
แพรภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ผานมาปรากฏวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยได
รับคําชมเชยจากสถานีโทรทัศนตางๆ ในทวีปเอเซียวาสามารถดําเนินการถายทอดสดจนประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดียิ่ง และทําใหสถานีโทรทัศนหลายๆ ประเทศใหความสนใจกับลักษณะการ
รวมตัวเปนองคกรพิเศษเชนเดียวกับที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยสามารถรวบรวม
ทั้งบุคลากร อุปกรณ และเงินทุนมาเพือ่ รวมกันดําเนินงานจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะที่มเี พียง
ประเทศไทยประเทศเดียว
และยังสามารถสรางสรรคผลงานจนเปนที่ยอมรับของประเทศอื่นๆ
(Furlong, Patrick, 1999 : p1-3)
อยางไรก็ตามกวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจะมีรากฐานและมีการรวมตัว
กันอยางเขมแข็งเชนทุกวันนี้ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯไดผานการเปลี่ยนแปลงตามภาระหนาที่ที่
เกิดขึ้นในหลายๆชวงเวลา นับตั้งแตการรวมมือกันทํางานเปนครั้งแรกของสถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทยเมื่อครั้งทีบ่ ริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด หรือสถานีโทรทัศนชอง 4 และสถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 7 ไดรวมมือกันในการใชอุปกรณทมี่ ี ทําการบันทึกเทปการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 5
ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพ เมื่อพ.ศ.2509 เพื่อนํามาออกอากาศใหชาวไทยไดรับชม
นับตั้งแตเหตุการณในครั้งนั้นจนกระทั่งปจจุบันภารกิจของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยก็ยังคงทําหนาที่ในการถายทอดสัญญาณรายการที่มีความสําคัญหรือนาสนใจอยูเปน
ระยะ ซึ่งตลอดระยะเวลากวา 35 ปที่เกิดความรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนชองตางๆ อยางเขม
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แข็งจนไดรับการชื่นชมจากสถานีโทรทัศนของประเทศตางๆในทวีปเอเซีย ไดสะทอนใหเห็นการกอ
รูปในฐานะองคกรสื่อที่เปนการรวมตัวกันจากไมเปนทางการจนกลายเปนหนวยงานที่มีขั้นตอนการ
ทํางานที่ชัดเจน
และนอกจากความเปนมาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะเปนเรื่องที่นาสนใจ
ศึกษาแลว บทบาทหนาที่และภารกิจในการถายทอดรายการ (Program) ในยุคสมัยตางๆจากที่ไม
หวังผลประโยชนทางธุรกิจไดพัฒนาไปสูการแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจมากขึ้น เชน จากที่เคยถาย
ทอดงานรัฐพิธี หรือเหตุการณสําคัญ ในยุคตอมาไดกาวไปสูยุคที่ใหความสําคัญกับการถายทอดสด
กีฬาจากตางประเทศเพิ่มขึน้
ซึ่งเปนพัฒนาการสําคัญอีกจุดหนึ่งที่นาศึกษาคนควาไมยิ่งหยอนไป
กวาในแงมุมการถือกําเนิดขององคกรแหงนี้
จากเหตุผลดังกลาว ผูว ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความเปนมาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย โดยเนนในแงมุมของพัฒนาการ ภาระหนาที่ของหนวยงานแหงนี้ที่มีตอบทบาทใน
การถายทอดรายการกีฬา
ตั้งแตการถือกําเนิดของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
เปนตนมา โดยในการศึกษาเพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้มคี วามลุมลึกยิง่ ขึ้น ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยที่เกี่ยว
ของกับพัฒนาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งถือไดวาเปนตัวแปร
สําคัญที่เขามาเกี่ยวของกับการพัฒนาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจนเปนองคกรสื่อ
ที่มีความเขมแข็งและอํานวยประโยชนแกสังคมดังที่ปรากฏในปจจุบัน
นอกจากนี้เพื่อใหเห็นทิศทางในการพัฒนาหนวยงานแหงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจยั จึงศึกษาถึง
ศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะศักยภาพ
ในการพัฒนาวงการโทรทัศนของไทยที่มตี อการถายทอดรายการกีฬา และรวมไปถึงการดําเนินงาน
ในรูปแบบอื่นๆ เชน ความเปนไปไดของการพัฒนารูปแบบจากการทํางานเฉพาะกิจไปสูฐ านะ
ผูดําเนินการ (Organizer) เพื่อรับจางถายทอดรายการหรือเหตุการณตางๆในตางประเทศ รวมทั้ง
ศึกษาถึงบทบาทในการเปนตัวกลางของการจัดทํามาตรฐานกลางของระบบการออกอากาศ
ซึ่ง
ปจจุบันสถานีโทรทัศนแตละสถานีก็จะมีรปู แบบการแพรภาพที่แตกตางกันออกไป
แนวทางการ
พัฒนาดังกลาวจะเปนประโยชนอยางมหาศาลแกวงการโทรทัศนของไทย ตลอดจนประชาชนซึ่งอยู
ในฐานะของผูรับสารอีกดวย
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ปญหานําวิจยั
1. พัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในยุคแรกเกิดขึ้นมาจากวัตถุ
ประสงคของความตองการประหยัดงบประมาณในการถายทอดสัญญาณใชหรือไม
แต
ปจจุบันการรวมตัวของสถานีโทรทัศนชอ งตางๆ เกิดจากเหตุผลในเรื่องภาพลักษณของ
สถานีโทรทัศนแตละสถานีมากขึ้น
2. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยยังคงใชทรัพยากร อุปกรณ บุคลากรรวมกันใน
การดําเนินการถายทอดรายการกีฬา โดยมีเจตนารมณเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับชมรายการ
ตางๆใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึงมากที่สุดใชหรือไม อยางไร
3. อนาคตในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีแนวโนมที่จะ
แสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้นใชหรือไม อยางไร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ตั้งแตยุคกําเนิด การ
เติบโต การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาในดานตางๆของหนวยงานแหงนี้
2. เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินงานและการอํานวยประโยชนของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยดานการถายทอดรายการกีฬาตั้งแตยคุ แรกจนถึงยุคปจจุบัน
3. เพื่อทราบถึงทิศทาง ศักยภาพ และประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการพัฒนาของโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในอนาคต
สมมติฐานในการวิจัย
1. โทรทัศนรวมการเฉพาะแหงประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นจากการขาดแคลนอุปกรณการถาย
ทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ทําใหขาดความพรอมในการรับสัญญาณการถายทอด
จากตางประเทศ จึงกอใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการรวมตัวกันเปนหนวยงานแหงนี้ขึ้น
2. นับตั้งแตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนผูซื้อลิขสิทธิ์การถายทอด
สดกีฬารายการสําคัญๆมาตลอด รายไดที่เกิดจากการโฆษณาสินคาเปนปจจัยที่ทําใหโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจฯสามารถดําเนินกิจการมาไดจนกระทั่งถึงปจจุบัน และเปนการชวย
ประหยัดเงินตราของชาติ รวมทั้งลดความขัดแยงระหวางสถานีในการแยงชิงการซื้อลิขสิทธิ์
การถายทอด
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3. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจในอนาคตมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะแสวงหารายไดในฐานะเปนผู
ดําเนินการ (Organizer) ในการถายทอดสัญญาณรายการหรือเหตุการณสําคัญในตาง
ประเทศได
4. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในอนาคตมีแนวโนมรวมมือกันจัดทํามาตรฐาน
ระบบการออกอากาศเพื่อใหสมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯมีแนวทางการปฏิบัติ
งานที่เหมือนและไปในทิศทางเดียวกัน
ขอบเขตของการวิจัย
เนื่องจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่มิไดมีการเก็บรวบรวม
เอกสารไวเปนหลักฐาน การวิจัยครั้งนี้จึงไมสามารถรวบรวมขอมูลการถายทอดสดรายการรัฐพิธี
หรือเหตุการณสําคัญตางๆ ไดละเอียดมากนัก แตขอมูลการถายทอดสดหรือการปฏิบัติงานของโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจฯที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจและไดขอมูลอยางละเอียดจะเปนขอมูลที่เนนใน
เรื่องของกีฬา ซึ่งไดขอมูลจากผูปฏิบตั งิ านดานสายขาวกีฬาในแขนงตางๆ ที่ไดรับรูขั้นตอนการ
ทํางานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมาโดยตลอด และการทีผ่ ูปฏิงานในโตะขาว
ดังกลาวมักไมถูกโยกยายหรือเปลี่ยนสายงานไปทํางานโตะขาวอื่นๆ ขอมูลทีไ่ ดในสวนนี้จึงมีราย
ละเอียดและขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและสมบูรณ
นิยามศัพทในการวิจัย
พัฒนาการ หมายถึง จุดกําเนิดและความกาวหนาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทั้ง
ในเรื่องความรวมมือในดานบุคลากร อุปกรณ ฯลฯ เพื่อใหการรวมตัวกันกอใหเกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย หมายถึง นิติบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของสถานีโทรทัศนที่อยูในประเทศไทย ประกอบดวย สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท.
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ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. การวิจัยในครัง้ นี้ทําใหทราบถึงจุดกําเนิด พัฒนาการ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
2. ผลของการวิจยั อาจเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการเปนผูดําเนินการถายทอดรายการตางๆ เชน การแขงขัน
กีฬา หรือเหตุการณสําคัญ ฯลฯ ใหแกประเทศตางๆในทวีปเอเซียทีย่ ังมีศักยภาพในการ
ถายทอดสดต่าํ กวาประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยในการถายทอดกีฬา” ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆมาใชเปนกรอบในการศึกษาดังนี้
1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและสื่อสารมวลชน
2. แนวคิดนายประตูขาวสาร (Gatekeeper)
3. ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตลาด
4. งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและสื่อสารมวลชน
แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองเกิดขึ้นจากความคิดของนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตรชื่อ
คารล มารกซ (Karl Marx) ที่เห็นวาโลกเต็มไปดวยความขัดแยง เชน แรงงานขัดแยงกับทุน หลัก
ความเจริญทางเศรษฐกิจขัดแยงกับหลักมนุษยธรรม คนจนขัดแยงกับคนรวย ฯลฯ มารกซไดเสนอ
ทางออกวาสังคมใหมควรเปนสังคมที่ไรความแปลกแยกเปนสังคมทีม่ นุษยมีอิสระเสรี มีความสุข ไม
ตองถูกเอารัดเอาเปรียบ ในวงการสังคมศาสตร มารกซเปนผูสรางรากฐานใน "ทฤษฎีวิพากษ
(Critical Theory)” นอกจากนี้ในวงการสือ่ สารมวลชน มารกซเปนผูหนึ่งที่ไดนําเสนอความคิดเกี่ยว
กับสื่อไวหลายประการ และเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหนกั วิชาการรุนหลังพัฒนาทฤษฎีเศรษฐ
ศาสตรการเมืองวาดวยสื่อสารมวลชนขึ้น
สาระสําคัญของทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยสือ่ สารมวลชน (Political economy of
mass communication) เปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีมารกซิสตแบบวัตถุนิยมที่ใหความ
สําคัญตออิทธิพลของระบบเศรษฐกิจในการกําหนดระบบสื่อสารมวลชน และเชือ่ วาสื่อและเนือ้ หา
ขาวสารสวนใหญถูกกําหนดและรับใชระบบนี้
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การวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองจะไมสนใจเนื้อหาทางอุดมการณของ
สื่อ แตเห็นวาอุดมการณและสื่อมวลชนเปนผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ ที่ตองเขาใจวาใครเปนผู
ควบคุมสื่อ โครงสรางเกี่ยวกับความเปนเจาของในระบบสื่อสารมวลชนนั้นเปนอยางไร ระบบสื่อ
สารมวลชนในฐานะที่เปนธุรกิจมีกลไกการทํางานอยางไร ปญหาเหลานี้จะชี้ใหเห็นความเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งหมด และความสัมพันธที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองอีกดวย
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองยังตองการเนนใหเห็นวาความรู
ขาวสารขอมูลที่ผลิตโดยสื่อมวลชนเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันของตลาด โดยเฉพาะหลัก
อุปสงค-อุปทาน
และการเกิดขึ้นของกระบวนการผลิตของสื่อมวลชนก็เปนเพราะการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่นายทุนตองการกําไรจากการผลิตสื่อเหมือนกับการผลิตสินคาทั่วไป
(ปรีชา เปยมพงศสานต, 2538: 117-118)
นักวิชาการคนสําคัญที่อยูในกลุมนี้คือ นิโคลัส การนแฮม (Nicholas Garnham) บทความ
ของเขาเรื่อง "Contribution to a political economy of mass-communication" (Garnham, 1986)
แสดงใหเห็นวา การอธิบายระบบสื่อสารมวลชนในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมจําตองปรับเปลี่ยน
แนวคิดที่มองวาสื่อมวลชนเปนเครื่องมือทางอุดมการณของรัฐ (Ideological State Apparatuses ISA) ที่ใหความสําคัญกับโครงสรางสวนบน (Superstructure) มากกวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ระบบการผลิต เพราะเขาเห็นวา สภาพของสังคมทุนนิยมผูกขาด (Monopoly capitalism) เชน
สังคมตะวันตก ระบบการเมืองและวัฒนธรรมที่เปนโครงสรางสวนบนถูกทําใหกลายเปนสวนหนึ่ง
ของระบบอุตสาหกรรม จนเสนแบงระหวางฐานทางเศรษฐกิจ และโครงสรางสวนบนเกิดการเลือน
หายไป
ขอเสนอเบื้องตนของการนแฮมจึงเนนใหเห็นวาการวิเคราะหตองเริ่มจากโครงสราง
เศรษฐกิจ (Economic base) และเห็นวาในระบบทุนนิยมผูกขาดโครงสรางสวนบน ไดแก ระบบการ
เมือง กฎหมาย การศึกษา และวัฒนธรรมนั้น ไดถูกทําใหกลายเปนอุตสาหกรรม (Industrialized)
ไปอยางสมบูรณ และการอธิบายสินคาวัฒนธรรมวามีเนื้อหาอุดมการณอะไร ที่ธํารงความไมเปน
ธรรมในสังคมระบบทุนนิยมเอาไว
ก็ควรจะตองศึกษาประเด็นหลักๆ
ของระบบการผลิต
(Production) การกระจาย (Distribution) และการบริโภค (Consumption) โดยเฉพาะอิทธิพลของ
ระบบทุนและอิทธิพลของรัฐที่มีตอกระบวนการผลิต การกระจาย และบริโภคของผูรับสื่อ
นอกจาก นิโคลัส การนแฮม แลว นักวิชาการในกลุมนีอ้ ีก 2 คนที่ศึกษาการทําหนาที่ของสื่อ
มาอยางตอเนื่องก็คือ เกรแฮม เมอรด็อค และปเตอร โกลดิ้ง (Graham Murdock & Peter Golding)
ซึ่งการศึกษาแบบแผนการผลิตของระบบสื่อสารมวลชนของทั้งสองเริ่มตนจากความเชื่อวาแบบแผน
การสื่อสารและการแสดงออกทางวัฒนธรรมถูกกําหนดโดยโครงสรางความสัมพันธทางการผลิต
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ดังนั้นควรจะตองศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางนักธุรกิจสื่อสารมวลชนกับชนชั้นนายทุน และ
ความเปนเจาของสื่อกับอํานาจควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน นอกจากนี้
ยังตองวิเคราะหกระบวนการผลิตที่นําอุดมการณกระแสหลักมาแปรรูปเปนสินคาวัฒนธรรม รวมทั้ง
ศึกษาพลวัตรของกลุมผูรับสื่อวายอมรับหรือตอตานอุดมการณกระแสหลักนั้นอยางไร
การวิเคราะหความเปนเจาของและอํานาจควบคุมกระบวนการผลิตสื่อ นักเศรษฐศาสตร
การเมืองกลุมนี้ไดใหความสนใจในเรื่องโครงสราง (Structure) โดยพยายามหาคําตอบวาภายใต
ระบบทุนนิยมมีปจจัยอะไรบางที่เขามาจํากัดอํานาจการควบคุมของนักธุรกิจสื่อสารมวลชน และเห็น
วากลไกธุรกิจของอุตสาหกรรมสื่อและระบบทุนนิยม เชน ตนทุนการผลิต, มูลคาสวนเกิน, สภาวะ
เศรษฐกิจ ฯลฯ จะเปนกลไกสําคัญในการกําหนดการตัดสินใจและอํานาจการควบคุมของเจาของสื่อ
วามีมากนอยเพียงใด
สําหรับกลุมทีส่ นใจการใชอาํ นาจ (Power) จะศึกษาวา ใครเปนผูมีอํานาจควบคุมธุรกิจที่แท
จริง โดยดูวาเจาของกิจการเปนใคร มีเจตนาดําเนินธุรกิจอยางไร และเห็นวาอุตสาหกรรมสือ่ สาร
มวลชนมีเจตนาผลิตสินคาเพื่อสนับสนุนผลประโยชนของชนชั้นนายทุน นักวิชาการกลุมนี้จึงเชื่อ
วาเจาของกิจการมีอํานาจควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
อยางไรก็ตาม เมอรด็อคและโกลดิ้ง ยังเนนการวิเคราะหในเชิงโครงสรางโดยวิเคราะหการ
ถายทอดอุดมการณกระแสหลัก (Dominant ideology) ของสังคม และมองวาปจจัยที่กําหนดวาเจา
ของกิจการจะผลิตสินคาวัฒนธรรมประเภทใด และผลิตออกมาอยางไร จะเปนไปตามเงื่อนไขและกล
ไกทางเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตในระบบทุนนิยม และยังขึ้นอยูกับโครงสรางความเปนนักวิชา
ชีพ (Professionalism) หรืออุดมการณวิชาชีพ (Occupational ideology) อีกดวย (อุบลรัตน ศิริ
ยุวศักดิ,์ 2541: 19-32)
นอกจากแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรการเมืองของเมอรด็อคและโกลดิ้งแลว แมคเควลล
(McQuail, 1994) ยังสรุปปจจัยที่มีผลตอการทํางานขององคกรสื่อ โดยแสดงความคิดเห็นวาองคกร
สื่อมวลชนจะประกอบดวย 2 สวนใหญๆคือ
1. องคประกอบภายในขององคกร ซึ่งจะแบงเปนระบบยอยๆได 3 ระบบคือ
1.1 เทคโนโลยี
1.2 ระบบการบริหารจัดการ
1.3 บุคลากร
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2. องคประกอบแวดลอมขององคกร เนื่องจากองคกรสื่อมวลชนเปนรูปแบบทีเ่ ปนตัวเปน
ตนของสถาบันสื่อมวลชน ซึ่งเปนสถาบันสังคมยอยๆสถาบันหนึ่ง ดังนั้นการทํางานของ
องคกรสื่อหนึ่งๆจึงตองโยงใยอยูกับปจจัยแวดลอมภายนอก เชน
2.1 การควบคุมจากดานการเมืองและกฎหมาย
2.2 การควบคุมจากเจาของทุนหรือเจาของสินคาที่นํามาโฆษณาในสื่อ
2.3 สถาบันตางๆในสังคม เชน สถาบันศาสนา โรงเรียน ฯลฯ
2.4 เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
2.5 คูแขงขัน องคกรดานขาวสารขอมูล สภาวะของสภาพเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา
2.6 ความตองการ ความสนใจของผูรับสาร
รูปที่ 1 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานขององคกรสื่อตามทรรศนะของเดนิส แมคเควลล
เหตุการณตางๆ ในสังคม
ขาวสาร ขอมูล และวัฒนธรรมตางๆ
ที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ

คูแขงขัน
องคกรดาน
ขาวสาร/
ขอมูล
ผูโฆษณา
เจาของ

ระบบ
บริหาร
จัดการ

เทคโนโลยี

บุคลากรดานสื่อ

ชองทางเผยแพรกระจายขาวสารความสนใจ
และความตองการของผูรับสาร

การควบคุม
ดานการเมือง
และกฎหมาย
แรงกดดันดาน
สังคม/การเมือง
สถาบันสังคม
ตางๆ
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนํากรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและสื่อสารมวลชนมาเพื่อใชเปน
แนวทางการวิเคราะห โดยศึกษาวาการเกิดขึ้นของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยนั้น
เกี่ยวของสัมพันธในเรื่องของความตองการแสวงหากําไร หรือปจจัยทางดานการเมือง หรือเปนผล
สืบเนื่องมาจากอิทธิพลทีเ่ กิดขึ้นมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากนอยเพียงใด
แนวคิดนายประตูขาวสาร
นายประตูขาวสาร คือ บุคคลที่ทําหนาทีเ่ ปนคนกลางในชองทางการสื่อสาร เปนผูตัดสิน
ใจวาขาวสารที่ตนไดรับมานั้นจะสงไปยังมวลชนหรือไม และสงไปอยางไร บุคคลผูทําหนาที่นใี้ นวง
การสื่อสารมวลชนมักไดแก บรรณาธิการ หัวหนาขาว ผูสื่อขาว ที่ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน
ใจเลือกและเสนอขาวสารไปสูประชาชน
ชแรมม (Schramm) กลาววานายประตูขาวสารเปนผูม ีสิทธิเปดเผยหรือปดบังขาวสารที่จะ
สงผานไปยังผูรับสาร ซึ่งเปนเสมือนนายประตูแหงการรับขาวสารของประชาชน บุคคลแรกที่นํา
ศัพทคํานี้มาอธิบายในวงการสื่อสารมวลชนไดแกนักสังคมวิทยาทีช่ ื่อ เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) โดย
อธิบายวากระบวนการสื่อสารจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการสื่อสาร
และในชองทางนี้
จะตองมีผูหนึ่งทําหนาที่กลัน่ กรองขาวสาร บุคคลผูนคี้ อื นายประตูขา วสาร
ปจจุบันนายประตูขาวสารเปนบุคคลที่มบี ทบาทสําคัญในกระบวนการสื่อสารโดยเฉพาะการ
ทําหนาที่ตรวจสอบ และเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอมในสังคม ซึ่งสามารถนําไปใชใน
ชองทางการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการสื่อสารที่ไมเปนทางการ
นายประตู
ขาวสารคือศูนยรวมของขาวลือ
และเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสรางเครือขายการสื่อสารใน
สังคม สวนการสื่อสารแบบเปนทางการนายประตูขาวสารไดแก บรรดานักขาว บรรณาธิการขาว ทั้ง
หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียงขาวสาร เพื่อเสนอให
ประชาชนรับรู ทั้งบรรณาธิการและนักขาวจึงอยูในฐานะที่ "ควบคุม" ขาวสารตางๆ ที่จะผานไป
ยังประชาชนทั่วไป โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาว ตลอดจนการตกแตง การจัดหนา
หนังสือพิมพ รวมทั้งการกําหนดเวลาเสนอขาวสารและการลําดับความสําคัญของขาว (พัชนี เชย
จรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกลู และถิรนันท อนวัชศิรวิ งศ, 2538: 153-155)
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจะอาศัยกรอบแนวคิดนายประตูขาวสารมาศึกษาถึงบทบาท
ของผูควบคุม ผูกํากับองคกรสื่อแหงนี้ โดยดูวามีบทบาทในการพิจารณาเลือกหรือตัดสินใจในการ
ถายทอดรายการหรือเหตุการณตางๆ โดยยึดเหตุผลหรือหลักการใดเปนหลัก
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ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตลาด
ปจจัยแวดลอมที่อาจมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมีหลายประการ เชน ปจจัย
เศรษฐกิจ ปจจัยการเมืองและกฎหมาย ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้ถือวามีอิทธิพลตอการสรางฐานทาง
การตลาดแกสินคาแตละประเภทเปนอยางยิ่ง รายละเอียดของปจจัยที่จะกลาวถึงมีดังนี้คือ
- ปจจัยเศรษฐกิจ (Economic environment) สาเหตุสําคัญที่ตองใสใจในสิ่งแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสามารถสงผลกระทบสําคัญตออุปสงค
อุปทาน อํานาจซื้อ ความเต็มใจในการซือ้ รูปแบบและระดับการใชจายของผูบริโภค รวมทั้งระดับ
ความรุนแรงในการแขงขัน โดยปจจัยทั้งหมดสามารถกอใหเกิดโอกาสหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจ
กรรมทางการตลาดไดทั้งสิน้
- ปจจัยการเมืองและกฎหมาย (Political and legal environment) โดยปกติคําวา
"การเมือง" จะหมายถึงการอํานวยหรือการควบคุมบริหารราชการแผนดิน ผูทําหนาที่อํานวยไดแก
คณะรัฐมนตรี และผูทําหนาที่ควบคุมก็คอื สภาผูแทนราษฎร การทําหนาที่ของทั้งสองฝายจะอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย และมีขาราชการประจําเปนผูลงมือปฏิบัติงาน
ในสวนของกฎหมายจะหมายถึงบทบัญญัติที่ผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราขึ้น
เพื่อใชบริหารกิจการบานเมืองและบังคับบุคคลในเรื่องความสัมพันธที่มีระหวางกัน และผูใดฝาฝน
ก็จะตองไดรับโทษหรือถูกบังคับใหปฏิบัตติ าม
แตสภาพบังคับของกฎหมายจะเครงครัดหรือยืด
หยุนเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และขาราชการประจํา (สุปญญา ไชย
ชาญ, 2538: 24-34)
แนวคิดปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตลาดสามารถชวยเปนแนวทางในการวิเคราะหอิทธิพล
ทางดานการตลาดที่มีตอการแขงขันแยงชิงการถายทอดสดฟุตบอลตางประเทศระหวางโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยกับเคเบิลทีวี
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุมิตรา นคินทรบดี (2529) ไดศึกษาเรือ่ ง “ศึกษาเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายดานขาว
โทรทัศนในไทย สิงคโปร และมาเลเซีย” ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอตั้ง “โทรทัศนรวมการ
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เฉพาะกิจแหงประเทศไทย” วามีวตั ถุประสงคสําคัญคือการรวมมือในการถายทอด และรับการถาย
ทอดทั้งในประเทศและจากนอกประเทศ เฉพาะรายการสําคัญระดับชาติหรือระหวางประเทศ รวมทั้ง
การประสานงานในการตกลงคาลิขสิทธิต์ า งๆในการถายทอด
โดยมีหลักการที่จะไมแยงชิงผล
ประโยชนซึ่งกันและกัน
นิธินาฎ กมลพันฤกษ (2539) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการถายทอดสดการแขงขันกีฬา
โอลิมปกครั้งที่ 26 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11” ไดกลาวถึงการจัดผังรายการ
ของสถานีโทรทัศนในประเทศไทยวาสวนใหญผูบริหารระดับสูงของสถานีจะเปนผูท ี่วางรูปแบบของ
ผังรายการเพื่อใหรายการตางๆที่นํามาออกอากาศไดมีความสอดคลองกัน โดยมีสวนประกอบสําคัญ
ในการจัดผังรายการคือ
1. การแบงชวงเวลาในการออกอากาศ
2. นโยบายหลักหรือวัตถุประสงคหลักของสถานีโทรทัศน
ซึ่งจะมีลักษณะหรือหนาที่
คลายคลึงกันในแตละสถานี อาจจะมีความแตกตางกันคือสัดสวนที่แตละสถานีนํามา
แพรภาพออกอากาศตามนโยบายหลักของแตละสถานี
3. ลักษณะของสถานีและสภาพแวดลอม อันไดแกความกวางไกลในการกระจายคลืน่
4. การสํารวจผูฟง หรือผูชม
5. บุคลากรของสถานี
6. งบประมาณ
ทั้ง 6 ขอดังกลาวเปนปจจัยสําคัญที่ผูบริหารแตละสถานีนํามาพิจารณาเพื่อเปนหลักใน
การจัดผังรายการหรือพิจารณานํารายการตางๆมาออกอากาศ ซึ่งสามารถนํามาอธิบายเพื่อประยุกต
เขากับการพิจารณาเพื่อจัดการถายทอดสดรายการตางๆของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย ซึ่งจําเปนจะตองคํานึงถึงหลักการทั้ง 6 ประการดังกลาวมาเปนสวนประกอบสําคัญใน
การพิจารณาเลือกรายการทีจ่ ะถายทอดสด ตลอดจนชวงเวลาและสถานีที่เหมาะสมที่จะเปนผูอ อก
อากาศ รวมทัง้ ปญหาเรื่องงบประมาณ หรือเรื่องคาลิขสิทธิ์สําหรับการถายทอดกีฬานัดสําคัญ
วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล ไดศึกษาเรื่อง “การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศนในประเทศ
ไทย” พบวาการถายทอดสดรายการกีฬาทางโทรทัศนเปนรูปแบบรายการประเภทหนึ่งในปจจุบันที่
มีการพัฒนาและการแขงขันกันอยางสูง ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่กีฬาเปนสิ่งที่สรางความเราใจใหกับผูชม
ไดตลอดการแขงขัน รูผลเร็ว และไมสามารถสรุปผลไดจนกวาการแขงขันจะสิ้นสุดลงหรือจนวินาที
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สุดทาย จึงทําใหการถายทอดสดกีฬาเปนรายการที่นาสนใจ นอกจากนี้วรวิทย พัฒนาอิทธิกุลยังได
กลาวถึงบทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจที่มีตอการถายทอดสดการแขงขันกีฬารายการตางๆ
วา “รายการกีฬาในบานเรา เริ่มที่จะไดรับความสนใจจากผูชมมากขึ้นเพิ่มเปนลําดับ โดยเฉพาะใน
ชวง 10 กวาปที่ผานมานี้ ซึ่งสวนใหญแลวการตื่นตัวทางดานกีฬานี้จะเกิดขึ้นเปนชวงไปในมหกรรม
การแขงขันกีฬาใหญๆ อยางโอลิมปกเกมส เอเชี่ยนเกมส และที่ใกลตัวของพวกเรามากทีส่ ุดคือซี
เกมส มหกรรมการแขงขันกีฬาตางๆเหลานี้ สื่อตางๆไดใหความสนใจในการนําเสนอขาวสารขอมูล
กับผูชมเปนอยางมาก
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนถึงขนาดทีม่ ีการรวมตัวของสถานีโทรทัศนทุกชอง
หรือโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจเพื่อทําการถายทอดการแขงขันใหผชู มชาวไทยไดรับชมตลอดระยะ
เวลาการแขงขันในแบบวันตอวันเลยทีเดียว”
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวจะชวยแสดงใหเห็นความสอดคลองหรือความแตกตางของขอ
มูลที่ได เพื่อใหเห็นบริบทของเหตุการณตางๆไดหลากหลาย และชวยยืนยันความถูกตองของขอมูล
ไดในระดับหนึ่ง

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึกษาเรื่อง “พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยใน
การถายทอดกีฬา” เปนการวิจัยองคกรสือ่ โดยใชวิธวี ิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ในดานการถือกําเนิด การเติบโต
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาในดานการถายทอดรายการกีฬาของหนวยงานแหงนี้ นอกจาก
นี้ยังตองการศึกษาถึงผลการดําเนินงานและประโยชนของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยที่มีตอสังคมตั้งแตในยุคแรกจนถึงปจจุบัน และตองการทราบทิศทาง ศักยภาพ และประโยชนที่
สังคมจะไดรับจากการพัฒนาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รูปแบบการศึกษา
ผูวจิ ัยไดใชแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมือง
(Political-economy
approach) มาเปนกรอบในการวิเคราะห
ซึ่งแนวการศึกษาดังกลาวสามารถชวยอธิบายปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น
แหลงขอมูล
แหลงขอมูลทีใ่ ชในการศึกษาวิจัยมีดังนี้คือ
- เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อสรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ผูว ิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน จาก
ขาว/บทความในหนังสือพิมพ วารสาร หรือนิตยสาร ขอมูลจากหนังสือ รวมทั้งรายงานการวิจัย
และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของภายในประเทศเพื่อศึกษาองคความรูในหัวขอวิจัยดังกลาววามีประเด็น
ใดบางที่มีผูศกึ ษาไวแลว
อยางไรก็ตามจากการสํารวจพบวาขอมูลที่อยูในรูปเอกสารสิ่งพิมพในเรื่องโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีปรากฏนอยมาก
ทั้งนี้เปนไปไดวาการรวมตัวของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่มีการดําเนินงานในรูปแบบ “เฉพาะกิจ” จึงทําใหที่ผานมาไมมีการ
บันทึกหรือจัดทําเปนเอกสารการปฏิบัติงานตางๆอยางชัดเจน
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แหลงขอมูลบุคคล
สืบเนื่องจากเหตุผลในดานความขาดแคลนขอมูลที่อยูใ นรูปของ
เอกสารสิ่งพิมพ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั จึงตองอาศัยแหลงขอมูลทีเ่ ปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง
กับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเปนแหลงขอมูลสําคัญ (Key informant) ที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับพัฒนาการและทิศทางขององคกรแหงนี้
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง มี
รายละเอียดดังนี้
กลุมประชากร

ไดแกบุคคลที่เกีย่ วของโดยตรงกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งแบงกลุมตัวอยางเปน 2 ระดับคือ
1. ผูที่เกี่ยวของโดยตรงในฐานะผูกอตั้ง ผูทมี่ ีบทบาทในการบริหารโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทย ประกอบดวย
1.1 พล.ต.ประสิทธิ์ ชื่นบุญ อดีตผูอํานวยการสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7
(ปจจุบันคือสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 5) หนึ่งในผูริเริ่มโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย และประธานกรรมการโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยคนแรก สัมภาษณวันที่ 30 กันยายน 2543
1.2 พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเทคนิค และที่ปรึกษากีฬาของโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมาตลอด
สัมภาษณวันที่ 30 มกราคม 2543
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2. ผูที่เกี่ยวของในฐานะปฏิบัตงิ านรวมกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย และ
สื่อมวลชนประกอบดวย
2.1 นายวิศษิ ฐ ดนัยพิริยะ ผูกํากับรายการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ซึ่ง
เปนผูมีประสบการณในการทํางานรวมกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย สัมภาษณวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2543
2.2 นายภราดร เล็กประเสริฐ ผูที่เคยปฏิบัตหิ นาที่รวมกับโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทย ปจจุบนั เปนกรรมการผูจัดการ บริษัท เซอรราวด จํากัด
สัมภาษณวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2543
2.3 นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ อดีตผูสื่อขาวกีฬาหนังสือพิมพไทยรัฐ ทําหนาที่ราย
งานขาวการแขงขันฟุตบอลโลก สัมภาษณวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2543
2.4 นายเทพไชย วิโนทัย ผูสอื่ ขาวกีฬาเดลินิวส ทําหนาที่รายงานผลการแขงขัน
ฟุตบอลโลก สัมภาษณวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
2.5 นายภราเดช เล็กประเสริฐ กรรมการผูจัดการ บริษัทหัตถกร จํากัด บริษัทที่
ใหเชาอุปกรณในการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 สัมภาษณวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ.2543
2.6 นายสันติภาพ เตชะวณิช เหรัญญิกสภาโอลิมปกแหงเอเซีย (OCA)
สัมภาษณวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2542
2.7 นายระวิ โหลทอง ประธานกรรมการ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) สัมภาษณวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2544
2.8 นายวรวีร มะกูดี เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย และ
กรรมการบริหารสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
สัมภาษณวนั ที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ.2543
2.9 นายประดิษฐ นิธิยานันท บรรณาธิการขาวกีฬา หนังสือพิมพมติชน
สัมภาษณวนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2543
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดเปนสวนหนึ่งของผูใหขอมูลการวิจัย (Key Informant)
ในฐานะที่เปนอดีตผูสื่อขาวกีฬาหนังสือพิมพไทยรัฐ ซึ่งไดเห็นพัฒนาการและการดําเนินงานของ
โทรทัศนรว มการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมา ซึ่งการรวบรวมขอมูลใน
สวนนี้ ผูวิจัยไดเริ่มตนสัมภาษณตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2544
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลดังนี้คือ
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการทําบันทึก (Note
Taking) และทําบัญชีรายชือ่ เอกสาร (Bibliography)
2. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ (Interview form) แบบปลาย
เปด และมีลกั ษณะคําถามแบบจัดกรอบความคิดใหแกผูถูกสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดใชกรอบสมมติ
ฐาน วัตถุประสงค ทฤษฎี และแนวคิดสําคัญที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาเปนแนวในการตั้งคํา
ถาม
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปนขอมูลจากการสัมภาษณบคุ คลตางๆที่เกี่ยวของ ผูวจิ ัยจึงนําขอ
มูลที่ไดมาจัดเรียง และตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการเปรียบเทียบขอมูล (Cross check) เพื่อหาความ
ถูกตอง ชัดเจนของขอมูล จากนั้นจึงเรียบเรียงขอมูลตามลําดับเหตุการณ เพื่อใหเห็นยุคตางๆของ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตั้งแตยุคแรก จนถึงผลงานในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยัง
นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหใหเห็นถึงศักยภาพการดําเนินงานในอนาคตอีกดวย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 ระยะคือ
1. การวิเคราะหระหวางการเก็บขอมูล ผูว ิจัยไดจําแนกประเภทขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง โดยแบงเปนหมวดหมูตามลักษณะรวมของขอมูลเหลานั้น ขั้นตอนตอมาจึงทําการ
เปรียบเทียบขอมูลเพื่อหาความเหมือนและความแตกตางของขอมูล และพิจารณาวาขอมูลที่ไดนั้นมี
ความสมบูรณหรือไม ถายังขาดขอมูลที่สําคัญ ผูว ิจัยไดทําการเก็บขอมูลหรือขอสัมภาษณกลุม
ตัวอยางเพิ่มเติม
2. การวิเคราะหหลังจากการเก็บขอมูลเสร็จสิ้น
ผูวิจัยอาศัยการตีความขอมูล
(Interpretation) โดยดึงขอมูลที่กลุมตัวอยางใหสัมภาษณเกี่ยวกับความเปนมาเพื่อทําความเขาใจ
พัฒนาการขององคกรสื่อแหงนี้ในแตละชวง ในสวนนี้ผูวิจัยไดศกึ ษาความเปนมาของโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยผานบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อให
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เห็นผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่มีตอการกอตั้งองคกรแหงนี้ สําหรับการอธิบายสาเหตุ (Causal
explanation) ของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ผูวิจยั ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆ ที่เปนตนเหตุของปญหา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในชวงนี้จะเปนไปตามกรอบวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลในการวิจยั ผูวิจัยจะนําเสนอในลักษณะพรรณนาความ (Descriptive
Presentation) โดยเรียงลําดับขอมูลดังตอไปนี้
1. พัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการถือ
กําเนิด การเติบโต การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนาในดานตางๆของหนวยงานแหงนี้
นอกจากนี้ยังบรรยายใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและการอํานวยประโยชนของโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตอสังคมตัง้ แตยุคแรกจนถึงยุคปจจุบนั
เนื้อหาสวนนี้จะ
ปรากฏอยูในบทที่ 4
2. วิเคราะหศักยภาพและอุปสรรคโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เนื้อหาบรรยาย
ใหเห็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ตั้งแตยุคแรกจนถึงยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังวิเคราะหใหเห็นถึงทิศทาง ศักยภาพ และ
ประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการพัฒนาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยใน
อนาคต ซึ่งเนื้อหาจะปรากฏในบทที่ 5
3. สรุปและอภิปรายผลของการวิจัย จะปรากฏในบทที่ 6

บทที่ 4
กําเนิดและพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
บทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการทําหนาที่ถายทอดขอมูลขาว
สารตางๆ สูส ายตาชาวไทยยังคงเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณสําคัญ เชน งานรัฐพิธี หรือเหตุ
การณที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ การปฏิวตั ิรัฐประหาร เหตุจลาจล รวมทั้งรายการกีฬาทีอ่ ยูใน
ความสนใจของประชาชน กลาวไดวานับตั้งแตการถือกําเนิดขึ้นของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย องคกรแหงนี้ไดตอบสนองบทบาทหนาที่การเปนสื่อสารมวลชนไดอยางครบถวน ทั้ง
ในเรื่องการใหขอมูลขาวสาร (Information) การใหความรู (Knowledge) และการใหความบันเทิง
(Entertainment) แตทวาภารกิจที่ปรากฏแกสายตาประชาชนนั้น ยังไมมีผูใดศึกษาถึงความเปนมา
และบทบาทขององคกรสื่อแหงนี้ในเชิงวิชาการกันอยางจริงจัง
จากการศึกษาคนควากําเนิดของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย สามารถแบง
เปนยุคสําคัญไดดังนี้คือ
ยุคที่ 1 ความรวมมืออยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดในดานอุปกรณ เริ่มตน
พ.ศ.2509
ยุคที่ 2 การประสานความรวมมืออยางเปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณและ
งานรัฐพิธีสําคัญของชาติ เริม่ ตนพ.ศ.2513
ยุคที่ 3 การขยายบทบาทสูการถายทอดกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชน เริ่มตนพ.ศ.
2525
ยุคที่ 4 การเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ เริ่มตนพ.ศ.2536
ยุคที่ 5 การกาวสูมืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาในการแขงขันระดับนานา
ชาติ เริ่มตน พ.ศ.2541
ยุคความรวมมืออยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดในดานอุปกรณ (พ.ศ.2509-)
ในป พ.ศ.2498 ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนขึ้นในรูปแบบบริษัท โดยใชชื่อ
วา “บริษทั ไทยโทรทัศน จํากัด” และมีการจดทะเบียนตามกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถือหุน
ประกอบดวยสวนราชการและองคกรรัฐวิสาหกิจตางๆ ของรัฐบาล โดยมีการจัดสรางอาคารที่ทําการ
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และสถานีสงสัญญาณขึ้นที่บริเวณวังบางขุนพรหม ใชเจาหนาที่ของกรมประชาสัมพันธเปนผูตดิ ตั้ง
อุปกรณตางๆ แลวเสร็จเมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2498 โดยในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นไดเปนประธานเปดสํานักงานและที่
ทํางานของสถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 4 ซึ่งถือวาเปนสถานีโทรทัศนแหงแรกของประเทศไทย และ
เปนสถานีโทรทัศนแหงแรกของทวีปเอเซีย สถานีโทรทัศนฯแหงนี้ใชเครื่องสงทีม่ ีกําลังออกอากาศ
ขนาด 10 กิโลวัตต ดวยระบบขาวดํา 525 เสน
อยางไรก็ตามกอนที่จอมพล ป. พิบูลสงครามจะกอตั้งสถานีโทรทัศนชอง 4 เปนผลสําเร็จ
นั้น กองทัพบกโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก ไดวางแผนที่จะตั้งสถานีโทรทัศน
เชนกัน
ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีแผนกวิทยุโทรทัศนขึ้นในกองกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของ
กรมการทหารสื่อสารมาตั้งแตป พ.ศ.2495 และไดแตงตั้งใหผูชว ยผูบ ัญชาการทหารบกเปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินกิจการวิทยุโทรทัศนกองทัพบกขึน้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 เพื่อให
วางโครงการจัดตั้งสถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบกเปนสถานีโทรทัศนแหงที่สองของประเทศไทย ซึ่ง
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ไดกอตั้งแลวเสร็จและเริ่มออกอากาศเปนปฐมฤกษเมือ่ วันที่ 25 มกราคม
พ.ศ.2501 ดวยกําลังสง 5 กิโลวัตต ในระบบขาวดํา 525 เสน โดยออกอากาศทางชอง 7 นับตั้งแต
ป 2501 เปนตนมา ประเทศไทยจึงมีสถานีโทรทัศนทําการออกอากาศทั้งหมด 2 สถานี
ในป พ.ศ.2509 ประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 5
สถานีโทรทัศนทั้งสองแหงไดเขามาประสานความรวมมือกันเปนครั้งแรกในการเผยแพรขาวสารการ
แขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส และเนื่องจากกีฬาเอเชีย่ นเกมส เปนการแขงขันกีฬาครั้งสําคัญของ
ประเทศไทย รัฐบาลจึงตองการใหสถานีวิทยุโทรทัศนทั้ง 2 ชอง ทําการบันทึกเทปการแขงขันเพื่อ
แพรภาพออกอากาศใหประชาชนไดรับชม และการที่ตองใชทั้งบุคลากรและเครื่องมือเปนจํานวน
มาก ลําพังสถานีโทรทัศนที่มีอยูแตละสถานีไมมีกําลังเพียงพอ ความรวมมือกันของสถานีโทรทัศน
ชอง 4 โดยมีสถานีโทรทัศนชอง 7 เปนแกนนําสําคัญจึงทําใหการบันทึกเทปการแขงขันกีฬาในครั้ง
นั้นสําเร็จลุลว งไปไดดวยดี
ผลจากการดําเนินงานรวมกันของสถานีโทรทัศนทั้งสอง ทําใหประชาชนสามารถรับชมภาพ
การแขงขันในครั้งนั้นไดเปนจํานวนมาก และยังมีเงินรายไดเหลือจากหักคาใชจายมอบใหแกกรม
ไปรษณียโทรเลข โดยที่กรมไปรษณียโทรเลขในขณะนั้นไดนําเงินไปจัดซื้อวิทยุเคลื่อนทีต่ ิดรถยนต
ใหแกประชาชนทั่วไปไดเชา ซึ่งสามารถชวยแกปญหาเรื่องการขาดแคลนโทรศัพท และชวยแก
ปญหาการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพทไดอีกสวนหนึ่ง
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อยางไรก็ตามความรวมมือกันในครั้งนั้นถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ผูบริหารทั้ง 2 สถานีไดรวม
ปรึกษาหารือกันและยืนยันในหลักการวาทั้ง 2 สถานีควรรวมกันทํางานในลักษณะทีวีพูล (TV
POOL) และเปนที่มาของการเริ่มตนจัดตัง้ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยอยางเปนทาง
การเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2511 โดยมีพลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญ เปนประธาน (สัมภาษณ
พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและที่ปรึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
ตอมาในป พ.ศ.2512 สถานีโทรทัศนทงั้
2
ชองไดรวมกันใชอุปกรณทมี่ ีถายทอด
สัญญาณในเหตุการณที่ยานอวกาศ APOLLO 11 ของสหรัฐอเมริกาไดรอนลงสูพื้นผิวดวงจันทร
โดยนําสองมนุษยอวกาศคือ นีล อารมสตรอง
(Neil Armstrong) และเอ็ดวิน อัลดริล
(Edwin Aldrin) ลงไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทรเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2512 และเหตุการณดังกลาวก็มีการถายทอดสดสัญญาณภาพจากดวง
จันทรไปทั่วโลก ซึ่งชาวไทยก็มีโอกาสรับชมการถายทอดจากเครื่องรับโทรทัศนเชนเดียวกับผูรับชม
ในประเทศตางๆ
การรวมมือกันของสถานีโทรทัศนทั้งสองในขณะนั้นเห็นไดวานั้นยังไมมีการตระเตรียมงาน
อยางเปนระบบมากนัก
ความรวมมือที่เกิดขึ้นยังคงเปนเพราะสถานีโทรทัศนในยุคนั้นมีอุปกรณ
ตางๆ ในการทํางานอยางจํากัด
อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ประการหนึ่งในวงการโทรทัศนของไทยในชวงนั้น
ก็คือการเปลี่ยนระบบการแพรภาพจากขาวดําเปนสี และเปลี่ยนระบบโทรทัศนจาก 525 เสนมาเปน
625 เสน โดยสถานีโทรทัศนชอง 4 ไดเปลี่ยนไปออกอากาศทางชอง 9 และสถานีโทรทัศนชอง 7 ได
เปลี่ยนไปออกอากาศทางชอง 5 และมีสถานีโทรทัศนเกิดขึ้นใหมอีก 2 ชองคือสถานีโทรทัศนสีกอง
ทัพบกชอง 7 กอตั้งเมื่อพ.ศ.2510 และสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ตั้งขึ้นเมือ่ ป พ.ศ.2513 และ
ภายหลังจากการรวมมือกันถายทอดสดการเดินทางสูดวงจันทรของยาน APOLLO 11 แลว
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็มีการทํางานที่เต็มรูปแบบมากขึ้น และมีสถานีโทรทัศน
ที่เพิ่งกอตั้งอีก 2 สถานีเขามาเปนสมาชิก โดยดําเนินงานในลักษณะนิติบคุ คล จดทะเบียนเปนสํานัก
งานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มีสมาชิกทั้งหมด 4 สถานีคือ
1. สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
2. สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 (ชอง 7 เดิม)
3. สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
4. สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. (ชอง 4 เดิม)
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รูปที่ 2 สัญลักษณของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ยุคการประสานความรวมมืออยางเปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณและงานรัฐพิธี
สําคัญของชาติ (พ.ศ.2513-)
ในชวงหลังป 2510 เปนตนมา ประเทศไทยในขณะนั้น สภาพการเมืองยังคงอยูภายใตการ
ควบคุมจากผูนําทางทหาร
ซึ่งทําใหประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ
สําหรับสภาพทางเศรษฐกิจในชวงขณะนัน้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยาง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในยุคแรกๆ ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางขาดสมดุล ดวยเหตุนแี้ หลงงานตางๆ จึงกระจุกตัวอยูที่ภาคเมือง ซึ่ง
สงผลใหกําลังซื้อสวนใหญรวมตัวอยูในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ เหตุการณทางสังคม
ที่เกิดขึ้นนี้มีผลตอการครอบครองเครื่องรับโทรทัศนในครัวเรือน ซึ่งประชาชนที่มีโทรทัศนในครอบ
ครองสวนใหญจึงอาศัยอยูในเขตเมืองที่สัญญาณภาพโทรทัศนสงไปถึง
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาบริบทวงการโทรทัศนของไทย ภายหลังจากมีการกอตั้งโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจอยางเปนทางการแลว ภารกิจสําคัญที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
หรือทรท.ในยุคนี้ถือไดวาเริม่ ตนตั้งแตประมาณพ.ศ.2513 เปนตนมา โดยมีการรวมมือกันถายทอด
สดหรือบันทึกเทปรายการในงานรัฐพิธี และเหตุการณที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ เชน การติด
ตามรายงานขาวการเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ รวมทั้งการเดิน
ทางไปเยือนตางประเทศอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังเปนสื่อกลางในการถาย
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ทอดแถลงการณ คําปราศรัย ประกาศ หรือคําสั่งของรัฐบาล และเปนกระบอกเสียงสําคัญของทัง้ ฝาย
รัฐบาลและฝายปฏิวตั ิรัฐประหารทุกครั้งที่เกิดเหตุการณไมสงบขึ้นภายในประเทศ ฯลฯ รูปแบบการ
ถายทอดจะมีทั้งการถายทอดสดพรอมกันทั้ง 4 สถานีในเวลาเดียวกัน หรือมอบหมายใหแตละสถานี
เปนผูนําไปออกอากาศเองโดยใหอยูในชวงเวลาที่ใกลกัน เชน กําหนดใหนําเทปรายการที่บนั ทึกไว
ออกอากาศในชวงของรายการขาว เปนตน สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนการถายทอดออกอากาศเปน
บางสถานีหมุนเวียนกันไป
ในเรื่องการหมุนเวียนกันออกอากาศตามชองตางๆ นั้น ในกรณีของการถายทอดสดกีฬา
ซึ่งจะตองถายทอดสดติดตอกันหลายๆ วัน พลโทสุนทร โสภณศิริ ประธานของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย กลาววา จะใชวิธีการจับสลากวา จะเริ่มตนถายทอดทางสถานีใดกอน
หลังจากนั้นก็จะหมุนเวียนกันไปตามชองตางๆ ตามลําดับตัวเลขจนกวาจะจบการแขงขัน สาเหตุที่
ตองใชวธิ ีการจับสลาก ก็เนื่องจากวา ทุกสถานีมักจะมีความตองการที่จะเปนผูท ําการถายทอดสด
พิธีเปดการแขงขันกีฬาใหญๆ กันทั้งนั้น การจับสลากจึงเปนทางออกทางหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง
เพื่อเปนการปองกันไมใหแตละสถานีแกงแยงที่จะเปนผูถายทอดคูแขงขันหรือชนิดกีฬาที่ไดรับความ
สนใจจากผูชมมาก (เอกสารแถลงขาวการถายทอดสดกีฬาโอลิมปก 2000 จากซิดนีย, 2543)
ยุคการขยายบทบาทสูการถายทอดกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชน (พ.ศ.2525-)
ประธานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ กลาวถึงการที่ทรท.ตองตอบสนองความตองการของผู
ชมเปนเพราะความตองการของผูชมที่ตองการดูการแขงขันสดๆ ไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม ทําให
ทางโทรทัศนตองทําตาม กอรปกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสงสัญญาณผาน
ดาวเทียมชวยใหดําเนินการไดงายขึ้น ถึงแมคาใชจายจะคอนขางสูงก็ตาม (เรื่องเดียวกัน)
ในยุคนี้โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดกาวสูบทบาทการตอบสนองความสน
ใจใครรูในเรื่องของการกีฬา แตขอบเขตของกีฬาทีก่ อใหเกิดการรวมตัวกันของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจยังคงตีวงจํากัดแคเพียงในเรื่องการถายทอดสดและบันทึกเทปรายการการแขงขันกีฬาเพื่อ
นําไปออกอากาศตามสถานีโทรทัศนรว มการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
กอนที่จะเขาใจลักษณะการทํางานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ สิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือ
บทบาทและขัน้ ตอนการทํางานของสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานผลการแขงขันกีฬาระดับโลก
ในยุคนั้น
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ในชวงกอนหนาป พ.ศ.2525 การรายงานขาวกีฬาในรายการแขงขันระดับโลก เชน ฟุตบอล
โลกหรือโอลิมปกเกมสสื่อมวลชนทุกแขนงตางตองพึ่งพาขาวสารที่ไดจากการรายการขาวผานดาว
เทียม หรือเทเล็กซ (Telex) แลวนําผลทีไ่ ดมารายงานใหประชาชนรับทราบ และในการแขงขันกีฬา
บางรายการทีส่ ามารถสงผูสื่อขาวไปรายงานขาวจากสถานที่แขงขันจริงก็จะสงผูสื่อขาวไป แตวธิ ี
การดังกลาวก็ไมสามารถใชไดกับการแขงขันกีฬาระดับใหญ ๆ อยางเชนฟุตบอลโลก ที่มีการจํากัด
จํานวนโควตาของนักขาวแตละประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยไมสามารถเขาสูการแขงขันรอบ
สุดทายได ทําใหสงผูสื่อขาวและชางภาพไปไดอยางจํากัด จึงจําเปนตองพยายามหาแหลงขาวจาก
ทางอื่นมาเสริม ซึ่งจุดเปลี่ยนรูปแบบการรายงานขาวกีฬาที่แขงขันกันในตางประเทศของสื่อหนังสือ
พิมพเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2525 โดยที่หนังสือพิมพไดใชวธิ ีการติดตามขาวการแขงขันจาก
สถานที่ท่สี ามารถรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมได ซึ่งทําใหการรายงานผลนั้นเกิดขึ้นรวดเร็ว
และสามารถถายภาพการแขงขันจากจอโทรทัศนที่รับชมไดอีกดวย
นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพไทยนิวส จังหวัดเชียงใหม อดีตผู
สื่อขาวกีฬาหนังสือพิมพไทยรัฐ ซึ่งทําหนาที่รายงานขาวการแขงขันฟุตบอลโลกในชวงนั้นไดเลาให
ฟงวา “ในขณะที่ปฏิบตั ิงานเปนผูสื่อขาวกีฬาของหนังสือพิมพไทยรัฐ และตองทําหนาที่รายงานขาว
ผลการแขงขันฟุตบอลโลกป 1982 (พ.ศ.2525) ซึ่งจัดการแขงขันขึ้นที่ประเทศสเปน ในปนั้น
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ยังไมมีการดําเนินการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล
โลก แตเนื่องจากมีประชาชนใหความสนใจกับผลการแขงขันเปนอยางมาก ทําใหสื่อมวลชนประเภท
หนังสือพิมพจําเปนตองมีการรายงานผลการแขงขันอยางละเอียด
และการที่จะทําไดกต็ อเมื่อมี
โอกาสเห็นภาพการแขงขันจริง
จึงไดสืบหาวาจะมีแหลงใดบางที่รับสัญญาณดาวเทียมจากการ
ถายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนั้น ในที่สุดก็ทราบวาที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมที่ศรีราชา สามารถ
รับสัญญาณภาพการแขงขันที่สถานีแมขา ยในสเปนทําการสงขึ้นดาวเทียมได แตเนื่องจากโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในยุคนั้น ไมไดซื้อลิขสิทธิ์เพือ่ แพรภาพ จึงไมอาจนําภาพมา
ออกอากาศได” (สัมภาษณ ชายชาตรี ลิ้มจรูญ, อดีตผูสื่อขาวกีฬาหนังสือพิมพไทยรัฐ, 18 ตุลาคม
2543)
เมื่อไดทราบแหลงที่รับสัญญาณดาวเทียมแลว นายชายชาตรีจึงถูกมอบหมายจากหนังสือ
พิมพไทยรัฐ ใหไปนั่งชมสัญญาณภาพจากดาวเทียมที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมศรีราชา พรอม
ดวยชางภาพอีก 1 คน คือนายวิโรจน มุทิตานนท ซึ่งทําหนาที่บนั ทึกภาพการแขงขันจากจอโทร
ทัศน ในระยะตอมาทราบวาทางสถานีโทรทัศนชอง 7 ก็สามารถรับสัญญาณภาพไดเชนกัน เพียงแต
ไมสามารถนําออกแพรภาพได จึงไดเปลี่ยนจากการไปนั่งชมและรายงานผลการแขงขันจากสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมทีศ่ รีราชามาชมที่สถานีโทรทัศนชอง 7 แทน
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ในการรายงานขาวกีฬาทางสื่อหนังสือพิมพในยุคนั้น เนื่องจากประชาชนทัว่ ไปไมมีโอกาส
เห็นภาพการแขงขัน ขาวที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ จึงจําเปนตองบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการ
แขงขันอยางละเอียด ผิดกับในยุคหลังที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดทําการถาย
ทอดสดฟุตบอลคูสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน ทําใหบทบาทของหนังสือพิมพในการราย
งานผลการแขงขันลดความละเอียดของเนื้อหาลงไป แตไปเนนในดานการรายงานผลการแขงขัน
สําหรับการติดตามขาวฟุตบอลโลกของหนังสือพิมพเดลินิวสก็ใชวธิ ีการที่ไมแตกตางไปจาก
หนังสือพิมพไทยรัฐ นายเทพไชย วิโนทัย ผูสื่อขาวกีฬาเดลินิวส ซึ่งทําหนาที่รายงานผลการแขง
ขันฟุตบอลโลกในชวงนั้นไดเลาใหฟงวา “การแขงขันในป 1982 ที่สเปน เนื่องจากความจําเปนที่
ตองรายงานขาวสูผูอานซึ่งใหความสนใจเปนอยางมาก จึงไดรับมอบหมายจากกองบรรณาธิการให
เดินทางไปอยูที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพื่อรับชมการถายทอดสดฟุตบอลโลกที่สามารถรับสัญญาณ
ภาพไดจากสถานีโทรทัศนของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการถายทอดสด และทําหนาที่รายงานผลการ
แขงขันจากภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน” (สัมภาษณ เทพไชย วิโนทัย, ผูสื่อขาวกีฬาหนังสือพิมพเด
ลินิวส, 20 พฤศจิกายน 2543)
เหตุการณที่หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินวิ สไดใชวิธีการแสวงหาขาวที่มีรูปแบบคลายคลึง
กันนี้ ไดสะทอนใหเห็นบทบาทการติดตามขอมูลขาวสารดานกีฬาของสื่อหนังสือพิมพซึ่งใหความ
สําคัญกับการรายงานขาวการแขงขันฟุตบอลโลกเปนอยางมาก และสะทอนใหเห็นถึงความสนใจ
ของประชาชนที่มีใหกับการแขงขันกีฬารายการนี้ กอนที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
จะเขามามีบทบาทเปนสื่อกลางในการถายทอดการแขงขันใหประชาชนไดรับชม
ผลจากการนําเสนอขาวสารอยางละเอียดของหนังสือพิมพ ไดปลุกกระแสความตื่นตัวของ
ประชาชน ทําใหประชาชนใหความสนใจกับการแขงขันเปนอยางมาก และไดมีการเรียกรองผานสื่อ
มวลชนประเภทหนังสือพิมพเปนจํานวนมากเพื่อใหสถานีโทรทัศนในประเทศไทยทําการถายทอด
สดการแขงขันฟุตบอลโลกป 1986 (พ.ศ.2529) ในระหวางที่แขงขันรอบแรกและรอบสองกําลัง
ดําเนินอยู
นายระวิ โหลทอง ประธานกรรมการ บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษทั ที่ดาํ เนินกิจการหนังสือพิมพกีฬาชั้นนําของไทยเลาถึงบรรยากาศในขณะนั้นวา ความสน
ใจของผูชมทีม่ ีตอฟุตบอลโลกมีสูงมาก จนบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด ซึ่งในขณะนัน้ เปน
บริษัทสยามสปอรต พริ้นทติ้ง จํากัด สามารถออกหนังสือพิมพฟุตบอลเฉพาะกิจออกมาชื่อวา
ฟุตบอลโลก 82 ออกมาวางจําหนายทุกวัน และสามารถทํายอดขายไดกวาวันละแสนฉบับซึ่งนับเปน
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ยอดขายที่สูงมากสําหรับหนังสือพิมพกีฬาที่ยังไมเคยมีมากอน
ความสนใจของแฟนฟุตบอลใน
ขณะนั้นจึงเปนสาเหตุใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้นมีบัญชาใหโทร
ทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนแกนนําประสานงานใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทํา
การถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งนั้นรวม 7 คู (ตั้งแตรอบกอนรองชนะเลิศ รอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ) ทั้งๆ ที่ไมอยูในโปรแกรมแตเดิมของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย (สัมภาษณ ระวิ โหลทอง, ประธานกรรมการบริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน), 25 มกราคม 2544)
อยางไรก็ตามในการดําเนินการถายทอดสดกีฬารายการสําคัญของตางประเทศนัน้
ใชวา
โทรทัศนชองตางๆ หรือโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจะดําเนินการติดตอและเสียคา
ใชจายใหกับผูจ ัดการแขงขันแลวดําเนินการถายทอดไดทันที
เพราะโดยปกติแลวการซื้อลิขสิทธิ์
ถายทอดสดกีฬารายการสําคัญๆ นั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจะตองทําการซื้อ
ผานสหภาพการกระจายเสียงแหงเอเซีย-แปซิฟก หรือ (ABU) ซึ่งโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู โดยมีขอตกลงวา ประเทศไทยหรือกลาวคือโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยจะตองชวยคาลิขสิทธิเ์ ปนเงินจํานวน 2% ของคาลิขสิทธิ์ที่ ABU ซื้อมา ซึ่ง
สามารถยกตัวอยางใหเห็นเปนตัวเงินไดดังนี้
- ซีเกมส ไมมีการเรียกเก็บคาลิขสิทธิ์ถายทอดสด
- เอเชีย่ นเกมส เริ่มมีการเก็บคาลิขสิทธิต์ ั้งแตการแขงขันครั้งที่ 10 ที่กรุงโซล ครั้งที่ 11
ที่กรุงปกกิ่ง และครั้งที่ 12 ที่เมืองฮิโรชิมา โดยแตละครั้ง โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยไดจายคาลิขสิทธิ์เปนเงิน 1 หมื่นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.8 แสน
บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะนัน้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ
28 บาท) ซึ่งเปนเงินประมาณ 2 เปอรเซ็นต จากที่ ABU ซื้อคาลิขสิทธิ์มาประมาณ 5
แสนเหรียญ หรือประมาณ 14 ลานบาท
- โอลิมปกเกมส ในการแขงขันที่บารเซโลนา เมื่อป 1996 โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย จายคาลิขสิทธิ์ไปเปนเงิน 2 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.6 ลาน
บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะนั้น (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ
28 บาท) และในการแขงขันที่ซิดนีย ป 2000 โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยก็ตองจายเงินไป 2.4 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.6 ลานบาท
- ฟุตบอลโลก ในการแขงขันที่สหรัฐอเมริกา ป 1994 โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยจายคาลิขสิทธิ์ไปประมาณ 6 ลานบาท พอมาถึงการแขงขันที่ฝรั่งเศสในป
1998 ตองจายคาลิขสิทธิ์ไปเปนเงินเกือบ 8 ลานบาท
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สําหรับรายละเอียดการรายงานขาวสารดานกีฬาที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยนั้น ไดดําเนินการถายทอดทั้งการแขงขันสดจากสนาม และที่แพรภาพในลักษณะของเทป
บันทึกภาพการแขงขัน มีรายการกีฬาสําคัญ ซึ่งเปนที่นิยมและไดรับความสนใจจากชาวไทยมาก
เปนพิเศษทั้งหมด 5 รายการคือ การแขงขันกีฬาซีเกมส (SEA GAMES) เอเชี่ยนเกมส (ASIAN
GAMES) โอลิมปกเกมส (OLYMPIC GAMES) ฟุตบอลโลก (FIFA WORLD CUP) และฟุตบอล
เอฟ.เอ.คัพ (F.A. CUP) ของประเทศอังกฤษ*
จากการรวบรวมตารางการถายทอดสดการแขงขันกีฬาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
ปรากฏวามีรายการตางๆดังนี้คือ
- ป 1966 (พ.ศ.2509) กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานคร
- ป 1970 (พ.ศ.2513) กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอลโลก จากประเทศเม็กซิโก (เฉพาะคูชิงชนะเลิศ)
- ป 1972 (พ.ศ.2515) กีฬาโอลิมปก จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันตะวันตก
- ป 1974 (พ.ศ.2517) ฟุตบอลโลก จากประเทศเยอรมันตะวันตก
(เฉพาะคูชิงชนะเลิศ)
- ป 1975 (พ.ศ.2518) กีฬาเซียพเกมส ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพมหานคร
- ป 1976 (พ.ศ.2519) กีฬาโอลิมปก จากเมืองมอนทรีล ประเทศแคนาดา
- ป 1977 (พ.ศ.2520) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 9 จากเมืองกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย
- ป 1978 (พ.ศ.2521) ฟุตบอลโลก จากประเทศอารเยนตินา (เฉพาะคูชงิ ชนะ
เลิศ)
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพมหานคร
- ป 1979 (พ.ศ.2522) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 10 จากกรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย
- ป 1981 (พ.ศ.2524) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 11 จากกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
- ป 1982 (พ.ศ.2525) ฟุตบอลโลก จากประเทศสเปน (เฉพาะคูช ิงชนะเลิศ)
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 9 จากกรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย
- ป 1983 (พ.ศ.2526) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 12 จากประเทศสิงคโปร
*

รายการฟุตบอลเอฟ.เอ.คัพทําการถายทอดในบางป
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- ป 1984 (พ.ศ.2527) กีฬาโอลิมปก จากเมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ป 1985 (พ.ศ.2528) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพมหานคร
- ป 1986 (พ.ศ.2529) ฟุตบอลโลก รอบสุดทาย จากประเทศเม็กซิโก (ตั้งแตรอบ
กอนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
รวม 7 คู)
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 10 จากกรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต
- ป 1987 (พ.ศ.2530) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 14 จากกรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย
- ป 1988 (พ.ศ.2531) กีฬาโอลิมปก จากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
- ป 1989 (พ.ศ.2532) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 15 จากกรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย
- ป 1990 (พ.ศ.2533) ฟุตบอลโลก รอบสุดทาย จากประเทศอิตาลี
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 11 จากกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน
- ป 1991 (พ.ศ.2534) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 16 จากกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
- ป 1992 (พ.ศ.2535) กีฬาโอลิมปก จากเมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน
- ป 1993 (พ.ศ.2536) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17 จากประเทศสิงคโปร
- ป 1994 (พ.ศ.2537) ฟุตบอลโลก รอบสุดทาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา (ครบ
ทั้ง 64 คู)
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 12 จากเมืองฮิโรชิมา
ประเทศญี่ปุน
- ป 1995 (พ.ศ.2538) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 18 จากจังหวัดเชียงใหม
- ป 1996 (พ.ศ.2539) กีฬาโอลิมปก จากเมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ป 1997 (พ.ศ.2540) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 19 จากกรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย
- ป 1998 (พ.ศ.2541) ฟุตบอลโลก รอบสุดทาย จากประเทศฝรั่งเศส (ครบทั้ง
64 คู)
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพมหานคร
- ป 1999 (พ.ศ.2542) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 20 จากประเทศบรูไน
- ป 2000 (พ.ศ.2543) กีฬาโอลิมปก จากเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
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- ป 2001 (พ.ศ.2544) กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 21 จากกรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย
หมายเหตุ ป 1980 ไมไดทําการถายทอดสดกีฬาโอลิมปกจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เนือ่ ง
จากประเทศไทยไมไดสงนักกีฬาเขารวมทําการแขงขัน
นอกจากนี้โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ยังไดทําการถายทอดสดฟุตบอล
เอฟ.เอ.คัพของอังกฤษ ตั้งแตรอบกอนรองชนะเลิศ ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ รวมปละ 7 นัด โดย
หมุนเวียนกันออกอากาศตามชองตางๆ ทําการถายทอดอยูประมาณ 4-5 ป โดยการซื้อลิขสิทธิ์ปล ะ
ประมาณ 1 ลานบาท แตหลังจากที่เริ่มมีเคเบิลทีวี ในประเทศไทย ไอบีซี (IBC) (บริษทั อินเตอร
เนชั่นแนล บรอสคาสติ้ง จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปนหนึ่งในสถานีเคเบิลทีวไี ดประมูลลิขสิทธิ์แขงกับ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯ โดยราคาเริ่มตนที่ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษไดตั้งไวเพียงแค 1.5 ลาน
บาท แตไอบีซีจายเงินคาลิขสิทธิไ์ ปในครั้งนั้นถึง 7 ลานบาทเพื่อชวงชิงสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอล
เอฟ.เอ.คัพใหสมาชิกเคเบิลทีวีของตนไดรับชม ซึ่งการถายทอดในครั้งนั้นไมไดอํานวยประโยชนให
แกผูชมอยางกวางขวางเหมือนทุกครั้ง และคาดวาในครั้งนั้นไอบีซีก็ไดผลตอบแทนไมคุมกับการลง
ทุนที่ไดจายไป (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและที่ปรึกษากีฬา โทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
จากการแยงชิงกันประมูลลิขสิทธิถ์ ายทอดสดฟุตบอลเอฟ.เอ.คัพ จากประเทศอังกฤษ เปน
จุดเริ่มตนที่แสดงใหเห็นวาเมื่อใดก็ตามที่มีการแยงชิงประมูลคาลิขสิทธิ์ ราคาคาลิขสิทธิ์ที่สถานีโทร
ทัศนในประเทศไทยจะตองจายไปนั้นมีแนวโนมที่สูงมากขึ้น และเปนสาเหตุทที่ ําใหโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการรวมตัวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตามโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯในยุคนี้เริ่มเห็นไดชัดเจนวามีคาใชจายในเรื่อง
ของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการแสวงหาผลประโยชนตอบแทนในเชิงธุรกิจจึงเริม่ กอตัวอยางเห็น
ไดชัด ซึ่งบทบาทดังกลาวถือเปนเรื่องใหมของผูบริหารโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่
ตองอาศัยความรูในเรื่องระบบธุรกิจและการตลาดเขามาใช ดวยเหตุนี้ขอบเขตหนาที่ขององคกรสื่อ
แหงนี้จึงอํานวยประโยชนใหแกประชาชนและสังคมไทยไมเพียงแคถายทอดเหตุการณตางๆที่สําคัญ
แตการตอบสนองความบันเทิงทางดานกีฬาเปนบทบาทใหมที่เพิ่มขึน้
ดังจะเห็นไดจากเอกสารที่
พลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญไดกลาวถึงประโยชนจากการที่มีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ในยุคนี้วามี 4 ประการดวยกันคือ
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1. แสดงถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจกันระหวางสถานีโทรทัศนทุกชอง รวมทั้ง
ความรวมมือระดับบุคลากรของแตละสถานี
2. ลดคาใชจายในการซื้อรายการตางประเทศ เชน รายการมวย และรายการ
ฟุตบอลของแตละสถานี โดยไมตองไปแขงขันกันประมูลจากตางประเทศ แต
ผลัดกันซื้อรายการตามความยุติธรรม
3. รายการในประเทศที่เคยแขงขันกันทําก็หมดไป ถารายการใดที่โทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจไมไดเปนผูจัดทํา
ก็แบงใหแตละสถานีตามลําดับดวยความ
ยุติธรรม
4. งานที่มีความสําคัญระดับประเทศ เชน การแขงขันกีฬาระหวางชาติ หรือพระ
ราชพิธีที่สําคัญ ตองใชเครือ่ งมือ และเจาหนาที่เปนจํานวนมาก เมื่อรวมกันทํา
แลว
ผลประโยชนที่ไดมาก็มีการแบงปนรายไดใหแตละสถานีดวยความ
ยุติธรรม (สัมภาษณ พลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญ, อดีตผูอํานวยการสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7, 30 กันยายน 2543)
บทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจทีม่ ีตอการประสานผลประโยชนในเรื่องลิขสิทธิ์ รวม
ทั้งการถายทอดรายการกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชนถือวามีสวนสําคัญทีช่ วยกระตุนใหชาว
ไทยติดตามการแขงขันกีฬาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการถายทอดสดรายการกีฬาทางโทรทัศนนั้นเปนรูป
แบบรายการประเภทหนึ่งในปจจุบันที่มีการพัฒนาและการแขงขันกันสูง ดวยเหตุผลที่กีฬาเปนสิ่งที่
สรางความเราใจใหกับผูชมไดตลอดเวลาทีอ่ ยูในระหวางการแขงขัน
ถาพิจารณาถึงเหตุผลทีส่ ถานีโทรทัศนตา งๆตองมารวมตัวกันเปนโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทยเพื่อทําการถายทอดสดการแขงขันกีฬาสําคัญๆดังที่กลาวมาแลวขางตน กลาว
ไดวาเปนเพราะราคาคาลิขสิทธิ์รายการกีฬาสําคัญๆ นัน้ สูงขึ้นทุกป และถาปลอยใหมีการแขงขันกัน
เองระหวางสถานีโทรทัศนแตละชองในการแยงชิงกันเสนอราคาเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดแลว ลิขสิทธิ์
กีฬาแตละรายการก็จะอยูในอัตราที่แพง และทําใหประเทศชาติตองสูญเสียเงินตราตางประเทศเปน
จํานวนมากในการซื้อลิขสิทธิ์
แมวาการรวมตัวกันเปนโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะสรางประโยชนมากมาย ในแงของการ
นํารายการกีฬาตางประเทศมาใหผูชมในประเทศไทยไดรับชมโดยที่ประเทศชาติไมสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศมากจนเกินไป
นอกจากนี้การถายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธตี างๆก็สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ที่ทําการถายทอดไดอยางทั่วถึง เนื่องจากมีจํานวนอุปกรณที่นํามารวมมือกันดําเนิน
การถายทอดเปนจํานวนมาก แตอีกมุมหนึ่งแลวโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจก็มีจุดดอยอันเกิดจาก
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การออกอากาศพรอมกันทุกสถานี
ตองการรับชมรายการเหลานั้น

ซึ่งในบางครั้งถือไดวาเปนการปดกั้นทางเลือกของผูชมที่ไม

นอกจากนี้การถายทอดสดการแขงขันกีฬาก็มักจะมีโฆษณาสอดแทรกอยูในระหวางเวลาที่
กําลังทําการแขงขันอยูเปนจํานวนมาก จนทําใหไดรับการขนานนามจากสื่อมวลชนวาเปน “โฆษณา
บาเลือด” แทบทุกครั้ง ซึ่งการที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจมีความจําเปนตองนําคาโฆษณามาชด
เชยกับเงินที่เสียไปเปนคาลิขสิทธิ์ แลกกับการใชเวลาขณะที่กฬี ากําลังทําการแขงขันอยูนั้นมาตัด
แทรกโฆษณา ก็ทําใหหลายๆ ครั้งถูกตําหนิจากผูชม ซึ่งพ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยาไดกลาวถึง
ความจําเปนในการโฆษณาในระหวางการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกวา "ขณะนี้ขาดทุนทุก
เกมสเลย ทั้งซีเกมส เอเชีย่ นเกมส และโอลิมปกเกมสก็ขาดทุน มีก็แตฟุตบอลโลกที่กําไร เพราะ
งั้นฟุตบอลโลกอันนี้จะเปนตัวเดียวที่จะมาเฉลี่ยอีก 3 ตัว
จะสังเกตไดวา โอลิมปกเกมส
เอเชี่ยนเกมส ผมจะไมคอยโดนดาเทาไหรเรื่องโฆษณา แตถาฟุตบอลโลกเมื่อไหรละก็อวมอรทัย
เพราะอะไร เพราะเอเชี่ยนเกมส โอลิมปกเกมส ซีเกมส โฆษณาขายไมคอยได เพราะงั้นออกไป
คนไมสังเกตดวยซ้ําวามีโฆษณา แตพอฟุตบอลโลกผมขายได ก็ตอ งเอากําไรตรงนี้ อันนี้คือผลเสีย
สิ่งที่ประชาชนจะเสียเปรียบ" (สัมภาษณ ภราดร เล็กประเสริฐ, กรรมการผูจัดการ บริษทั เซอรราวด
จํากัด, 25 พฤษภาคม 2543)
อยางไรก็ตาม โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็พยายามหาวิธีแกไขมาตลอด
เชน การนําภาพการแขงขันมาแบงใสจอเล็กทางมุมบนของจอในขณะที่กําลังทําการโฆษณาเพื่อให
ผูชมไดเห็นการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง และลาสุดโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยอยู
ในระหวางศึกษาถึงการนําเทคโนโลยีลาสุดของการโฆษณาที่เรียกวา “Visual Signage Insert” ที่
สามารถนําเครื่องหมายการคาของสินคาตางๆทีต่ องการโฆษณาขึ้นมาซอนกับภาพการแขงขันโดย
ไมบดบังเหตุการณในสนามแขงขัน ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาปญหาที่ไดรับการตําหนิวาเอาเปรียบผู
ชมอันเนื่องจากการมีโฆษณามากเกินไป
ภาพรวมของยุคนี้จะเห็นวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเริ่มมีการแสวงหา
รายไดในเชิงธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ แตผลประโยชนที่เกิดขึ้นก็ทาํ ใหองคกรสื่อแหงนี้ตองจํายอมรับ
ฟงคําตําหนิจากผูชมที่ถูกโฆษณารบกวนในระหวางทีม่ ีการถายทอดสดรายการตางๆ รวมทั้งตองหา
วิธลี ดแรงกดดันอันเกิดจากความไมพอใจของประชาชนดวยการนําเทคนิควิธีสมัยใหมเขามาใชเพื่อ
ใหโฆษณาที่มงุ หวังรายไดเขาสูองคกรไมเปนการกระทบกระเทือนหรือสรางความรําคาญใหแกผทู ี่
รับชมมากจนเกินไป
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ยุคแหงการเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ (พ.ศ.2536-)
การดําเนินการถายทอดสดการแขงขันกีฬารายการตางๆ ในยุคแรกนั้น โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย เพียงแตทําการรับสัญญาณซึ่งสถานีแมขายในประเทศเจาภาพจัดการ
แขงขันสงสัญญาณขึ้นดาวเทียมมาทําการเผยแพรสัญญาณตอใหผูชมในประเทศไทยไดัรับชม
จนกระทั่งถึงป 1993 (พ.ศ.2536) โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ก็เพิ่มบท
บาทสําคัญ อันเปนการเขาสูยุคใหมของการถายทอดสดการแขงขันกีฬาจากตางประเทศ โดยการ
สงเจาหนาที่จากสถานีโทรทัศนที่เปนสมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทั้ง 4
ชอง และอุปกรณถายทอดโทรทัศนซึ่งใชจากสถานีโทรทัศนชอง 5 เปนหลัก ไปรวมดําเนินการ
ถายทอดสดเพื่อชวยเหลือประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17
โดยไดสงรถถายทอดสดเคลื่อนที่จากประเทศไทยไปสิงคโปร จํานวน 2 คัน เพื่อชวยทําการ
ถายทอดสดการแขงขันเซปคตะกรอ และมวยสากล และในครั้งนัน้ สถานีโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย ชอง 11 ก็ไดสงรถถายทอดสดเคลื่อนที่ไปชวยทําการถายทอดกีฬายิมนาสติกดวย
นอกเหนือจากเปนการใหความรวมมือกับประเทศเจาภาพในการดําเนินการถายทอดกีฬา
รายการสําคัญแลว สาเหตุสําคัญทีท่ าํ ใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ตองตัดสินใจ
สงเจาหนาที่และอุปกรณไปชวยในครั้งนัน้
ก็เนื่องจากสิงคโปรเจาภาพไมมีอุปกรณที่เพียงพอใน
การถายทอดกีฬาครบทุกชนิด และไดตัดการถายทอดกีฬาเซปคตะกรอ มวยและยิมนาสติกออก
จากโปรแกรมการถายทอดสด ซึ่งกีฬาทั้ง 3 ชนิดดังกลาว เปนกีฬาที่ไดรับความสนใจจากผูชม
ชาวไทยเปนพิเศษ ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตองตัดสินใจสงอุปกรณและ
เจาหนาที่ไปทําการถายทอดสดเอง
ป 1994 (พ.ศ.2537) การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมา
ประเทศญี่ปุน โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ซึ่งไดัรับประสบการณความสําเร็จจาก
การไปชวยทําการถายทอดกีฬาซีเกมส ที่ประเทศสิงคโปร ไดจัดสงเจาหนาที่และอุปกรณไปดําเนิน
การถายทอดสดจากตางประเทศเปนครั้งแรกของการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส โดยไดสงรถถาย
ทอดสดเคลื่อนที่ของสถานีโทรทัศนชอง 5 พรอมดวยเจาหนาที่จากทุกชองที่เปนสมาชิกไปชวยทํา
การถายทอดสดการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ ดวยเหตุผลที่คลายกับการสงชุดถายทอดไปกีฬาซี
เกมสที่สิงคโปรกอนหนานี้ คือ สถานีโทรทัศนเอ็นเอชเค (NHK) ของญี่ปุน ซึ่งเปนแมขายในการถาย
ทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสทฮี่ ิโรชิมาไมไดทําการถายทอดสดกีฬาเซปคตะกรอ ทําใหไทยซึ่งมีประชา
ชนใหความสนใจกีฬาชนิดนี้มากเปนพิเศษ ตองดําเนินการถายทอดสดเอง
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ในปเดียวกันนั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดทําการถายทอดสดฟุตบอล
โลก รอบสุดทาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา (World Cup 1994) โดยทําการถายทอดสดครบทั้ง
64 คูที่มีการแขงขันเปนครั้งแรก โดยคูแขงขันทีท่ ําการแขงขันในเวลาเดียวกัน โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจก็จัดใหออกอากาศพรอมกันถึง 2 สถานี เหตุการณครั้งนั้นมีความสําคัญและนาสนใจคือ
เปนครั้งแรกทีโ่ ทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทําการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก
ครบทุกคู และประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลก ทีส่ ามารถทําการถายทอดสดไดครบ เนื่องจาก
สถานีโทรทัศนในประเทศอืน่ ๆ สถานีที่ไดรับลิขสิทธิ์ในการถายทอดสามารถออกอากาศไดเฉพาะ
สถานีของตนเองเพียง 1 คูในชวงเวลาเดียว แตการที่สถานีโทรทัศนในประเทศไทย รวมตัวกันเปน
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ ทําใหสามารถแยกออกอากาศคูแขงขันที่ทําการแขงขันในเวลาเดียวกัน
ไปตามชองตางๆ พรอมกันได (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและที่
ปรึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
อยางไรก็ตามในยุคนี้นอกจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะตองออกไปตางประเทศเพื่อ
ดําเนินการถายทอดการแขงขันกลับมาใหชาวไทยไดรบั ชมแลว บทบาทการถายทอดสดกีฬาระดับ
นานาชาติที่จดั ขึ้นในประเทศไทย โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯก็ยังคงทําหนาที่เชนเดิม คือป 1995
(พ.ศ.2538) ไดถายทอดสดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 13 จากจังหวัดเชียงใหม ซี่งโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนแมขายทําการถายทอดสดเพื่อสงสัญญาณภาพขึ้นดาว
เทียมใหแกประเทศสมาชิกกีฬาซีเกมสทกุ ประเทศไดรบั สัญญาณไปแพรภาพในประเทศของตน
นอกเหนือจากการความรวมมือกันระหวาง 4 สถานีซึ่งเปนสมาชิกของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยคือ สถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7 และ 9 ตามปกติแลว การถายทอดสด
กีฬาซีเกมสครั้งที่ 18 จากจังหวัดเชียงใหมในครั้งนั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจมีเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ไมเพียงพอที่จะทําการถายทอดสดใหครบทุกชนิดกีฬาได จึงเปดโอกาสใหสถานีโทรทัศน
แหงประเทศไทยชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งไมไดเปนสมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะ-
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กิจเขามารวมดําเนินการถายทอดดวย* โดยนอกจากการสงเครื่องมือและเจาหนาที่มาชวยดําเนิน
การถายทอดแลว สถานีโทรทัศนชอง 11 ยังไดรวมลงทุนเปนตัวเงินกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
และไดมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสถานีโทรทัศนชอง 11 ทําการโฆษณาสินคาของผู
อุปถัมภรายการเปนกรณีพิเศษ อันจะทําใหสถานีโทรทัศนชอง 11 ไดรับสวนแบงรายไดจากการ
ดําเนินการถายทอดสดการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งนี้เหมือนเชนสถานีโทรทัศนทเี่ ปนสมาชิกของ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจทั้ง 4 ชอง
การดําเนินการถายทอดสดในครั้งนั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดสราง
ปรากฏการณสําคัญขึ้นคือ เปนการถายทอดสดกีฬาซีเกมสที่ถายทอดกีฬามากชนิดที่สุดตั้งแตเคย
จัดการแขงขันมา โดยโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจของประเทศไทย สามารถทําการถายทอดสดครบ
ทุกชนิดกีฬาที่มีการจัดการแขงขัน และที่สําคัญกวานั้น ยังสามารถใหบริการแกสถานีโทรทัศน
ประเทศตางๆ
โดยที่สถานีโทรทัศนเหลานั้นสามารถรับสัญญาณที่แตกตางจากสัญญาณที่ออก
อากาศสดในประเทศเจาภาพไดเปนครั้งแรกอีกดวย
ป 1997 (พ.ศ.2540) โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดสงเจาหนาที่และ
อุปกรณไปดําเนินการถายทอดสดจากตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง ในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 19
จากกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยนอกเหนือจากการถายทอดสดที่แพรภาพสัญญาณจาก
สถานีแมขายในอินโดนีเซียสงมาใหเพื่อออกอากาศแลว
ยังไดชวยเหลือสถานีแมขายในการ
ถายทอดสดกีฬาเซปคตะกรอดวยเหตุผลเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในซีเกมส ครั้งที่ 17 ที่สงิ คโปร
และเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 12 ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน
*

ปจจุบันสถานีโทรทัศนสว นกลางของไทยมีทั้งหมด 6 สถานี แตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยมีสมาชิกเพียง 4 สถานี เนื่องจากมีเงื่อนไขสําคัญคือ ตองเปนสถานีโทรทัศนที่
สามารถมีโฆษณาได และตองเปนสถานีโทรทัศนทสี่ ามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการไดในทันที
รวมทั้งตองเปนสถานีที่มีเครือขายครอบคลุมทัว่ ประเทศ เงื่อนไขเหลานี้ทําใหสถานีโทรทัศน 2
สถานีคือ สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 และสถานีโทรทัศนไอทีวียังไมสามารถเขารวม
เปนสมาชิกได เนื่องจากชอง 11 ขาดคุณสมบัติเพราะเปนสถานีทกี่ ฎหมายไดกําหนดไววาหามมิให
มีการโฆษณา และการที่เปนสถานีของทางราชการอยางเต็มตัว ทําใหมีขีดจํากัดในเรื่องงบประมาณ
ที่ตองมีการจัดสรรลวงหนา
เปนเหตุใหไมสามารถจัดหางบประมาณมาดําเนินการไดในทันทีที่
ตองการ สวนไอทีวีนั้นคุณสมบัติที่ยังไมครบถวนก็คอื จํานวนสถานีที่จะทําใหการออกอากาศครอบ
คลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศนั้นยังมีไมครบสมบูรณ
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ป 1998 (พ.ศ.2541) โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดดําเนินการถายทอด
สดฟุตบอลโลกรอบสุดทาย จากประเทศฝรั่งเศส (World Cup 1998)
ซึ่งนับเปนครัง้ ที่สองที่
ประเทศไทย สามารถถายทอดสดไดครบทั้ง 64 คูที่ทําการแขงขัน และถือวาเปนประเทศเดียวใน
โลกที่ถายทอดไดครบ
ตารางที่ 1 ผังการออกอากาศการถายทอดสดฟุตบอลโลก 1998 โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย
คูที่ วันที่ถายทอดสด เวลาในไทย
คูแขงขัน
สถานีที่ถายทอด
1 พุธ 10 มิ.ย.
22.30 น.
บราซิล-สก็อตแลนด
5
2 พุธ 10 มิ.ย.
02.00 น.
โมร็อกโก-นอรเวย
5
3 พฤหัส 11 มิ.ย.
22.30 น.
อิตาลี-ชิลี
7
4 พฤหัส 11 มิ.ย.
02.00 น.
แคเมอรูน-ออสเตรีย
7
5 ศุกร 12 มิ.ย.
19.30 น.
ปารากวัย-บัลแกเรีย
9
6 ศุกร 12 มิ.ย.
22.30 น.
ซาอุดิอาระเบีย-เดนมารก
9
7 ศุกร 12 มิ.ย.
02.00 น.
ฝรั่งเศส-แอฟริกาใต
9
8 เสาร 13 มิ.ย.
19.30 น.
สเปน-ไนจีเรีย
3
9 เสาร 13 มิ.ย.
22.30 น.
เกาหลีใต-เม็กซิโก
3
10 เสาร 13 มิ.ย.
02.00 น.
เนเธอรแลนด-เบลเยี่ยม
3
11 อาทิตย 14 มิ.ย.
19.30 น.
อารเยนตินา-ญี่ปุน
5
12 อาทิตย 14 มิ.ย.
22.30 น.
ยูโกสลาเวีย-อิหราน
5
13 อาทิตย 14 มิ.ย.
02.00 น.
จาเมกา-โครเอเซีย
5
14 จันทร 15 มิ.ย.
19.30 น.
อังกฤษ-ตูนิเซีย
7
15 จันทร 15 มิ.ย.
22.30 น.
โรมาเนีย-โคลัมเบีย
7
16 จันทร 15 มิ.ย.
02.00 น.
เยอรมนี-สหรัฐอเมริกา
7
17 อังคาร 16 มิ.ย.
22.30 น.
สก็อตแลนด-นอรเวย
9
18 อังคาร 16 มิ.ย.
02.00 น.
บราซิล-โมร็อกโก
9
19 พุธ 17 มิ.ย.
22.30 น.
ชิล-ี ออสเตรีย
3
20 พุธ 17 มิ.ย.
02.00 น.
อิตาลี-แคเมอรูน
3
21 พฤหัส 18 มิ.ย.
22.30 น.
แอฟริกาใต-เดนมารก
5
22 พฤหัส 18 มิ.ย.
02.00 น.
ฝรั่งเศส-ซาอุดิอาระเบีย
5
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คูที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

วันที่ถายทอดสด
ศุกร 19 มิ.ย.
ศุกร 19 มิ.ย.
เสาร 20 มิ.ย.
เสาร 20 มิ.ย.
เสาร 20 มิ.ย.
อาทิตย 21 มิ.ย.
อาทิตย 21 มิ.ย.
อาทิตย 21 มิ.ย.
จันทร 22 มิ.ย.
จันทร 22 มิ.ย.
อังคาร 23 มิ.ย.
อังคาร 23 มิ.ย.
อังคาร 23 มิ.ย.
อังคาร 23 มิ.ย.
พุธ 24 มิ.ย.
พุธ 24 มิ.ย.
พุธ 24 มิ.ย.
พุธ 24 มิ.ย.
พฤหัส 25 มิ.ย.
พฤหัส 25 มิ.ย.
พฤหัส 25 มิ.ย.
พฤหัส 25 มิ.ย.
ศุกร 26 มิ.ย.
ศุกร 26 มิ.ย.
ศุกร 26 มิ.ย.
ศุกร 26 มิ.ย.
เสาร 27 มิ.ย.
เสาร 27 มิ.ย.

เวลาในไทย
22.30 น.
02.00 น.
19.30 น.
22.30 น.
02.00 น.
19.30 น.
22.30 น.
02.00 น.
22.30 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.00 น.
02.00 น.
21.30 น.
02.00 น.

คูแขงขัน
ไนจีเรีย-บัลแกเรีย
สเปน-ปารากวัย
ญี่ปุน-โครเอเซีย
เบลเยี่ยม-เม็กซิโก
เนเธอรแลนด-เกาหลีใต
เยอรมนี-ยูโกสลาเวีย
อารเยนตินา-จาเมกา
สหรัฐอเมริกา-อิหราน
โคลัมเบีย-ตูนเิ ซีย
โรมาเนีย-อังกฤษ
อิตาลี-ออสเตรีย
สก็อตแลนด-โมร็อกโก
ชิล-ี แคเมอรูน
บราซิล-นอรเวย
ฝรั่งเศส-เดนมารก
สเปน-บัลแกเรีย
แอฟริกาใต-ซาอุดิอาระเบีย
ไนจีเรีย-ปารากวัย
เบลเยี่ยม-เกาหลีใต
เยอรมนี-อิหราน
เนเธอรแลนด-เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา-ยูโกสลาเวีย
ญี่ปุน-จาเมกา
โรมาเนีย-ตูนิเซีย
อารเยนตินา-โครเอเซีย
โคลัมเบีย-อังกฤษ
อิตาลี-นอรเวย
บราซิล-ชิลี

สถานีที่ถายทอด
7
7
9
9
9
3
3
3
5
5
7
7
9
9
3
3
5
5
7
7
9
9
3
3
5
5
7
7
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คูที่ วันที่ถายทอดสด เวลาในไทย
51 อาทิตย 28 มิ.ย.
21.30 น.
52 อาทิตย 28 มิ.ย.
02.00 น.
53 จันทร 29 มิ.ย.
21.30 น.
54 จันทร 29 มิ.ย.
02.00 น.
55 อังคาร 30 มิ.ย.
21.30 น.
56 อังคาร 30 มิ.ย.
02.00 น.
57 ศุกร 3 ก.ค.
21.30 น.
58 ศุกร 3 ก.ค.
02.00 น.
59 เสาร 4 ก.ค.
21.30 น.
60 เสาร 4 ก.ค.
02.00 น.
61 อังคาร 7 ก.ค.
02.00 น.
62 พุธ 8 ก.ค.
02.00 น.
63 เสาร 11 ก.ค.
02.00 น.
64 อาทิตย 12 ก.ค.
02.00 น.
ที่มา : ไกดบุกฟุตบอลโลก 98

คูแขงขัน
ฝรั่งเศส-ปารากวัย
ไนจีเรีย-เดนมารก
เยอรมนี-เม็กซิโก
เนเธอรแลนด-ยูโกสลาเวีย
โรมาเนีย-โครเอเซีย
อารเยนตินา-อังกฤษ
อิตาลี-ฝรั่งเศส
บราซิล-เดนมารก
เนเธอรแลนด-อารเยนตินา
เยอรมนี-โครเอเซีย
บราซิล-เนเธอรแลนด
ฝรั่งเศส-โครเอเซีย
เนเธอรแลนด-โครเอเซีย
ฝรั่งเศส-บราซิล

สถานีที่ถายทอด
9
9
3
3
5
5
7
7
9
9
3
5
7
9

ยุคการกาวสูม ืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาในการแขงขันระดับนานาชาติ
(พ.ศ.2541-)
ในปลายป พ.ศ.2541 โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ซึ่งประสบความสําเร็จและไดัรับ
ประสบการณจากการถายทอดสดกีฬารายการตางๆ ไดแสดงศักยภาพครั้งสําคัญที่สุดในประวัติ
ศาสตรของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยคือ การไดรับวาจางจากสภาโอลิมปกแหง
เอเซีย (OLYMPIC COUCIL OF ASIA) และคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่
13 ใหเปนแมขายในการสงสัญญาณภาพการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในประเทศ
ไทยระหวางวันที่ 9-20 ธันวาคม 2541 ใหแกประเทศตางๆ ที่ซื้อลิขสิทธิ์ในการถายทอด โดย
สภาโอลิมปกแหงเอเซียและคณะกรรมการจัดการแขงขันเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ไดวาจางโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเปนเงินจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐหรือคิดเปนเงินไทยในขณะ
นั้น 287 ลานบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลารสหรัฐเทากับ 28.7 บาท) (สัมภาษณ สันติภาพ
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เตชะวนิช, เหรัญญิกสภาโอลิมปกแหงเอเซีย, 30 ตุลาคม 2542) และเนื่องจากการแขงขันในครัง้ นั้น
มีกีฬาและเหตุการณที่ตองดําเนินการถายทอดถึง 29 ชนิด อันประกอบดวย
1. พิธีเปดและปดการแขงขัน (OPENING & CLOSING CEREMONIES)
2. ยิงธนู (ARCHERY)
3. กรีฑา (ATHLETICS)
4. แบดมินตัน (BADMINTON)
5. เบสบอล (BASEBALL)
6. บาสเกตบอล (BASKETBALL)
7. วอลเลยบอลชายหาด (BEACH VOLLEYBALL)
8. บิลเลียดและสนุกเกอร (BILLIARD & SNOOKER)
9. โบวลิ่ง (BOWLING)
10. มวยสากล (BOXING)
11. จักรยาน (CYCLING)
12. ขี่มา (EQUESTRIAN)
13. ฟุตบอล (FOOTBALL)
14. ยิมนาสติกส (GYMNASTICS)
15. แฮนดบอล (HANDBALL)
16. ฮ็อคกี้ (HOCKEY)
17. ยูโด (JUDO)
18. คาราเตโด (KARATEDO)
19. รักบี้ฟุตบอล (RUGBY FOOTBALL)
20. เซปคตะกรอ (SEPAK TAKRAW)
21. ซอฟทบอล (SOFTBALL)
22. วายน้ํา (กระโดดน้ํา, โปโลน้ํา และระบําใตน้ํา) (SWIMMING (DIVING, WATER
POLO & SYNCHRONIZED SWIMMING)
23. เทเบิลเทนนิส (TABLE TENNIS)
24. เทควันโด (TAEKWANDO)
25. เทนนิส (TENNIS)
26. วอลเลยบอล (VOLLEYBALL)
27. มวยปล้ํา (WRESTLING)
28. ยกน้ําหนัก (WEIGHTLIFTING)
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29. วูซู (WUSHU)
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตองมีภารกิจผลิตสัญญาณภาพการแขงขันกีฬา
ทั้ง 29 ชนิดนี้ รวมเปนเวลาถึง 1,450 ชั่วโมง และในจํานวนนี้ตอ งผลิตเพื่อออกอากาศในประเทศ
ไทยถึง 230 ชั่วโมง ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตองใชบุคลากร เครื่องมือและ
อุปกรณในการดําเนินการถายทอดสดเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย จึงไดเชิญชวนใหสถานีโทรทัศนที่ไมไดเปนสมาชิกอีก 3 สถานีคือ สถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ สถานีโทรทัศนไอทีวี และสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวียูบีซี
ชวยจัดสงเจาหนาที่และเครือ่ งมืออุปกรณตางๆ มารวมกันถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13
นี้ โดยแตละสถานีไดจัดสงรถถายทอดสดเคลื่อนที่และกลองสําหรับการถายทอดมารวมกันดังนี้คือ
- สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สงรถถายทอดเคลื่อนทีม่ า 3 คันและกลองอีก 18 กลอง
- สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สงรถถายทอดเคลื่อนที่มา 3 คัน
และกลองอีก
18 กลอง
- สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 สงรถถายทอดเคลื่อนที่มา 2 คัน
และกลองอีก
12 กลอง
- สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. สงรถถายทอดเคลื่อนทีม่ า 2 คัน และกลองอีก 9 กลอง
- สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ สงรถถายทอดเคลือ่ นที่มา
2 คัน และกลองอีก 12 กลอง
- สถานีโทรทัศนไอทีวี สงรถถายทอดเคลื่อนที่มา 1 คัน และกลองอีก 6 กลอง
- สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี ยูบีซี สงรถถายทอดเคลื่อนที่มา 1 คันและกลองอีก 4 กลอง
นอกจากนี้ ยังมีรถถายทอดและกลองที่เชามาจากเอกชนอีกจํานวนหนึ่งคือ รถถายทอด
เคลื่อนที่จากบริษัทเจเอสแอล จํากัด จํานวน 1 คันและกลองอีก 6 กลอง รถถายทอดเคลื่อนที่จาก
บริษัท หัตถกร จํากัด 1 คันและกลองอีก 6 กลอง รถถายทอดเคลื่อนที่จากบริษัท ซูม จํากัด 1 คัน
และกลองอีก 6 กลอง
ไมเพียงแตอุปกรณตางๆ จากสถานีโทรทัศนทั้ง 7 แหงนี้เทานั้น ยังมีการเชาอุปกรณถาย
ทอดสดซึ่งไมมีในประเทศไทย โดยไดเชาอุปกรณพิเศษตางๆ ดังนีค้ ือ
- อุปกรณการทําภาพชา (SUPER SLOW MOTION)
- กลองถายภาพใตน้ํา (UNDER WATER CAMERA)
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-

กลองบันทึกภาพขนาดจิ๋ว (MINI CAMERA)
เลนซซูมพิเศษสําหรับการถายภาพระยะไกล (SUPER ZOOM)
กลองบันทึกภาพไรสาย (RADIO CAMERA)
กลองบันทึกภาพบนรางไฟฟา (RAIL CAMERA)
กลองบันทึกภาพบนราง (TRACKING CAMERA)
กลองบันทึกภาพกระโดดน้ํา (DRIVING CAMERA)

คุณลักษณะพิเศษของอุปกรณเหลานี้ และการนําเอาใชกับการถายทอดกีฬาชนิดตางๆ มี
ดังนี้คือ
- อุปกรณการทําภาพชา (SUPER SLOW MOTION) เปนอุปกรณในการทําภาพชาที่มี
คุณสมบัตติ างจากอุปกรณที่ทําภาพชาแบบธรรมดาที่มกี ันอยูคือ ใหความคมชัดและ
ความละเอียดของภาพไดอยางชัดเจนแมในขณะที่กําลังเลนภาพในความเร็วที่ชากวา
ปกติ
- กลองถายภาพใตน้ํา (UNDER WATER CAMERA) เปนกลองที่ใชจับภาพใตน้ําเพื่อ
บันทึกภาพขณะที่นักวายน้าํ กําลังกลับตัวเมื่อถึงขอบสระแตละขาง และใชในการบันทึก
ภาพการแขงขันระบําใตน้ํา นอกจากนี้ยังใชสําหรับบันทึกภาพใตน้ําของการแขงขัน
โปโลน้ําเพื่อดูการฟาลวของนักกีฬาขณะทําการแขงขัน
- กลองบันทึกภาพขนาดจิ๋ว (MINI CAMERA) เปนกลองบันทึกภาพขนาดเล็กมากที่ใช
ติดตั้งในจุดทีไ่ มสามารถจะมีชางกลองประจําอยูได เชน แปนกระโดดไกล เสากระโดด
สูงของการแขงขันกรีฑา ขอบเน็ตของการแขงขันวอลเลยบอล ในตาขายประตูของ
การแขงขันฟุตบอลและในหลุมของการแขงขันสนุกเกอร เปนตน
- เลนสซูมพิเศษสําหรับการถายภาพระยะไกล (SUPER ZOOM) เปนเลนสซึ่งใชจับ
ภาพระยะไกล ซึ่งใหภาพที่มีกําลังขยายจากระยะไกลไดมากถึง 70 เทา ในขณะที่
เลนสซูมของกลองปกติที่ใชกันอยู มีกําลังขยายจากระยะไกลไดเพียง 14 ถึง 20 เทา
เทานั้น
- กลองบันทึกภาพไรสาย (RADIO CAMERA) เปนกลองบันทึกภาพที่ไมไดสงสัญญาณ
ภาพผานสายสัญญาณไปยังหองสงหรือรถถายทอด
แตใชวธิ ีสง สัญญาณภาพผาน
สัญญาณวิทยุ มีขอดีคือชางกลองสามารถเดินไปไดทุกที่ตามสะดวกโดยไมตองมีคน
คอยลากสายให กีฬาใชถายทอดก็มีอาทิ การแขงขันวิง่ มาราธอน ซึ่งสามารถวางกลอง
ไวบนรถที่ติดตามนักวิ่งไปไดตลอดทาง

41
- กลองบันทึกภาพบนรางไฟฟา (RAIL CAMERA) เปนกลองบันทึกภาพที่วางอยูบนราง
และใชมอเตอรในการบังคับใหกลองวิ่งไปตามรางเพื่อบันทึกภาพการแขงขันที่
เคลื่อนไหวตอเนื่องเปนแนวขนานไปกับตัวรางเชนการแขงขันวิ่ง 100 ม. หรือการ
แขงขันวายน้าํ เปนตน
- กลองบันทึกภาพบนราง (TRACKING CAMERA) มีลักษณะคลายกลองบันทึกภาพ
บนรางไฟฟา แตเปนวิ่งไปตามราง (DOLLY) ไปดวยแรงคน ใชสําหรับการถายทอด
การแขงขันวายน้ํา เปนตน
- กลองบันทึกภาพกระโดดน้ํา (DRIVING CAMERA) ใชสําหรับการบันทึกภาพการแขง
ขันกีฬาที่เปนแนวดิ่ง เชนการแขงขันกระโดดน้ํา เปนตน โดยกลองบันทึกภาพที่ไม
ตองใชชางกลอง
จะเคลื่อนที่จากทีส่ ูงลงมาดานลางดวยความเร็วที่สัมพันธกบั การ
กระโดดน้ําของนักกีฬา
นอกจากนี้ ยังไดเชาเครื่องบันทึกเทปภาพอีกประมาณ 200 เครื่อง และกลองถายทอด
โทรทัศนขนาดใหญอีก 8 กลอง มาสมทบกับอุปกรณที่มีอยูแลว แตอุปกรณที่จัดหามานั้นก็ยังถือวา
ไมเพียงพอ นายภราเดช เล็กประเสริฐ กลาวถึงอุปกรณที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจรวบรวมมา
จากแตละสถานีนั้น ถือวาเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยีอยูในระดับมาตรฐานนานาชาติซึ่งไมนอยหนา
ชาติอื่น สวนอุปกรณที่ไมมีและจําเปนตองเชามานั้น เปนเพียงอุปกรณพิเศษซึ่งไมไดใชกันในยาม
ปกติ (สัมภาษณ ภราเดช เล็กประเสริฐ, กรรมการผูจัดการ บริษทั หัตถกร จํากัด, 25 พฤษภาคม
2543)
ไมเพียงแตในการถายทอดจะมีการเชาอุปกรณพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถายทอดให
สูงขึ้นแลว การปฏิบัติงานในครั้งนี้ยังมีการวาจางวิศวกรชาวตางชาติอีก 8 คนเพื่อเขามาชวยดูแล
อุปกรณพิเศษที่บุคลากรของไทยยังไมคุนเคย
นอกจากนี้ยังไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานการ
ถายทอดสดกีฬาชนิดตางๆ จากตางประเทศ ซึ่งถือเปนครั้งแรกทีโ่ ทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย ไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมงาน (ASIAN GAMES BROADCASTER
MANUAL,มปป.: 2) โดยชวยทําหนาทีฝ่ ก อบรมบุคลากรของสถานีโทรทัศนตางๆ ของไทยลวงหนา
ซึ่งเปนการชวยเตรียมความพรอมใหเกิดขึ้นในการทํางานครั้งนี้
คณะผูเชี่ยวชาญทางดานการถายทอดสดกีฬาที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
เชิญมาเปนผูใหการอบรมแกบุคลากรที่จะตองปฏิบตั ิงานถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13
ประกอบดวย

42
- Dr. Claus Beissner จากสถานีโทรทัศน ARD ประเทศเยอรมนี เปนหัวหนาคณะ
- Mr. Kalevi Uusivori และ Mr. Timo Huovinen จากสถานีโทรทัศน Finish Tevevision
ประเทศฟนแลนด เปนผูใหการอบรมสําหรับการถายทอดกรีฑา
- Mr. Odd Kadefoss, Mr. Morten Buer และ Mrs Karen Marie Ellefsen จาก
สถานีโทรทัศน Norwegian Television ประเทศนอรเวย เปนผูใหการอบรมสําหรับการ
ถายทอดยิมนาสติก
- Mr. Oyvind Lund จากนอรเวยเชนกัน เปนผูใหการอบรมสําหรับการถายทอดกีฬา
อื่นๆ ที่บุคลากรของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยยังขาดความชํานาญ
- Ms. Jackie Chan จากสิงคโปร ทําหนาที่ดูแลการผลิตรายการสรุปผลการแขงขัน
ประจําวัน (90 minutes daily highlights)
ในการดําเนินการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสในครั้งนั้น กลาวไดวา โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชนในการนําขาวสารสาระบันเทิงไปสูชาวไทย
อยางสมบูรณ นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหแกสถานีโทรทัศนจากชาติตา งๆ ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์
การถายทอดสดกีฬารายการนี้
ที่ไดเขามาตั้งสํานักงานชั่วคราวในศูนยปฏิบัติการถายทอดสด
(International Broadcasting Center หรือ IBC) เพื่อทําการรับสัญญาณตอจากโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยไปผลิตรายการเพื่อออกอากาศในประเทศตางๆ อีกดวย
สําหรับประเทศที่เขามาตั้งสํานักงานชั่วคราวในศูนยปฏิบัติการถายทอดสดประกอบดวย
สถานีโทรทัศนของประเทศตางๆ ดังนี้คือ
-

สถานีโทรทัศน NHK, TBS และ TV Tokyo จากประเทศญี่ปุน
สถานีโทรทัศน KBS, MBC และ SBS จากประเทศเกาหลีใต
สถานีโทรทัศน CCTV จากประเทศจีน
สถานีโทรทัศน Wharf จากฮองกง
สถานีโทรทัศน STMB จากประเทศมาเลเซีย
สถานีโทรทัศน RTB จากประเทศบรูไน
สถานีโทรทัศน Vintage จากประเทศฟลปิ ปนส
สถานีโทรทัศน IRIB จากประเทศอิหราน
สถานีโทรทัศน TTV และ CTS จากไตหวัน
สถานีโทรทัศน TV12 จากประเทศสิงคโปร
สถานีโทรทัศน ESPN จากสํานักงานใหญประจําภูมิภาคในสิงคโปร
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- สถานีโทรทัศน Nimbus จากประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ ยังมีสถานีโทรทัศนจากประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ แตไมไดตั้งสํานักงานชั่วคราว เพียง
แตรับสัญญาณตอจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจไปเทานั้น อาทิ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร โอ
มาน กัมพูชา เวียดนาม พมา และคาซัคสถาน และยังมีสถานีโทรทัศนที่ไมไดซอื้ ลิขสิทธิ์การถาย
ทอดสด แตทําการบันทึกภาพการแขงขันเปนรายการขาว อาทิ สถานีโทรทัศน TVRI และ RCTI
จากอินโดนีเซีย สถานีโทรทัศน RTM จากมาเลเซีย และสถานีโทรทัศน PBC จากประเทศปากี
สถาน ฯลฯ
อยางไรก็ตามภายหลังการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสสนิ้ สุดลง ดวยการทํางานที่ประสบผล
สําเร็จอันเนื่องมาจากการเตรียมการเปนอยางดีทั้งทางดานอุปกรณและการเตรียมบุคลากร ทําให
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ไดรับการชื่นชมจากองคกรสื่อระดับนานาชาติวา
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทํางานที่ทา ทายความสามารถครั้งใหญที่สุดเทาทีเ่ คยมี
มาในประวัติศาสตรวงการโทรทัศนในประเทศไทย (IT IS FOR TV POOL OF THAILAND THE
BIGGEST CHALLENGE EVER IN THE TV-HISTORY OF THIS KINGDOM.) (ibid., p.1)
ความสําเร็จในการดําเนินงานดังกลาว ถือไดวาเปนการประสานความรวมมือในการทํางาน
เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติของบรรดาพนักงาน เจาหนาที่สถานีโทรทัศนชองตางๆ และภาคเอก
ชน โดยแสดงออกใหเห็นถึงความสามัคคี และสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานทีท่ ุมเทใน
การทํางานรวมกัน รวมทั้งสามารถแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากแต
เดิมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการ
ดําเนินการถายทอดสดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 กําหนดใหมีการถายทอดกีฬาเพียง
22 ชนิด จากจํานวนที่มีการแขงขันกันรวม 29 ชนิด แตตอมาไดมีการรองขอจากประเทศตางๆ ที่
ซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดสดใหเพิ่มชนิดกีฬาที่ทําการถายทอด
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยจึงตองตอบสนองดวยการถายทอดสดกีฬาเพิ่มเติมจนครบ 29 ชนิด
จุดเดนของการดําเนินการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสในครั้งนั้นก็คือมีการเพิ่มจํานวน
กลองสําหรับการถายทอดสดมากกวาทีใ่ ชตามปกติอีกเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดคุณภาพของ
ภาพที่ออกมาในระดับมาตรฐานนานาชาติ เชน จากเดิมการถายทอดการแขงขันฟุตบอลภายใน
ประเทศที่สถานีโทรทัศนของไทยแตละแหงเคยปฏิบตั จิ ะใชกลองประมาณ 4 กลอง
(สัมภาษณ
วิศษิ ฐ ดนัยพิริยะ, ผูกํากับรายการสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7, 28 มิถุนายน 2543) แตใน
กีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 การถายทอดในรอบแรก ไดเพิ่มกลองถายทอดแตละสนามเปนจํานวน
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ทั้งหมด 8 กลอง และในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีการใชกลองสําหรับถายทอดสดเพิ่ม
เปน 10 กลอง นอกจากนี้ยังมีการนํากลองขนาดจิ๋ว (MINI CAM) มาติดตั้งที่เสาประตูฟตุ บอลทั้ง 2
ขาง เพื่อเพิ่มมุมภาพของการถายทอดใหมากยิ่งขึ้นดวย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนกลองที่ใชถายทอดกีฬาปกติกับถายทอดกีฬาเอเชี่ยนเกมส
ครั้งที่ 13
ชนิดกีฬา
จํานวนกลองที่ใชปกติ จํานวนกลองที่ใชในเอเชีย่ นเกมส ครั้งที่ 13
พิธีเปดและปดการแขงขัน
6-8
21
กรีฑา
4-6
21
แบดมินตัน
4
6
บาสเกตบอล
5
6
บิลเลียดและสนุกเกอร
4
6
มวย
4
7
จักรยาน
4
7
ขี่มา
4
6
ฟนดาบ
3
4
ฟุตบอล
6
13
ยิมนาสติก
4-6
21
ฮ็อคกี้
4
7
ยูโด
4
4
คาราเต
4
4
รักบี้
4
8
เซปคตะกรอ
4
6
วายน้ํา-กระโดดน้ํา
4
15
เทเบิลเทนนิส
4
5
เทควันโด
4
4
เทนนิส
4
6
วอลเลยบอล
4
6
ยกน้ําหนัก
4
6
ขอมูล : ASIAN GAMES BROADCASTER MANUAL
และจากการสัมภาษณนายวิศษิ ฐ ดนัยพิริยะ
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สําหรับกระบวนการในการทํางานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่เปนการ
รวมตัวกันของบุคลากรของแตละสถานี ทั้งในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 หรือแมกระทั่ง
ในทุกๆรายการ จะมีการมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยดูจากความเหมาะสมของ
อุปกรณและความถนัดที่บุคลากรของแตละสถานีมีอยู และเฉลี่ยงานโดยแบงความยากงายของการ
ดําเนินงานใหเทาๆ กัน เชน สถานีโทรทัศนสีชอง 7 ซึ่งไดรับมอบหมายใหถายทอดสดพิธีเปดและ
ปดการแขงขัน
ก็เพราะมีความถนัดและมีประสบการณจากการถายทอดสดพิธีเปดและปดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติมาหลายครั้ง และยังทําการถายทอดงานประกวดและงานมอบรางวัลตางๆ มา
อยางสม่ําเสมอ ในสวนความสัมพันธของบุคลากรที่มาทํางานดวยกันก็ถือวาเปนไปดวยความสมัคร
สมานสามัคคี นายภราดร เล็กประเสริฐ ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ใกลชิดกับผูปฏิบตั ิงานมีความคิดเห็นวา
“แมจะเปนบุคลากรที่มาจากตางสถานีและเปนคูแขงขันกันอยูในที แตบุคลากรเหลานี้ตางก็ถอ ยที
ถอยอาศัยกัน ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผในการทํางานเปนอยางดี ไมมีลักษณะกีดกัน กลั่นแกลง และ
บุคลากรเหลานี้ ตางก็พยายามศึกษาเครื่องมืออุปกรณใหมๆ ที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยจัดหามาเพื่อใชกับงานนี้กอนจะถึงเวลาทํางานจริงกันอยางขมักเขมน”
นอกจากนี้นายภราดรยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา “คนไทยนั้นเวลาปกติจะชอบทะเลาะ
กันเอง แตเมื่อถึงเวลาทําศึกสงครามก็จะชวยเหลือกันเต็มที่ เชนเดียวกับการทํางานถายทอดสด
กีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งนี้ (ครั้งที่ 13) จะเห็นลักษณะของการรวมมือกันอยางดี เชน การถายทอด
สดการวิ่งมาราธอน ซึ่งตองใชรถถายทอดสดเคลื่อนทีถ่ ึง 20 คันในเวลาเดียวกัน บุคลากรจากทุก
สถานีซึ่งตองแบงความรับผิดชอบออกเปน 20 หนวย ตางก็ประสานงานกันอยางดีจนบรรลุภารกิจ
สมตามที่วางแผนกันไว”(สัมภาษณ ภราดร เล็กประเสริฐ, กรรมการผูจัดการ บริษัท เซอรราวด
จํากัด, 25 พฤษภาคม 2543)
จุดเดนอันเปนประโยชนกบั ผูชมที่บคุ ลากรของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจไดแสดงใหเห็นก็
คือ บุคลากรจากทุกสถานีจะพยายามทํางานแขงขันกันในที เพื่อไมใหผลงานที่ออกมาดอยหรือ
นอยหนากวาสถานีอื่น ความรักศักดิ์ศรีองคกรที่ตนสังกัด ทําใหผูไดรับประโยชนคือผูชมซึ่งจะได
รับชมผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แตจุดดอยของบุคลากรที่มารวมปฏิบัติงานกับโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยในความคิดเห็นของผูวิจัย ในฐานะทีค่ ลุกคลีกับหนวยงานแหงนี้มาเปน
เวลานานเห็นวามีบุคลากรจํานวนไมนอยยังมีจุดออนในเรื่องของภาษาอังกฤษและแสดงลักษณะ
ของการอวดวารูแลวในระหวางที่เขารับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญตางชาติ ซึ่งเขามาใหการอบรม
กอนหนาจะถึงวันดําเนินงานจริง ซึ่งจุดนี้อาจจะทําใหไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

46
แตอยางไรก็ตามผลงานที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยผลิตออกมาในระหวาง
การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญตางชาติที่เขามาชวยฝกอบรมและดูแลระหวางการ
ปฏิบัติงานจริงตางพึงพอใจ และในสวนของเจาหนาที่สถานีโทรทัศนตางชาติซึ่งรับสัญญาณถาย
ทอดออกไปนั้น ก็ไมมีเสียงตําหนิแตอยางใด และมักจะไดยินคําชมวา การถายทอดสดเอเชี่ยน
เกมสของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในครั้งนี้ ไดสรางผลงานระดับมาตรฐานโลกที่
เจาภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งตอๆ ไปจะตองหนักใจในการที่จะทําใหไดทัดเทียมกับเอเชี่ยนเกมส
ครั้งที่ 13 นี้
ผลของการดําเนินการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 มีจํานวนกีฬาทีท่ ําการถาย
ทอดสดมากที่สุด และการถายทอดสดกีฬาแตละชนิด โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ไดบริการถายทอดสัญญาณมากกวา 1 ชองสัญญาณ เพื่อใหประเทศตางๆ ไดเลือกนําไปออก
อากาศนอกเหนือจากสัญญาณที่เผยแพรในประเทศแมขาย ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้ ทําให
แตละวันตองเผยแพรสัญญาณการแขงขันเปนจํานวนมาก โดยในวันที่มีการผลิตสัญญาณมากที่สุด
นั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดทําการแพรภาพสัญญาณการถายทอดสดใหใช
บริการมากถึง 35 ชองสัญญาณดวยกัน และการไมจํากัดในเรื่องการใหบริการสัญญาณการถายทอด
สด จึงทําใหประเทศตางๆ ที่ซื้อลิขสิทธิถ์ ายทอดสดในครั้งนี้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมากขึ้น เพราะเปนการดําเนินการครั้งแรกของการถายทอด
สดกีฬาในทวีปเอเซียที่สามารถใหบริการไดในลักษณะเชนนี้
ความสําเร็จดังกลาวจึงทําใหใน
ระหวางการประชุมสหภาพการกระจายเสียงแหงเอเซีย (ASIAN BROADCASTING UNION หรือ
ABU) ที่ซิดนีย ประเทศออสเตรเลียไดมีการกลาวยกยองถึงผลงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยในครั้งนีว้ า บางชนิดกีฬาสามารถทําการถายทอดสดไดดีกวากีฬาโอลิมปกครั้งที่
ผานมา (Furlong, Patrick, 1999 : p1-3)
นอกจากนี้ความสําเร็จดังกลาวสื่อมวลชนไทยยังไดสะทอนใหเห็นความคิดเห็นของที่
ปรึกษาชาวตางชาติที่เขามาชวยในการดําเนินการถายทอด ดังเชน “อณิมาน” คอลัมนิสตนติ ยสาร
มติชนสุดสัปดาหไดวิเคราะหในบทความเรื่อง “ควันหลง อชก. จอแกว พลิกโฉมโทรทัศนไทย ?” วา
“ความสําเร็จประการหนึ่งของการเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 หรือ
“บางกอกเกมส” ของเมืองไทยนั้น ปฏิเสธไมไดเลยวามาจากผลงานการถายทอดสดโทรทัศนและ
การผลิตรายการโทรทัศนของทุกฝายในวงการโทรทัศนไทย ภายใตการนําของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย หรือ “ทีวพี ูล” ซึ่งระดมสรรพกําลังสรางผลงานชิน้ เอกดังกลาวขึ้นมา
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แบบเกินคาดหมายยิ่งนัก
ความสําเร็จของแมขายการถายทอดสดและผลิตรายการโทรทัศนของ
“ทีวีพูล” จากมหกรรมกีฬาอยาง “บางกอกเกมส” นั้นกลายเปนผลงานมหัศจรรยเหลือเชื่อของหลาย
ฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะจากบรรดาสถานีโทรทัศนชั้นนําของทวีปเอเซีย ที่เปนผูซื้อลิขสิทธิ์ถาย
ทอดสด เปนครั้งแรกในประวัตศิ าสตรของวงการโทรทัศนเอเซีย และประวัตศิ าสตรของเอเชี่ยนเกมส
รายการนี้ แมวาจะมีความขลุกขลัก จะมีสารพันปญหาดานตางๆในเบื้องตนกันพอสมควร แตในที่
สุด “ทีวีพูล” อันหมายถึงวงการโทรทัศนไทยโดยรวมทั้งหมด ก็สรางปรากฏการณเหลือเชื่อใหเกิด
ขึ้นจนเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ
คําชมของ “อีเอสพีเอ็น” แหงสหรัฐอเมริกา ที่ซื้อลิขสิทธิ์แบบเปยทวี ีกับ “เอ็นเอชเค” แหง
ญี่ปุนที่เปนผูซ ื้อรายใหญที่สุดนั้น ยอมมิใชเปนคําชมตามปกติธรรมดา หรือตามมารยาทแตประการ
ใดและทุกฝายในวงการโทรทัศนเอเซียยอมตระหนักถึงคุณคาของคําชมดังกลาวไดเปนอยางดีวามี
คุณคาและมีความหมายมากแคไหน ?? เคลาส ไบสเนอร ผูเชี่ยวชาญโทรทัศนจากเยอรมันที่ไดรับ
การยกยองจากประสบการณของการถายทอดสดหรือการทํางานดานกีฬาจอแกวระดับอินเตอรมา
อยางยาวนานกวา 35 ป ซึ่งมีฐานะเปนทีป่ รึกษาของ “ทีวีพูล” ในเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 นั้น ยอมรับ
เชนเดียวกันวา
ไมนาเชื่อและเหลือเชื่อกับมาตรฐานผลงานของการผลิตรายการและการทํางาน
ตางๆของ อชก. จอแกวคราวนี้ “ไทยมีขอ จํากัดในงานนี้ อยางนอย 3 กรณีที่สําคัญมากคือ เวลาที่
จํากัดมาก งบประมาณที่นอยมาก และสุดทายคืออุปกรณและเครื่องมือมีนอยมาก หากเปรียบเทียบ
กับเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ที่มีขนาดใหญกวาโอลิมปกเกมสฤดูรอนครั้งสุดทายที่แอตแลนตา” ไบส
เนอรบอกวา “บางกอกเกมส” นั้นมีชนิดกีฬา มีรายการแขงขัน และมีสนามแขงขันมากมายเหลือ
หลายมากกวา “แอตแลนตาเกมส” เกือบเทาตัว ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันบอกวาไมนาเชื่อวาผลงาน
อชก.จอแกวคราวนี้ จะออกมาในระดับมาตรฐานดีอยางนาพอใจ โดยเฉพาะคุณภาพของคนทํางาน
ในวงการโทรทัศนไทย ที่มปี ระสบการณในการทํางานระดับนี้นอยมาก แตกลับมีขีดความสามารถ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตัวเองไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะกระบวนการจัดการและการบริหารอุปกรณ
เครื่องมือ รวมทั้งรถถายทอดสด ฯลฯ ที่สามารถใชงานไดอยางมีปริมาณ มีคุณภาพเกินความคาด
หมายแบบไมนาเชื่อ!! มีเรื่องเลาขาน มีตํานานและมีเบื้องหลังมากมายนัก จากการถายทอดสดและ
การทํางานทุกกระบวนการของอชก.จอแกวครั้งนี้ แตสิ่งที่ไบสเนอรยอมรับก็คือ เบื้องหลังของงานนี้
กวา 90 % นั้นเปนฝมือ เปนผลงานของคนในวงการโทรทัศนลวนๆอยางแทจริง ไมวาจะเปนคน
ไทยจากสถานีโทรทัศนตางๆ หรือคนไทยจากบริษัทเอกชนที่เขารวมเสริมทีมงานก็ตาม
“พวกเรา....ที่ปรึกษาจากตางประเทศ ลงมือทํางานกันเองนอยมาก แมวาในบางชนิดกีฬา
เราตองคอยดูแลหรือกํากับตลอดเวลาก็ตาม
แตทีมงานคนไทยก็ไมไดทําใหเราตองลงมือเองแต
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อยางใด มีเพียงคําแนะนําหรือคําปรึกษาตางๆ เทานั้นเอง ที่เราตองคอยปอนใหพวกเขาเหลานั้น
พวกเขาเหมือนนักศึกษาทีใ่ ฝหาคําตอบ ตองการความรูตลอดเวลาจริงๆ” ไบสเนอรยอมรับวา ภาพ
รวมหรือผลงานโดยทั่วไปของ อชก. จอแกวนั้น อยูในระดับสากลแบบไมดอยกวาการถายทอดสด
กีฬารายการใดๆ เลยแมแตนอย ผลงานของบางชนิดกีฬานั้น โดดเดนเกินความคาดหมาย ทีมงาน
บางทีม ทํางานและมีผลงานดีวันดีคืน ราวกับเปนคนละทีมในแตละวันทํางานทีผ่ านไป จากประสบ
การณของไบสเนอรนั้น ผูเชี่ยวชาญจากเมืองฮัมบูรกบอกวา จุดออนของคนทํางานในวงการโทร
ทัศนไทยนั้นคือ ยังขาดทีมงานหรือคนทํางานเฉพาะดานอยางแทจริง อาจเปนเพราะเงื่อนไขการ
ทํางานที่ตองทําหลายดาน เพื่อความอยูรอดของตัวเอง เพื่อความอยูรอดขององคกรหรือสถานีตน
สังกัด ฯลฯ “วงการโทรทัศนระดับโลกทุกวันนี้ ตองการมืออาชีพเฉพาะดานในการทํางานมากขึ้น
กวาเดิมและกลายเปนเงื่อนไขสําคัญๆ ของแมขายโทรทัศนกีฬาระดับอินเตอร หรือระดับโลกไป
แลว”
คําวา “มืออาชีพ” ในความหมายของไบสเนอรก็คือ เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยตรง เชน
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญการถายทอดสด การผลิตรายการกีฬาแตละชนิดโดยตรง ไมใชมั่วไปหลาย
ชนิดกีฬา นอกจากนี้ยังหมายถึงความชํานาญเฉพาะดาน เชน การจัดผังรายการ การจัดคิวดาว
เทียม การจัดทํากราฟกและไฮไลต ฯลฯ ไบสเนอรผูมีประสบการณกับวงการโทรทัศนไทยหนแรก
เมื่อ 20 ปกอนคราวไทยจัดเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 8 เมือ่ พ.ศ.2521 และมีประสบการณในการรวมงาน
กับคนวงการโทรทัศนไทย โดยเฉพาะ “ทีวีพูล” อีกหลายหนนับแตบดั นั้นเปนตนมา บอกใบอีกระดับ
หนึ่งวาถึงเวลาที่วงการโทรทัศนไทยตองคิดการณไกล คิดการณใหญกันไดแลว โดยการยกระดับ
และพัฒนาตัวเองไปสูระดับสากลใหมากกวาที่เปนอยู “คนไทยตองพัฒนาตัวเองในการถายทอด
กีฬาที่ถนัดอยูแ ลวใหมากกวานี้ เชน มวย ฟุตบอล เซปคตะกรอ เพื่อใหไดมาตรฐานสากลอยาง
แทจริงในภูมิภาคนี้ใหเปนที่ยอมรับกันในระดับทวีปเอเซียใหได” ไบสเนอรบอกอีกวาทุกวันนีว้ งการ
โทรทัศนระดับโลกตองการ “มืออาชีพ” ในการทํางาน โดยเฉพาะดานโทรทัศนของวงการกีฬาระดับ
สากลรายการตางๆ โดยไมมีการยึดถือศักดิ์ศรีหรือความเปนชาตินยิ มอีกตอไปแลว “ญี่ปุน ซึ่งชาติ
นิยมมากที่สุดในโลกและในวงการโทรทัศนโลก ยังปรับตัวเองยอมรับเอามืออาชีพไปทําการถาย
ทอดสดโอลิมปกเกมสฤดูหนาว 1998 ทีเ่ มืองนาโกโนมากกวา 50 % ของจํานวนคนและจํานวนราย
การทั้งหมดแลว นี่คือคําตอบวาทําไมจึงตองเปนมืออาชีพใหได หากไมอยากลาหลังในวงการโทร
ทัศนยุคใหมตอ ไป”
ไบสเนอรยกตัวอยางของความเปน “มืออาชีพ” ของคนในวงการโทรทัศนไทย จากเอเชี่ยน
เกมสครั้งที่ 13 ที่ผานมาอยางเปนรูปธรรมวา ภาพรวมของรายการตางๆ ของอชก.จอแกวนั้น เปนที่
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ยอมรับของทุกชาติที่เกีย่ วของวา เปนแบบแผนสากลที่ยอมรับได ไมใชเปนแบบแผนหรือมีคุณภาพ
แบบไทยๆ แตอยางใด รายการหรือภาพที่สอถึงความเปนชาตินยิ มแบบไทยๆ จากอชก.จอแกว
คราวนี้มีนอยมาก นี่คือผลงานชิ้นเอกของวงการโทรทัศนไทย ที่ไมอายชาวโลกเลย...เด็ดขาด” (อณิ
มาน, “ควันหลง อชก. จอแกว พลิกโฉมโทรทัศนไทย ?”, 2541)
นอกจากเสียงชื่นชมความสําเร็จของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจที่สะทอนกลับมาจากตาง
ประเทศ ที่ปรึกษา และสือ่ มวลชนไทยและตางประเทศถึงความสามารถของผูปฏิบัติงานในการถาย
ทอดกีฬาในครั้งนั้นแลว ประโยชนที่ไดยังมิใชแคเพียงการสรางเสริมประสบการณใหผปู ฎิบัติงาน
ของสถานีแตละชองเพียงอยางเดียว
แตการถายทอดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสยังอํานวย
ประโยชนใหแกสถาบันการศึกษาทางนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนอีกดวย นายภราดร เล็ก
ประเสริฐไดเลาวา “การที่บคุ ลากรจากทุกสถานีรวมกันแลวยังไมเพียงพอ จึงเปนโอกาสที่ดีที่นิสิต
นักศึกษาทีท่ ําการศึกษาในคณะนิเทศศาสตร ไดมีโอกาสเขารวมปฏิบัติงานกับสถานีโทรทัศนชอง
ตางๆ โดยไดรับหนาที่เปนผูจดบันทึก ผูป ระสานงาน และผูสื่อขาว เปนตน ในบางสวนเชนในชุด
ถายทอดกีฬายูโด และมวยปล้ํา ที่ผมรับผิดชอบอยู ก็มีนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจํานวน 18 คน นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม 3 คน ไดเขารวมปฏิบัติงานถึงระดับ
เปนชางกลองในการถายทอดสดออกอากาศ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีสําหรับนิสิตนักศึกษาเหลานีจ้ ะได
เรียนรูจากการทํางานจริง นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนเทานั้น” (สัมภาษณ ภราดร เล็ก
ประเสริฐ, กรรมการผูจัดการ บริษัท เซอรราวด จํากัด, 25 พฤษภาคม 2543)
หลังจากกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 สิ้นสุดลง โอกาสสําคัญอันเปนผลพวงจากความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นก็คือ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดรับความไววางใจใหทําการถายทอดสด
การแขงขันกีฬาซีเกมส ครัง้ ที่ 20 ที่จัดขึน้ ณ กรุงบันดาร เสรี เบงกาวัน ประเทศบรูไน โดยในชวง
เตรียมการจัดการแขงขัน โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดรับแตงตั้งใหเปนทีป่ รึกษา
ในเรื่องการเตรียมการถายทอดสด และเมื่อมาถึงชวงการจัดการแขงขัน โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยก็ไดรับการวาจางจากคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 20 ใหเปนผู
วางแผน และจัดตารางการถายทอดสดการแขงขันรายการนี้ทั้งหมด
การดําเนินการในครั้งนั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ ไดสงอุปกรณถายทอดสดซึ่งประกอบ
ดวย รถถายทอดสดเคลื่อนที่จากสถานีโทรทัศนชอง 5 จํานวน 3 คัน สถานีโทรทัศนชอง 7 จํานวน
1 คัน เชาจากภาคเอกชนอีก 2 คัน (บริษัท เจเอสแอล จํากัด 1 คัน
และบริษัท หัตถกร จํากัด
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1 คัน) รถถายทอดเคลือ่ นที่จากประเทศไทยจํานวน 7 คัน พรอมดวยกลองถายทอดโทรทัศน
ประมาณ 50 กลอง และเจาหนาที่อีก 150 คน ไปรวมกันทํางานในครัง้ นี้
ในสวนของประเทศอื่นๆ นัน้ อินโดนีเซียไดรวมสงรถถายทอดเคลือ่ นที่จํานวน 2 คัน มาเล
เซียสงไปอีก 2 คัน และบรูไนอีก 2 คัน รวมเปนรถถายทอดทั้งหมดที่ใชในการดําเนินการถายทอด
สดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 20 จํานวน 13 คัน จากแผนการเดิมที่บรูไนตั้งใจจะถายทอดสดกีฬาเพียง 15
ชนิด แตดวยความรวมมือจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย และสถานีโทรทัศนจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ทําใหสามารถถายทอดสดกีฬาไดเพิ่มเปน 19 ชนิดดวยกัน
แมบรูไนจะเปนประเทศที่ไมมีประสบการณในการถายทอดสดกีฬา แตดวยการวางแผน
และการนําของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทําใหการถายทอดสดกีฬาซีเกมส ครั้ง
ที่ 20 ผานพนไปดวยความสําเร็จและไดรับความพึงพอใจจากประเทศตางๆ ที่รบั สัญญาณ และนับ
เปนอีกครั้งหนึ่งที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดแสดงใหเห็นความสามารถในการ
ถายทอดสดกีฬาใหประเทศตางๆ ในทวีปเอเซียไดประจักษและไดรับการยอมรับ รวมทั้งเปนการ
เพิ่มความเชื่อมั่นในผลงานของสถานีโทรทัศนจากประเทศไทยใหมีมากยิ่งขึ้น
แมวาการดําเนินการถายทอดใหกับประเทศตางๆ จะไดรับคําชม แตสําหรับผูชมในประเทศ
ไทย ปญหาการบรรยายกีฬาของผูบรรยายบางคนสรางความรูสึกสับสน หรือเสียความรูสึกจากการ
รับชม
นายธราวุธ นพจินดา ผูประกาศขาวกีฬาและผูบรรยายกีฬา สถานีโทรทัศนชอง 7 ซึ่งเคย
รวมงานเปนผูบ รรยายกีฬาใหกับโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
การพากยกีฬาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเมื่อตองระดมผูบรรยายกีฬาจากแต
ละชองมาชวยกันวา จะใชวิธีการคัดเลือกเอาผูที่เชี่ยวชาญการบรรยายกีฬาแตละสาขามารวมกัน
แลวแบงงานใหแตละคนบรรยายกีฬาตามที่ตนถนัด
เหมือนอยางเชนที่ใชในการแขงขันกีฬาเอ
เชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 แตหลังจากนั้น ในการไปบรรยายการแขงขันกีฬาซีเกมส ที่บรูไน และกีฬา
โอลิมปกเกมสจากซิดนีย โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย กลับไปใชวธิ ีการเดิมคือให
แตละชองสงรายชื่อผูบรรยายกีฬาของสถานีมาให ทําใหเกิดปญหาวา ผูบรรยายสวนใหญที่สง มา
ใหมีความถนัดในกีฬาบางประเภทซ้ําซอนกันมาก เชนกีฬาฟุตบอล และมวยเปนตน แตกฬี าบาง
ชนิดกลับหาผูม ีความถนัดไมได (สัมภาษณ ธราวุธ นพจินดา, ผูประกาศขาวกีฬาและผูบ รรยาย
กีฬา สถานีโทรทัศนชอง 7, 12 ตุลาคม 2543)
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ปญหาที่เกิดขึน้ นี้ จึงเห็นวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ควรจะมีการเชิญผู
เชี่ยวชาญกีฬาแตละชนิดมารวมเปนผูบรรยายรวมดวย เพราะในประเทศไทย มีกีฬาหลายชนิดที่
ไมมีผูบรรยายอาชีพคนใดถนัดอยูอีกมาก จําเปนจะตองผูมีความรูในกีฬาชนิดนั้นๆ อยางแทจริง
เชนอดีตนักกีฬา หรือผูบริหาร และเจาหนาที่จากสมาคมกีฬาตางๆ เหลานั้นมารวมเปนผูบรรยาย
นอกจากนี้ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ควรจะจัดใหมีการฝกอบรมผู
บรรยายกีฬาของไทย เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความสามารถในการบรรยายกีฬาใหไดมาตรฐานระดับ
เดียวกับมาตรฐานสากล เนื่องจากผูบรรยายกีฬาของไทยมักจะมีพื้นฐานมาจากการเปนผูสื่อขาว
กีฬามากอน และอาศัยประสบการณจากการเปนผูสื่อขาวมาทําหนาที่เปนผูบรรยายกีฬาตามชนิด
กีฬาที่เคยทําขาวมากอน ทําใหบางครั้งการทําหนาที่ผูบรรยายกีฬาเปนไปอยางไมสมบูรณ อาทิ
เชน การออกเสียง จังหวะในการพูด ตลอดจนบางครั้งมีการสอดแทรกทัศนคติ หรืออารมณของตน
เองไปในการบรรยายกีฬาดวย หากมีการอบรมผูบรรยายกีฬาอยางเปนรูปธรรม อาจจะชวยแก
ปญหาเหลานีใ้ หดีขึ้นได
ในฐานะที่ผูวิจยั เปนผูสื่อขาวกีฬา และไดเห็นการบรรยายของทีมบรรยายมาตลอด ผูวิจัยมี
ความเห็นเกี่ยวกับการบรรยายกีฬาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจวา สถานีโทรทัศนแตละชองมัก
จะเลือกผูบรรยายจากผูที่เห็นวามีความรูเกี่ยวกับกีฬาชนิดนั้นๆ แตบางครั้งบุคคลเหลานีข้ าดคุณ
สมบัติที่ดีของการเปนผูบรรยายทางโทรทัศน เชน ขาดทักษะในการพูดกับสาธารณชน การออก
เสียงตัวควบกล้ําไมชัดเจน บางครั้งไมรูจังหวะที่ควรจะพูดหรือควรจะปลอยใหผชู มไดฟงเสียงที่เกิด
ขึ้นจากเหตุการณตางๆ เชน การถายอดสดพิธีเปดการแขงขันกีฬาใหญๆ ประเทศเจาภาพมักจะ
คัดเลือกเอาการแสดงและดนตรีที่ไพเราะ และมีการสื่อความหมายตางๆ มาจัดแสดง แตผูบรรยาย
บางคนก็มักจะพูดสอดแทรกอยูตลอดเวลา ทําใหผูชมที่ตองการอรรถรสในการรับฟงเสียงดนตรีไม
สามารถจะทําได
นอกจากนี้ ผูบรรยายบางคนยังมักจะขาดการเตรียมตัวที่ดี มีอยูบอยครั้งที่ออกเสียงเรียก
ชื่อนักกีฬาตางชาติอยางผิดๆ ซึ่งเกิดขึน้ ไดทั้งจากการที่ไมถนัดในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ
ตามใบรายชื่อที่ไดรับมา หรือขาดการเตรียมตัวที่ดีทไี่ มมีการสอบถามการออกเสียงชื่อนักกีฬาตาง
ชาติจากเจาหนาที่ของทีมหรือตัวนักกีฬากอนหนาการแขงขันจะเริ่มขึ้น
ผูบรรยายกีฬาบางคน แมจะมีเขาใจในกติกาการแขงขันกีฬาชนิดที่บรรยายอยู แตการ
ขาดการเตรียมตัวที่ดี
ทําใหบางคนไมไดศึกษาระเบียบและระบบการจัดแขงขันกีฬารายการนั้น
ทําใหมีการบรรยายใหขอมูลผิดๆ แกผูชม ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับการแขงขันวายน้ําในกีฬาเอเชี่ยน
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เกมสครั้งที่ 12 ที่ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน ตามระเบียบการแขงขันซึ่งนอกเหนือจากมีการแขงขันรอบ
ชิงชนะเลิศสําหรับนักกีฬาทีเ่ ขารอบ 8 คนสุดทายแลว ยังไดจัดใหมีการแขงขันอีกกลุมหนึ่งสําหรับ
ผูที่ทําเวลาในรอบคัดเลือกไดอันดับ 9 ถึง 18 โดยเรียกวาเปนการแขงขัน FINAL B ซึ่งผูชนะการ
แขงขันรอบนี้ จะไมไดรับเหรียญรางวัลเหมือนผูชนะใน FINAL A แตผูบรรยายกีฬาของโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยคนหนึง่ ก็ประกาศผลการแขงขันวา นักกีฬาไทยซึ่งชนะใน
FINAL B ไดรับเหรียญทองจากการแขงขันวายน้ํารายการนี้ เปนเหตุใหเกิดความสับสนอยางมาก
เกิดขึ้นกับผูชมที่ไดรับชมการถายทอด กับขาวผลการแขงขันที่ออกมาตามสื่ออื่นๆ
ปญหาที่เกิดขึน้ กับผูบรรยายกีฬาของไทยอีกเรื่องหนึ่งคือ ผูบรรยายบางคนที่เอาใจชวยนัก
กีฬาของไทยมากเกินไป บางครั้งเมื่อประสบความผิดหวัง ก็ใชอารมณตัวเอง ตําหนินักกีฬาของ
ไทยที่กําลังทําการแขงขันออกอากาศใหผูชมฟง ซึ่งหากเปนผูบรรยายกีฬาที่ดี ก็ไมควรจะใสความ
รูสึกผิดหวังของตนเองไปปะปนกับการบรรยายกีฬาดวย
อยางไรก็ตามแมพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจะมีความกาว
หนา และยังมีบางแงมุมที่สะทอนใหเห็นความไมสมบูรณ แตสําหรับบทบาทอื่นๆ ซึ่งมีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนไปกวาภารกิจในการถายทอดสดงานพระราชพิธี รัฐพิธี การถายทอดสดกีฬาตางๆ ทั้ง
ภายในและตางประเทศก็คือการทําหนาที่เปนตัวแทนของสถานีโทรทัศนจากประเทศไทยในสหภาพ
การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแหงภาคพื้นเอเซียแปซิฟก (Asia Pacific Broadcasting Union หรือ
ABU) และไดรวมกิจกรรมตางๆ กับ ABU มาโดยตลอด เชน การสงนักรองเขาประกวดในรายการ
เพลงซึ่งสมาชิกของ ABU จัดขึ้น และการเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาบริหารของ ABU เปนตน
ซึ่งปจจุบัน ABU มีสมาชิกจากประเทศไทยอยู 2 หนวยงานคือ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย และสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11)
ปจจุบนั โครงสรางองคกรของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มีพล.ท.สุนทร
โสภณศิริ ดํารงตําแหนงประธาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2543 โดยมี น.ส.สมบัติ ภูอภิรมย เปน
เลขานุการ และมีที่ปรึกษา 3 ฝายคือ ที่ปรึกษาดานกีฬา และที่ปรึกษาดานเทคนิคอยูในความดูแล
ของ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา และที่ปรึกษาดานการเงิน คือ พ.อ.หญิงมารศรี วิรัชพันธุ
(สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและที่ปรึกษากีฬา โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543) โดยมีการจัดโครงสรางองคกรดังนี้
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รูปที่ 3 โครงสรางองคกรโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

คณะกรรมการ

ประธาน

ที่ปรึกษาดานเทคนิค

เลขานุการ

ที่ปรึกษาดานกีฬา

ที่ปรึกษาดานการเงิน

อยางไรก็ตามเมื่อยอนกลับไปศึกษาความเปนมาของคณะกรรมการบริหารโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยปรากฏวานับตัง้ แตเริ่มจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลในป พ.ศ.2511 มี
ประธานคณะกรรมการมาแลวรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งลวนแตเปนผูอ ํานวยการสถานีโทรทัศนกองทัพ
บกชอง 5 เขามาเปนผูแทนของสถานีที่รว มเปนกรรมการไดแก
- พลตรี ประสิทธิ์ ชื่นบุญ
พ.ศ.2511-2520
- พลตรี พงศ เภกะนันทน พ.ศ.2520-2521
(นายสุวรรณ เมตยานุวฒ
ั น รักษาการในระหวางตําแหนงวาง)
- พลตรี ทวี จันทราทิพย
พ.ศ.2521-2522
- พลตรี เฉลิม กรัณยวัฒน พ.ศ.2522-2526
- พลตรี ประทีป ชัยปาณี
พ.ศ.2626-2527
- พลโท จารุพันธ บูรณสงคราม พ.ศ.2531-2533
- พลเอก วิจิตร จุณภาต
พ.ศ.2533-2536
- พลเอก ยุทธนา คําดี
พ.ศ.2536-2537
- พลเอก อารียะ อุโฆษกิจ พ.ศ.2537-2538
- พลเอก แปง มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ.2538-2542
- พลโท สมพงษ ใหมวิจิตร พ.ศ.2542-2543
- พลโท สุนทร โสภณศิริ
พ.ศ.2543–ปจจุบัน
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สําหรับผูแทนจากสถานีตางๆ ที่เขารวมเปนกรรมการบริหารของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยนั้น ในสวนของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดแก นายนิรันดร วิจิตรานนท
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 ไดแกนางสุรางค เปรมปรีดิ์ สวนสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. นั้น
มีผูอํานวยการที่เขามารวมเปนกรรมการไดแก
-

นายสุวรรณ เมตยานุวัฒน
นายพัลลภ บัวสุวรรณ
นายสถาพร โฆษะจันทร
ม.ล.ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ
นายวินิจ บุญวิวัฒน
นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน

พ.ศ.2520-2533
พ.ศ.2533-2537
พ.ศ.2537-2538
พ.ศ.2538-2540
พ.ศ.2540-2542
พ.ศ.2542–ปจจุบัน

ในสวนของผูท ี่เปนเลขานุการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ในยุคแรกที่มี
พลตรีประสิทธิ์ ชื่นบุญเปนประธานไดแก ม.ร.ว.หญิงสุภินดา จักรพันธ จากนั้นตั้งแตป พ.ศ.25202527 ไดแก ม.ร.ว.หญิงราษี อมาตยกุล และตั้งแตป พ.ศ.2527 จนถึงปจจุบันไดแก น.ส.สมบัติ ภู
อภิรมย
ผลการประกอบการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยนัน้ พ.อ.นเรศ อิศราง
กูร ณ อยุธยาไดอธิบายวา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไมไดคดิ วาการดําเนินงาน
แตละครั้งมีผลกําไรหรือขาดทุนอยางไร แตจะใชวธิ ีปด บัญชีใหเทากับศูนย เงินที่เหลืออยูจากการ
ดําเนินการแตละครั้งก็จะแบงคืนใหแตละสถานีไปเปนคาเวลา (Air Time) ที่ใชออกอากาศ ซึ่งสถานี
ใดที่ไดเงินคืนไปคิดเปนมูลคามากกวาคาเวลาที่ใชไป ก็ถือวาไดกําไรไป แตถาสถานีใดไดเงินไปไม
คุมกับคาเวลาที่เสียไป ก็ถือวาขาดทุนไป เพราะคาเวลาของแตละสถานีนั้นมีมูลคาไมเทากัน
ตัวอยางผลการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ อาทิ การถายทอดสดการแขงขัน
ฟุตบอลโลก จากฝรั่งเศส ในป 1988 (พ.ศ.2541) โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดจาย
คาลิขสิทธิใหแก ABU ไปเกือบ 8 ลานบาท บวกรายจายตางๆ เชน คาดาวเทียม คาเบี้ยเลีย้ งเจา
หนาที่ คาผูบรรยายแลว รวมมีคาใชจายครั้งนั้นประมาณ 50 ลานบาท และสามารถขายโฆษณา
ไดทั้งหมดประมาณ 110 ลานบาท จึงมีเงินที่จะเหลือแบงคืนใหสถานีตางๆ รวม 60 ลานบาท
เฉลี่ยแลวไดเปนคาเวลาไปสถานีละ 15 ลานบาท
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อีกตัวอยางหนึ่งคือ การถายทอดสดการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่ซิดนีย
เมื่อป 2000
(พ.ศ.2543) โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจายเงินคาลิขสิทธิ์ไปประมาณ 9.6 ลาน
บาท บวกคาใชจายอื่นๆ แลวรวมเปนเงินคาใชจายประมาณ 40 ลานบาท สามารถขายโฆษณาได
ประมาณ 60 ลานบาท
เทากับวามีเงินเหลือแบงใหสถานีตางๆ รวม 20 ลานบาทหรือสถานีละ
5 ลานบาทเปนคาเวลา
ในระดับกีฬาเอเชี่ยนเกมสนนั้ ในการแขงขันกีฬาเอเชีย่ นเกมสครั้งที่ 13 เนื่องจากโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ทําหนาที่รับจางเปนผูดําเนินการเปนแมขายในการถายทอดสด
ปรากฏวาจากเงินคาจางที่ไดรับมาจากคณะกรรมการจัดการแขงขันรวม 287 ลานบาท เมื่อหักคา
ใชจายแลว เหลือเงินที่จะแบงใหสถานีตางๆ ที่มารวมงานกันรวม 7 สถานีเปนเงินเพียงประมาณ
30 ลานบาทเทานั้น
สําหรับการแขงขันซีเกมสนั้น มีเพียงครั้งเดียวคือการแขงขันที่เชียงใหมในป 2538 ที่โทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีเงินเหลือจากการดําเนินการ สวนการแขงขันครั้งอื่นๆ นั้น
ลวนแลวแตประสบปญหาการขายโฆษณาไดนอยกวาคาใชจาย เชน การแขงขันที่อินโดนีเซียในป
2540 และทีบ่ รูไนป 2542 แตละครั้งมีคาใชจายประมาณ 10 ลานบาท แตสามารถขายโฆษณาได
ครั้งละประมาณ 7 ลานบาทเทานั้น จึงเทากับวาแตละสถานีนอกจากจะไมไดเงินคาเวลาออกอากาศ
ที่เสียไปแลว ยังตองขาดทุนเปนรูปของตัวเงินอีกดวย (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา,
ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
จากบทบาทและผลงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตน
เห็นไดวาพัฒนาการและการเติบโตขององคกรสื่อแหงนี้มีลักษณะทีเ่ ปนพิเศษ
โดยเริ่มตั้งแตการ
ประสานความรวมมืออยางไมเปนทางการ จนกระทั่งปจจุบันโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยมีระบบการทํางานที่มีความชัดเจน เหตุที่เปนเชนนี้เปนเพราะความรวมมือของทั้งผูบริหาร และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทีต่ องการทําหนาที่เปนสื่อมวลชนในการนําเสนอขอมูลขาวสาร และความ
บันเทิงใหชาวไทยไดบริโภคกันอยางเสมอภาค

บทที่ 5
วิเคราะหศักยภาพและอุปสรรคของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ในบทที่ 4 ที่ผานมาไดแสดงใหเห็นถึงจุดกําเนิดของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยตลอดจนพัฒนาการในแตละยุคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากยุคแหงความรวมมือกัน
อยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดดานอุปกรณ มาสูยุคแหงการประสานความรวมมืออยาง
เปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณและงานรัฐพิธสี ําคัญของชาติ ไปสูยุคการขยายบทบาทสู
การถายทอดกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชน ซึง่ เปนหัวขอวิจยั หลักของงานวิจัยในครั้งนี้ จาก
นั้นก็เขาสูยุคของการเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ และตามมาดวยยุคการ
กาวสูการเปนผูเชี่ยวชาญในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาและวางแผนการถายทอดในการแขง
ขันระดับนานาชาติ
อยางไรก็ตามเพื่อใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับปจจัยในดานตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธกับอนาคตของหนวย
งานแหงนี้ ผูวิจัยจึงแบงเนื้อหาในบทที่ 5 ดังนี้คือ
5.1 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
5.2 ศักยภาพและอนาคตของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
พัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 5 ยุคคือ
ยุคที่ 1 ความรวมมืออยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดในดานอุปกรณ (พ.ศ.2509-)
ยุคที่ 2 การประสานความรวมมืออยางเปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณและ
งานรัฐพิธีสําคัญของชาติ (พ.ศ.2513-)
ยุคที่ 3 การขยายบทบาทสูการถายทอดกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชน (พ.ศ.2525-)
ยุคที่ 4 การเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ (พ.ศ.2536-)
ยุคที่ 5 การกาวสูมืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาในการแขงขันระดับนานา
ชาติ (พ.ศ.2541-)

57
จากการศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพบวาระบบกลไกเศรษฐกิจไดเริ่มมีอิทธิพล
ตอแบบแผนการปฏิบัติงานตั้งแตยุคที่ 3 เปนตนมา กลาวคือในยุคนี้คณะผูบริหารโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดเริ่มมีการนําวิธีการแสวงหารายไดจากการโฆษณาเขามาใช ซึ่งจาก
เดิมในยุคที่ 1 และ 2 การดําเนินงานของหนวยงานแหงนี้จะดําเนินภารกิจเพียงเพื่อใหขาวสาร
ความรู ในลักษณะของการถายทอดสดหรือเผยแพรเหตุการณสําคัญที่อยูในความสนใจของประชา
ชน โดยมิไดคํานึงถึงเรื่องผลกําไรแตอยางใด
อยางไรก็ตามแมวาในยุคที่ 3 จะถือเปนยุคเริ่มตนที่การโฆษณาสินคาเขามามีสวนสําคัญใน
การสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงาน และในระยะตอมาไดกลายเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยหาราย
ไดเขาสูสถานี แตการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็มิไดอยูบนพื้น
ฐานของการแสวงหากําไรเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพองคกร และการดําเนินงานที่อยูในรูปแบบ
ของการรวมกันดําเนินงานแบบ “เฉพาะกิจ” เปาหมายหลักในการทํางานจึงอยูที่ความตองการที่จะ
ทําใหการดําเนินงานหรือการถายทอดเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยเหตุนี้
การปฏิบัติงานตางๆ จึงคํานึงถึงผลของงานมากกวาคํานึงถึงผลกําไร
แตเมื่อมาถึงในยุคที่ 5 คือยุคการกาวสูมืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาใน
การแขงขันระดับนานาชาติ ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอยางหนึ่งก็คือคณะผูบริหารโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยตองมีความรูความเขาใจในเรื่องธุรกิจ และการตลาดมากขึ้น เพราะมิ
ฉะนั้นโอกาสที่จะขาดทุนจากการดําเนินงานก็อาจเกิดขึ้นได ในยุคนี้จึงถือไดวาปจจัยเศรษฐกิจได
เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยอยางเต็มรูปแบบ
กลาวคือผลงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดกลายเปนสินคาที่ตองตอบสนอง
ตอหลักอุปสงคและอุปทาน โดยในสวนของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯตองพยายามยกระดับคุณ
ภาพของงานใหเปนที่ยอมรับแกผูที่วาจางและตองสรางความพึงพอใจใหแกผูชม
ซึ่งถือวาเปนผู
บริโภคอันดับสุดทายใหมากที่สุด ซึ่งการกําหนดราคาในการวาจางดําเนินงาน ผูบริหารของโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็ตองคํานึงถึงความตองการซื้อของผูวาจาง รวมทั้งสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจ อันไดแก ผูแขงขันรายอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
แมวาพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะมีแนวโนมที่การดําเนินงานตองใหความ
สําคัญในดานเศรษฐกิจมากขึ้น แตทวาโดยภาพรวมกลไกทางดานเศรษฐกิจก็ยังมีอิทธิพลไมมาก
นัก เนื่องจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจไมไดอยูในฐานะเชนเดียวกับสถานีโทรทัศนชองอื่นๆ ถึงแม
วาสภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจจะเปนนิตบิ ุคคล แตหนวยงานแหงนี้ก็ไมตองมีการลงทุนใน
ดานของปจจัยการผลิต เพราะไมตองรับภาระในเรื่องการซื้ออุปกรณถายทอด ไมตองลงทุนขยาย
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สถานีถายทอดสัญญาณ ไมตองจางพนักงานประจํา ฯลฯ แตการดําเนินงานเปนไปในลักษณะความ
รวมมือกันของสถานีโทรทัศนชองตางๆ
ดวยเหตุนี้ความสามารถในการแสวงหากําไรจึงไมใช
ประเด็นสําคัญ
ประกอบกับสภาพการดําเนินงานของหนวยงานแหงนี้ในปจจุบันยังเปนการถาย
ทอดรายการหรือเหตุการณสําคัญที่ตอบสนองความสนใจใครรูของประชาชน (Public interest) ไม
ไดถายทอดรายการบันเทิง เชน ละครน้ําเนา หรือรายการที่ไมมีสาระ ฯลฯ จึงทําใหการควบคุมจาก
รัฐยังอยูในขั้นที่ไมเขมงวดกวดขันเหมือนกับการดําเนินงานของสถานีโทรทัศนทวั่ ๆ ไป ดวยเหตุนี้
การถายทอดรายการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจึงมุงหวังแคเพียงเมื่อถายทอด
หรือดําเนินงานไปแลวไมขาดทุนก็ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานแลว เงื่อนไขดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาการดําเนินงานของหนวยงานแหงนี้ไมไดถูกกดดันจากกลไกการตลาดมากนัก
อยางไรก็ตามแมวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจะไมไดดําเนินงานอยูบน
พื้นฐานของธุรกิจเปนสําคัญ แตบางครั้งมุมมองของผูชมที่ถูกโฆษณารบกวนในระหวางการถาย
ทอดรายการตางๆ ก็สรางความไมเขาใจในภารกิจของหนวยงานแหงนี้อยูบาง เพราะประชาชน
จํานวนไมนอยตางคิดวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยหวังผลประโยชนหรือหากําไร
จากการแสวงหาผูอุปถัมภรายการ ซึ่งปจจุบันภาพดังกลาวก็ยังคงเปนภาพที่สรางความเขาใจคลาด
เคลื่อนจากขอเท็จจริงที่ประชาชนมีตอภารกิจของหนวยงานแหงนี้ ทั้งๆ ที่เมื่อวิเคราะหผานแนวคิด
เศรษฐศาสตรการเมืองก็จะเห็นไดวาภาระหนาที่ของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
กลาวไดวายังคงใหความสําคัญและคํานึงถึงการถายทอดรายการที่ตอบสนองในดานอุดมการณทาง
การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองถือวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่เกี่ยว
ของกับโครงสรางสวนบน อันเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความคิด ความเชือ่ ของประชาชน มากกวาการให
ความสําคัญในเรื่องของการคํานึงถึงกําไร หรือเนนปจจัยในดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนโครงสรางสวนลาง
ตัวอยางที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรมก็คือการดําเนินงานถายทอดสดงานรัฐพิธีตางๆ หรืองานศาสน
พิธีที่สําคัญ ซึ่งการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในภาร
กิจสวนนี้ ทัง้ นี้ก็เพื่อสรางความเปนหนึง่ เดียวกันของคนในชาติ อันเปนอุดมการณสําคัญที่มีผลตอ
การดํารงอยูของรัฐประชาชาติ (Nation state)
เมื่อพิจารณาในดานความเปนนักวิชาชีพ (Professionalism) ก็จะเห็นไดวาคณะผูบริหาร
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดทําหนาที่โดยเขาใจบทบาทของหนวยงานแหงนี้เปน
อยางดี แมวาบางครั้งการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในยุคหลัง ผู
บริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องธุรกิจและการตลาดมากขึน้ ก็ตาม แตก็ไมไดสงผลตออุดม
การณวิชาชีพ (Occupational ideology) ที่หนวยงานแหงนี้ตองใหความสําคัญกับการใหความรู
ความบันเทิงที่มีประโยชนตอประชาชน
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เมื่อพิจารณาผานกรอบแนวคิดปจจัยที่มผี ลกระทบตอองคกรสื่อของแมคเควลล ก็จะเห็นได
วาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไดรับผลกระทบจากองคประกอบภายในขององคกร ทั้ง 3
ระบบยอยกลาวคือ
เทคโนโลยี เปนองคประกอบสําคัญที่มผี ลตอการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยตั้งแตยุคแรก โดยเริ่มจากความไมพรอมทางดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ในการเริ่มตนความรวมมือระหวางสถานีโทรทัศนทั้ง 2 สถานีที่มีอยูในขณะนั้น ที่จะตองจับมือกัน
เพื่อถายทอดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 5 ซึ่งเปนกีฬารายการสําคัญครั้งแรกที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย และดวยเทคโนโลยีทางการสื่อสารดาวเทียม ทําใหทงั้ 2 สถานีตองหันมาจับมือกันอีก
ครั้งเพื่อรวมมือกันถายทอดสดการลงสูดวงจันทรของนักบินอวกาศสหรัฐฯ ซึ่งกลายเปนจุดเริม่ ตน
อยางแทจริงของกอตั้งโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจขึ้น
หลังจากนั้นเมื่อเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารผานดาวเทียมระหวางสถานีโทรทัศนตางๆ
ทั่วโลกมีความกาวหนาขึ้น การถายทอดสดการแขงขันกีฬาจากสนามแขงขันในประเทศหนึ่ง ไปยัง
เครื่องรับโทรทัศนในบานของผูชมทั่วโลกเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
โอกาสของผูชมในประเทศ
ไทยที่จะไดรบั ชมการถายทอดสดกีฬารายการสําคัญๆ ผานการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทยจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม ขอจํากัดในเรื่องจํานวน
ดาวเทียมที่จะใชถายทอดสัญญาณซึ่งในยุคแรกๆ ยังมีไมเพียงพอ ทําใหบางครั้งการจองเวลาเพื่อ
รับสงสัญญาณดาวเทียมก็เปนขอจํากัดขอหนึ่งในการถายทอดสดกีฬา จนกระทั่งถึงยุคที่บนทองฟา
เต็มไปดวยดาวเทียมสื่อสารที่เชื่อมโยงกันจนแทบจะหาพื้นที่วางสําหรับวงโคจรของดาวเทียมดวง
ใหมไมได
ขอจํากัดในเรื่องการจองเวลาดาวเทียมก็หมดไป
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยสามารถรับสัญญาณ และสงสัญญาณการถายทอดสดของกีฬาทุกรายการไดอยางเปน
อิสระ ทําใหการแขงขันของนักกีฬาไทยในกีฬารายการสําคัญๆ ที่เปนที่สนใจของผูชมชาวไทย
สามารถแพรภาพใหผูชมไดชมกันสดๆ ตามความตองการทั้งของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยและผูชมทีเ่ ปนผูรับไดอยางไมมีขอจํากัดอีกตอไป
นอกจากนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของอุปกรณโทรทัศน ทําใหโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการถายทอดสดเพื่อใหภาพที่ปรากฎ
ออกมานาดูยิ่งขึ้น เชน การนําเครื่องทําภาพชา (Slow motion) เขามาใช หรือการนําอุปกรณพิเศษ
ตางๆ เพื่อเพิ่มมุมมองของภาพที่นาชมยิ่งขึ้น อยางเชนการดําเนินการในการถายทอดสดกีฬาเอ
เชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ก็เปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานอุปกรณโทรทัศน
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สําหรับในอนาคตอันใกลนี้
เทคโนโลยีในภารผลิตภาพโฆษณาทางโทรทัศนที่เรียกวา
Visual signage insert ที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เตรียมจะนํามาใช ก็อาจเปน
ความกาวหนาทางเทคโนยีที่สามารถแกไขปญหาความขุนของหมองใจของผูชมที่ไมตองการเห็น
โฆษณาที่มีมากเกินไปในการถายทอดสดกีฬาของโทรทัศนเฉพาะกิจแหงประเทศไทย หลังจากที่ได
เคยพยายามนําเทคโนโลยีการแบงจอภาพมาใชเพื่อโฆษณาสินคาระหวางการแขงขันฟุตบอลโลก
มาแลวกอนหนานี้
ระบบการบริหารจัดการ
แมวาการรวมตัวในยุคแรกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยจะเปนการรวมตัวกันอยางหลวมๆ เปนลักษณะของการรวมตัวแบบมิตรภาพ แตเมื่อ
มีการจัดตั้งโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในรูปของนิตบิ ุคคลที่มีสถานีโทรทัศนถึง 4
ชองมาเปนสมาชิก ลักษณะการบริหารจัดการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็มี
ความเปนทางการมากขึ้น แมวาจะเปนการดําเนินการในลักษณะ “เฉพาะกิจ” แตก็มีรูปแบบการ
บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกสถานีเขามารวมเปนกรรมการ
และมีการ
ดําเนินการภายใตมติของทีป่ ระชุม ซึ่งจะตองใหความเห็นชอบรวมกันในการดําเนินการทุกครั้ง
เรื่องของการบริหารจัดการ
มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเมื่อโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยตองรับบทบาทของการเปนผูดําเนินการถายทอดสดการแขงขันกีฬารายการใหญๆ
แทนที่จะเปนเพียงแคผูรับสัญญาณถายทอดสดจากตางประเทศเหมือนเชนในอดีต ทั้งนี้ก็เพราะโทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
จะตองทําหนาที่เปนผูประสานงานเพื่อรวบรวมเงินทุน
ดําเนินงาน บุคลากร และอุปกรณจากสถานีโทรทัศนแตละชองมารวมกันเพื่อดําเนินงานรวมกัน
นับตั้งแตการรวมตัวกันเปนองคกรเดียวกันเพื่อการขอซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดสดกีฬาแตละรายการ
ทําใหประหยัดเงินตราตางประเทศไดเปนจํานวนมาก
และชวยลดปญหาความขัดแยงของแตละ
สถานีลงได การรวมตัวเพื่อดําเนินการถายทอดสดกีฬารวมกัน ทําใหสามารถเพิ่มจํานวนสถานี
และเพิ่มเวลาออกอากาศไดมากขึ้น ซึ่งทําใหสามารถดําเนินการถายทอดสดกีฬาไดหลายชนิด หรือ
กีฬาชนิดเดียวกันแตหลายคูไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังทําใหไดงานที่มีคุณภาพมาก
กวาการที่สถานีใดสถานีหนึ่งจะดําเนินการแตเพียงลําพังสถานีเดียว นอกจากนี้ผลของการดําเนิน
การรวมกัน ยังทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มีเงินทุนมากเพียงพอที่จะจัดซื้อ
จัดหา รวมทั้งเชาอุปกรณพิเศษที่มาเสริมใหไดผลงานที่ดียิ่งขึ้น
บุคลากร ประสิทธิภาพของบุคลากรทีท่ าํ งานใหแกสถานีโทรทัศนตา งๆ ไดเพิ่มพูนคุณ
ภาพมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทาง
ดานนี้ขึ้นมาปอนใหมากขึ้น แตอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ การสรางสมประสบการณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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จากการที่มีโอกาสออกไปชวยกันทํางานในการถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ ตลอดจนการจัด
การฝกอบรมกอนการปฏิบัติงานจริง เหมือนเชนที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดทํา
มาแลวกอนหนาที่จะทําการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรที่เขามารวมกันทํางานใหแกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย จนสามารถสรางผลงานที่ไดรับการยกยองจากวงการโทรทัศนของทวีปเอเซีย และปจจัยอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหคุณภาพของการดําเนินงานดีขึ้นก็คือการที่บุคลากรรวมตัวกัน โดยมาจากสถานี
ตางๆ ก็ตางพยายามรักษาชื่อเสียงขององคกรของตนเอง ดังนั้นจึงเกิดความพยายามที่จะแขงขัน
กัน เพื่อแสดงความสามารถในการทํางาน มิใหผลงานที่ออกมานอยหนากวากัน เปนผลใหผลงานที่
ทําออกมาไดคุณภาพอยางที่ตองการ
ศักยภาพและอนาคตของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
การเติบโตและกาวหนาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มาจากการรวมตัว
กันอยางเหนียวแนนภายใตผลประโยชนรวมกันของสถานีโทรทัศนทุกชองที่เปนสมาชิก ทําใหมอง
เห็นวา นอกเหนือจากความสําเร็จในการรวมมือกันถายทอดงานรัฐพิธีสําคัญๆ ของชาติ และการ
รวมมือกันถายทอดสดการแขงขันกีฬาระดับทวีปที่ทํากันมาแลว โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะดําเนินงานสําคัญๆ อันจะเปนประโยชนทั้งตอประเทศชาติ ประชา
ชนผูรับชม และสถานีโทรทัศนทุกชองในอนาคต คือ
 การรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อตอรองราคาคาลิขสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอลโลก รอบสุด
ทายป 2002 จากประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต ตลอดจนลิขสิทธิ์การถายทอดสดกีฬาสําคัญ
อื่นๆ ในอนาคต
 การทําหนาที่ที่ปรึกษาและผูวางแผนการถายทอดสดกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในตาง
ประเทศ
 การฝกอบรมบุคลากรสําหรับการปฏิบตั หิ นาที่สําคัญในอนาคต
 การกําหนดขอตกลงมาตรฐานทางเทคนิครวมกันของสถานีโทรทัศนที่ตองกาวเขาสูยุค
ดิจิตอลในอนาคตอันใกล
 การกอสรางเสาอากาศเพื่อสงสัญญาณภาพรวมกันของสถานีโทรทัศนทุกชอง
 การขยายขอบเขตการถายทอดสดไปสูกิจกรรมในดานอื่นๆ เชน บันเทิง หรือเหตุการณ
สําคัญของโลก
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การรวมมือกันเปนหนึ่งเดียวเพื่อตอรองราคาคาลิขสิทธิ์ในการถายทอดสดฟุตบอลโลกรอบ
สุดทาย ป 2002 ที่ประเทศญี่ปุน และเกาหลีใต ตลอดจนลิขสิทธิ์การถายทอดสดกีฬาสําคัญ
อื่นๆ ในอนาคต
จากงานวิจัยในบทที่ 4 ทําใหเห็นวาการถายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดทายในแตละครั้ง
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางมากของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยและเปน
ความโดดเดนเฉพาะที่ประเทศไทยสามารถถายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดทายไดครบทุกคูแขงขันเปน
ประเทศเดียวในโลก โดยใชวธิ ีการกระจายเผยแพรออกอากาศสําหรับคูแขงขันที่ทําการแขงขันใน
เวลาเดียวกันใหสามารถออกอากาศตามชองตางๆ ไดพรอมกัน
สําหรับการแขงขันฟุตบอลโลก รอบสุดทาย ป 2002 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปนุ และเกาหลี
ใตนั้น บริษัท ไอ เอส แอล จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ในการขาย
ลิขสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้
ไดเสนอราคาขายลิขสิทธิ์ใหแกสถานีโทรทัศนใน
ประเทศไทยเปนเงินถึง 6 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 240 ลานบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 1
ดอลลารสหรัฐเทากับ 40 บาท) ในขณะที่การแขงขันครั้งลาสุดทีป่ ระเทศฝรั่งเศส ในป 1998 โทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจายเงินคาลิขสิทธิ์สําหรับการถายทอดสดในครั้งนั้นไปเปน
เงินประมาณ 8 ลานบาทเทานั้น (สัมภาษณ วรวีร มะกูดี, เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแหงประเทศ
ไทย และกรรมการบริหารสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA), 28 พฤษภาคม 2543)
เหตุผลสําคัญที่ทางบริษทั ไอ เอส แอล จํากัด ยกมาเปนขออางสําหรับการขึน้ คาลิขสิทธิ์
ครั้งนี้คือ กอนหนานี้ ในการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยโุ รปป 2000 หรือที่เรียกกันวา
EURO 2000 ซึ่งเปนการแขงขันชิงแชมปเฉพาะทีมในทวีปยุโรป และมีเพียง 16 ทีมเขารวมแขงขัน
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดสดไปเพียงสถานีเดียว ดวยเงินคาลิขสิทธิ์
ไมนอยกวา 1.5 ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 60,000,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร
สหรัฐเทากับ 40 บาท) การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย ซึ่งมีทีมเขารวมแขงขันจากทั่วโลกถึง
32 ทีม และเปนการแขงขันระดับชิงแชมปของโลก จึงนาจะมีมูลคามากกวา
อยางไรก็ตาม ผูบริหารสถานีโทรทัศนของไทยทุกชอง รวมทั้งสถานีโทรทัศนแบบบอกรับ
เปนสมาชิก หรือเคเบิลทีวี คือยูบีซี (UBC) ตางก็ตระหนักวา หากจะตองจายเงินคาลิขสิทธิแ์ พงถึง
ขนาดนั้น ยอมตองประสบกับการขาดทุนในแงธุรกิจ เพราะไมสามารถหาผูอุปถัมภรายการ หรือขาย
โฆษณาไดมากคุมกับเงินลงทุน ทุกสถานีจึงไดมีมติรวมกันและทําหนังสือมอบหมายใหโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ขอความรวมมือจากสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ชวยกัน
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เจรจาเพื่อขอลดคาลิขสิทธิใ์ หต่ําที่สุดเทาที่จะทําได โดยทุกสถานีไดใหสัญญารวมกันวา จะไมแยก
ตัวออกไปซื้อลิขสิทธิ์เองอยางเด็ดขาด
ผลจากการดําเนินการดังกลาว แมวาในขณะที่ทําการวิจัยนี้ การเจรจายังไมสามารถบรรลุ
ขอตกลงสุดทาย แตจากการใหสัมภาษณของพ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งทําหนาที่เปนตัว
แทนโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการดําเนินการดังกลาว
ไดมีแนวโนมวาจะ
สามารถซื้อลิขสิทธิ์มาไดในราคาระหวาง 2 ถึง 3 ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 91,000,000136,500,000 บาท (อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐฯเทากับ 45.50 บาท) (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ
อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย, 30 มกราคม 2543)
จากตัวอยางในกรณีนี้
ยิ่งแสดงใหเห็นเดนชัดวา การรวมตัวกันของโทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย
สามารถทําใหประหยัดเงินตราตางประเทศไมใหตองสูญเสียแกตาง
ประเทศ และเปนผลประโยชนรวมกันของสถานีโทรทัศนทุกชองที่เปนสมาชิก
บทบาทสําคัญในอนาคตของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย จึงยังคงเปนเรื่อง
ของการเปนตัวแทนสถานีโทรทัศนในประเทศ ในการขอซื้อลิขสิทธิก์ ารถายทอดสดการแขงขันกีฬา
รายการใหญๆ ตอไป
การทําหนาที่ที่ปรึกษาและผูว างแผนการถายทอดสดกีฬาระดับนานาชาติที่จัดในตาง
ประเทศ
จากความสําเร็จที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดแสดงศักยภาพใหเห็นใน
การถายทอดสดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยไดรับการยอมรับและไดรบั การกลาวขานจากสถานีโทรทัศนตางๆในทวีปเอเซีย และได
กลายเปนแมแบบทีท่ ําใหประเทศที่กําลังจะตองจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติตอไปในอนาคต
ไดยึดเปนแบบอยางในการดําเนินการ โดยหลังจากที่ประเทศบรูไนไดขอใหโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทย เปนทีป่ รึกษาและผูว างแผนในการถายทอดสดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 20 แลว
เมืองปูซาน (PUSAN) ของเกาหลีใต
ซึ่งจะตองเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส
ครั้งที่ 14 ก็ไดขอใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เปนที่ปรึกษาในดานการวางแผน
การถายทอดสดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในป 2002
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นอกจากนี้
กอนหนาที่ประเทศกาตารจะไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 ตอจากเมืองปูซานของเกาหลีใต ในขณะที่ดําเนินการเสนอตัวขอเปนเจา
ภาพจัดการแขงขันนั้น กาตารก็ไดเคยขอใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไปชวยทํา
การสํารวจความพรอมของสถานีโทรทัศนในประเทศกาตาร
(สัมภาษณ สันติภาพ เตชะวณิช,
เหรัญญิกสภาโอลิมปกแหงเอเซีย (OCA), 30 ตุลาคม 2542) เพื่อเปนสวนหนึ่งของแผนงานในการ
เสนอตัวขอรับเปนเจาภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส จนประสบความสําเร็จในที่สุด และไดรับการออกเสียง
ลงคะแนนใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันสมความตั้งใจ ซึ่งเปนที่คาดหมายกันวา โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจคงจะมีบทบาทสําคัญอีกครั้งเมื่อถึงชวงเวลาการแขงขันในป 2006
ในสวนของการแขงขันกีฬาซีเกมส ภายหลังการเปนเจาภาพของประเทศมาเลเซียในซีเกมส
ครั้งที่ 21 ป 2001 แลว ประเทศถัดไปที่จะเปนเจาภาพกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 22 ในป 2003 คือ
เวียดนาม
ก็ไดทาบทามใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยเปนที่ปรึกษาสําหรับการ
เตรียมการถายทอดสดการแขงขันซึ่งอาจจะตองประสบปญหามากกวาทุกครั้ง เนื่องจากเวียดนาม
ยังคงเปนประเทศทีใ่ ชโทรทัศนระบบ 525 เสน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในสหพันธกีฬาซีเกมสลวน
แตหันไปใชระบบ 625 เสนกันหมดแลว ภารกิจของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
นอกเหนือจากการชวยวางแผนเตรียมการในการถายทอดแลว ยังจะตองชวยเหลือเวียดนามในดาน
เทคนิคการแปลงสัญญาณภาพจาก 525 เสนเปน 625 เสนเพื่อใหออกอากาศในประเทศอื่นๆ ได
ดวย (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
นอกจากนี้ในทรรศนะของสื่อมวลชนไทยก็ยังสนับสนุนใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยออกไปรับจางในการดําเนินงานถายทอดสดรายการกีฬาในตางประเทศมากขึ้น โดยสื่อ
หนังสือพิมพไดแสดงความคิดเห็นผานบทความทีช่ ื่อ “ทีวีพูลตองผาตัด ! โชวธงไทยนอกบาน” วา
“ทีวีพูลของไทย ตองลงทุนและพัฒนาตัวเองใหได จากนั้นเริ่มหางานหรือรับงานจากนอกประเทศ
เพื่อผลดานรายไดและดานการสรางตลาด สรางเครดิตของตัวเองในระดับตางๆ” นอกจากนี้สื่อมวล
ชนฉบับเดียวกันยังใหขอแนะนําวา “อยาแขงขันแยงงานกันเอง...แตขอใหแขงขันกันดานคุณภาพ
ดานมาตรฐานการทํางานรวมกันดีกวา จะเปนประโยชนตอวงการโทรทัศนไทยมากกวาแนนอน และ
ไทยตองแขงขันกับชาติอื่นๆ ในเวทีการทํางานแบบมืออาชีพจะเปนผลดีมากกวา” (“ทีวีพูล”ตองผา
ตัด! โชวธงไทยนอกบาน, 2542)
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จากภารกิจตางๆ ที่กลาวมานี้ ทําใหเห็นไดวาในอนาคตขางหนา โทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทย จะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําและเปนผูใหการชวยเหลือประเทศอื่นๆ ใน
การถายทอดสดการแขงขันกีฬาครั้งสําคัญๆ ในทวีปเอเซียตอไป ซึ่งนอกจากจะเปนการนํารายได
เขาสูประเทศชาติแลว ยังเปนการสรางชื่อเสียงและเกียรติคุณใหแกกิจการการกระจายเสียงของโทร
ทัศนในประเทศไทยเปนอยางมากอีกดวย
การฝกอบรมบุคลากรสําหรับการปฏิบัติหนาที่สําคัญในอนาคต
จากบทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่ผานมา จะเห็นถึงการเติบโต
กาวหนามาโดยตลอด
และเพิ่มขีดความสามารถจากการทําหนาที่รับสัญญาณการถายทอดโทร
ทัศน มาเปนผูดําเนินการถายทอดสดทั้งกีฬาในระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ ในขณะที่
เทคโนโลยีทางดานการกระจายเสียงเองก็กําลังมีการพัฒนากาวหนาไปอยางมาก
และกําลังอยู
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญจากการพัฒนาการกระจายเสียงแบบอนาล็อค ไปสูการกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล
ภายในระยะเวลาอันใกลนี้โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยจึงตองมี
บทบาทสําคัญในการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีใหมๆ โดยบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนองคกร
กลางของวงการโทรทัศนไทยก็คือ การเตรียมบุคลากรตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
ในอนาคต เชน
การจัดหาทุนเพื่อสงบุคลากรในวงการโทรทัศนของไทยไปเขารับการศึกษาถึง
เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับโลกอนาคต หรือการจัดหาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาจัดการฝกอบรม
สัมมนาใหแกบุคลากรทางดานกิจการโทรทัศนในประเทศ เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นสามารถพัฒนา
ตัวเองใหเรียนรูทันเทคโนโลยีใหมๆ ที่กาํ ลังเติบโตขึ้นทุกวัน (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ
อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30
มกราคม 2543)
การกําหนดขอตกลงมาตรฐานทางเทคนิครวมกันของสถานีโทรทัศนทตี่ องกาวเขาสูยคุ
ดิจิตอลในอนาคตอันใกล
ปจจุบันโลกกําลังกาวเขาสูย ุคของดิจิตอลเชนเดียวกับกิจการการกระจายเสียงก็เชนกัน จาก
ระบบการกระจายเสียงแบบอนาล็อก วงการโทรทัศนทั่วโลกกําลังจะกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคัญอีกครั้งหนึ่งคือการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งนอกจากจะชวยใหสัญญาณภาพและเสียง
มีความคมชัดลดทอนการสูญเสียของคุณภาพของภาพและเสียงลงแลว
ยังจะทําใหแตละสถานี
สามารถสงสัญญาณภาพและเสียงพรอมกันไดมากกวากวา 1 ชองสัญญาณเหมือนที่เปนอยูในทุก
วันนี้
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การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ยอมกอใหเกิดปญหาในเรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ
และระบบตางๆ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่แตละสถานีจะตองดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน ตัวกลางสําคัญจึงตองเปนหนาที่ของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ที่จะเขามาเปนผูประสานงานหลักเพื่อใหโทรทัศนทุกชองดําเนินการทางดานเทคนิคไปในทิศทาง
เดียวกันและภายในเวลาทีใ่ กลเคียงกัน เพื่อประโยชนของผูชมซึ่งจะตองรับการเปลี่ยนแปลงดวยการ
จัดหาซื้อโทรทัศนเครื่องใหมกันทุกครัวเรือนตอไป (สัมภาษณ ภราดร เล็กประเสริฐ, กรรมการผู
จัดการ บริษัท เซอรราวด จํากัด, 25 พฤษภาคม 2543)
นอกจากนี้แลว การที่สถานีโทรทัศนแตละสถานีจะสามารถสงสัญญาณแพรภาพไดมากกวา
1 ชองสัญญาณ อาจจะเปนปญหาติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย ซึ่งแตเดิมมารัฐไดอนุญาตใหแตละ
สถานีออกอากาศเพียง 1 ชองสัญญาณเทานั้น แตดว ยขีดความสามารถของเทคโนโลยีดิจิตอลใน
ยุคตอไป
สถานีแตละแหงจะสามารถแพรภาพในเวลาเดียวกันไดมากกวา 1 ชองดวยความ
สามารถของการบีบอัดสัญญาณของระบบดิจิตอล ซึง่ อาจจะมีปญหาในเรื่องขอกฎหมายที่โทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มีแนวโนมที่ตองทําหนาที่เปนผูแ ทนของผูประกอบการโทรทัศน
เพื่อสรางความเขาใจกับภาครัฐตอไป
การกอสรางเสาอากาศเพื่อสงสัญญาณภาพรวมกันของสถานีโทรทัศนทุกชอง
การรับชมสถานีโทรทัศนชอ งตางๆของผูชมในปจจุบันไมวาจะอยูในกรุงเทพมหานครหรือ
อยูในจังหวัดตางๆ มักจะประสบปญหาวา ไดรับชมชัดเจนเพียงบางสถานีเทานั้น ในขณะที่อีกบาง
สถานีกลับรับไดไมชัดเจนขึ้นอยูกับสถานที่ตั้งของเครื่องรับกับสถานที่ตั้งของเสาอากาศถายทอด
สัญญาณของแตละชอง
ปญหานี้นับเปนความสูญเสียของทั้งฝายผูรับชมและฝายเจาของสถานี ในฝายผูรับชมนั้นก็
ไมสามารถรับชมสถานีที่ออกอากาศไดครบทุกชอง
ในสวนของเจาของสถานีก็ไมสามารถออก
อากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ไดอยางแทจริง ซึ่งเปนปญหามาจากการที่แตละสถานีใชเพียงเสาอากาศ
เพื่อสงสัญญาณของตนเอง และตางก็ผจญกับอุปสรรคสําคัญคือการกีดขวางของภูมิประเทศที่สูง
กวาเชนภูเขา หรือสิ่งกอสรางเชนอาคารสูงตางๆ มากีดขวางรัศมีของเสาอากาศ
แมแตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจเอง ก็ตองเผชิญกับปญหาในเรือ่ งนี้ กลาวคือการที่โทร
ทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยกระจายการออกอากาศการถายทอดสดกีฬาสําคัญๆ แตละ
ครั้งไปยังสถานีตางๆ ในบางวันเมื่อการถายทอดมีตารางที่ไปตรงอยูกับสถานีบางแหงซึ่งมีรัศมีการ
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ออกอากาศครอบคลุมพื้นทีไ่ ดนอยกวาสถานีอื่นๆ ก็มักจะไดัรับคําตําหนิจากผูชมเปนจํานวนมากที่
ไมสามารถรับชมสถานีนั้นๆ ได (สัมภาษณ ประดิษฐ นิธิยานันท, บรรณาธิการขาวกีฬา หนังสือ
พิมพมติชน, 30 พฤษภาคม 2543)
ทางออกในการแกปญหาดังกลาว
คือการกอสรางหอสูงเพื่อสงสัญญาณภาพโทรทัศน
เหมือนเชนที่มีอยูในหลายประเทศ เพื่อเปนศูนยรวมของการสงสัญญาณภาพและเสียงของโทรทัศน
ทุกสถานีไวในจุดเดียวกัน โดยแนวความคิดนี้ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา กลาววา โทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจไดเคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาแลวบาง แตยังไมมีการดําเนินการเปนกิจลักษณะเนื่อง
จากเปนโครงการใหญที่อาจจะตองกระทํารวมกับภาครัฐบาล
โดยหอสูงดังกลาวนอกจากจะเปน
สถานีสงสัญญาณโทรทัศนแลว ยังสามารถจะใชเปนสถานที่ทองเที่ยวใหแกผูสนใจจะขึ้นชมทิวทัศน
ไดอีกดวย
และทําใหผูรับชมโทรทัศนสามารถรับชมโทรทัศนทุกชองไดอยางชัดเจน และเปน
ประโยชนทั้งฝายผูรับชมและเจาของสถานีโทรทัศนทกุ ชองดวย (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ
อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30
มกราคม 2543)
การขยายขอบเขตการถายทอดสดไปสูกิจกรรมในดานอื่นๆ เชน บันเทิง หรือเหตุการณ
สําคัญของโลก
ในอดีตที่ผานมา นับวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ประสบความสําเร็จ
อยางมาก ทั้งในการถายทอดงานรัฐพิธีตางๆ ตลอดจนการเผยแพรขาวสารการเดินทางไปเยี่ยม
ตางประเทศของเชื้อพระวงศ ตลอดจนผูนํารัฐบาล และการถายทอดสดกีฬาสําคัญๆ
ของทวีป
เอเซียและของโลก ความสําเร็จตางๆ ที่แลวมา ทําใหมองกันวา โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย นาจะสามารถเพิ่มบทบาท ขยายกิจกรรมที่ทํารวมกันระหวางสถานีโทรทัศนตา งๆ
ไดอีก เชน การเขาไปมีสวนในการถายทอดสดรายการโทรทัศนทางดานการบันเทิง เชน การ
ประกาศผลรางวัลออสการ รางวัลลูกโลกทองคํา การแสดงคอนเสิรตจากตางประเทศ เปนตน
ซึ่งในอนาคตขางหนา กิจกรรมเหลานี้ อาจจะมีปญหาในเรื่องของคาลิขสิทธิ์เชนเดียวกับที่เคยเกิด
ขึ้นมาแลวกับการถายทอดสดการแขงขันกีฬาก็เปนได
และบทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจมีแนวโนมที่เขามารับหนาที่ในการถายทอดรายการในสวนนี้เพื่อเปนบริการสาธารณะและตอบ
สนองภารกิจการนําความบันเทิง (Entertainment) ใหประชาชนไดในวงการอยางเสมอภาคมากยิ่ง
ขึ้น (สัมภาษณ พ.อ.นเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ที่ปรึกษาเทคนิคและทีป่ รึกษากีฬา โทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทย, 30 มกราคม 2543)
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จากแนวโนมของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทยไดเตรียมพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยูตลอดเวลา
ซึ่งเปนที่คาดวาจะทําใหบท
บาทหนาที่ และลักษณะการทํางานของหนวยงานแหงนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 6
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง
“พัฒนาการและศักยภาพของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยในการถายทอดกีฬา” ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ตอ งการศึกษาถึงความเปนมาและ
ขีดความสามารถของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในการถายทอดสดกีฬาตั้งแตอดีต
ปจจุบัน จนถึงแนวโนมในอนาคตพบวา บทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
นอกเหนือจากการถายทอดสดรัฐพิธี และเหตุการณสําคัญๆ ของชาติแลว อีกบทบาทหนึ่งที่มีความ
สําคัญไมนอยไปกวากันคือการถายทอดสดกีฬารายการสําคัญๆ ของทวีปเอเซียและของโลกมาใหผู
ชมในประเทศไทยไดรับชมกันอยางทั่วถึง
เพื่อใหการสรุปและอภิปรายผลมีความชัดเจน
การนําเสนอไวดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เนื้อหาในบทนี้ผวู จิ ัยจึงไดแบงรายละเอียด

สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล
การศึกษาปญหานําวิจัยกับผลการวิจัย
การศึกษาสมมติฐานกับผลการวิจัย
ขอจํากัดในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั พบวาพัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย สามารถ
แบงออกไดเปนยุคสําคัญๆ รวม 5 ยุคคือ
ยุคที่ 1 ยุคแหงความรวมมืออยางไมเปนทางการอันเกิดจากขอจํากัดในดานอุปกรณ เริ่มตั้ง
แตพ.ศ.2509 เปนตนมา ในยุคเริ่มตนนี้ เปนความรวมมือกันระหวางสถานีโทรทัศนที่มีอยูเพียง
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2 สถานีในขณะนั้นคือ สถานีโทรทัศนชอ ง 4 และสถานีโทรทัศนชอ ง 7 เริ่มจากการรวมมือกันเพื่อ
ถายทอดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันขึ้นในป
พ.ศ.2509 โดยมีสาเหตุมาจากการที่อุปกรณการถายทอดและบันทึกเทปของแตละสถานีมีไมเพียง
พอ จึงมีความจําเปนตองรวมมือกันเพื่อระดมอุปกรณที่มีอยูมาชวยกัน
ตอมาในป พ.ศ.2512 สถานีโทรทัศนทั้ง 2 ชองก็มารวมมือกันอีกครั้ง และนับเปนครั้งแรกที่
รวมกันรับสัญญาณถายทอดสดจากตางประเทศมาเผยแพรใหผูชมในประเทศไทยไดรับชมการลงสู
ดวงจันทรของ 2 นักบินอวกาศสหรัฐอเมริกาจากยานอพอลโล 11 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งทําให
ชาวไทยไดมีโอกาสรับชมการถายทอดจากเครื่องรับโทรทัศนเชนเดียวกับผูชมในประเทศตางๆ ของ
โลก
ยุคที่ 2 เปนยุคแหงการประสานความรวมมืออยางเปนทางการ เนนการถายทอดเหตุการณ
และงานรัฐพิธสี ําคัญของชาติ เริ่มตนประมาณพ.ศ.2513 โดยนับตั้งแตการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน
อีก 2 สถานีคือ สถานีโทรทัศนไทยทีวสี ีชอง 3 และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เมื่อรวมกับ
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 (ชอง 7 เดิม) และสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. (ชอง 4 เดิม) ทําให
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 4 สถานี ในยุคนี้ ภารกิจสําคัญของ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่ไดรวมมือกันทําคือ การถายทอดสดหรือบันทึกเทป
งานรัฐพิธีที่สาํ คัญตางๆ ตลอดจนเปนสื่อกลางในการถายทอดแถลงการณ คําปราศรัย ประกาศหรือ
คําสั่งรัฐบาล และเปนกระบอกเสียงสําคัญของทั้งฝายรัฐบาลและฝายปฏิวตั ิรัฐประหารทุกครั้งที่เกิด
เหตุการณไมสงบขึ้นในประเทศ
ยุคที่ 3 เปนยุคแหงการขยายบทบาทสูการถายทอดกีฬาที่อยูในความสนใจของประชาชน
เริ่มตั้งแตพ.ศ.2525 เปนยุคที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดตอบสนองความสนใจ
ของประชาชนคนไทยทีใ่ หความสนใจกับการแขงขันกีฬารายการสําคัญๆ
ตัง้ แตการแขงขันกีฬา
โอลิมปก การแขงขันฟุตบอลโลก รอบสุดทาย การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส และการแขงขันกีฬา
ซีเกมส นอกจากนี้แลว ยังมีการแขงขันกีฬาบางรายการที่สําคัญ เชน การแขงขันฟุตบอลชิงแชมป
แหงชาติของยุโรป การแขงขันฟุตบอลชิงถวย เอฟ.เอ.คัพของอังกฤษ เปนตน
นอกเหนือจากจะเปนการตอบสนองความสนใจของผูชมที่ตองการชมการแขงขันกีฬาแตละ
รายการดังกลาวมาแลวแบบสดๆ แลว เหตุผลสําคัญที่ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย เขามาทําหนาที่เปนผูดําเนินการถายทอดสดกีฬารายการเหลานี้คือ การแกปญหาเรื่องการที่
แตละสถานีจะตองแยงชิงกันซื้อลิขสิทธิ์การถายทอดสดแตละครั้ง ดวยจํานวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้นทุกที
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เมื่อสามารถขจัดการแขงขันกันเองลงได นอกจากประโยชนที่คนไทยจะไดรับชมการแขงขันแบบ
สดๆ แลว สมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็ไดสวนแบงจากผลกําไรจาก
การดําเนินการถายทอดแตละครั้ง
และโดยที่ไมจําเปนจะตองทุมเทเวลาของสถานีใหกับการ
ถายทอดสดมากมายเกินไปดวย
เพราะสามารถใชวิธีการหมุนเวียนกันออกอากาศไปตามสถานี
ตางๆ ในแตละวันได
ยุคที่ 4 เปนยุคแหงการเริ่มตนออกไปทํางานถายทอดสดกีฬาในตางประเทศ เริ่มตั้ง
แตพ.ศ.2536 ภายหลังจากความสําเร็จทัง้ ในดานธุรกิจและในดานการตอบสนองความตองการของผู
ชมจากการรับสัญญาณถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศมาเผยแพรออกอากาศแลว โทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็เพิ่มบทบาทที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง ดวยการสงทีมบุคลากรและอุปกรณ
จากสถานีโทรทัศนแตละชอง เดินทางไปทําการถายทอดสดการแขงขันกีฬาจากตางประเทศ โดย
สาเหตุสําคัญนั้น ไมเพียงแตเปนการใหความรวมมือชวยเหลือประเทศเจาภาพทีม่ ีขอจํากัดทางดาน
อุปกรณไมเพียงพอแลว ยังเปนการชวยเหลือตัวเอง กลาวคือ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย ไดรับหนาที่ในการชวยถายทอดสดกีฬาชนิดที่ไดัรับความสนใจจากประชาชนชาวไทย
แตประเทศเจาภาพไมสามารถดําเนินการถายทอดใหได ภารกิจนี้เริ่มจากการไปชวยถายทอดสด
กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17 ที่ประเทศสิงคโปร เมื่อป พ.ศ.2536 เพื่อจะถายทอดกีฬาเซปคตะกรอและ
มวยสากล ตามมาดวยการไปชวยถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 12 จากเมืองฮิโรชิมา
ประเทศญี่ปุนในปถัดมา
ภารกิจสําคัญของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจในยุคนี้ นอกจากการเริ่มตนออกไปถายทอด
สดกีฬาในตางประเทศแลว
ยังไดรับหนาที่ซึ่งเปนการแสดงศักยภาพครั้งสําคัญครั้งหนึ่งคือการ
ถายทอดสดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 18 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันที่จังหวัด
เชียงใหม การดําเนินการในครั้งนั้น นอกเหนือจากสมาชิก 4 สถานีเดิมแลว สถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทยชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งไมไดเปนสมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย
ก็ไดรับเชิญใหเขามารวมมือกันระดมบุคลากรและอุปกรณเขามาชวยกันเสริม
ทีมงานถายทอดสดกีฬาซีเกมสครั้งนี้ นอกจากนี้ดวยมติพิเศษของคณะรัฐมนตรี สถานีโทรทัศน
แหงประเทศไทยชอง 11 ยังไดรับอนุมัติใหสามารถโฆษณาสินคาของผูอุปถัมภรายการไดเปนกรณี
พิเศษดวย
ในยุคแหงความเติบโตของพัฒนาการการถายทอดสดกีฬาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจนี้
ยังไดสรางจุดเดนขึ้นมาจนทําใหประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่สามารถทําการถายทอดสด
การแขงขันฟุตบอลโลก รอบสุดทายไดครบทุกคู ในการแขงขันฟุตบอลโลกป 1994 (พ.ศ.2537)
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และฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศส ป 1998 (พ.ศ.2541) ดวยความที่มสี มาชิกหลายสถานีที่สามารถออก
อากาศหมุนเวียนกันได จึงสามารถออกอากาศพรอมกันไดมากกวา 1 สถานีในกรณีที่การแขงขันมี
มากกวา 1 คูในเวลาเดียวกัน
ศักยภาพครั้งสําคัญที่สุดที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
แสดงออกมาให
วงการโทรทัศนในทวีปเอเซียไดประจักษคือ การรับหนาที่เปนแมขา ยในการถายทอดสดการแขงขัน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันขึ้นในเดือนธันวาคม 2541
ซึ่งในครั้งนั้น โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ไดระดมสรรพกําลังจากสถานีโทรทัศนที่มี
อยูทุกชองในประเทศไทย คือนอกจาก 4 ชองสมาชิกแลว ยังไดรวมเอาสถานีโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ สถานีโทรทัศน ไอทีวี และสถานีโทรทัศนระบบบอกรับเปน
สมาชิกหรือเคเบิลทีวี คือ ยูบีซี เขามารวมกันดําเนินการถายทอดสดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญทสี่ ุดใน
ทวีปเอเซียนี้ และผลงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจในครั้งนั้น ไดสรางชื่อเสียงใหแกวงการโทร
ทัศนไทยเปนอยางมาก ผลสําเร็จในครั้งนั้น ไดนําพาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
เขาสูยุคใหมอีกยุคหนึ่ง
ยุคที่ 5 เปนยุคแหงการกาวสูมืออาชีพในการรับจางถายทอดสดรายการกีฬาในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ เริ่มตั้งแตพ.ศ.2541 จากความสําเร็จในการเปนแมขายถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยน
เกมส ครั้งที่ 13 ทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดัรับการยอมรับและความเชื่อถือ
เปนอยางมากจากวงการโทรทัศนในทวีปเอเซีย
เปนผลใหประเทศเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
สําคัญๆ พากันมาขอคําปรึกษา และขอใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เขาไปชวย
วางแผนการถายทอดสดกีฬาสําคัญๆ หลายรายการ เริ่มจากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 20 ที่
ประเทศบรูไน ตามมาดวยกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 14 ที่เมืองปูซาน เกาหลีใต ในป พ.ศ.2545 และ
ที่จะตามมาอีกในอนาคตคือการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 22 ที่เวียดนาม ในป พ.ศ.2546 และกีฬา
เอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 15 ที่ประเทศกาตาร ในป พ.ศ.2549
อภิปรายผล
เมื่อพิจารณาองคประกอบแวดลอมโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรสื่อปรากฏวาในการปฏิบตั งิ านของหนวยงาน
แหงนี้ไดรับอิทธิพลจากปจจัยในดานตางๆ ดังนี้
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การควบคุมจากเจาของทุนหรือเจาของสินคาที่นํามาโฆษณาในสื่อ ปญหาที่ยังเปนขอคับ
ของใจของผูรับชมการถายทอดสดของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็คือ ความรูสึกที่
วามีโฆษณามากจนเกินไป และเปนโฆษณาที่สอดแทรกอยูระหวางการแขงขัน อันเปนเอกลักษณที่
มีอยูเฉพาะในวงการโทรทัศนของประเทศไทยเทานั้น สาเหตุของปญหานี้เปนผลมาจากความนิยม
ของเจาของสินคาที่นํามาโฆษณาในสื่อที่มักจะทํากันมาตลอดคือ ตองการโฆษณาสินคาของตนใน
ระหวางการแขงขันมากกวาที่จะใหมีการโฆษณากอนเริ่มการแขงขัน ระหวางพักการแขงขัน หรือ
หลังจบการแขงขันแลว หากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไมสามารถตอบสนองความ
ตองการในเรือ่ งนี้ได ปริมาณของโฆษณาที่จะเขามาเปนผูอุปถัมภรายการก็จะลดนอยลงไป จนอาจ
เปนสาเหตุแหงการขาดทุนในการดําเนินงานได
การควบคุมจากเจาของสินคาจึงคอนขางจะมี
ผลอยางยิ่งกับการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
สถาบันตางๆในสังคม เชน สถาบันพระมหากษัตริย คอนขางจะมีอิทธิพลสําคัญตอ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
เพราะดวยความมุงหมายที่ตองการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยอันเปนศูนยรวมใจของชาวไทยทั้งชาติ ภารกิจสําคัญของโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทยในดานการถายทอดงานรัฐพิธีตางๆ จึงเปนงานหลักสําคัญงานหนึ่ง อยางไรก็
ตามเนื่องจากงานวิจัยนี้ มุงเนนไปเรื่องภารกิจของการถายทอดกีฬาเปนหลัก จึงของดเวนที่จะไม
อภิปรายผลในสวนนี้
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย มักจะมี
ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการถายทอดประกาศของคณะผูกอการปฏิวัติรฐั ประหาร หรือ
ประกาศของรัฐบาลในสถานการณฉุกเฉิน
ซึ่งเปนเหตุการณทเี่ กิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายมากอน
และโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย จะถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อเผยแพรขาวสารจากผูที่
กําลังมีบทบาทเปนผูปกครองสังคมในขณะนั้น แมจะดวยความเต็มใจหรือไมก็ตาม แตก็เปนภาร
กิจที่ไมสามารถปฏิเสธได และบางครั้งผลที่เกิดขึ้น ก็สรางความกดดันใหแกผูปฏิบตั ิงาน อันเนื่องมา
จากการความไมเขาใจของผูรับชม
ความตองการ ความสนใจของผูรับสาร
การดําเนินการถายทอดสดกีฬาโอลิมปกเกมส
เอเชี่ยนเกมส ซีเกมส และฟุตบอลโลก ที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยกระทําอยูจน
กลายเปนกิจกรรมประจําไปแลว ก็เปนภารกิจที่เปนไปตามความตองการ และความสนใจของผูรับ
สาร ซึ่งไดเคยแสดงออกดวยการเรียกรองผานสื่อตางๆ ตั้งแตยคุ อดีต จนกระทั่งไดรับการสนอง
ตอบจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย และเมื่อผานพนการดําเนินงานไปหลายๆ ครั้ง
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กิจกรรมดังกลาวก็กลายเปนภารกิจที่เสมือนเปนพันธะสัญญาของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยวาจะตองดําเนินการถายทอดสดกีฬาเหลานี้มาใหผูรับสารทุกครั้ง
ในสวนของแนวคิดนายประตูขาวสาร จากการศึกษาพบวานายประตูขาวสารของโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็คือคณะกรรมการบริหารโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย และรัฐบาล ซึ่งกฎเกณฑในการตัดสินใจถายทอดรายการจะพิจารณาจากความสนใจของประชา
ชน และความสําคัญของเหตุการณ โดยเฉพาะรายการกีฬานั้น คณะกรรมการจะใหความสําคัญกับ
รายการกีฬา 5 รายการคือ การแขงขันกีฬาซีเกมส (SEA GAMES) เอเชี่ยนเกมส (ASIAN
GAMES) โอลิมปกเกมส (OLYMPIC GAMES) ฟุตบอลโลก (FIFA WORLD CUP) และฟุตบอล
เอฟ.เอ.คัพ (F.A. CUP) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งรายการทั้งหมดชาวไทยจะติดตามการแขงขันกัน
เปนจํานวนมาก สวนบทบาทของรัฐบาลนั้นจะเปนผูใหนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยอีกขั้นหนึ่ง
นอกจากนี้ ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่สอดคลองกับผลของการศึกษาวิจัย
ของสุมิตรา นคินทรบดี ที่ไดศึกษาเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการกําหนดนโยบายดานขาวโทรทัศนใน
ไทย สิงคโปร และมาเลเซีย” โดยสุมิตรา ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกอตั้ง “โทรทัศนรวมการ
เฉพาะกิจแหงประเทศไทย” ไวในงานวิจยั วามีวตั ถุประสงคสําคัญคือการรวมมือในการถายทอด และ
รับการถายทอดทั้งในประเทศและจากนอกประเทศ
เฉพาะรายการสําคัญระดับชาติหรือระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการประสานงานในการตกลงคาลิขสิทธิ์ตางๆในการถายทอด โดยมีหลักการทีจ่ ะไม
แยงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน
และผลของการวิจัยในครั้งนีเ้ นื้อหาบางสวนยังสอดคลองกับ
การศึกษาของนิธินาฎ กมลพันฤกษ ที่ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการถายทอดสดการแขงขันกีฬา
โอลิมปกครั้งที่ 26 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11”
ซึ่งไดกลาวถึงการจัดผัง
รายการของสถานีโทรทัศนในประเทศไทยวาสวนใหญผูบริหารระดับสูงของสถานีจะเปนผูที่วาง
รูปแบบของผังรายการเพื่อใหรายการตางๆที่นํามาออกอากาศไดมีความสอดคลองกัน โดยมีสวน
ประกอบสําคัญในการจัดผังรายการคือ
1. การแบงชวงเวลาในการออกอากาศ
2. นโยบายหลักหรือวัตถุประสงคหลักของสถานีโทรทัศน ซึ่งจะมีลักษณะหรือหนาที่
คลายคลึงกันในแตละสถานี
อาจจะมีความแตกตางกันคือสัดสวนที่แตละสถานี
นํามาแพรภาพออกอากาศตามนโยบายหลักของแตละสถานี
3. ลักษณะของสถานีและสภาพแวดลอม อันไดแกความกวางไกลในการกระจายคลืน่
4. การสํารวจผูฟง หรือผูชม
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5. บุคลากรของสถานี
6. งบประมาณ
ในสวนที่มีความเหมือนกันก็คือโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดใหความ
สําคัญในเรื่องนโยบายหรือวัตถุประสงคในการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งในขอนี้โทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากลักษณะขององคกรที่รวมตัว
ดําเนินงานแบบเฉพาะกิจ จึงทําใหการดําเนินการตางๆ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานแหงนี้ที่ไดกําหนดขึ้น สวนปจจัยที่ใหความสําคัญเปนอันดับรองลงมาก็คืองบประมาณ
บุคลากร การสํารวจผูฟงผูชม สวนปจจัยอื่นๆ นั้น เนื่องจากสวนใหญเปนการดําเนินงานถายทอด
รวมกัน จึงทําใหโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไมไดใหความสําคัญตรงจุดนี้มากนัก
นอกจากนี้ จากการศึกษาของวรวิทย พัฒนาอิทธิกุล ที่ไดวิจัยเรื่อง “การตลาดรายการ
ฟุตบอลทางโทรทัศนในประเทศไทย” ก็มีผลที่สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนีท้ ่พี บวารายการกีฬา
ในประเทศไทย เริ่มที่จะไดรบั ความสนใจจากผูชมมากขึ้นเพิ่มเปนลําดับ โดยเฉพาะในชวง 10 กวาป
ที่ผานมา ซึ่งสวนใหญแลวการตื่นตัวทางดานกีฬานี้เกิดขึ้นในชวงมหกรรมการแขงขันกีฬาใหญๆ
เชน โอลิมปกเกมส เอเชี่ยนเกมส และซีเกมส มหกรรมการแขงขันกีฬาตางๆเหลานี้ สื่อตางๆไดให
ความสนใจในการนําเสนอขาวสารขอมูลกับผูชมเปนอยางมาก โดยเฉพาะโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทยก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีสว นสําคัญในการดําเนินงานถายทอดการแขงขันให
ประชาชนไดรบั ชมตลอดระยะเวลาการแขงขัน
การศึกษาปญหานําวิจัยกับผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ สามารถตอบปญหานําวิจัยไดดังนี้คือ
1. พัฒนาการของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในยุคแรกเกิดขึ้นมาจาก
วัตถุประสงคของความตองการประหยัดงบประมาณในการถายทอดสัญญาณใชหรือไม แตปจจุบัน
การรวมตัวของสถานีโทรทัศนชองตางๆ เกิดจากเหตุผลในเรื่องภาพลักษณของสถานีโทรทัศนแตละ
สถานีมากขึ้น
จากการศึกษาพบวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในยุคแรกนั้นเกิดขึ้นจาก
ความตองการประหยัดงบประมาณ และความไมพรอมในเรื่องของอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการ
ดําเนินงาน
แตปจจุบันการรวมตัวกันของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ในรูปของโทรทัศนรวมการ
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เฉพาะกิจแหงประเทศไทย ภาพลักษณของการรวมมือกันไมใชประเด็นหลักของการดําเนินงาน แต
การประหยัดงบประมาณในการถายทอดกีฬา
โดยเฉพาะจากตางประเทศนั้นถือวาเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญมากกวา นอกจากนี้การถายทอดรัฐพิธีตางๆ ก็เปนการประสานความรวมมือกันใน
ฐานะที่สถานีทุกชองเปนสมาชิกของหนวยงานแหงนี้
2. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยยังคงใชทรัพยากร อุปกรณ บุคลากรรวม
กันในการดําเนินการถายทอดรายการกีฬา โดยมีเจตนารมณเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับชมรายการ
ตางๆใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึงมากที่สุดใชหรือไม อยางไร
ผลของการศึกษาปรากฏวาภารกิจสําคัญของการรวมมือกันถายทอดสดรายการกีฬานั้น
เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหชาวไทยไดรับชมรายการการแขงขันที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการ
กีฬาเปนสิ่งทีไ่ มมีพิษมีภัย
และมีสว นสําคัญที่อาจชวยกระตุนใหประชาชนสนใจเลนกีฬามากขึ้น
ซึ่งถือไดวาเปนผลดีตอสุขภาพของประชาชน จึงเปนแนวทางที่ภาครัฐใหการสนับสนุนและตองการ
ใหประชาชนสนใจมากกวาไปหมกหมุนกับยาเสพยติดที่กําลังกลายเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศชาติ
3. อนาคตในการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยมีแนวโนมที่จะ
แสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้นใชหรือไม อยางไร
จากทิศทางการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยพบวามีแนวโนม
ที่หนวยงานแหงนี้จะมุงเนนในเรื่องของผลกําไรเชิงธุรกิจมากขึ้น และแมวาโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจแหงประเทศไทยจะคํานึงถึงรายได แตก็ยังถือวาไมใชเปนเปาหมายหลักของหนวยงานแหงนี้
แมวาการออกไปรับงานถายทอดในตางประเทศจะนําเงินตราเขาสูประเทศ แตในชวงระยะเวลานี้
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ก็ยังทําเพื่อมุงในเรื่องของการสรางชื่อเสียงใหแก
ประเทศชาติ และแสดงศักยภาพใหตางชาติไดเห็นฝมือบุคลากรของโทรทัศนรวมการฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยมากกวา
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การศึกษาสมมติฐานกับผลการวิจัย
จากการศึกษาสมมติฐานกับผลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้คือ
1. โทรทัศนรวมการเฉพาะแหงประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นจากการขาดแคลนอุปกรณการถาย
ทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม ทําใหขาดความพรอมในการรับสัญญาณการถายทอดจากตาง
ประเทศ จึงกอใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการรวมตัวกันเปนหนวยงานแหงนี้ขึ้น
ผลจากการศึกษาพบวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยไดเกิดขึ้นจากรากฐาน
ปญหาความขาดแคลนอุปกรณ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
2. นับตั้งแตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนผูซื้อลิขสิทธิ์การถายทอด
สดกีฬารายการสําคัญๆมาตลอด รายไดที่เกิดจากการโฆษณาสินคาเปนปจจัยทีท่ ําใหโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจฯสามารถดําเนินกิจการมาไดจนกระทั่งถึงปจจุบัน และเปนการชวยประหยัดเงินตรา
ของชาติ รวมทั้งลดความขัดแยงระหวางสถานีในการแยงชิงการซื้อลิขสิทธิ์การถายทอด
ผลของการศึกษาปรากฏวา การรวมตัวกันในรูปของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการนําระบบผูอุปถัมภรายการเขามามีสวนรวมในการถายทอดทําใหหนวยงานแหง
นี้มีงบประมาณที่ไปซื้อสิทธิ์ในการถายทอด นอกจากนี้การรวมตัวกันของสถานีโทรทัศนในลักษณะ
ของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยยังชวยทําใหประหยัดงบประมาณ ลดความขัดแยง
ระหวางสถานีในการแยงกันซื้อลิขสิทธิ์ และยังทําใหการดําเนินงานของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทยสามารถดําเนินการถายทอดกีฬาตางๆ ไดจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งผลของการวิจัย
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว
3. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจในอนาคตมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะแสวงหารายไดในฐานะเปนผู
ดําเนินการ (Organizer) ในการถายทอดสัญญาณรายการหรือเหตุการณสําคัญในตางประเทศได
จากผลของการถายทอดสดกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน และชาวตางประเทศที่เขามาเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานถายทอดในครั้งนั้นไดสะทอน
ใหเห็นศักยภาพที่โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนผูดําเนินการ
(Organizer) ได ถามีการปรับลักษณะโครงสรางการทํางานที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลของการศึกษาสอด
คลองกับสมมติฐานทีก่ ําหนดไว
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4. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยในอนาคตมีแนวโนมรวมมือกันจัดทํามาตรฐาน
ระบบการออกอากาศเพื่อใหสมาชิกของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจฯมีแนวทางการปฏิบัติงานที่
เหมือนและไปในทิศทางเดียวกัน
บทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยที่มีศักยภาพในการดําเนินงานถาย
ทอดสดกีฬาระดับภูมิภาคไดเปนอยางดี
ไดเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชว ยทําใหการพัฒนา
วงการโทรทัศนของประเทศไทย ในทุกๆ สถานีตองปรับทิศทาง มาตรฐานการดําเนินงานไปสูแนว
ทางที่เหมือนกัน
ทั้งนี้เพื่อที่จะไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานที่ตองประสานกันเมื่อเกิดเหตุ
การณที่ตองถายทอดสดรวมกัน ซึ่งตรงจุดนี้จะชวยยกระดับผลงานของสถานีโทรทัศนทุกชองใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และผลของการวิจยั ก็มีความสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว
ขอจํากัดของการวิจัย
เนื่องจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เปนองคกรทีต่ ั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ และ
มีคณะกรรมการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอด ทําใหไมมีการเก็บรวบรวมเอกสารที่จะสามารถนํามา
อางอิงได ขอมูลเกือบทั้งหมดจึงตองมาจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเทานัน้
นอกจากนี้การที่ระยะเวลาที่เริ่มตนมีการรวมตัวกันเปนโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทยมาจนถึงบัดนี้ เปนเวลากวา 30 ปแลว ขอมูลจากความทรงจําของผูเกี่ยวของแตละคน
จึงอาจจะมีความแมนยําไมครบถวนบริบรู ณ จึงนับเปนขอจํากัดที่สําคัญของการวิจัยในครั้งนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
แมวาโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย จะประสบความสําเร็จเปนอยางมากใน
การดําเนินการถายทอดสดกีฬาตลอดระยะเวลาที่ผานมา แตกย็ ังมีปญหาบางอยางที่นาจะไดรับ
การแกไขเพื่อตอบสนองความตองการของผูชมไดดียิ่งขึ้นคือปญหาในเรื่องการโฆษณาที่ไดรับการ
รองเรียนจากผูชมวามีมากจนเกินไป และบางครั้งมีการตัดเขาสูโฆษณา ในขณะที่เกิดเหตุการณ
สําคัญในระหวางการแขงขันขึ้น จากการสังเกตของผูว ิจัยพบวา ในประเทศอื่นๆ นั้น จะไมมีการ
ตัดโฆษณาระหวางการแขงขันกีฬาเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การโฆษณาในประเทศอื่นๆ จะ
มีเฉพาะกอนเริ่มการแขงขัน ระหวางพักครึ่งเวลาของการแขงขัน และหลังจบการแขงขัน
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แตในประเทศไทยนั้น หากไมปลอยใหมีการโฆษณาระหวางการแขงขัน ก็จะไมไดรับ
ความสนใจจากเจาของสินคาที่จะลงโฆษณา แมวาการยอภาพการแขงขันลงไวในจอเล็ก ซอนกับ
ภาพโฆษณาจะเปนทางออกทางหนึ่งที่ใชกันอยู แตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทยก็
นาที่จะหาวิธกี ารอื่นๆ ที่เปนทางออกไดดีกวาทุกวันนี้
นอกจากนี้การถายทอดสดกีฬาในประเทศไทยทีผ่ านมา
มักจะมีการจัดวางกลองไมได
จํานวนตามมาตรฐานทีค่ วรจะเปน
แตหลังจากที่บคุ ลากรของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย ไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ จนสามารถจัดวางกลองถายทอด
สําหรับกีฬาเอเชี่ยนเกมสไดในระดับมาตรฐานสากลแลว หลักการตางๆ ที่ใชในระหวางการแขงขัน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ควรจะเปนหลักการจัดวางกลองที่นํามาปฏิบตั ิในการถายทอดสดกีฬารายการ
อื่นๆ ดวย
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ควรจัดหาผูบรรยายกีฬาที่ไดรับการยอมรับ
และเปนผูมีความรูความเขาใจกับกีฬาแตละชนิดใหมากชนิดกวาทีม่ ีอยูในปจจุบัน รวมทั้งการให
การอบรมแกผูบรรยายใหเขาใจถึงวิธีการบรรยายกีฬาที่จะไมสรางความรําคาญใหแกผูชม
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจที่ผูรับสารมีตอการดําเนินงานของโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
2. ควรมีการทําวิจัยถึงบทบาทของโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย กับงาน
ทางดานการถายทอดสดรัฐพิธีตางๆ ตลอดจนเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นเปนกรณี
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แผนผังการวางตําแหนงกลองในพิธีเปด-ปดและการถายทอดกีฬาชนิดตางๆ
ในกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13
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