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บทคัดย่อ

	 โทรทัศน์ดาวเทียมจัดเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ก�าลังได้รับความนิยมจากกลุ่มต่างๆ	 ในสังคม	 เนื่องจากมีต้นทุนต�่าและเมื่อ
พิจารณาถึงกลุ่มทางการเมืองพบว่า	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดรายการโทรทัศน์จ�านวนมากที่มีเนื้อหาเน้นหนักในเรื่องการเมือง	 โดย
การใช้ช่องทางทีม่อียูโ่จมตฝ่ีายตรงข้าม	และสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัตนเองด้วยการให้ข้อมลูเพยีงด้านเดยีว	ท�าให้ผูช้มเกดิความคดิเหน็
ทางการเมืองที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง	ทางรอดของประเทศคือ	สื่อเหล่านี้ต้องแก้ไขเนื้อหา	ปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น	
เพื่อให้ประเทศของเราพบกับความปรองดองอย่างแท้จริง

Abstract

 Satellite television is a new way of communication that is popular among various groups in the society because of 
its low cost. Considering the political group in the past several years, there have been a lot of TV programs focusing on 
political content. They are using satellite television to attack their opponents and to build a good image for themselves by 
giving one-sided information. That leads to a political conflict among audiences. A solution for Thailand to achieve true 
harmony is that media must improve their content to meet the professional standard.

บทน�ำ

	 ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน	 และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง	 ผู้รับสารมีทางเลือกและช่องทางมากขึ้น	 ผู้ส่งจึง
จ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว	 และปรับองค์กรให้รองรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่	 เพื่อรักษาสถานภาพของตนทางการตลาดให้ได้	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
หนงัสอืพมิพ์	วทิย	ุหรอืแม้กระทัง่สือ่โทรทศัน์ทีม่พีลานภุาพต่อผูร้บัสารยิง่กไ็ม่อาจจะหลกีหนวีงจรชวีติของสือ่เช่นนีไ้ด้	วงการวชิาชพีต่างๆ		
กเ็ช่นกนั	เพราะในปัจจบุนันีพ้วกเขาไม่อาจจะเพกิเฉยต่อความเปลีย่นแปลงเหล่านีไ้ด้เลย	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีหล่านีก้ลายเป็นการ
เพิม่ช่องทางและโอกาสในการตดิต่อสือ่สารกบัผูร้บัสารเป้าหมายให้เข้าถงึสารของตนได้ง่ายและมากยิง่ขึน้	ทกุวงการวชิาชพีจงึเริม่ให้ความ
สนใจกบัโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมอย่างเตม็รปูแบบ	ทัง้สถาบนัการศกึษา	บรษิทัธรุกจิเอกชน	หน่วยงานภาครฐัฯ	สถาบนัศาสนา	รวมทัง้กลุม่
การเมือง	
	 เมือ่เป็นเช่นนีก้ลุม่การเมอืงต่างๆ	จงึได้ใช้สือ่หลากหลายรปูแบบโดยมเีป้าประสงค์ร่วมกนัคอื	สร้างและปลกูฝังอดุมการณ์ทางการ
เมืองที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มของตนเอง	 ปรับและเปลี่ยนกลุ่มผู้รับสารที่ยืนคนละฝ่ายให้กลายมาเป็นพวกของตน	 และรักษาฐานทางการ
เมืองของตนเองให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	 โดยผ่านสื่อวิทยุชุมชน	 อินเทอร์เน็ต	 สังคมออนไลน	์ และสื่อที่กลุ่มการเมืองก�าลังสนใจ	 คือ	
ผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนั่นเอง
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โทรทัศน์ดำวเทียมคืออะไร ?

	 โทรทัศน์ดาวเทียม	 หรือในภาษาอังกฤษที่ใช ้ค�าว ่า	
“Satellite	Television”	หมายถึง	รายการโทรทัศน์ที่จัดส่งโดยผ่าน
ดาวเทียมและรับโดยจานดาวเทียม	 ผ่านเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทยีมทัง้ในรปูแบบของภายนอก	กล่องรบัสญัญาณดาวเทยีมที่
สร้างขึ้นในเครื่องรับโทรทัศน์	 โดยโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถส่ง
สัญญาณได้ทุกพื้นที่	(Wikipedia,	n.d.)
	 นอกจากนี้	ประกอบ	คุปรัตน์	ยังได้นิยามความหมายของ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไว้ว่าเป็นโปรแกรมโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดด้วย
ระบบดาวเทยีมเพือ่การสือ่สาร	ฝ่ายผูร้บัจะใช้จานดาวเทยีมในการ
รบัสญัญาณ	โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมสามารถให้บรกิารได้อย่างกว้าง
ขวางหลายช่องสัญญาณนับเป็นร้อยๆ	ช่อง	และลักษณะบริการมี
ทั้งแบบบอกรับและแบบไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน	 แต่มีรายได้จาก
โฆษณา	หรือการรับบริจาค	(ประกอบ	คุปรัตน์,	2555)
	 จากนิยามดงักลา่วขา้งต้นจึงสรปุได้วา่	โทรทัศน์ดาวเทยีม	
คอื	การออกอากาศรายการโทรทศัน์ด้วยการส่งสญัญาณผ่านระบบ
จานดาวเทียมไปยังเครื่องรับของผู้ชม	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีกล่องรับ
สัญญาณจากจานดาวเทียมเพื่อแปลงสัญญาณให้กลายเป็นภาพ
เพื่อแสดงผลหน้าจอโทรทัศน์	โดยโทรทัศน์ดาวเทียมจะมีเนื้อหาที่
หลากหลาย	และสามารถรบัชมได้ทัง้ในรปูแบบบอกรบัสมาชกิหรอื
รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

ธุรกิจโทรทัศน์ดำวเทียมปัจจุบัน

	 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัจจัยด้านต้นทุน	
ท�าให้ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจท�าธุรกิจบนโทรทัศน์
ดาวเทียมมากยิ่งขึ้น	 โดยข้อมูลจากเว็บไซต์จีเอ็มเอ็มแซท												
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมรายใหญ่ของไทยได้กล่าวถึงเรื่อง
ต้นทุนในการด�าเนินงานโทรทัศน์ดาวเทียมว่า	 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีม	จดัว่าเป็นธรุกจิใหม่	ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ต้ีนทนุไม่สงูมากนกั
เมือ่เทยีบกบัในอดตีทีผ่่านมา	และยงัมรีศัมขีองสญัญาณดาวเทยีม
ที่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั้งใน
และต่างประเทศ	(ปรินทร์	นามบุญเรือง,	ม.ป.ป.)	ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงความคุ้มทุนแล้วจะพบว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่า
	 ข้อมูลดังกล่าวยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 พงษ์ศักดิ์					
สวัสดิเกียรติ	(2553)	ที่ว่า	ปัจจุบันการท�าโทรทัศน์ดาวเทียมไม่ได้
ใช้ต้นทุนสูงมากนัก	 “เปรียบราคาเท่ากับรถเบนซ์สักคันเท่านั้น”	
และหากเทยีบกบัในอดตี	ค่าใช้จ่ายในการผลติโฆษณาทางโทรทศัน์	
ในระยะเวลาหนึง่ปี	อาจจะสร้างเนือ้หาเพือ่ออกอากาศทางโทรทศัน์
ผ่านดาวเทียมได้ประมาณ	10	ช่อง	
	 ในปัจจุบันนี้	 โทรทัศน์ดาวเทียมจึงกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดยจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้าง

รายได้จ�านวนมากให้กับองค์กร	จากการรายงานข่าวของผู้จัดการ
ออนไลน์พบว่า	 ปริมาณโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรวม
ในช่วง	4-5	 เดือนที่ผ่านมาเติบโตขึ้นร้อยละ	15-20	 จากปี	 พ.ศ.	
2554	ที่มีมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมราว	5,000	ล้าน
บาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	10	ของงบประมาณที่ใช้
ในการโฆษณาผ่านสือ่โทรทศัน์มลูค่า	5	หมืน่ล้านบาทขณะทีจ่�านวน
ผู้ชมเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	75	 ของครัวเรือนไทยทั้งหมด		
(เอเอสทีวี	ผู้จัดการออนไลน์,	2555)
	 ในการนี้	สินธ์ุ	เภตรารัตน์	กรรมการผู้จัดการ	แผนกนีล-
เส็น	มีเดีย	บริษัท	นีลเส็น	(ประเทศไทย)	จ�ากัดกล่าวว่า	การเพิ่ม
ขึ้นของสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	ในช่วง	4-5	ปีที่
ผ่านมา	มกีารเตบิโตอย่างชดัเจนสดัส่วนการรบัชมเพิม่จากเดมิร้อย
ละ	10		เป็นร้อยละ	40	และร้อยละ	50	อย่างรวดเร็วและยังมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	(สินธ์ุ	เภตรารัตน์,	2555)
	 นอกจากนัน้		นายสมพร	ธรีะโรจนพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัท	พีเอสไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ให้ความเห็นว่าตั้งแต่ต้นปี	
พ.ศ.	2555	 โฆษณาในส่วนโทรทัศน์ดาวเทียม	 เติบโตถึงร้อยละ	
200-300	 จากปีก่อน	 ขณะเดียวกันพีเอสไอได้ร่วมกับระบบเครือ
ข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่อไอเอส	ในการสร้างกล่องวดัจ�านวนผูช้มไว้
ในกล่องรับสัญญาณด้วยการใส่ซิมโทรศัพท์ในกล่องรับสัญญาณ	
ส�าหรบัการวดัจ�านวนผูช้มเพือ่ใช้เป็นข้อมลูอ้างองิแก่เจ้าของสนิค้า
ต่างๆ	ในการวางแผนลงโฆษณา		(ประชาชาติธุรกิจ,	2555)
	 นอกจากนี้	วรรณี	รัตนพล	ประธานกรรมการบริหาร	ไอพี
จ	ีมเีดยีแบรนด์ส	บรษิทัในเครอื	Interpublic	Group	ผูด้�าเนนิธรุกจิ
ด้านวางแผนและซือ้สือ่ทัว่โลก	ยงัได้เปิดเผยอกีว่า	ในปี	พ.ศ.	2554	
พบว่า	 สมาชิกเคเบิลโทรทัศน์ท้องถิ่น	4	 ล้านครัวเรือน	 เพิ่มขึ้น		
ร้อยละ	14	และจานรับสัญญาณดาวเทียม	11	ล้านครัวเรือน	เพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ	144	 คิดเป็นสัดส่วนการเข้าถึงครัวเรือนไทยทั่ว
ประเทศจ�านวน	17.2	ล้านครัวเรือน	หรือร้อยละ	80	ของจ�านวน
ครัวเรือนไทย	21	ล้านครัวเรือน	(วรรณี	รัตนพล,	2555)
	 จากตัวเลขและสถิติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนแล้ว
ว่าการเติบโตของฐานผู้ชมย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
การประกอบธรุกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมอย่างชดัเจน	ท�าให้กลุม่องค์กร	
และหน่วยงานต่างเข้ามาแข่งขนัในธรุกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมมากขึน้	
และเพิม่จ�านวนขึน้เรือ่ยๆ	ในทกุปี	ดงันัน้	หากเราซือ้จานดาวเทยีม
พร้อมกล่องรบัสญัญาณหนึง่ชดุ	ในราคาเพยีงแค่พนักว่าบาท	ท่าน
อาจจะได้รบัชมรายการโทรทศัน์มากกว่าร้อยช่อง	เพราะจากต้นทนุ
ทีแ่สนถกูตามทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผูป้ระกอบการต่างสนใจทีจ่ะ
ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว	อันมีผลท�าให้ปริมาณช่องเพิ่มขึ้นทุกวัน
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รูปแบบรำยกำรในโทรทัศน์ดำวเทียม

	 จากการเติบโตของฐานผู้ชมเป็นอย่างยิ่งในรอบหลายปีที่
ผ่านมา	ท�าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	หันมาให้ความสนใจใน
การท�าธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมากขึ้น	 โดยในปัจจุบันโทรทัศน์
ดาวเทยีมมรีปูแบบรายการทีห่ลากหลายประเภทตามลกัษณะของ
องค์กรที่ลงมาท�าธุรกิจนี้อย่างเต็มรูปแบบ	 ทั้งนี้สามารถแบ่ง
ประเภทของรายการได้ตามลักษณะ	 ดังนี้	 (สมาคมโทรทัศน์
ดาวเทียมแห่งประเทศไทย,	2555)
	 รายการข่าว	 เช่น	 “ASTV	Nesws1”	 ในเครือผู้จัดการ	
“Nation	Channel”	 ของเนชั่น	 บรอดแคสติ้ง	 คอร์ปอเรชั่น	
“MCOT”	 ของอสมท.	 และยังมีช่องรายการในเครืออื่นๆ	 เช่น	
“Money	Channel”	“Spring	News”		“Voice	TV”	และ	“T-News”	
เป็นต้น
	 รายการบันเทิง	เช่น	“Major	Channel”	ของบริษัท	MVTV		
“M	Channel”	ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์		“มงคลแชนแนล”	ของ
สหมงคลฟิล์ม	“8	Channel”	ของบริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	เป็นต้น
	 รายการเพลง	เช่น	“Hit	Station”	ของบริษัท	MVTV		FAN	
TV		“Bang	Channel”	และ	“Green	Channel”	ของบริษัท	GMM	
“You	Channel”	และ	“สบายดีทีวี”	ของบริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	
เป็นต้น
	 รายการวาไรตี้	 เช่น	 “Super	 บันเทิง”	 ในเครือผู้จัดการ	
“มิติ	4”	 ของ	Livetv	 	 “Zaa	Network”	 ของ	MThai	 	 “DMC	
Channel”	 ของวัดธรรมกาย	 “TV	Musalim”	 ของมูลนิธิเพื่อ
คุณธรรม	 	 “Dara	Channel”	ของ	บริษัท	 โอมมหารวย	จ�ากัด		
และ	“Miracle	Channel”	ของบรษิทั	กนัตนา	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	
เป็นต้น
	 รายการด้านการศึกษา	เช่น	“5	MVTV”	ของบริษัท	MVTV		
“PSI	Channel	สาระดี”	ของบริษัท	PSI		“Farm	Channel”	ของ
บริษัท	กันตนา	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น
	 รายการส�าหรับเด็ก	 เช่น	“Cartoon	Club”	ของ	บริษัท	
เอฟฟ์	จ�ากัด		“Gang	Cartoon”	ของ	บริษัท	โรส	มีเดีย	จ�ากัด		
“จ๊ะ		ทิง	จา”	ของบริษัทจ๊ะ	ทิง	จา	จ�ากัด	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	ยงัมรีปูแบบหนึง่ของโทรทศัน์ดาวเทยีมทีก่�าลงั
ได้รับการถกเถียงอย่างหนักด้านความเหมาะสมของเนื้อหา	 และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ	 โทรทัศน์ดาวเทียมที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในทางการเมือง	 เพื่อสนองความต้องการ	 และ
ทศันคตทิางการเมอืงของประชาชนเป็นจ�านวนมากให้สอดรบัและ
เป็นคุณประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองของตน

กำรใช้โทรทัศน์ดำวเทียมในกำรเมือง

	 ในความเป็นจริงแล้วบรรดารายการทางฟรีทีวี	 หรือ
โทรทัศน์ดาวเทียมที่ก�าลังแพร่หลายกันในปัจจุบันไม่ใช่ยุคแรกที่
นักการเมืองหันมาให้ความสนใจกับสื่อมากขึ้น	เพราะว่าจากหลัก
ฐานที่ปรากฏชัดพบว่า	 รายการทางการเมืองรายการแรกที่ออก
อากาศทางโทรทัศน์คือ	 รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง	 ที่เป็น
รายการสนทนาเชิงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนใน
ระบอบประชาธปิไตยออกอากาศทกุวนัอาทติย์หลงัข่าวภาคค�่า	ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ
บกช่อง	7	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2524-2540	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	
ม.ป.ป.ค)
	 หลังจากนั้น	 เมื่อ	 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	 ชินวัตร	 เข้ามารับ
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรรีายการทางการเมอืงกลบัลดลง	บางสถานี
ตดัรายการทีม่เีนือ้หาทางการเมอืงออกจากผงัรวมถงึรายการเมอืง
ไทยรายสัปดาห์ของสนธิ	 ลิ้มทองกุล	 ท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นของ
รายการทางการเมืองที่ออกอากาศทางระบบจานดาวเทียมเท่านั้น	
โดยหลังจากถูกถอดออกจากผังรายการช่อง	9	 สนธิ	 ลิ้มทองกุล	
ตัดสินใจน�ารายการเมืองไทยรายสัปดาห์ไปออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ช่อง	ASTV	News	1	และเปลี่ยนชื่อเป็นรายการ	“เมืองไทย
รายสปัดาห์สญัจร”	ออกอากาศทกุวนัศกุร์	โดยมเีป้าหมายหลกัคอื
การเปิดเผยพฤติกรรมซ่อนเร้น	ของ	พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	ใน
ทางการเมือง	ทั้งด้านการทุจริตคอรัปชั่น	ด้านการปกครอง	ด้าน
การแทรกแซงสื่อ	 รวมไปถึงด้านการหมิ่นเบื้องสูง	 โดยมีผู้ชมเป็น
จ�านวนมาก	 สุดท้ายก็ยกระดับไปสู่การชุมนุมทางการเมืองหลาย
ครั้ง	
	 ต่อมาเมื่อ	 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	 ชินวัตร	 ถูกรัฐประหารโดย
คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดอ�านาจการปกครอง	 รายการเมืองไทย
รายสปัดาห์ได้รบัคดัเลอืกให้มาออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์
กรมประชาสมัพนัธ์	ช่อง	11	แต่ออกอากาศได้เพยีงไม่กีค่รัง้กย็กเลกิ
กลบัไปจดัรายการที	่ASTV	ตามเดมิ	นอกจากนีก้ลุม่การเมอืงทีเ่ป็น
ฝ่ายสนับสนุน	พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	ก็เริ่มที่จะหันมาให้ความ
สนใจกับการท�ารายการทางสถานีโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น	โดยรายการ
ที่เห็นชัดสุดก็คือ	 ความจริงวันนี้	 ซึ่งด�าเนินรายการโดย	 วีระ						
มุสิกพงศ์	จตุพร	พรหมพันธ์ุ	และณัฐวุฒิ	ใสยเกื้อ	ออกอากาศทาง
ช่อง	MV5	ก่อนที่จะขยับมาออกทางช่อง	11	 เมื่อเข้าสู่ยุครัฐบาล
ของสมัคร	สุนทรเวช	(เอเอสทีวี	ผู้จัดการออนไลน์,	2555)						
	 เมือ่พ้นยคุรฐับาลสมคัร	สนุทรเวช	และสมชาย	วงษ์สวสัดิ์		
บทบาทของนักการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรค
ไทยรักไทย	(ในอดีต)	เช่น	อดิศร	เพียงเกษ	สุธรรม	แสงประทุม	
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จารุพงษ์	 เรืองสุวรรณ	 และจตุพร	พรหมพันธ์ุ	 ฯลฯ	 ก็ยิ่งเห็นชัด
เพราะมีการรวมกลุ่มตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อมาผลิตสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมขึ้นมาโดยเฉพาะช่อง	D-Station	 จนถึง	Asia	Update	
และมีบรรดานักการเมืองเข้าไปมีบทบาทในฐานะของพิธีกร
วิทยาการประจ�ารายการ	(เอเอสทีวี	ผู้จัดการออนไลน์,		2555)
	 โดยข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่าสถานีโทรทัศน์	D-Station	
หรอื	People	Channel	เป็นสถานโีทรทศัน์ทีอ่อกอากาศผ่านระบบ
ดาวเทยีม	เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง
ในประเทศไทยเริ่มทดลองออกอากาศ	 ตั้งแต่วันจันทร์ที่	 19	
มกราคม	พ.ศ.	2552	เวลา	06.00	น.	และแพร่ภาพอย่างเป็นทางการ	
ตลอด	24	ชั่วโมง	ตั้งแต่วันที่1	มีนาคม	พ.ศ.	2552	รู้จักในอีกชื่อ
หนึ่งว่า	DTV	หรือ	DNN	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	ม.ป.ป.ก)
	 ด้านสถานีโทรทัศน์	Asia	Update	เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าว
ภายใต้ด�าเนินการบริหารงานของบริษัท	เดโมเครซี	นิวส์	เน็ตเวิร์ก	
จ�ากดั	ร่วมกบัพรรคเพือ่ไทยออกอากาศครัง้แรก	วนัที	่5	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2553	หลังจากช่อง	People	Channel	ได้ยุติการออกอากาศ
เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553	 ที่ผ่านมา	 โดยมี	 จารุพงศ์		
เรืองสุวรรณ	 อดีตปลัดกระทรวงแรงงานและอดีตประธานคณะ
กรรมการบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	และวิมล	จันทร์จิราวุฒิ-
กุล	อดีตคณะท�างานเชิงวิชาการและนโยบายพรรคพลังประชาชน	
เป็นกรรมการของบริษัท	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	ม.ป.ป.ง)
	 ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งใหญ่	ในปี	พ.ศ.	2544	พรรคเพื่อ
ไทย	 หรือพรรคพลังประชาชนเดิม	 ได้รับชัยชนะขาดลอย	 ท�าให้	
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็น
นายกรัฐมนตรี	 ด้านพรรคประชาธิปัตย์ต้องพบกับความพ่ายแพ้
ทางการเมืองอีกครั้ง	 หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดสถานีโทรทัศน์
ทางการเมอืงช่อง	Bluesky	Channel	ขึน้	โดยมลีกัษณะและรปูแบบ
รายการคล้ายคลึงกับช่อง	Asia	Update	เพียงแต่ผู้จัดรายการเป็น	
กลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเท่านั้น

ทีวีหลำกสี

	 นอกจากสถานีโทรทัศน์ช่อง	Asia	Update	และ	Bluesky	
Channel	แล้ว	ยังมีสถานีโทรทัศน์ทางการเมืองที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ดาวเทียมอีกมาก	 ซึ่งเมื่อท�าการแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ	
ตามอดุมการณ์ทางการเมอืง	สามารถจ�าแนกคร่าวๆ	ได้ดงัต่อไปนี้
 ทีวีสีแดง

	 สถานีโทรทัศน์ของคนกลุ ่มคนเสื้อแดงที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองเดียวกันอย่างชัดเจนมาก	 สถานีโทรทัศน์ช่อง	Asia	
Update	ทีอ่อกอากาศโดยเน้นการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง
เป็นอย่างมาก	เช่น	“รายการชูธง”	ด�าเนินรายการโดย	

จตุพร	 พรหมพันธ์ุ	 “รายการตรงไปตรงมา”	 ด�าเนินรายการโดย	
อดิศร	 เพียงเกษ	 “รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อ
ประชาธิปไตย”	 ด�าเนินรายการโดย	 ธิดา	 ถาวรเศรษฐ	 ประธาน
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	 (นปช.)	
“รายการคุยกับ	111”	 ที่จะมีการน�าเอานักการเมืองจากพรรค
ไทยรักไทยเดิมมาเป็นแขกรับเชิญ	 “รายการที่นี่ความจริง”	 จัด
รายการโดยกลุ่มคนเสื้อแดง
	 สถานีโทรทัศน์	MV5	เป็นสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งที่เน้น
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างชัดเจน	 เช่น	 รายการ	 “ที่นี่	
MV5”	โดย	อนสุรณ์	เอีย่มสะอาด	รกัษาการโฆษกรฐับาลยิง่ลกัษณ์	
เป็นผู้ด�าเนินรายการ	 “รายการเดินทางไกลไปกับวีระ	 มุสิกพงศ์”	
“เส้นทางสูป่ระชาธปิไตย”	โดย	นพ.เหวง	โตจริาการ	และ	“เสรภีาพ
กับปากท้อง”	โดย	สมหวัง	อัสราษี	เจ้าของผลิตภัณฑ์มิตซูชิต้า	ที่
เป็นนายทุน	ของ	นปช.	(สุทธิชัย	หยุ่น,	2555)
	 ขณะที่สถานีโทรทัศน์บางช่องก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วกันว่า
มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบั	พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ	ชนิวตัร	และกลุม่คนเสือ้
แดง	เช่น	Voice	TV	ที่มีทรงศักดิ์	เปรมสุข	(อดีตผู้บริหารไอทีวีใน
เครอืชนิคอร์ป)	เป็นกรรมการผูอ้�านวยการสถาน	ีพานทองแท้	ชนิ-
วัตร	 เป็นรองผู้อ�านวยการสถานี	 และพิณทองทา	 ชินวัตร	 เป็น
กรรมการบริษัท	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	ม.ป.ป.ข)
 ทีวีจอฟ้ำ

	 หากจะให้พูดถึงสถานีโทรทัศน์สักช่องที่มีเนื้อหาไปใน
ทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพรรคประชาธปัิตย์	คนส่วนใหญ่คงตอบ
ไม่ผิดว่า	Bluesky	Channel	อย่างแน่นอน	Bluesky	Channel	เป็น
สถานีโทรทัศน์ที่เดินในทิศทางและรูปแบบคล้ายคลึงกับช่อง	Asia	
Update	เป็นอย่างยิ่ง	ต่างกันเพียงแค่จุดส�าคัญที่สุดคือ	ผู้ด�าเนิน
รายการ	โดย	Bluesky	Channel	มีรายการที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก	 เช่น	 “รายการฟ้าวันใหม่”	 โดย	 อภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	
“รายการสายล่อฟ้า”โดย	 ศิริโชค	 โสภา	 เทพไท	 เสนพงศ์	 และ				
ชวนนท์	อินทรโกมาลสุตย์	“รายการร้อยข่าวยามเย็น”	โดยอัญชลี	
ไพรีรักษ์	“รายการถอนพิษ”	โดย	ดร.เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	“รายการ
ข่าวหรรษา”	โดย	ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	ซึง่ผูด้�าเนนิรายการส่วนใหญ่
เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์	 หรือไม่ก็นักวิชาการที่อยู่
ตรงข้ามกับกลุ่ม	พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	ชินวัตร	ทั้งสิ้น
	 สถานีโทรทัศน์ช่องไทยทีวีดี	 เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ร่วมเป็น
พันธมิตรกับ	Bluesky	Channel	เมื่อพรรคประชาธิปัตย์จัดเวทีเดิน
สายผ่าความจริง	ปราศรัยเปิดโปงรัฐบาลของ	ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	
นอกจากจะถ่ายทอดสดผ่าน	Bluesky	Channel	 แล้ว	 ไทยทีวีดีก็
เป็นอีกหนึ่งช่องที่ร่วมถ่ายทอดสดด้วยเสมอ	 โดยช่องไทยทีวีดีมีผู้
ด�าเนินรายการหลักที่มีชื่อเสียงคือ	 ส�าราญ	 รอดเพชร	 ที่เคยเป็น
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โฆษกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 บริหารโดย	
สนธิญาณ	 ชื่นฤทัยในธรรม	 ประธานและกรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่	ส�านักข่าว	T-News	ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดยสิ้น
เชิง
	 นอกจากนี	้ยงัมสีถานโีทรทศัน์ทีแ่ม้ว่าจะไม่ได้เป็นพนัธมติร
กบัพรรคประชาธปัิตย์	แต่กเ็ดนิอยูค่นเส้นทางกบั	พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ	
ชินวัตร	และกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างชัดเจน	เช่น	“ASTV”	โดย	สนธิ	
ลิ้มทองกุล	“ช่อง	T-News”	โดย	สนธิญาณ	ชื่นฤทัยในธรรม	“ช่อง
สุวรรณภูมิ”	โดยบริษัท	ทีวี	ท็อปน๊อต	โปรดักชั่น	จ�ากัด	เป็นต้น

อิทธิพลของโทรทัศน์ดำวเทียมต่อกำรเมือง

	 การที่กลุ่มการเมืองเริ่มมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตนเอง
เป้าประสงค์หลักย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการปลูกฝัง	 สร้างและ
เปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้รับสารให้สอดคล้องและเป็น
ไปในแนวทางทีต่นเองต้องการซึง่ผลทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมการเมอืงไทย
ในทุกวันนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพลานุภาพของโทรทัศน์ดาวเทียม
ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง
	 ทั้งนี้มีนักวิชาการจากต่างประเทศได้ท�าการศึกษาถึง
อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการเมือง	 โดย	Kurt	 และ	Gladys	
(1968,	cited	in	Mazzoleni,	2003)	ได้อธิบายว่า	สื่อโทรทัศน์ได้
เริม่เข้าไปก้าวก่ายและมอีทิธพิลต่อกลุม่การเมอืงในการสร้างความ
เป็นสถาบันทางการเมือง	ผู้น�าทางการเมือง	ภาษาทางการเมือง
	 สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ	Hahn	(1998)	ทีย่นืยนัถงึอทิธพิล
ของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองของประชาชนว่า	
โรนัลด์เรแกน	 อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา	 เคยประสบ
ความส�าเรจ็ทางการเมอืงอย่างสงูสดุ	ส่วนหนึง่เพราะว่าเขาเคยเป็น
ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์	
	 นอกจากนี้	จากการวจิยัของ	Pattie	และ	Johnston	(2002)	
ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	 การประเมินผลกระทบของการออกอากาศ
เนื้อหาการเลือกตั้งทั่วไป	 ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของ
ประชาชน	เมื่อปี	ค.ศ.	1997	ที่ประเทศอังกฤษ	พบว่า	ผู้ที่ชมการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศของพรรคการเมืองนั้นจะ
ให้การสนบัสนนุพรรคและผูน้�าของพรรคมากกว่าคนทีไ่ม่ได้รบัชม
รายการ
	 รวมไปถึงผลการศึกษาของ	Hermanson	(2007)	ที่ท�าการ
ศกึษาเรือ่ง	ข่าวโทรทศัน์มผีลต่อการเมอืงในประเทศฟิจหิรอืไม่	ซึง่
ผลการศึกษาพบว่า	 ข่าวโทรทัศน์ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งที่มีอิทธิพล
ด้านข้อมลูทางการเมอืงเท่านัน้	แต่ว่ามนัยงัเป็นตวัก�าหนดวาระคน
ฟิจิได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็น

	 ทัง้นีเ้มือ่ท�าการศกึษาถงึบรบิทในสงัคมไทยพบว่าโทรทศัน์
ดาวเทยีมทีม่เีนือ้หาด้านการเมอืงกม็อีทิธพิลต่อประชาชนผูร้บัสาร
เป็นอย่างยิง่	โดยคนกลุม่แรกทีไ่ด้รบัอทิธพิลโดยตรงจากการรบัชม
โทรทัศน์ดาวเทียมคือ	กลุ่มพันธมิตรฯ	ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	
กลุม่พนัธมติรฯ	ได้ชมุนมุใหญ่ทางการเมอืงหลายครัง้	โดยสือ่หลกั
ที่พวกเขาติดตาม	คือ	สถานีโทรทัศน์	ASTV	ขณะที่กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาต	ิ ก็มีโทรทัศน์กระแสหลัก
ของพวกเขา	 คือ	 ช่อง	Asia	Update	 รวมไปถึงช่อง	Bluesky	
Channel	ที่ถ่ายทอดสดการปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์และมี
ผู้ร่วมฟังจ�านวนมากที่โพกผ้าที่ศีรษะโดยมีข้อความว่า	 สายล่อฟ้า	
ซึ่งเป็นรายการที่มียอดคนดูสูงที่สุดรายการหนึ่งของช่อง
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม	 มีอิทธิพลต่อตัวผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งใน
เรื่องการสร้างการรับรู้	ทัศนคติทางการเมือง	และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง	แต่สิ่งที่น่าหวั่นใจคือ	เนื้อหาของรายการที่
ปรากฏทางโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นล้วนแล้วแต่สร้างความแตกแยก
ในสังคมทั้งสิ้น	
 
อิทธิพลของโทรทัศน์ดำวเทียมต่อควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง

	 ภาพความขดัแย้งในอดุมการณ์ทางการเมอืงของสงัคมไทย
ถูกฉายชัดขึ้นหลังจากการก้าวเข้าสู่อ�านาจของ	พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	
ชินวัตร	 โดยกลุ่มพันธมิตรฯ	 ที่น�าเสนอเนื้อหาโจมตี	 พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ	 อย่างต่อเนื่องจนพัฒนากลายเป็นการชุมนุมใหญ่ทางการ
เมืองหลายครั้ง
	 ในทางกลับกันเมื่อ	 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ	 ชินวัตร	 ถูกปฏิวัติ	
กลุ่ม	 นปช.	 ก็เริ่มใช้กระบวนการเดียวกันกับกลุ่มพันธมิตรฯด้วย
การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง	People	Channel	ที่ออกอากาศโดย
มเีนือ้หาโจมตฝ่ีายทีท่�ารฐัประหาร	และเชดิช	ูพ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ	ชนิ
วัตร	 ว่าเป็นนักประชาธิปไตยและเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็น
รัฐบาลสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวได้ท�าการปลุกปั่น	 เพื่อให้เกิด
ความแตกแยกในสังคมเป็นอย่างมาก	 จนกระทั่งถูกปิดสถานีใน
ที่สุด
	 เมื่อ	People	Channel	ถูกปิด	สถานีโทรทัศน์ช่อง	Asia	
Update	ก็เกิดขึ้น	 แต่เนื้อหาทุกอย่างยังคงเดิม	 เน้นการปลุกปั่น	
กล่าวหาฝ่ังตรงข้าม	โดยจากค�ากล่าวของเทพไท	เสนพงศ์	สมาชกิ
ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พรรคประชาธิปัตย	์	 ที่ว่า
ท่าทีของ	จตุพร	พรหมพันธ์ุ	อดีต	สมาชิกผู้แทนราษฎรบัญชีราย
ชื่อ	 พรรคเพื่อไทยและแกนน�ากลุ่มคนเสื้อแดงที่ปลุกระดมให้คน
เสื้อแดงออกมาต่อต้านการรัฐประหารและล่ารายชื่อถอดถอนศาล	
โดยใช้ช่องทางของสถานีโทรทัศน์	Asia	Update	 ซึ่งเสี่ยงต่อการ
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เกิดม็อบชนม็อบ	 แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาที่ถูกน�าเสนอผ่านช่องดัง
กล่าวได้เป็นอย่างดี	(“‘เทพไท’	ชี้สัญญาณ...”,	2555)
	 ไม่เพียงแต่ช่อง	Asia	Update	 เท่านั้น	 ช่อง	Bluesky	
Channel	ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาเช่น
กัน	 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เน้นการโจมตีฝั่งตรงข้าม	 ค�าที่ใช้เรียก
นักการเมืองฝั่งตรงข้าม	 ที่ล้วนแล้วแต่เป็นการเล่นค�าพูดที่รุนแรง
ทั้งสิ้น	เช่น	ค�าว่า	“โง่”	หรือ	“ควาย”	เป็นต้น	
	 จากบทความหนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์	เขยีนโดยแมงเม่า	ระบุ
ว่าทั้ง	2	ฝ่ายตั้งอกตั้งใจโจมตีกันโดยเป้าหมาย	Bluesky	Channel	
เน้นโจมตีรัฐบาลพรรคเพื่อไทย	 อดีตนายกฯ	 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ			
ชนิวตัร	และแกนน�าเสือ้แดง	ส่วน	Asia	Update	เน้นโจมตอี�ามาตย์
กับพรรคประชาธิปัตย์	 ลักษณะการน�าเสนอที่น่าจะอยู่ในเกณฑ์
ล้างสมองและปลุกระดมทั้ง	2	 ช่องป้อนข้อมูลด้านเดียวตามที่ตัว
เองต้องการ	และบ่อยครัง้ทีใ่ช้วธิกีารปลกุป่ันให้เกดิความเกลยีดชงั
และเคียดแค้นโดยเฉพาะตัวหนังสือวิ่งด้านล่างส่งมาทาง	SMS				
(แมงเม่า,	2555)
	 นอกจากนี	้ธาม	เชือ้สถาปนศริ	ิผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัโครงการ
เฝ้าระวังสื่อและพัฒนารู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม	(มีเดีย
มอนิเตอร์)	 ยังเคยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในช่วงชุมนุม
ทางการเมืองเมื่อปี	พ.ศ.	2553	สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเน้นแต่การ
รายงานบรรยากาศเร้าอารมณ์เป็นการรายงานข่าวสงครามมากกว่า
การน�าเสนอรายงานข่าวเชงิลกึมุง่เน้นให้ส�าคญักบัแหล่งข่าวทีเ่ป็น
คูข่ดัแย้งและน�าเสนอภาพความรนุแรงซ�า้ไปซ�า้มา	ใช้ภาษาบรรยาย
ข่าวตอกย�้าสร้างความรุนแรงแบ่งฝักฝ่ายท�าให้เกิดการดูหมิ่น
เหยียดหยามกันและกันมีส่วนท�าให้สถานการณ์ความขัดแย้งบาน
ปลายจนเป็นเหตุไปสู่ความรุนแรง	(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,	2553)

	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้น่าจะพอมีน�า้หนักท�าให้เชื่อ
ได้ว่า	สือ่โทรทศัน์มผีลกระทบต่อผูช้มอย่างยิง่	และเมือ่ดจูากเนือ้หา
ที่โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของแต่ละกลุ่มน�าเสนอให้ผู้ชมรับชมทุก
วันนั้น	 ยังเน้นที่การปลุกปั่น	 ปลุกระดม	 ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว
นัน้	ผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัสงัคมคอื	สงัคมคงไม่อาจจะหลกีเลีย่งความ
ขัดแย้งไปได้เลย	เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างได้รับข้อมูล	ก็จะเกิดเป็น
ทศันคตทิีข่ดัแย้งกนัสดุขัว้	และพฒันาเป็นพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วม
ทางการเมืองกันคนละแนวทาง	 ซึ่งหากยังไม่ปะทะกันก็นับว่า
ประเทศคงไม่เสียหายเท่าใดนัก	แต่คงไม่มีใครคาดคะเนได้หรอก
ว่า	 มวลชนเหล่านี้จะเกิดการปะทะกันเมื่อไร	 เพราะหากมันเป็น
เช่นนัน้แล้ว	ความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัประเทศคงไม่อาจคาดคดิได้
เลยแม้แต่น้อย	ทางออกของปัญหาทัง้หลายคอื	สือ่เหล่านีต้้องแก้ไข
เนื้อหา	 ปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น	 หรือ	 ผู้ที่
เกี่ยวข้อง	ผู้มีอ�านาจควรลงไปจัดการอย่างจริงจัง	เพื่อให้ประเทศ
ของเราพบกับความปรองดองอย่างแท้จริง

สรุป

	 โทรทศัน์ดาวเทยีมเป็นการสือ่สารทางการเมอืงรปูแบบใหม่
ที่ก�าลังได้รับความนิยมจากกลุ่มการเมืองต่างๆ	 โดยในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมาได้เกิดรายการโทรทัศน์จ�านวนมากที่มีเนื้อหาเน้นหนัก
ในเรือ่งการเมอืง	ซึง่แต่ละช่องนัน้มเีนือ้หาทีโ่จมตฝ่ีายตรงข้าม	ปลกุ
ปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม	 ด้วยการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว	
เป็นผลให้ผู้ชมเกิดความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกันอย่าง
รนุแรง	จนคนทีม่คีวามเหน็ขดัแย้งกนัไม่อาจจะสนทนาพดูคยุเรือ่ง
การเมืองได้อีก	ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ผลที่เกิดขึ้นกับ
สังคมหลังจากนี้ไม่อาจจะคาดคะเนถึงความเสียหายได้เลยแม้แต่
น้อย
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