สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่และการจัดลาดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี
พ.ศ.่ ....
ประเด็น
ร่างประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่และการจัดลาดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่และการ
จัดลาดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ (๒๕) ซึ่งกาหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเรียงหมวดหมู่หรือจัดลาดับบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด และเป็นการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหา เทคนิค และความหลากหลายของสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจน
เป็นการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ความคิดเห็นสาธารณะ
-

-

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ประเด็น
แห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดหมวดหมู่และการจัดลาดับ
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนด
หมวดหมู่และการจัดลาดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ความคิดเห็นสาธารณะ

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

-

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
น.ส.ทัศนีย์ พิกุล บริษัท แพลนเน็ต จากัด
- ควรเพิ่มคาจากัดความให้ชัดเจน
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาต
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
นายประจักษ์ เวชบุญ บริษัท โกลด์ เคเบิ้ลทีวีจากัด
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับ
- ควรกาหนดคานิยามให้ผู้ประกอบการเข้าใจง่ายและเป็นที่
ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ยอมรับมากกว่านี้
“บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า การส่งข่าวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการ
ให้บริการนั้น ๆ ได้ ซึ่งไม่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก คานิยามมีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ
กสทช. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประเด็น
ความคิดเห็นสาธารณะ
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม
(ประเทศไทย)
ดังนี้
(๑) บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ -ข้อ ๔ ของร่างประกาศ กสทช.ฯ หมวดหมู่ (๒)-(๖) ควรกาหนด
คานิยามให้ชัดเจน เพราะหากไม่ชัดเจนอาจทาให้ผู้ให้บริการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
-หมวดหมู่ (๖) รายการปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ผู้ให้บริการ
(๒) บริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุซึบ่งันเป็นการ ไม่สามารถจัดลงได้ถูกต้อง และหากรายการใดที่ไม่สามารถจัดลงใน
นาเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อ หมวดหมู่ (๑)-(๕) ได้ ก็จะถูกจัดลงในหมวดหมู่ (๖)
-หมวดหมู่ (๖) บริการประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ เป็น
ผู้รับสารในวงกว้าง
(๓) บริการโทรทัศน์สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ หมวดหมู่ที่ใหญ่มาก ควรแยกออกมาเป็น ๓-๔ ข้อย่อย โดยอาจ
แยกเป็น ภาพยนตร์ ละคร ซีรี่ย์/ เพลง / เกมโชว์ / รายการท้องถิ่น
และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการนาเสนอเนื้อหาด้านการเรียนรู้ การพัฒนา
หรือรายการเฉพาะชุมชน
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือส่งเสริม
-หากไม่แยกย่อย ควรเพิ่มจานวนหมวดหมู่ เสนอให้เพิ่มเป็น
ความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว
๙ หมวดหมู่
(๔) บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพ
คุณนงค์นาถ ห่านวิไล บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง จากัด (มหาชน)
-ควรนิยามประเภทรายการ ที่ชัดเจน แก้ปัญหาการสับสนและ
(๕) บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา การท่องเทีหรื
่ยวอส่งเสริมสุขภาพ
ฉวยโอกาสของผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ข่าว เหตุการณ์
(๖) บริการประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการนาเสนอเนื้อหา
ปัจจุบันคือ ช่องข่าวสาระ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ที่หลากหลาย เพื่อเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมรายการ
-กาหนดหมวดหมู่โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ควรกาหนดให้
แพลตฟอร์มเรียงหมวดหมู่ช่องรายการจากสาระไปสู่รายการ
ไร้สาระ ควรมีกติให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่นาลาดับต้น ๆ ไป
"ขายเลขช่อง" ซึ่งเป็นปัญหากับผู้ผลิตคอนเทนส์ดี ๆ แต่ทุนไม่หนา
อีกประการจะเป็นการทาให้ช่องรายการคุณภาพประเทืองปัญญา
อยู่ไกลจนผู้ชมกดไปไม่ถึง

ความเห็นของสานักงาน กสทช.
- ยืนยันตามร่างประกาศฯ ในการกาหนดหมวดหมู่
เป็น ๖ กลุ่ม เนื่องจาก มีความเหมาะสมชัดเจนและ
ไม่เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาต
- ควรเพิ่มเติมความหมายหรือคานิยามของหมวดหมู่
บริการโทรทัศน์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
เป็นไปตามผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน
ภาคผนวก

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
คุณขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง จากัด
(มหาชน)
-หมวดหมู่ค่อนข้างกว้าง ควรนิยามให้ชัดเจน และจัดหมวดหมู่
ให้ละเอียดขึ้น
บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จากัด / บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน)
- ข้อ ๔ ของร่างประกาศ กสทช.ฯ ยังไม่มีความชัดเจนในการ
กาหนดคานิยามของหมวดหมู่รายการ รวมถึงเกณฑ์ในการพิจารณา
ว่าช่องรายการแต่ละช่องจะถูกจัดในหมวดหมู่ใด ควรกาหนด
คานิยามในแต่ละหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่มีความเข้าใจตรงกัน
- เสนอให้ กสทช.กาหนดคานิยาม และหลักเกณฑ์การพิจารณา
หมวดหมู่ของประเภทรายการให้ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหา
การใช้ดุลยพินิจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าของช่องรายการและ
ผู้ให้บริการ Platform
- หมวดหมู่ (๖) บริการประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ
มีขอบเขตที่กว้างและมีขนาดใหญ่มาก หากจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน
อาจไม่สะดวกสาหรับผู้บริโภคในการรับชม เสนอให้คณะกรรมการ
กสทช. กาหนดหมวดหมู่ย่อยเป็น หมวดหมู่บันเทิง หมวดหมู่เพลง
และหมวดหมู่ภาพยนตร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกในการ
เข้าถึง
- การจัดหมวดหมู่ควรจัดตามพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ใช่จัดตาม
อุดมคติ โดยการสารวจความต้องการของผู้บริโภค
- หมวดหมู่ (๔) บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพ
ควรแยกออกจากกัน

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
- ทาไมจึงจากัดเพียง ๖ หมวด พฤติกรรมผู้บริโภคและ
สถานการณ์คอนเทนส์ในปัจจุบันสามารถจาแนกเฉพาะได้มาก
ตามนิยามของประเภทช่องรายการ
- ปัจจุบันผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้จัดหมวดหมู่
โดยการจัดทาแป้นรีโมท ประกอบด้วยหมวดหมู่ ข่าว เพลง
ภาพยนตร์ การ์ตูน วาไรตี้ และกีฬา เป็นต้น ดังนั้น หากประกาศ
ฉบับนี้ออกมาบังคับใช้อาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ภายใน ๖๐ วัน เนื่องจากมีสินค้าค้างในสต๊อกจานวนมาก ขอให้
กสทช. หาทางออกสาหรับปัญหาเหล่านี้ด้วย
- เสนอแนะ ให้ กสทช. จัดหมวดหมู่รายการ ดังนี้
(๑) รายการข่าว
(๒) รายการเด็กและเยาวชน
(๓) รายการกีฬา
(๔) รายการภาพยนตร์และละคร
(๕) รายการเพลง
(๖) รายการความรู้และศาสนา
(๗) รายการวาไรตี้
นายมานพ โตการค้า บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จากัด
- หมวดหมู่ที่ (๖) บริการประเภทปกิณกะบันเทิงและอื่น รายการ
ๆ
ในกลุ่มนี้มีจานวนมากเกินไป ควรแยกรายการเพลงออกมาเป็นอีก
กลุ่มหนึ่ง หรือเป็นกลุ่มเพลงและบันเทิงอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- ควรขยายหมวดหมู่รายการเพิ่มขึ้น โดยเสนอให้มี ๙ กลุ่ม
- กรณีที่รายการของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่รวมอยู่ในกลุ่มเด็ก
อาจตัดโอกาสบางอย่างของกลุ่มผู้ชมที่ด้อยโอกาส ควรแยกกลุ่มเด็ก
ออกมาให้ชัดเจน
- ผู้ประกอบการมีการแบ่งกลุ่มกันอยู่แล้ว คณะทางานควรดูใน
ข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการที่ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ หาก
แบ่งกลุ่มแคบจะเป็นปัญหาสาหรับผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต
เพราะบางระบบก็ไม่สามารถรองรับได้

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
นายนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม บริษัท อินโฟแซท จากัด
- ร่างประกาศฉบับนี้ รวมวิทยุดาวเทียมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ด้วยหรือไม่
หากรวมควรประกาศไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติ
- กสทช.ควรกาหนดว่าช่องรายการใดเป็นช่องประเภทไหน เพื่อให้การ
ระบุหมวดหมู่เกิดความถูกต้อง ชัดเจน
- ควรเพิ่มเติมหมวดหมู่ เช่น ภาพยนตร์, เพลง, ขายสินค้า
- การจัดหมวดหมู่ควรคานึงถึงหมวดหมู่ช่องอาเซียน ( ASEN) เพื่อการ
รับชมแล ะเรียนรู้ของประเทศเพื่อนบ้าน
CLMV ( Cambodia Lao
Myunmar Vietnam) โดย กสทช. เป็นเจ้าภาพในการอนุญาตช่องเหล่านี้
มาอยู่ในกล่อง DVD-S
-หมวดหมู่ ๔.๑ รายการโทรทัศน์ที่เป็นบริการทั่วไป ช่อง ๓ ๕ ๗ โมเดิร์น
ไนน์ ทีวี และ TPBS ซึ่งมีการเรียงแบบนี้กันอยู่แล้ว เมื่อมีดิจิตอลทีวีเกิดขึ้น
และมีช่องรายการเพิ่มขึ้น ต้องเอามาลงด้วยหรือไม่ และช่องสารองของช่อง
๓ ๕ ๗ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ๑๑ ที่ต้องสารองไว้ถ่ายทอดสาหรับกีฬา เนื่องจาก
ไม่สามารถนาลงในช่อง ๓ ๕ ๗ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ๑๑ โดยตรงได้เพราะเป็น
ระบบC Band ช่องเหล่านี้จะจัดเป็นกลุ่มประเภทไหน
นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร บริษัท กสท. โทรคมนาคม
- กสทช.ควรกาหนดคานิยามหมวดหมู่รายการให้ชัดเจน เช่น รายการ
เพลงควรมีเพลงกี่เปอร์เซ็นหรือหากไม่กาหนดคานิยามตรงนี้ อีกแนวทางที่
นาเสนอคือ ช่องรายการที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.
ก่อนออกใบอนุญาตควรกาหนดว่าได้รับใบอนุญาตช่องรายการประเภทไหน
- ควรเปิดกว้างให้เจ้าของ Platform จัดหมวดหมู่ของตัวเองได้

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
นายสมบัติ ก้องตระกูลชน Breakthrough Brakeven
- ข้อ ๔ หมวดหมู่ (๒)-(๖)ควรมีนิยามเฉพาะ เช่น ข่าวและสารคดีต่างกัน
อย่างไร คานิยามจาเป็นมาก ๆ
- คณะกรรมการควรพิจารณาขยายหมวดหมู่ให้มากกว่านี้ อาจเพิ่มเป็น ๙
หมวด และเสนอให้เพิ่มหมวดหมู่รายการประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้คนไทยได้
รู้รากเหง้าของตนเอง
- เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องดิจิตอลจะนาช่องรายการที่เพิ่มขึ้นมารวมด้วย
หรือไม่
-ช่องศาสนาไม่ค่อยได้รับความสนใจ อาจถูกเลือกปฏิบัติได้
พ.อ.สาราญ บัวน้อย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
-การกาหนดคานิยามไม่เหมาะสม ควรละเอียดในแต่ละหมวดหมู่มากกว่า
นี้ตีความกว้างเกินไปจนไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย
นายนุติ เขมะโยธินบริษัท มีเดียซีน จากัด
-ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายเล็ก ซึ่งไม่สามารถมีช่องรายการได้ถึง ๑๐๐
ช่อง หากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทีวีและต้องจัดหมวดหมู่ที่ (๑) บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปฯ ตามประกาศฉบับนี้ ช่องรายการก็แทบจะหมดลง
นางชลัฐธร ผจงสวัสดิ์ เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี
-ปัจจุบันเคเบิลทีวีมีการเรียงลาดับหมวดหมู่อยู่แล้ว หากต้องมาจัดเรียง
ตามประกาศนี้ คงต้องจัดใหม่ทั้งหมด แต่หากไม่ต้องจัดเรียงตามประกาศนี้
จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
-เสนอว่าหมวดหมู่วางไว้ ผู้ประกอบการให้บริการอะไร อย่างไร แจ้งให้
กสทช. รับทราบ หากไม่เกินเลยไปจนผิดกฎหมาย ผิดต่อศีลธรรมหรือ
จริยธรรมอันดี กสทช.ไม่ควรสกัดกั้นขัดขวางต่อการประกอบการเหล่านั้น

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
นางทัศนีย์ พิกุล บริษัท แพลนเน็ต จากัด
-ควรเพิ่มหมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ประเทศไทย หน้าที่พลเมือง คุณธรรม
จริยธรรม และศาสนา
นายประจักษ์ เวชบุญ บริษัท โกลด์ เคเบิ้ลทีวีจากัด
-การออกกฎตีความรายการต้องชัดเจน เพื่อให้จัดเป็นรายการอยู่ใน
หมวดหมู่ได้ ต้องตีกรอบให้ผู้ผลิตรายการเข้าใจและค่อยออกใบอนุญาต
นายพงษ์ศักดิ์ ตัณฑะธีระศักดิ์ พีทีวี
-เคเบิลทีวีไม่มี Set Top Box ที่จะจัดหมวดหมู่รายการได้และไม่สามารถ
จะเว้นเพื่อเพิ่มช่องในหมวดหมู่ (๑)-(๖) ตามร่างประกาศฉบับนี้ได้
การเปลี่ยนแปลงช่องรายการจะต้องไปปรับจูนทีวีที่บ้านสมาชิกทุกบ้าน
ซึ่งใช้เวลานานและไม่สะดวก

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นบริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จากัด/ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
-เสนอให้ กสท. กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยผู้ให้บริการ
Platform
ความถี่ ดังนี้
จะต้องดึงช่องรายการที่เป็น Satellite Free To Air ทุกช่องในแต่ละ
ลาดับที่ ๑ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ ๔ (๑)
หมวดหมู่ ลงใน Platform ของตนเอง เพื่อลดภาระของผู้รับชมรายการใน
ลาดับที่ ๒ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆโดยให้ผู้รับใบอนุญาต
การจัดหากล่อง Satellite Set Top Box ของ Platform อื่นในการรับชม
จัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ตามข้อ ๔ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ทั้งนี้ อาจ
รายการ และปิดช่องทางที่ผู้รับใบอนุญาตจะแสวงหาผลประโยชน์หรือเลือก
สลับลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ หรืยกเว้
อ นหมวดหมูบริ
่ การโทรทัศน์ ปฏิบัติจากการจัดหมวดหมู่รายการ
ได้ตามความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาต
นายนุติ เขมะโยธินบริษัท มีเดียซีน จากัด
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ หรือเลือกปฏิบัต-ข้
ิ อ ๕ ลาดับที่ ๒ ที่ให้สามารถยกเว้นหมวดหมู่บริการได้ตามความ
จากการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตอาจทาให้เกิดการต่อรองระหว่างผู้ผลิตช่อง
รายการและเจ้าของ platform

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

สมควรปรับปรุงร่างประกาศฯ ข้อ ๕ วรรคสี่
เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
“ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหา
ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เลือกปฏิบัติจากการจัดลาดับหมวดหมู่บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ดังกล่”าว

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
-ข้อ ๕ วรรคท้าย “ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
หรือเลือกปฏิบัติจากการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ดังกล่าว” ไม่เข้าใจว่าประโยคนี้หมายถึงอะไร
นายบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล ธรรมะทีวี
-ข้อ ๕ วรรคท้าย ”ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
หรือเลือกปฎิบัติจากการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี”่ จะทาอย่างไรให้ผู้รับใบอนุญาตไม่แสวงหาผลประโยชน์ ถ้าเขา
สมยอมกัน ยินดีทั้งผู้ให้ ยินดีทั้งผู้รับคนอื่นไม่รู้ แล้ว กสทช. จะรู้ได้อย่างไร
-ผู้ให้บริการคอนเทนส์บางรายทาบริการโครงข่ายด้วย เป็นทั้งเจ้าของ
คอนเทนส์และเจ้าของโครงข่าย การเลือกปฏิบัติต้องมีอยู่แล้ว กสทช.จะ
แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
-ขอให้ กสทช. ช่วยพิจารณาช่องรายการศาสนา เพราะปัจจุบันมีช่อง
ศาสนาประมาณ ๑๐ ช่อง แต่เคเบิลทีวีนาไปเผยแพร่เพียง ๑ หรือ ๒ ช่อง
และบางวัดก็ยินดีจ่าย กสทช.จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร
นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร บริษัท กสท. โทรคมนาคม
-ข้อ ๕ วรรคท้าย ”ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
หรือเลือกปฎิบัติจากการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี”่ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก
พ.อ.สาราญ บัวน้อย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
-ข้อ ๕ ลาดับที่ ๒ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ หน้า ๓ ของร่างประกาศฯ
ไม่ควรมีข้อยกเว้นการจัดหมวดหมู่ได้ตามความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาต
ควรจะให้มีทุกหมวดหมู่ แต่กาหนดเป็นสัดส่วนช่องรายการทุกหมวดหมู่เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ไม่ใช่ประโยชน์ของผู้รับใบอนุญาต

ความเห็นของสานักงาน กสทช.
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ความคิดเห็นสาธารณะ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด มหาชน
- ในอนาคตที่ กสทช. จะให้ใบอนุญาตกิจการที่ใช้คลื่นความถี่เพิ่มขึ้นเป็น
๔๘ ช่อง ต้องจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ ๑ ใช่หรือไม่
- ข้อ ๕ ลาดับที่ ๑ หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป อาจ
ทาให้เกิดความสับสนกับผู้ชม เพราะหมวดหมู่ (๑) ที่จะเพิ่มเป็น ๔๘ ช่อง มีช่อง
รายการเด็ก, ข่าว, ทั่วไป, ชุมชน อยู่ด้วย ในขณะเดียวกัน หมวดหมู่ (๒)-(๖) ก็มี
รายการเหล่านี้ซ้าอีก เพียงแต่เป็นบริการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีดังกล่าวนี้ บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับหมวดหมู่ (๑) จะสามารถจัดอยู่ใน
ลาดับที่ (๑) ของข้อ ๕ ในร่างประกาศได้หรือไม่
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จากัด
- ข้อ ๕ ลาดับที่ ๑ ให้ตัดออก ไม่อยากให้ออกกฎหมายมาแล้วสุดท้าย
เราต้องเลี่ยง อยากให้ปฏิบัติได้ สามารถดูแลประชาชนได้
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
- ถ้ากาหนดว่าไม่สามารถหาผลประโยชน์ได้ ผู้ประกอบการที่ทาระบบ
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าเจ้าหน้าที่ ฯลฯ เดือนหนึ่ง
เป็นแสน เขาจะหารายได้จากไหน ทั้งที่เขาทาธุรกิจ Plat from เขาต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ กสทช. ๕ แสนก่อน ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ประโยชน์
จากตรงนี้เลย ในขณะเดียวกันไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ได้เลยจาก
ข้อกาหนดนี้ แต่ถ้าสามารถหาประโยชน์ได้ โดยที่เหมาะสมหรือเป็นธรรม
ถ้ามีกรณีไม่เป็นธรรม กสทช. สามารถตรวจสอบได้ ถ้าไม่ให้แสวงหา
ประโยชน์ ผู้ประกอบการจะทาธุรกิจได้อย่างไร
- ในกฎหมายเมื่อกาหนดชัดเจนลงไป “ห้ามมิให้” หมายความว่ามีผล
แล้วต่อกฎหมายทันที ให้กับไปดูสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เมื่อ
เขียนกฎหมาย “ห้ามมิให้” จะไปโยงกฎหมายรัฐธรรมนูญทันที
- การเขียนว่า “ห้ามมิให้” ถ้าประกาศออกมาใช้ มีประเด็นที่จะเกิดการ
ร้องเรียนได้

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

ข้อ ๖ การจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนให้บริการ
ผู้รับใบอนุญาตอาจขอเปลี่ยนแปลงการจัดลาดับหมวดหมู่
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนทาการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ผู้ให้บริการโครงข่ายที่ไปขอใบอนุญาต ถูกแบ่งรายได้ ต้องจ่าย ๒% ก่อน
หักค่าใช้จ่าย ต้อง จ่ายให้ยูโซ่ ๒% รวมเป็น ๔% แต่ห้ามมิให้รับผลประโยชน์
เขาจะเอาตรงไหนมาจ่าย กสทช.
นายเรวัติ สมิตรสุวรรณ หจก.ด่านช้างเน็ตเวิร์ค จ.สุพรรณบุรี
การจัดหมวดหมู่ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนให้บริการ เสนอให้เปลี่ยนจาก “จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบ” เป็น “แจ้งให้ทราบ”
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
ข้อ ๖ ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
จึงจะดาเนินการได้ เห็นว่ากิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ไม่ได้ใช้
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ ดังนั้น กสทช. ควรให้อิสระและเสรีภาพในการ
ให้บริการ ไม่ควรจะใช้อานาจมาสกัดกั้นการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบการ
โดยมาขีดเส้นว่าควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหมวดหมู่ที่กาหนดออกมา
นายสมบัติ ก้องตระกูลชน Breakthrough Brakeven
ข้อ ๖ ที่กาหนดให้ผู้ให้บริการต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ ใน
เมื่อเป็นกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ถือว่าไม่ใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ ผู้
ให้บริการควรมีอิสระค่อนข้างมากในการให้บริการ กสทช. ไม่ควรขีดเส้นวาง
หลักเกณฑ์หมวดหมู่
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ข้อ ๖ วรรคสอง การจัดลาดับหมวดหมู่บริการผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอ
เปลี่ยนแปลงการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ โดย
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนทาการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า
สามสิบวันสาหรับการการประกอบธุรกิจถือว่ามากเกินไป

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
- เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
จากผู้รับใบอนุญาตในการรับชมรายการในช่อง
ต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง
- การกาหนดให้การจัดหมวดหมู่ช่องรายการต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
เป็นการให้อานาจคณะกรรมการพิจารณาหรือ
มีคาสั่งแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่เห็นว่าการจัด
หมวดหมู่รายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศนี้

ประเด็น
ความคิดเห็นสาธารณะ
ข้อ ๗ การดาเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ต้อง นายอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด
ข้อ ๗ ประเด็นที่กาหนดว่าต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
เห็นว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอน
บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จากัด / บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ร่างประกาศข้อ ๗ เพื่อลดภาระของ กสทช. ในการกับดูแล และเพื่อ
ความคล่องตัวในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต เนื่องจากช่องรายการ
ดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้น บริษัทฯ เสนอว่าการเพิ่มหรือ
ลดช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมใน Platform ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องขอ
อนุมัติจาก กสทช. ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการใช้โครงข่ายต่อ
กสทช. ทุก ๖ เดือน ตามข้อ ๑๒(๑๙) ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕ อยู่แล้ว
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
ข้อ ๗ ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ก่อนจึงจะดาเนินการได้ เห็นว่ากิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ไม่ได้ใช้
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ ดังนั้น กสทช. ควรให้อิสระและเสรีภาพในการ
ให้บริการ ไม่ควรจะใช้อานาจมาสกัดกั้นการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบการ
โดยมาขีดเส้นว่าควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหมวดหมู่ที่กาหนด
ออกมา
นายสมบัติ ก้องตระกูลชน Breakthrough Brakeven
ข้อ ๗ ที่กาหนดให้ผู้ให้บริการต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ในเมื่อเป็นกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ถือว่าไม่ใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ
ผู้ ให้บริการควรมีอิสระค่อนข้างมากในการให้บริการ กสทช. ไม่ควรขีดเส้น
วางหลักเกณฑ์หมวดหมู่

ความเห็นของสานักงาน กสทช.
ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการอานวยความสะดวก
ให้ผู้บริโภคในการเลือกชมช่องรายการต่างๆ
ได้โดยง่าย

ประเด็น
ความคิดเห็นสาธารณะ
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
ข้อ ๘ ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
ขอความเห็นชอบการจัดลาดับหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่จากคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มี จึงจะดาเนินการได้ เห็นว่ากิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ไม่ได้ใช้
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ ดังนั้น กสทช. ควรให้อิสระและเสรีภาพในการ
ผลใช้บังคับ
ให้บริการ ไม่ควรจะใช้อานาจมาสกัดกั้นการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบการ
โดยมาขีดเส้นว่าควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามหมวดหมู่ที่กาหนดออกมา
นายสมบัติ ก้องตระกูลชน Breakthrough Brakeven
ข้อ ๘ ที่กาหนดให้ผู้ให้บริการต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ในเมื่อเป็นกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ถือว่าไม่ใช้ทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติ ผู้ให้บริการควรมีอิสระค่อนข้างมากในการให้บริการ กสทช. ไม่ควร
ขีดเส้นวางหลักเกณฑ์หมวดหมู่
ข้อเสนออื่น ๆ ต่อร่างประกาศ กสทช.
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช บริษัท BKK TV
หลังจากรับฟังความเห็นวันนี้ ก่อนประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ขอโอกาส
ให้ตัวแทนของสมาคมเคเบิลทีวี สมาคมดาวเทียมไปร่วมประชุมกับ กสท.
หรือคณะอนุกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่มีความรู้สึกว่ามาแสดงความ
คิดเห็นไปแล้ว แต่ออกประกาศมาก็ยังมีสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจกันอยู่ ซึ่งจะ
กระทบกับขวัญและกาลังใจของผู้ประกอบการ
ตัวแทนสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานีของรัฐบาลควรทารายการ
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้คนไทยรู้ที่มาและประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย
นายประจักษ์ เวชบุญ บริษัท โกลด์ เคเบิ้ลทีวีจากัด
โดยภาพควรต้องขยายความเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจมากกว่านี้ จะได้
ไม่มีข้อสงสัย มีคนไม่เข้าใจเป็นส่วนมากจากการอ่านประกาศ

ความเห็นของสานักงาน กสทช.
ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก เป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตที่ดาเนินการอยู่
ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับมีระยะเวลาในการปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ได้อย่างเหมาะสม

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
นายพงษ์ศักดิ์ ตัณฑะธีระศักดิ์ พีทีวี
- ควรให้ผู้ประกอบการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี
และความต้องการของลูกค้า
คุณนงนารถ ห่านวิไล บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง จากัด(มหาชน)
- กสทช. เป็นความหวังของสังคมในการปฎิรูปสื่อ การจัดระเบียบ
โทรทัศน์ดาวเทียมให้นาเสนอเนื้อหาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
นายสมบัติ ก้องตระกูลชน Breakthrough Brakeven
- ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.
อีกครั้ง เพราะความคิดเห็นยังไม่ตกผลึก
พ.อ.สาราญ บัวน้อยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
- ควรกาหนดให้มีช่องหรือหมวดหมู่พิเศษ เช่น การเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ
หรือช่องที่มีการเผยแพร่ไปต่างประเทศ ทั่วโลก เพื่อให้คนไทยที่อยู่ใน
ต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม และทันเหตุการณ์ในเวลา
เดียวกันกับคนที่อยู่ในประเทศไทยและส่วนต่าง ๆ ของโลก
ภาคผนวก
นายมานพ โตการค้า ไอพีเอ็มทีวี จากัด
(๑) รายการบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หมายความว่า รายการ - ข้อ๔ (๑) ในปัจจุบันที่เป็นฟรีทีวี ๖ ช่อง สามารถทาได้แต่ต่อไปในอนาคต
บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการ เมื่อเป็นทีวีดิจิตอล การถูกบังคับให้ carry ทั้ง ๔๘ ช่อง ในทางปฏิบัติ
ไม่สามารถทาได้ เพราะไม่สามารถเอาช่องเหล่านี้ไปขึ้นบนดาวเทียมได้เอง
ทั่วไป โดยไม่กาหนดเงื่อนไขในการได้รับบริการทั้งหมด
การเอากล่องมาเรียงบังคับให้เรียงได้ แต่ไม่มีคอนเทนส์เพราะไม่มีผู้ส่ง
การกาหนดเช่นนี้เมื่อประกาศออกมาทุกคนจะผิดหมดเพราะปฏิบัติจริงไม่ได้
- การให้นาหมวดโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเป็นหมวดแรกประเด็นนี้ยอมรับได้
แต่ไม่ควรบังคับว่าต้องลงทุกช่อง อาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่าช่องใหม่
ในอนาคตเขาไม่ได้ส่งมาให้เรา
- การกาหนดคานิยามในหมวดนี้ควรมีข้อเพิ่มเติมว่า ไม่ครอบคลุมถึงดิจิตอล
ทีวีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ข้อ ๔ (๓) ควรย้ายกลุ่มรายการ ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ไปอยู่ใน ข้อ ๔ (๔)

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

(๑) ยืนยันตามร่างประกาศฯ ข้อ ๔ (๑) เนื่องจาก
เป็นการกาหนดคาจากัดความของบริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไป สอดคล้องกับคานิยามตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
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- ข้อ ๔ (๔) ควรย้ายกลุ่มรายการเพื่อการศึกษาไปรวมกับรายการสาหรับเด็ก
ในข้อ ๔ (๓)
(๒) รายการข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน หมายความว่า รายการทีดร.นิ
่ พนธ์ นาคสมภพ สมาคมเคเบิลทีวี (ประเทศไทย)
(๒) ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
นาเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่เกิดขึ้นใหม่ -ๆข้อ ๔ (๑) เสนอว่าหลักปฏิบัติใดที่ปฏิบัติมาเหมือนกันให้คงไว้ ในกรณีช่องฟรีทการก
ีวี าหนดคาจากัดความรายการข่าวทั่วไปหรือ
ที่สาคัญ น่าสนใจ ส่งผลกระทบต่อผู้รับสารในวงกว้าง โดยการจัด ๖ ช่อง แต่หากเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลก็เป็นเรื่องของอันใหม่
เหตุการณ์ปัจจุบันตามข้อ ๔ (๒) มีความชัดเจนและ
ออกอากาศเป็นรายการประจา หรืออาจนาเสนอแทรกในรายการอื่น ๆ- ข้อ ๔ (๒) ขอให้เพิ่มเติม “ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความคิดเห็นประเด็นที่
เหมาะสมแล้ว
ของสถานีได้ในกรณีที่มีความสาคัญเร่งด่วน
เกี่ยวข้อง”
- ข้อ ๔ (๓) เด็กและเยาวชนสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การศึกษาการเรียนรู้ แต่
ต้องการปรับพฤติกรรมจึงขอให้ใส่คาว่า “พัฒนาพฤติกรรม” ลงไปด้วย
ไม่ใช่ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” เด็กจะดีหรือไม่ดีอยู่ตรงนี้ คาว่าพฤติกรรมไม่ใช่
(๓) รายการสาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และ แปลว่าเฉพาะรายการการศึกษา รายการเด็ก รายการละครเด็ก รายการ
(๓) - ยืนยันตามร่างประกาศฯ ในการกาหนด
ผู้ด้อยโอกาส หมายความว่า รายการที่นาเสนอเนื้อหาด้านการศึกษา การ์ตูนเด็ก ปรับพฤติกรรมเด็กได้หมด
หมวดหมูเด็่ ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ
ขอให้
แ
ยกรายการส
าหรั
บ
เด็
ก
และเยาวชนออกมาต่
า
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ว
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เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ
และ ผู้ด้อยโอกาส ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รายการเพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีเนื้อหาสาระที่
เนื่องจาก มีความเหมาะสม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพ รายการกีฬา
หลากหลาย เหมาะสม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ สามารถนามารวมกันได้ โดยรวมได้
- สมควรปรับปรุงความหมายของบริการ
โทรทัศน์สาหรับหมวดหมู่ดังกล่าวให้เกิดความ
๒๐ ช่อง ส่งเสริมสุขภาพกับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ เกือบจะเป็นเรื่อง
เดียวกัน ขอเด็กไว้ต่างหาก ส่วนที่เหลือ ๓ กลุ่ม ให้รวมไว้ด้วยกัน จะได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นดังนี้
กระจายปกิณกะให้มากขึ้น
“บริการโทรทัศน์สาหรับเด็ก เยาวชน
- กีฬาถ่ายทอดสดถือเป็นรายการข่าว เพราะใหม่ตลอด ถ้าวางในข่าวก็ไม่
ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ขัดข้อง แต่ไม่ใช่รายการสอนกีฬา
ซึ่งเป็นการนาเสนอเนื้อหาด้านการเรียนรู้
- ข้อ ๔ (๖) ช่องปกิณกะบันเทิงมีอยู่ประมาณ ๒๐๐ ช่อง ควรจะแยกออกมาเป็น
พัฒนาพฤติกรรม ของเด็ก และ เยาวชน หรือ
ซับเซ็ท
การนาเสนอเนื้อหาสาระที่หลากหลายและ
เหมาะสมสาหรับ ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุลบริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จากัด
ผู้ด้อยโอกาส หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีใน
- ข้อ ๔ (๑) การที่นาช่องฟรีทีวี (ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗) มาไว้เป็นลาดับแรก ถือ สถาบันครอบครัวแล้วแต่กรณี”
เป็นการเอาเปรียบคนอื่นอยู่แล้ว เพราะเป็นโทรทัศน์ธุรกิจ เอาไว้ช่องที่ ๘๕ ได้
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หรือไม่ ดังนั้น กสทช. ไม่ควรกาหนดว่ากลุ่มช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ต้องเป็นหมวด (๑)
(๔) รายการเพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี - ในระบบอะนาล็อค หากผู้ให้บริการเรียงตามที่ กสทช. กาหนด แต่ผู้ชมที่ชม
(๔) ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพหมายความว่า รายการที่นาเสนอความรู้ รายการเขาเรียงช่องใหม่ ประเด็นนี้ผู้ประกอบการผิดหรือไม่
บริการโทรทัศน์ประเภทเยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ
- กิจการนี้เป็นกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งผู้ชมต้องเสียค่าบริการหาก
ทั่วไปในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สารคดี
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นการนาเสนอเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมอาชีพ โดยไม่จากัด ไม่ชอบเขาก็ไม่ดู เพราะฉะนั้นไม่ควรบังคับ ควรจะไปบังคับใช้กับทีวีดิจิตอล
รายการคนละประเภทกับรายการในหมวดหมู่นี้
ความรู้ของผู้ชม หรือเจาะจงเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นการให้ - เรื่องคอนเทนส์ไม่ควรบังคับในระบบอะนาล็อคเพราะทาไม่ได้ในทางปฏิบัติ
จึงไม่สอดคล้องกัน
๖ ช่องความถี่ อยู่ตรงช่อง ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ไม่ได้อยู่ช่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ความรู้แก่บุคคลทั่วไป หรือเป็นรายการที่จัดขึ้นตามหลักสูตรทั้ง
- มั่นใจหรือว่า ฟรีทีวี ๖ ช่องนี้จะประมูลทีวีดิจิตอลในอนาคต ซึ่ง ๖ ช่องเหล่านี้
การศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อเสนอบทเรียนแก่ผู้เรียน
ไม่ได้หมายถึงช่อง ๓ แต่หมายถึง บริษัทช่อง ๓ กรุงเทพโทรทัศน์ บริษัทไทย
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนชมแล้วบรรลุถึงจุดมุ่งหมายใน
โทรทัศน์ บริษัทต่าง ๆ หมายถึงบริษัทเหล่านี้ใช่หรือไม่ จะระบุชื่อบริษัท หรือ
การเรียนโดยอาจทาในหลายรูปแบบ
ระบุคลื่น เพื่อเรียกว่าโทรทัศน์เป็นการทั่วไป
- ทั้งหมดที่กล่าวมาระบบดิจิตอลทาได้ แต่ระบบอะนาล็อกทาไม่ได้เลย
ถ้ากฎหมายเขียนออกมา อะนาล็อกผิดกฎหมายทันที ปฏิบัติไม่ได้ ให้เขียน
กฎหมายเผื่ออะนาล็อกด้วย เพราะอะนาล็อกไม่สามารถจัดช่องรายการ
โทรทัศน์ทั่วไปไว้ที่ช่อง ๑ ได้ ไม่เช่นนั้นผิดกันทั้งประเทศ
ดร.สมพร ธีระโรจน์พงษ์ บริษPSI
ัท
(๕) รายการกีฬา การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ หมายความว่า ข้อ ๔ (๑) ช่องฟรีทีวี อยู่ในหมวดนี้มานานแล้ว ไม่ใช่ประเด็นใหม่
พอ (๕) ปรับปรุงคาจากัดความของบริการโทรทัศน์ใน
รายการที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬา หรือการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้กาหนดขึ้นมาก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นทันที หากเรื่องนี้ทาขึ้นมาเพื่ออานวยสะดวกแก่
หมวดหมู่นี้ ให้ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา หรือการท่องเที่ยวในด้าน ผู้ชมรายการก็เห็นด้วยกับ กสทช. เสนอว่า กสทช. เป็นผู้พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการ
“บริการโทรทัศน์ประเภทกีฬา
ต่าง ๆ รวมถึงรายการที่นาเสนอด้านส่งเสริมสุขภาพ
ขออนุญาต เช่น อนุญาตเป็นหมวดรายการเด็กทางผู้ให้บริการก็ทาหน้าที่จัดลง การท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งป็นการ
หมวดหมู่รายการเด็กตามที่ กสทช. ให้ใบอนุญาตมา
นาเสนอเนื้อหา หรือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
เกี่ยวกับกีฬา สุขภาพ หรือการท่องเที่ย”ว
- ข้อ ๔ (๑) ควรเขียนให้ชัดเจนว่าหมายถึงเฉพาะช่องฟรีทีวี ๖ ช่อง อะนาล็อคที่
ดาเนินการในปัจจุบัน ในส่วนของทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้
คณะกรรมการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ต่อไป

ประเด็น

ความคิดเห็นสาธารณะ
ขอให้ปลดเงื่อนไขตรงข้อแรก ไม่ต้องบังคับก็จะจบเลย แต่ต้องมี
๖ หมวด แล้วแต่ว่าระบบ plat from ไหนจะสะดวก แต่ก็ต้องมีทั้ง ๖ หมวด
เพราะเราบังคับ ๖ หมวด ถ้าปลดแค่นี้จะไม่กระทบอะไร บังคับ ๖ หมวด
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
(๖) รายการปกิณกะบันเทิง หมายความว่า รายการที่นาเสนอเนื้อหาที่
ข้อ ๔ (๓) ข้อ ๓ รายการสาหรับเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้ออกแบบ
หลากหลายเพื่อเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมรายการ โดยอาจเป็น
กล่อง การจัดหมวดหมู่เด็ก และเยาวชน วัตถุประสงค์คือต้องการจากัดการ
ภาพยนตร์ ละคร เพลง เกมโชว์ หรือความบันเทิงอื่นทีๆ่ไม่สามารถจัด
เข้าถึงคอนเทนส์บางประเภทสาหรับเด็ก โดยในคุณสมบัติของกล่อง รายการ
ลงในกลุ่มช่องรายการอื่น ๆ ได้
ประเภทนี้เป็นรายการเพื่อการพัฒนาเด็กและดูแลคุณภาพของเด็ก แต่เมื่อมี
เพิ่มขึ้นมาของผู้สูงอายุให้รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน คนพิการและด้อยโอกาส
กลุ่มนี้ไม่ควรอยู่กลุ่มเดียวกับเด็ก ต้องการเสนอว่าควรนาไปรวมกับกลุ่มอื่น
เช่น การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ มากกว่าจะรวมอยู่ในกลุ่มเด็ก เพราะกลุ่ม
เด็ก รีโมทจะป้องกัน พ่อแม่สามารถกาหนดได้ว่าช่องอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าไป
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
เสนอให้ย้ายข้อ ๔ (๕) มาไว้ใน ข้อ ๔ (๔) เพราะ
หมวดที่ ๕ เหลือท่องเที่ยว
กับส่งเสริมสุขภาพ มีไม่เกิน ๕ ช่อง ไม่ควรจะกาหนดเป็นหมวด
บริษัท แกรมมี่
ต่อให้วางกฎกติกาไว้ แต่สุดท้ายหลักที่วางไว้มันจะกลับมาเป็นปัจเจก
ลูกค้า
เลือกได้ คนที่ใช้รีโมทก็จะย้ายช่องเอง เรื่องของช่องดนตรี ถ้าอยู่ในหมวด
ปกิณกะวาไรตี้บันเทิง เอนเตอร์เทนเม้นท์มูฟวี่ เอนเตอร์เทนเม้นท์มิวสิค
เอนเตอร์เทนเม้นท์เกมโชว์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ซีรี่ ย์ แต่สุดท้ายฉันจะเลือกดู
เกมโชว์ ก็จะจับไปอยู่ในช่องที่ ๑ เราทาอะไรไม่ได้ ปลายทางคือผู้บริโภค

ความเห็นของสานักงาน กสทช.

(๖) ปรับปรุงคาจากัดความของบริการโทรทัศน์ใน
หมวดหมู่นี้ ให้ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
“บริการโทรทัศน์ ประเภทรายการปกิณกะ
บันเทิง และอื่นๆ ซึ่งเป็นการนาเสนอเนื้อหา
ที่หลากหลาย เพื่อเน้นให้ความบันเทิงแก่
ผู้ชมรายการ เช่น กลุ่ม ภาพยนตร์ ละคร เพลง
เกมโชว์ หรือความบันเทิงอื่น ๆเป็นต้น”

