สรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื"อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการปฏิ บตั ิ งานของผู้ประกอบกิ จการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทัศน์ ในกรณี เกิ ดภัยพิ บตั ิ หรือเหตุฉุกเฉิ น
ระหว่างวันที" ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๕ และเวทีรบั ฟังความคิ ดเห็นสาธารณะจัดขึ:นในวันพฤหัสบดีที" ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (ชัน: ๓) โรงแรมเซ็นจูรี"ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

ด้านความเหมาะสมของคํานิ ยามและหลักการทัวไปตามร่
"
างประกาศฯ
เรื"องหลักการทัวไป
"

หลักการทัวไปเหมาะสมและสอดคล้

องกับเนื2 อหาตาม
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- เรือง หลักการทัวไป
 เสนอให้แยกหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ านของ ร่างประกาศนี2แล้ว
ผู้ประกอบกิจการฯ ออกเป็ นหมวดหมู่เพือความชัดเจน ถู กต้อง รวดเร็ว
เช่น วิธีปฏิบ ัติกรณี แผ่น ดินไหว, กรณี ภ ัยแล้ง, โรคระบาด เป็ น ต้น
จากนัน2 ในประกาศกําหนดให้สอื ต้องมีแผนปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง โดยสือต้อง
ทําแผนแยกเป็ นหมวดหมูเ่ ช่นกัน
วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ของผูป้ ระกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน ถ้าเป็ นกรณี
ภัยพิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นนิยามไหนก็สมควรเพราะเป็ นเรือ งส่วนร่วม
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- คํานิยาม เหมาะสม แต่หลักการทัวไปนั
"
น2 ไม่ได้ ควรระบุประเภทของ
ภัยพิ บตั ิ และเหตุฉุกเฉิ น ดังนัน2 กระบวนการจัดทําแผนรับสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น และภัย พิบ ัติ ไม่ไ ด้กํา หนดขนาดของภัย พิบ ัติแ ละเหตุ ฉุ ก เฉิ น

2

ประเด็น

ข้อ ๑ ของร่างประกาศ
นิ ยาม
ข้อ ๑ ของร่างประกาศ
ความหมายของ
คําว่า “ภัยพิ บตั ิ หรือเหตุฉุกเฉิ น”

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ซึงในทางปฏิบตั ินัน2 จะเป็ นแผนการป้ องกันความเสียหายของอุปกรณ์
โทรคมนาคมและการรักษาคุณ ภาพการให้บ ริการ และมีแ ผนขัน2 ตอน
เพือ กําหนดวิธกี ารฟื2นฟูระบบ และการเยียวยาอุปกรณ์ทเี สียหายจากเหตุ
ฉุ กเฉิน เพือให้เกิดการให้บริการแก่ประชาชนเท่าทีส ามารถทําได้ ส่วน
การมีส่ ว นร่ ว มในการบรรเทาสาธารณภัย นั น2 ต้อ งมีส่ ว นร่ ว มในการ
พิจารณาเป็ นแต่ละกรณี
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ควรทบทวนศึกษาเพิม เติม ถึง คําว่า สิทธิเสรีภาพ
ดร.นิ พนธ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม (ประเทศไทย))
- ข้อ ๑ ของประกาศฯ ในเรืองความหมาย “ภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน”
ในความหมายนั น2 ได้ตีค วามครอบคลุ ม ถึง ประเด็น ทางการเมือ ง เช่ น
รัฐประหารหรือการปฏิวตั ดิ ว้ ยหรือไม่ ควรมีความชัดเจน
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- “ภัยพิ บตั ิ หรือเหตุฉุกเฉิ น” คําว่า ในวงกว้าง ควรตัดออก เพราะภัยพิบตั ิ
หรือเหตุฉุกเฉิน แม้จะเกิดในพื2นทีเ ล็กๆก็มคี วามสําคัญและอาจขยายวง
กว้าง เช่น โรคระบาด
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- นิ ยามกว้างๆ มีความเหมาะกันดี ต่อการให้อํานาจกับผู้ประกอบกิจการ
ดํ า เนิ นการ แต่ เรื อ งของภั ย พิ บ ั ติ ค วรมี ก ารนิ ยาม และ จั ด ระดั บ
แบ่งประเภท ให้ชดั เจนมากขึน2 โดยต้องชัดเจนว่า “ภัย” คืออะไร “ภัยพิบตั ”ิ คือ
อะไร เพราะ ๒ สิง ต่างกัน ภัยพิบตั ิ เกิดจากมนุ ษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
เพือ ให้เกิดความเข้าใจทีช ดั เจนแก่ผปู้ ระกอบการ TV วิทยุ และสามารถพิจารณา
ตัดสินใจเตือนภัย ในกรณีทไี ม่ได้รบั การร้องขอให้ประกาศเตือนภัยจากรัฐ

แนวทางการดําเนิ นการ

คํานิย ามทีกําหนดมีความหมายชัดเจนและครอบคลุ ม
ตามเจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี2แล้ว
ร่างประกาศนี2ไม่ครอบคลุมประเด็นทางการเมือง

คํานิย ามทีกําหนดมีความหมายชัดเจนและครอบคลุ ม
ตามเจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี2แล้ว
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ประเด็น
ข้อ ๑ ของร่างประกาศ
ความหมายของ
คําว่า “แหล่งข้อมูลที" เชื"อถือได้”

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- “ แหล่ งข้อมูลที" เชื" อถื อได้ ” กําหนดให้อํานาจกับหน่ วยงานรัฐและ
รัฐบาล แต่ วิช าการในภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ทัง2 ของรัฐและ
เอกชน มีภ าควิชาการทีเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูล เกียวกับภัย
พิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน อย่างเป็ นระบบ ควรนํ ามาพิจารณาในความหมาย
แหล่งข้อมูลทีเ ชือได้ นอกจากนี2 ความเชือในลักษณะภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน ควรทีจะพิจารณาให้เป็ นแหล่งข้อมูล ทีอาจจะระบุใ ห้
ผู้บ ริโ ภคใช้วิจ ารณญาณในการเชือ ข้อ มูล นั น2 ๆ ซึง รวมถึง ประเพณี ที
เกีย วข้องกับภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น คําทําทายเสีย งทายพระ
โคในพระราชพิธจี รดพระนังคัลฯ , นางนพมาศ , แห่นางแมว ,พิธกี รรมขอฝน
ไล่ ฝ น เป็ น ต้น หากเข้ม งวดมากเกิน ไปหรือ คํา จํ า กัด ความไม่ ช ัด เจน
ประเพณีเหล่านี2จะไม่ถกู นําเสนอ
คุณวีรณา ไวถนอมสัตว์ (สถานี วิทยุ อสมท.)
- นิยามของความหมายในเรืองของแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้นัน2 ไม่ได้
คลอบคลุมไปถึงภาคประชาชน จึงแสดงความกังวลว่าถ้ากฎหมายห้ามนํา
ความคิดเห็นของภาคประชาชนออกอากาศนัน2 แล้วสถานีนําความเห็น
ดังกล่าวไปออกอากาศจะทําให้ผดิ ตามประกาศข้อ ๑๒ หรือไม่
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ควรให้ความชัดเจนมากขึน2 ในคําว่า “แหล่งข้อมูลทีเ ชือถือได้” เนืองจาก
สือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์หรือสิง พิมพ์ตอ้ งทําการนําเสนอข่าวตามที
รัฐให้ขอ้ มูล แต่ทผี ่านมา หน่ วยงานของรัฐหลายแห่งเสนอข้อมูลทีข ดั แย้ง
กัน ควรมีหน่ วยงานทีเ ดียวทีน ่ าเชือถือทีส ุดเพือจะได้ไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนต่อประชาชน

คํานิยามทีก ําหนดมีความหมายชัดเจนตามเจตนารมณ์
ของหลักการตามร่างประกาศนี2แล้ว เพือให้ได้ขอ้ มูลที
น่าเชือ ถือ โดยจะเพิม “จังหวัดโดยผูว้ ่าราชการจังหวัด”
เพือ ให้แหล่งข้อมูลมีความครอบคลุม
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ประเด็น
ข้อ ๑ ของร่างประกาศ
ความหมายของ
คําว่า “ผู้ประกอบกิ จการ”

ข้อ ๒ ของร่างประกาศ

ข้อ ๓ ของร่างประกาศ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

คุณผดุงกฤษณ์ แพรกทอง (บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน))
- ผูป้ ระกอบกิจการ หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์
- กิจการบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Service Provider)
- กิจ การบริก ารโครงข่า ยกระจายเสีย งหรือ โทรทัศ น์ (Network
Provider)
- กิจ การบริก ารสิง อํ า นวยความสะดวกด้ า นกระจายเสีย งหรือ
โทรทัศน์ (Facility Provider) จะครอบคลุมกิจการไหนบ้าง
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- ข้อ ๒ ควรจํากัดความ ขอบเขต หรือ วิ ธีการร้องขอ ของรัฐบาลหรือ
หน่ วยงาน ให้ชดั เจน เพือไม่ใ ห้กระบวนการออกอากาศ สับ สน ล่า ช้า
นอกจากนี2 กสทช.ควรผ่อนปรนกฎระเบีย บเกีย วกับ เงือ นไขเวลาการ
ออกอากาศโฆษณา เนื อ งจากการยกเลิ ก รายการเพือ เข้า รายงาน
สถานการณ์ ภ ั ย พิ บ ั ติ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น อาจกระทบกั บ รายได้ ข อง
ผู้ ป ระกอบการ กสทช. ควรยกเว้ น เงื อ นไขเวลาโฆษณาให้ ก ั บ
ผู้ป ระกอบการหลังจากเสร็จ สิ2น การเตือนภัย โดยให้ผู้ป ระกอบการขอ
อนุญาตเป็ นรายๆ
ดร.นิ พนธ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม (ประเทศไทย))
- ตามข้อที ๓ ของประกาศฯ เสนอให้เปลีย นคําว่า “ประสาน” เป็ นคําว่า
“พร้อมให้” แทน เพราะผูป้ ระกอบกิจการประสานงานกันเองคงเป็ นเรือง
ยากโดยหากใครทีต ้องการจะให้ประสานงานก็ควรทีจ ะประสานงานเอง
ไม่ใช่ผปู้ ระกอบการเป็ นผูป้ ระสานงาน

คํานิย ามทีกําหนดมีความหมายชัดเจนและครอบคลุ ม
ตามเจตนารมณ์ของหลักการตามร่างประกาศนี2แล้ว

หน้าทีข องบุคคลทีเ กีย วข้องตามร่างประกาศนี2เหมาะสม
และชัดเจนตามสมควรอยูแ่ ล้ว

คําว่า “ประสาน” ตามร่างประกาศนี2เหมาะสมและชัดเจน
ตามสมควรอยูแ่ ล้ว

5

ประเด็น

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

ส่วนที" ๑ เรื"องการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิ จการตามร่างประกาศฯ
ข้อ ๕ ของร่างประกาศ

ข้อ ๖ ของร่างประกาศ

วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- ในกรณีการเตรียมความพร้อม ถ้าในข้อที ๑ แจ้งประสานงานกับ กสทช.
ภายใน ๓๐ วัน (ขอให้ระบุว่าช่วงระยะเวลาไหน หลังเกิดหรือระหว่างเกิด)
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ภัย พิบตั ิ/เหตุฉุกเฉิ น เป็ น เหตุ การณ์ ฉุกเฉิ นจนบางครัง2 ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนัน2 การเตรียมข้อมูลใน ข้อ๕ อาจจะเป็ นไปได้
เพราะเป็ นข้อมูลหลักทีท กุ หน่วยงานควรมีแต่ขอ้ มูลในส่วนที ๖ เป็ นข้อมูล
ทีต อ้ งมีการปรับเปลีย นไปตามสถานการณ์ แต่การจะให้ขอ้ มูลทีข อ้ ๖ ได้
ต้องมีการทราบสถานการณ์ ทดี ี เพือจะได้รูว้ ่าอะไรควรแจ้งให้ทราบ/แจ้ง
เพือ การเฝ้าระวัง/แจ้งการแจ้งเตือน
คุณผดุงกฤษณ์ แพรกทอง (บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน))
- ข้อ ๖(๓) ควรเปลีย นชือให้แสดงถึงเรืองฉุ กเฉินหรือสิง ทีต อ้ งปฏิบตั ติ าม
เช่น ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเมือ เกิดเหตุฉุกเฉิน
วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- การเตรียมความพร้อมด้านการรับข้อมูล ข่าวสาร (แจ้งให้ทราบ แจ้งเฝ้า)
เห็นด้วยครับ เพราะถ้าเป็ นสถานีวทิ ยุ ยกตัวอย่างเช่น วิทยุความมันคง

เราจะมีการแจ้งเหตุตลอดและรับสัญญาณจากแม่ขา่ ย เช่น
๑. ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ๒.๑๓๗๔ เรดิโอ ของหน่วยงาน กอ.รมน.
๒. รับข่าวจากศูนย์เตือนภัยของภาค เป็ นต้น

ข้ อ ๕ ของร่ า งประกาศนี2 ช ั ด เจน ครอบคลุ ม และ
เหมาะสมตามสมควรแล้ว

ข้ อ ๖ ของร่ า งประกาศนี2 ช ั ด เจน ครอบคลุ ม และ
เหมาะสมตามสมควรแล้ว
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในส่วนทีเ ป็ นลักษณะของการเปิ ดกว้างให้
แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนและขัน2 ตอนการปฏิบตั งิ าน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละองค์กร แต่เห็นควรปรับแก้ไขในประเด็นดังนี2
- ในข้อ ๖ (๓) ความเปลีย นชือ ให้แสดงถึงเรือ งฉุกเฉิน เช่น (๓) ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเมือ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
• แก้ไขข้อ ๗(๔) เป็ น “การออกอากาศแจ้งข่าวหรือ
- ควรชัด เจนในความหมายของ ข่า ว รายการข่า ว หรือ การเตือนภัย
เตือ นภัย ด้ว ยวิธีอืน ๆ เช่ น สัญ ลัก ษณ์ ห รือ สีต าม
ว่ า ส่ ว นไ ห น ผู้ ป ร ะ กอบ กิ จ กา ร ต้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ต า ม ปร ะ กาศ ฉ บั บ นี2
มาตรฐานทีห น่ ว ยงานของรัฐ ทีร ับ ผิด ชอบเป็ น ผู้
เพือ ไม่ให้เกิดความสับสนหรือกระทําผิดประกาศของ กสทช.
กําหนด ทีส ามารถทําให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาส
ดร.นิ พนธ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม (ประเทศไทย))
สามารถเข้าใจความหมายนัน2 ได้ เป็ นต้น” เนืองจาก
- ข้อ ๗ ( ๑) ของประกาศฯ โดยหากถ้ารายการมีการถ่ายทอดรายการ
การจัดทําตราสัญลักษณ์ควรจะจัดทําโดยหน่ วยงาน
ระดับโลก ระดับประเทศ หรือพระราชกรณียกิจ ซึง มีพนั ธสัญญาอยู่แล้ว
ของรัฐทีร บั ผิดชอบ เพือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ซึง ผู้ ป ระกอบการกิจ การควรจะต้ อ งนํ า ไปใช้ใ ห้
ควรต้องทําอย่างไร โดยจะให้ตดั กลับมาถ่ายทอดสดได้ทนั ทีหรือไม่ แต่ถา้
มีเรือ งสัมปทานหรือลิขสิทธิ gเกิดขึน2 และถูกเรียกร้องใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
สอดคล้องกัน
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
• รับทราบข้อคิดเห็นดังกล่าวและจะนําไปประสานงาน
- การเตรียมพร้อมเรือ งการออกอากาศ ควรคํานึงถึงความหลากหลายทาง
กับผูป้ ระกอบกิจการเพือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ภาษา ด้วย โดยเฉพาะในกรณีทเี ป็ นการแจ้งเตือนภัยพิบตั ิ ร้ายแรงเพือ
ในทางปฏิบตั ติ ่อไป
การอพยพ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็ นต้น ควรมีการแจ้งข่าวเป็ น
ภาษาอังกฤษควบคูภ่ าษาหลักเสมอ
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- ในข้อ ๗ ควรระบุให้ชดั ว่าผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงต้องเตรียมอะไร
และผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ตอ้ งเตรียมตัวอะไรบ้าง หรืออย่างน้อยต้อง
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มีอะไร ตัวอย่างเช่น หากเป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ ซึงสามารถแจ้ง
ได้ทงั 2 ๓ รูปแบบ คือ แจ้งด้วยภาพ , แจ้งด้วยตัวอักษร, แจ้งสําหรับคน
พิการ ต้องมีทงั 2 หมดหรืออย่างน้อยควรมีอะไร และกําหนดสัญลักษณ์ ที
แสดงถึงเหตุฉุกเฉินแต่ละประเภท เช่น แผ่นดินไหว, สึนามิ, นํ2 าท่วม
ฉับพลัน, ลมกระโชก เป็ นต้น เพือ ให้ทาํ ความเข้าใจได้งา่ ย
คุณคณาโชค ตามจิ ตเจริ ญ (องค์กรวิ ชาชีพสื"อมวลชนวิ ทยุทีวีเสรี) ข้ อ ๘ ของร่ า งประกาศนี2 ช ั ด เจน ครอบคลุ ม และ
- ตามข้อที ๘ ของประกาศ เห็นว่าข้อกําหนดทีใ ห้ผูป้ ระกอบกิจการจัดทํา เหมาะสมตามสมควรแล้ว
แผนขัน2 ตอนตามข้อ ๘ ของประกาศฯ ทีให้ปฏิบตั ิตามกรอบจรรยาบรรณ
ของสือสารมวลชน นัน2 ถือว่าเป็ นการกําหนดกรอบการจัดทําแผนทีกว้าง
จนเกินไปจนทําให้เกิดความลําบากในการปฏิบ ัติงาน ดังนัน2 จึงเสนอว่ า
ประกาศควรทีจ ะกําหนดแผนขัน2 ตอนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามชัดเจน
- ทางสํานักงาน กสทช. มีแบบฟอร์มในการจัดทําแผนขัน2 ตอนการปฏิบตั ิ
หน้าทีข องผูป้ ระกอบการกิจการในกรณีเกิดภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉินหรือไม่
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- หากเป็ นไปได้ เมือ ผูป้ ระกอบกิจการจัดทําแผนปฏิบตั งิ านและควรมีการ
ทดลองปฏิบตั หิ รือกับกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ป็ นประชาชน
วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- เห็นด้วยกับการทําจัดแผนปฏิบตั กิ รณีเกิดภัยพิบตั แิ ล้วแจ้งให้ กสทช.
ทราบภายใน ๓๐ วัน แต่ในกรณีทมี ภี ยั พิบตั ติ ่อเนืองนานๆ อย่างเช่น ดิน
โคลนถล่ม นํ2 าท่วม และในเขตพืน2 ทีท ตี ดิ ต่อยาก ควรกําหนดวัน ยืดเวลา
ส่งสักหน่อย เพราะการสือ สารหลังภัยพิบตั มิ กั จะมีปญั หาตลอด
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ข้อเสนอแนะ แผนขัน2 ตอนการปฏิบตั หิ น้าทีข องผูป้ ระกอบกิจการ อย่างที
มีบุคคลสือกล่าวว่าทุกสถานีมกี ารวางแผนของตนเองอยู่แล้ว และปจั จัย
ของการดําเนินงานก็มคี วามหมายหลากหลายแล้วแต่สถานี เช่น Free
TV, Commercial TV, Public TV ดังนัน2 ทีกล่าวว่าต้องจัดส่งให้
คณะกรรมการทุ ก ปี นั 2น ถ้ า จัด ส่ ง แล้ ว จะมีก ารปรับ แต่ ง อะไรหรือ ไม่
โดยเห็นว่าทุกสถานีมปี จั จัยแตกต่างกัน และมีมานานก่อนการประกาศนี2
ดังนัน2 ควรให้แต่ ล ะสถานี ดํา เนิ น ตามแนวทางของตนเอง ไม่ ควรมีการ
ปรับเปลีย น เพียงแต่ดใู ห้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากกว่า
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- ในข้อ ๘ คณะกรรมการฯ ควรกํา หนดกรอบ หรือแนวทางขัน2 ตอน
มาตรฐานในการปฏิบ ัติห น้ า ทีข องผู้ป ระกอบการ (กระจายเสีย งและ
โทรทัศน์ ) เพือให้ผูป้ ระกอบกิจการแต่ละรายสามารถจัดทําแผนขัน2 ตอน
การปฏิบตั ทิ เี ป็ นไปในทางเดียวกัน ควรกําหนดรายละเอียดถึงขัน2 ตอนการ
แจ้งข่าวแต่ละประเภท (แจ้งข่าว, เฝ้าระวัง, เตือนภัย) ด้วย
คุณวีรณา ไวถนอมสัตว์ (สถานี วิทยุ อสมท.)
- ตามข้อ ๘ ของร่า งประกาศฯ ทีใ ห้ผู้ประกอบกิจ การทุกรายจัด ทํา
แผนขัน2 ตอนการปฏิบตั หิ น้าทีข องผูป้ ระกอบกิจการ ทาง บมจ. อสมท.
เป็ น องค์ ก รใหญ่ แ ละมีส ถานี วิท ยุ อ ยู่ เ ป็ น จํ า นวนมากอยู่ ท ัว ประเทศ
เพราะฉะนัน2 การจัดทําเป็ นแผนการปฏิบตั ิห น้ าที ตามข้อ ๘ จะหมาย
รวมถึงการจัดทํา แผนขัน2 ตอนทีจะต้องทํา ตัง2 แต่ในระดับองค์กรในภาพ
ใหญ่ไปจนถึงสถานีวิทยุภูมภิ าคต่างๆ แต่ล ะสถานีหรือไม่ในการรับมือ
จะต้องจัดทําถึงในระดับใดและควรครอบคลุมอย่างไรบ้าง

แนวทางการดําเนิ นการ
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แนวทางการดําเนิ นการ

ส่วนที" ๒ ในเรื"องการปฏิ บตั ิ ตนของผู้ประกอบกิ จการในกรณี เกิ ดภัยพิ บตั ิ หรือเหตุฉุกเฉิ นตามร่างประกาศฯ

ข้อ ๙ ของร่างประกาศ

คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ในส่วนที ๒ นี2 ควรมีการระบุรายละเอียดมากกว่านี2ในขัน2 ตอนต่างๆ
นักวิ จยั อิ สระ
- ในส่วนของหน่ วยงานภาครัฐควรมี กสทช. เป็ นผูป้ ระสานงานกลางเพือ
ยืนยันความเท็จจริงของข้อมูล
ดร.นิ พนธ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม (ประเทศไทย))
- ข้อ ๙ ของประกาศฯ ในกรณีทเี กิดภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉินขึน2 แล้วมี
ผูร้ ้องขอมา ยกตัวอย่างเช่น ๒๐ หน่ วย แล้วผู้ประกอบกิจการควรจะ
เชือใคร ดังนัน2 จึงขอให้หน่ วยงานทีเกียวข้องร้องขอผ่านมาทาง กสทช.
ได้ ห รื อ ไม่ และขอให้ เ พี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วเป็ นผู้ ส ัง การได้ ห รื อ ไม่
โดยในข้อ ๙ และ ข้อ ๑๒ นัน2 จะมีผลเกีย วเนืองกัน
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ข้อ ๙ ปฏิบตั ติ ามหน่ วยงานของรัฐร้องขอ หน่ วยงานของรัฐทีม คี วาม
เกีย วข้องมีจาํ นวนมากถ้าร้องขอมากๆ สือ จะทํางานลําบากเช่นกัน
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- จากข้อ ๙ ในกรณีทเี กิดภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉินขอให้ผปู้ ระกอบกิจการ
ดํา เนิ น การตามทีร ัฐ บาลหรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ทีเ กีย วข้อ งร้อ งขอโดย
เคร่งครัด ขอแก้ไขเป็ นดังนี:
ข้อ ๙ ในกรณี ทีเ กิด ภัย พิบ ัติ หรือ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขอให้ผู้ป ระกอบกิจ การ
ดําเนินการตามทีรฐั บาลหรือหน่ วยงานของรัฐทีเกียวข้องร้องขอในสิง ที
ผูป้ ระกอบกิจการสามารถปฏิบตั ิได้หรืออยู่ในแผนตามเสนอไว้ในข้อ ๘

การกํา หนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการปฏิบ ัติงานตามร่า ง
ประกาศนี2มคี วามเหมาะสมชัดเจนตามสมควรแล้ว

• ข้อ ๙ ของร่ า งประกาศนี2 ช ัด เจน ครอบคลุ ม และ
เหมาะสมตามสมควรแล้ว
• การจั ด ทํ า แผนขัน2 ตอนการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ข องผู้
ประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน
อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกิจการ
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ข้อ ๑๐ ของร่างประกาศ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

โดยเคร่งครัด เพราะสิง ทีร ฐั บาลหรือหน่ วยงานของรัฐทีเ กีย วข้องร้องขอ
ไม่ได้วางกรอบไว้ว่าผูป้ ระกอบกิจการจะมีศกั ยภาพพอทีจ ะดําเนินการได้
หรือไม่ แต่ตอ้ งปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด จึงอาจเกิดปญั หาในการปฏิบตั งิ านได้
ข้อ ๑๐ ของร่ า งประกาศนี2 ช ัด เจน ครอบคลุ ม และ
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- ข้อ ๑๐ ควบคุ มทีเข้มงวด หรือ มีเงือนไขมากเกินไปจะส่ งผลให้ เหมาะสมตามสมควรแล้ว
ผู้ประกอบกิจการ ไม่ กล้าทีจะดํ าเนิ นการตัดสัญญาณออกอากาศจากผัง
เพราะเกรงความผิ ด และถู ก ฟ้ องร้ อ ง ควรทบทวนเนื2 อ หาในข้ อ ๑๐
โดยคงไว้ในเรือ งของการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณสือ มวลชน
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ ของร่างประกาศฯ เป็ นสิง ทีส ถานีโทรทัศน์ทาํ กันอยู่
แล้ว ไม่จําเป็ นต้องบอกถึงรายละเอียดว่าใครต้องทําอะไรอย่างไร ควร
เรียบเรียงถ้อยคําใหม่
อนุกรรมการวิ ทยุสมัครเล่น และความถี"ภาคประชาชน
- ในร่างประกาศฯ ข้อ ๑๐ ในการรายงานสด วิทยุภาคประชาชน วิทยุ
สือสาร เป็ น ช่องทางทีร วดเร็ว และเป็ น แหล่ งข่า วของสือหลายๆอย่า ง
สามารถเชือมสัญญาณกับคลืนวิทยุอนื เพือให้ขา่ วแบบ real time ได้แต่ก็
ยังเป็ นข่าวทีย งั ไม่ได้พสิ จู น์ว่าเป็ นเหตุการณ์จริงหรือไม่ ในการปฏิบตั จิ ริง
นั 2น การนํ า สั ญ ญาณของวิ ท ยุ สื อ สารไปออกอากาศจึ ง อาจทํ า ตาม
ข้อ ๑๑ ได้ยาก จึงควรสนับสนุ นให้สถานีวทิ ยุต่างๆ ทําแผนปฏิบตั กิ าร
และในเรือ งของการตัด สัญ ญาณ ทีผ่ า นมาไม่ ส ามารถตัด สัญ ญาณได้
เพราะไม่ ท ราบว่ า ใครเป็ น คนเชือ มสัญ ญาณ จึง ต้อ งการให้ม ี contact
person ทีช ดั เจน
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ข้อ ๑๑ ของร่างประกาศ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- ข้อ ๑๑ ควรตัดคําว่า ตืนตระหนกตกใจ ออก เพราะขึน2 อยู่กบั สภาพจิตใจ
มากกว่ าข้อเท็จจริง วรรคสอง ควรตัดทิ2ง เพราะเน้ นให้ความสําคัญกับ
หน่ วยงานรัฐ/นักวิชาการ จนทําให้ความคิดเห็นของประชาชนในพื2นทีไม่
สามารถนําเสนอได้
คุณคณาโชค ตามจิ ตเจริ ญ (องค์กรวิ ชาชีพสื"อมวลชนวิ ทยุทีวีเสรี)
- ในข้อ ๑๑ วรรค ๒ ของประกาศฯ ห้ามเสนอความคิดเห็นใดยกเว้น
ความเห็นจากภาครัฐ เป็ นข้อกําหนดทีป ระชาชนในพืน2 ทีไ ม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ ซึง จะทําให้ไม่ทนั ท่วงทีต่อสถานการณ์ ฉุกเฉิน ดังนัน2 ขอ
เสนอให้แ ก้ไขข้อ ๑๑ของประกาศฯ เพือเปิ ด ช่องให้ป ระชาชนในพื2น ที
สามารถเสนอความเห็นต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- การปฏิบตั โิ ดยส่วนใหญ่ถา้ เป็ นสถานีวทิ ยุจะรับกับหน่วยงานแม่ขา่ ย
แต่ ถ้าเป็ นเหตุ ฉุกเฉิ นเร่ งด่ วน อย่างเหตุ น2ํ าท่วมฉับพลัน นํ2 าป่าไหลหลาก
ตัวอย่างเช่น ในภาคใต้เป็ นเหตุเร่งด่วนจึงต้องใช้ วิจารณญาณของสถานีนนั 2 ๆ
- ในส่วนการดําเนินการ การแจ้งเกีย วกับภัยพิบตั ใิ นแต่ละพื2นทีเ พราะ
แต่ละภาคของแต่ละพืน2 ทีไ ม่เหมือนกัน อยากให้สอื ในส่วนทีไ ม่ใช่สถานที
เกิดเหตุให้รบั สือ จากสือ ทีเ กิดกับสถานทีจ ริง (จะได้รบั ข่าวสารทีแ น่นอน)
- ถ้าเราต้องรับข่าวจากหน่ วยงานทีเ ชือถือได้ กรุณาระบุรายชือ เพราะ
ส่ว นใหญ่ ข่า วด่ ว นทีถ่า ยทอดให้ป ระชาชนรับ รู้ล่ า ช้า กว่ า ข่า วในพื2น ที
ยกตัวอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ทางใต้สว่ นใหญ่จะ
รับ แจ้งข่าวกับหน่ วยงานวิทยุเ ครืองแดง วิทยุความมันคง
 รับ ข่าวจาก
ส.ภป.เช็คหน่วยงานในพืน2 ทีแ ล้วถึงแจ้งส่วนกลาง

แก้ไขข้อ ๑๑ วรรคแรกของร่างประกาศเป็ นดังนี2
“ข้ อ ๑๑ การออกอากาศแจ้ ง ข่ า วหรื อ เตื อ นภั ย ให้
ประชาชนทราบจะต้องเป็ นการรายงานข้อมูลทีจ ําเป็ น
จากแหล่ งข้อมูล ทีเ ชือถือได้ ด้ว ยความรอบคอบ และ
ระมัดระวังไม่กอ่ ให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ประชาชน
ทัง2 นี2 สําหรับการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยพิบตั ิ
ในกิจ การโทรทัศ น์ จ ะต้องออกอากาศคํา บรรยายเป็ น
อักษรวิง เพือ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเป็ นอย่างน้อย”
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- ในข้อ ๑๑ ควรกําหนดลักษณะการออกอากาศให้ครบทัง2 ๓ ประเภท
ข่าวสาร (แจ้งข่าว, เฝ้าระวัง, เตือนภัย) ให้ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียง
และผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ ของร่างประกาศฯ เป็ นสิง ทีส ถานีโทรทัศน์ทาํ กันอยู่
แล้ว ไม่จําเป็ นต้องบอกถึงรายละเอียดว่าใครต้องทําอะไรอย่างไร ควร
เรียบเรียงถ้อยคําใหม่
- ในการประกาศอย่างเป็ นทางการนัน2 “การรายงานข้อมูลหรือข่าว”
ยังคลุมเครืออยู่ ควรเขียนให้ชดั เจนมากขึน2
อนุกรรมการวิ ทยุสมัครเล่น และความถี"ภาคประชาชน
- วิทยุสมัครเล่นถือเป็ นสือหนึงทีเ ป็ นผูท้ ใี ห้ขอ้ มูลกับประชาชน ในหลาย
ครัง2 ผู้สอื ข่าวเป็ นคนในท้องที เช่นนี2จะถือว่าเข้าเกณฑ์สามารถนํ าเสนอ
ข่าวตามร่างประกาศ ข้อ ๑๑ หรือไม่
- การนําเสนอข่าวสารของสือนัน2 สามารถก่อให้เกิดผลทัง2 ด้านบวกและลบ
คือ ให้การเตือนภัย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความตืนตระหนก
ให้แก่ประชาชนได้เช่นกัน แหล่งข่าวต่างๆ มักแข่งขันกันในเรือ งของความ
รวดเร็ว ซึงหากเป็ นข้อมูลทีเป็ นจริงก็ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่หากไม่ใช่
ข้อมูลจริงก็เป็ นข่าวทีสร้างความแตกตืน ดังนัน2 จึงควรตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารก่อนเพือ ประชาชนจะได้รบั ข้อมูลทีถ กู ต้อง
นักวิ จยั อิ สระ
- ในเรือ งแหล่งข้อมูลทีน ่าเชือ ถือ ไม่ได้มกี ารพูดถึงข้อมูลในภาคประชาชน
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทีใ ช้ในการแจ้งเตือนภัย

แนวทางการดําเนิ นการ
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ
หรือใช้ขอความช่วยเหลือ จากพืน2 ทีเ กิดเหตุ ขอให้พจิ ารณาในเรือ งนี2
คุณเจตน์ วีรวงศ์ (นักวิ ชาการอิ สระ)
- ควรส่งเสริมและให้ความรู้หน่ ว ยงานทีต้องทําการศึกษา เช่น กรม
อุตุนิยมวิทยา และ กสทช. ควรจะต้องเป็ นผูจ้ ดั ทํารายชือของหน่ วยงาน/
บุคคล ทีเชือถือได้ เพือทีจะสามารถเป็ นแหล่งข้อมูลทีถูกต้องรวมอยู่ที
แหล่งเดียว และสามารถร้องขอข้อมูลได้เสมอ
- ประชาชนต้องการข้อมูล ทีหลากหลาย ทีน่ า เชือถือ จึง ไม่ควรตัด
แหล่งข้อมูลย่อยๆ ทิง2 ไป เพราะก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นแหล่งข้อมูลทีส าํ คัญและ
น่าเชือ ถือ
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- “แหล่งข้อมูลทีเชือถือได้” คิดว่าน่ าจะมีศูนย์กลางในการให้ขอ้ มูล
เนื อ งจากว่ า หากมี ห ลายแหล่ ง ข้อ มู ล และข้ อ มู ล ที ใ ห้ นั 2น ไม่ ต รงกัน
ประชาชนจะเกิดความสับสนได้ ในเบือ2 งต้นศูนย์กลางทีใ ห้ขอ้ มูลจะมีความ
เชือ ถือได้ ต้องมีองค์ความรู้ ทางด้านภัยพิบตั แิ ละเหตุฉุกเฉิน เพือ สือ ไปยัง
ประชาชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง การระบุ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เหล่ า นี2 เป็ น
แหล่งข้อมูลทีเ ชือถือได้ มันหลากหลายเกินไปต่างหน่ วยต่างแยกย้ายกัน
ทํ า งาน แต่ ห น่ ว ยงานเหล่ า นั 2น ควรร่ ว มมือ กัน สร้ า งสารออกมาเป็ น
ก้อนหนึงเพือ สือ ออกมายังประชาชนมากกว่าการทีจ ะต่างคนต่างสือ
คุณต่อพงษ์ เสลานนท์
- การแจ้งเตือนด้วยวิธกี ารต่างๆ ควรคํานึงถึงความสามารถเข้าใจ การเข้าถึง
ของคนพิการ (ตาบอด/หูหนวก)

แนวทางการดําเนิ นการ
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ข้อ ๑๒ ของร่ า งประกาศนี2 ช ัด เจน ครอบคลุ ม และ
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ข้อ ๑๒ ของประกาศฯ ทีร ะบุว่าผูป้ ระกอบกิจการและผูอ้ าํ นวยการสถานี เหมาะสมตามสมควรแล้ว
จะต้ อ งรับ ผิด ชอบในกรณี ทีอ อกอากาศแจ้ ง ข่ า วเตื อ นภัย แล้ ว ทํ า ให้
ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ นื อ ง จ า ก
ในส่วนต้นของประกาศฯ นัน2 กล่าวว่าควรปฏิบตั ติ ามทีห น่ วยงานของรัฐ
ประกาศแจ้งมา เช่น ศูนย์ภยั พิบตั แิ ห่งชาติ ประกาศเตือนภัยโดยขอให้
ประชาชนระมัด ระวัง ว่ า จะเกิด เหตุ ภ ัย พิบ ัติ ข2ึน แต่ ทํ า ให้ ป ระชาชน
ตืนตระหนกและก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ขึน2 สถานีควร
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหรือไม่ เพราะเราเป็ นสือในการทําหน้าทีถ ่ายทอด
ข้อ ความตามทีห น่ ว ยงานของรัฐ ประกาศมา เพราะฉะนั น2 จึง อยากให้
ทบทวนประกาศในข้อนี2
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- ในข้อ ๑๒ ผูป้ ระกอบกิจการและผูอ้ าํ นวยการสถานีไม่ควรรับผิดชอบใน
กรณี ก ารออกอากาศเตือ นภัย แล้ ว ก่ อ ให้เ กิด ความเสีย แก่ ป ระชาชน
เนืองจากเป็ นการกระทําตามคําสังของหน่

วยงานรัฐ
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แนวทางการดําเนิ นการ

ส่วนที" ๓ เรื"องการดําเนิ นการภายหลังภัยพิ บตั ิ หรือเหตุฉุกเฉิ นสิ: นสุดตามร่างประกาศฯ
ข้อ ๑๔ ของร่างประกาศ

ข้อ ๑๔ ของร่ า งประกาศนี2 ช ัด เจน ครอบคลุ ม และ
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
- ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการทํารายงานสรุปให้คณะกรรมการฯ ๓๐ วันอาจสัน2 ไป เหมาะสมตามสมควรแล้ว
วิ ทยุความมันคงวิ
"
ทยุคนเมืองคอน FM ๑๐๔.๑๕ MHz
- ในกรณีหรือการดําเนินการหลังภัยพิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉินสิน2 สุด ส่วนใหญ่
ทีร ่างมาถ้าเป็ นชาววิทยุกป็ ฏิบตั อิ ยู่แล้ว (ยกเว้นการส่งเอกสารประกอบ)
ทีย งั ไม่ได้ปฏิบตั ิ แต่มกี ารบันทึกรายการ (แต่ถา้ เป็ นรายงานประจําเดือน
ในส่วนของวิทยุความมันคงมี
 ทกุ เดือน)
- ในกรณีถ้าเป็ นสถานี วิทยุมกี ารบันทึกการออกอากาศเก็บ ไว้ทุกวัน
อยูแ่ ล้ว
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- หลังมีการยกเลิกภัยพิบตั แิ ล้ว หากเป็ นไปได้ ผอ. สถานีควรดําเนินการ
เพิม เติม ๒ ข้อ คือ
๑.ผลการออกอากาศสัน2 ๆ เช่น ผลการออกอากาศเตือนภัยครัง2 นี2
เป็ นประโยชน์ สอดคล้อง กับผูป้ ระสบภัย หรือมีจุดบกพร่องใด
๒. ปญั หา/ข้อจํากัด (ในกรณีถา้ มีปญั หา) ของการออกอากาศในครัง2
นี2 ปญั หา/ทีจ ํากัดในทีน 2ี คือ ปญั หาทีเ กีย วข้องกันทุกด้านตัง2 แต่แหล่งข่าว
ไปจนถึงการออกอากาศแล้ว เพือ ปรับปรุงแผนปฏิบตั ติ ่อไป
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ประเด็นอื"นๆ
ระดับการเตือนภัย

ดร.นิ พนธ์ นาคสมภพ (สมาคมโทรทัศน์ ดาวเที ยม (ประเทศไทย))
• พิจ ารณาอย่ า งรอบคอบแล้ ว เห็น ว่ า การกํ า หนด
- ในเรือ งระดับการเตือนภัยนัน2 ทางสํานักงาน กสทช. ควรมีคณะทํางานฯ
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการปฏิบ ัติงานในการเตือนภัย
มาพิจารณาเป็ นการเฉพาะในเรือ งการเตือนภัยหรือไม่ ว่ารายการแบบใด
ตามร่างประกาศมีความเหมาะสมชัดเจนตามสมควร
ควรให้ ส ถานี ใ ดถ่ า ยทอดบ้ า ง ซึง โดยคณะนี2 จ ะเป็ น การร่ ว มกัน ของ
แล้ ว และเป็ น ไปตามขอบเขตอํา นาจหน้ า ทีข อง
สํานักงาน กสทช. กับสือต่างๆ (สือทางวิทยุ, โทรทัศน์ ,โทรศัพท์) และ
กสทช.
ทุกอย่างควรทีจ ะต้องผ่านทาง กสทช. อีกทัง2 หน่ วยงานทีน่าเชือถือใด • ในเรื อ งการตั ง2 คณะทํ า งาน จะรั บ ไปพิ จ ารณา
ทีเ ป็ นหน่วยงานทีท าง กสทช. พิจารณาแล้วว่าสามารถถ่ายทอดได้
ดําเนินการต่อไป
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
ในส่วนระดับของภัยกับการเตือนภัยต้องชัดเจน เช่น
- ระดับ ๓ ภัยทีอ นั ตรายมาก ใช้กบั ภัยทีท าํ ให้ประชาชนเสียชีวติ หรือ
ได้รบั บาดเจ็บหากไม่หลีกเลีย ง
- ระดับ ๒ ภัยทีอ นั ตราย ใช้กบั ภัยทีอ าจทําให้ประชาชนเสียชีวติ หรือ
ได้รบั บาดเจ็บหากไม่หลีกเลีย ง
- ระดับ ๑ ภัย ทีอ ัน ตรายทีต้องระมัด ระวัง ใช้ก ับ ภัย ทีอาจทํา ให้
ประชาชนได้รบั บาดเจ็บหากไม่หลีกเลีย ง
คุณ สมบัติ บุ ญ งามอนงค์ (คณะอนุ ก รรมการโทรคมนาคมเพื" อ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- การให้ความสําคัญในเรือ งของภัยพิบตั นิ นั 2 มีสเกลหรือไม่ เช่น หากมีภยั
พิบตั ริ ะดับชาติ ภูมภิ าค หรือท้องถิน เกิดขึน2 จะมีการรับมืออย่างไร และจะ
มีม าตรการเพิม เติม อย่า งไรเพือให้ส อดรับ กับ สถานการณ์ ใ นทุกระดับ
ภัยพิบตั ทิ เี กิดขึน2
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กรอบแนวทางขัน: ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
ของผู้ประกอบกิ จการ

ความคิ ดเห็นสาธารณะ

แนวทางการดําเนิ นการ

คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ควรคํานึงการพัฒนาด้านโทรคมนาคมด้วย เพราะสําคัญอย่างมากต่อ
การสือสารทัง2 ระดับรัฐและคนในพืน2 ที Operator อย่าง DTAC True AIS
มีการปฏิบตั ริ องรับกรณีภยั พิบตั อิ ย่างไร
บริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน)
- ตามร่างประกาศฯ มีเ นื2อหาเฉพาะกิจการวิทยุแ ละโทรทัศน์ ยังไม่
ครอบคลุมการให้บริการในระบบโทรทัศน์ เคลือนที โดยไม่มกี ารประกาศ
ในระบบ SMS ในพื2น ทีทีเ กิด ภัย พิบ ัติห รือเหตุ ฉุก เฉิ น จึง ขอแสดง
ความเห็น เผือ จะมีรา่ งประกาศต่อไป
คุณเจตน์ วีรวงศ์ (นักวิ ชาการอิ สระ)
- ประกาศฯ เป็ นกฎหมาย ต้องมีบทบังคับด้วย หากไม่ปฏิบตั กิ ็ต้องมี
บทลงโทษทีช ดั เจน หรือมีแรงจูงใจให้ปฏิบตั ติ ามหรือไม่
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ควรเพิม ข้อตกลงว่า ในกรณีทเี กิดภัยพิบตั ไิ ปแล้วแต่สถานีเตือนภัยล่าช้า
หรือแม้กระทังทางภาครั

ฐก็ไม่เตือน ควรมีการรับผิดชอบอย่างไร
นักวิ จยั อิ สระ
- กสทช. ควรมี Framework กลางเพือเป็ นพืน2 ฐานขัน2 ตอนการปฏิบตั งิ าน
ให้ผูป้ ระกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สามารถนํ าไปใช้ให้
เป็ นแนวทางเดียวกัน
คุณ สมบัติ บุ ญ งามอนงค์ (คณะอนุ ก รรมการโทรคมนาคมเพื" อ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- แนวทางในการจัดทําร่างประกาศฯ ถือเป็ นกรอบคําสังที
 ควรจะต้อง
ทําตามแต่ ขาดการส่งเสริมในการเตรียมการรับมือเมือเกิดภัยพิบ ัติข2ึน

เป็ นประเด็นทีน อกเหนือจากร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี2
จะรับไปพิจารณาในประเด็นทีเ กีย วข้องต่อไป

บทลงโทษเป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว

การกํา หนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการปฏิบ ัติงานตามร่า ง
ประกาศนี2มคี วามเหมาะสมชัดเจนตามสมควรแล้ว
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ความคิ ดเห็นสาธารณะ
ั
เช่ น หากฝ งกระจายเสี
ย งและโทรทัศ น์ ไ ม่ ทํ า งาน ส่ ง ผลทํ า ให้ร ะบบ
โทรคมนาคมล่มได้ เนืองจากไม่ทราบว่าข่าวสารคืออะไร และทําให้เกิด
ช่องว่างทางการสือ สารเกิดขึน2
- เมือเกิดภัยพิบตั ขิ น2ึ มีการวางแนวทางในการให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างไร
ในการรับมือโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอภาครัฐแจ้งส่งสัญญาณเตือน
เช่น ควรมีคมู่ อื ทีต อ้ งถือปฏิบตั ใิ นกรณีทเี กิดเหตุภยั พิบตั ขิ น2ึ การประกาศ
แจ้งความรูพ้ 2นื ฐานในการปฏิบตั ติ นเมือเกิดเหตุภยั พิบตั ขิ น2ึ ว่าควรจะต้อง
ทําอย่างไรบ้าง อาทิ ห้ามใช้โทรศัพท์เกินความจําเป็ น หากจําเป็ นอาจส่ง
เป็ น ข้อความแทน เป็ น ต้น เพือใช้เ ป็ น แนวทางให้ป ระชาชนสามารถ
เตรียมพร้อมในการจัดการรับมือกับเหตุการณ์ทเี กิดขึน2 ได้
คุณเจตน์ วีรวงศ์ (นักวิ ชาการอิ สระ)
- เรืองการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบตั หิ รือเหตุ
ฉุกเฉิน มีหน่วยงานราชการทีท าํ มาอยู่แล้วซึง ถือเป็ นระดับผูเ้ ชีย วชาญมา
เป็ น ระยะเวลานาน มีประสบการณ์ ทงั 2 ไทยและต่า งประเทศ ถือ ได้ว่า มี
ความน่ า เชือ ถือ มาก รวมทัง2 การนํ า เสนอข่า วและการเตือ นภัย ก็เ ป็ น
ประโยชน์อย่างมาก จึงควรให้หน่ วยงานต่างๆ ได้ศกึ ษาต่อไปทัง2 ก่อนเกิด
ภัยและหลังเกิดภัย
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ควรมีกรอบแนวทางเดียวกันบ้าง เพือการปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
เพราะมีผลต่อกระบวนข่าว ทีจ ะไม่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
กรณีสอื ดาวเทียมทีม หี ลายสถานีอยู่ในกล่องรับสัญญาณ ควรกําหนดให้
ชัดเจนว่า ช่องใดบ้างอยูใ่ นข่ายทีต อ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศ

แนวทางการดําเนิ นการ
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ข้อแนะนํา

ความคิ ดเห็นสาธารณะ
คุณปฏิ วตั ิ วสิ กชาติ (สถานี โทรทัศน์ ข่าว TNN ๒๔)
กสทช.ควรหามาตรการทีไ ม่ให้ฝ่ายการเมือง หรือ กลุ่มผลประโยชน์ ใช้
ประกาศฉบับนี2หวังผลประโยชน์ทางการเมือง
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- อยากให้ประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนี2สามารถคลอด
ออกมาอย่างรวดเร็วเนืองจากว่าความผิดพลาดจากการนํ าเสนอข่าวใน
การเป็ นศูนย์กลางข้อมูลของประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตจากมหาอุทกภัย
ปี ๕๔ ทีผ่านมามีความผิดพลาดอย่างมาก ดังนัน2 หากประกาศฉบับ นี2
สําเร็จก็น่าจะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ TV และวิทยุได้อย่างดี
คุณอิ นทุพิมพ์ เลิ ศวิ ริยะไพบูลย์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- อยากให้ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง อย่าทําให้เป็ นเพียงร่างทีอ ยูบ่ นหิง2 เพราะหาก
ทําสําเร็จก็จะเป็ นผลประโยชน์อย่างมาก
คุณปิ ยะพงษ์ โพธิK สงู (สถานี โทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง ๗)
- ปจั จุบนั สถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องมีแนวทางการทํางานและการร่วมมือกันที
ชัด เจนอยู่แล้ว ซึงประกาศฉบับนี2 ก็จะเป็ นการช่วยเสริมให้ช ดั เจนมาก
ยิง ขึน2 เพือ พร้อมทีจ ะปฏิบตั ติ ามเป็ นแนวทางเดียวกัน
คุณญาธิ นี ตันติ วิวฒ
ั น์ (นิ สิต คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาฯ)
- ควรมีการจัดอบรมนักข่าว ผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านก่อการร้าย ข่าวภัยพิบตั ิ
เป็ นการเฉพาะ เพือให้มกี ารจัดทําแผนปฏิบตั ทิ ถี ูกต้องเป็ นองค์รวม อาจ
ศึกษา วิธปี ฏิบตั ิ จาก NHK ของประเทศญีป ุ่นทีจ ะบอกวิธปี ฏิบตั ติ วั ของ
ผูส้ อื ข่าวในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ

แนวทางการดําเนิ นการ
ร่างประกาศนี2ไม่มเี นื2อหาทีเ อือ2 ประโยชน์ดา้ นการเมือง

จะดําเนินการตามกระบวนการและกฎหมายทีเ กีย วข้อง
ต่อไป

จะรับไปพิจารณาต่อไป
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แนวทางการดําเนิ นการ

คุณ สมบัติ บุ ญ งามอนงค์ (คณะอนุ ก รรมการโทรคมนาคมเพื" อ การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ านตามร่าง
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศนี2มคี วามเหมาะสมชัดเจนตามสมควรแล้ว
- ข่าวสารส่วนใหญ่จะมาจากภาครัฐเป็ นหลักทีจ ะต้องแจ้งให้ประชาชน
ทราบ แต่กลับส่งมาสัน2 มากจนเกินไปหรืออย่างจํากัด เช่น มีการตัดภาพ
สลั บ กั บ ละครในการแจ้ ง ข่ า วสาร ดั ง นั 2น จึ ง ควรมี ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้ทราบอยู่ตลอดเวลาระหว่างทีเ กิดเหตุภยั
พิบตั ขิ น2ึ

หมายเหตุ:
• ปิดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นสาธารณะ เวลา ๑๑.๓๐ น.
- ไม่มคี าํ ถามเพิม เติมจึงปิดประชุม
- เชิญชวนให้เสนอความเห็นแล้ว แต่ไม่มผี ใู้ ดแสดงความคิดเห็นเพิม เติม

