
๑ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ ในประเด็นที่มีการปรับปรุงภายหลังรับฟังความคิดเห็นฯ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
กิจการวิทยุ 
กระจายเสียง 
ในประเทศไทย 

๑. บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงควรครอบคลุมถึงวิทยุกระจายเสียง      
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย 

 (หนังสือที่ กสท รก.(กร)/๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก กสทช. มีอ านาจ 
หน้าที่และภารกิจในการก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. 

๒. กรมประชาสัมพันธ์ 
 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์เดิม ๓) สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้          
ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรฯ ที่มีความจ าเป็น 
กรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอความคิดเห็นให้แก้ไขเป็น 
     ๓) “สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านและก าหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมให้กับผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรฯ 
ที่มีความจ าเป็น” 

ทั้งนี้  ขอให้  กสทช. ก าหนดในส่วนของปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ ๓) 
ที่กรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอให้แก้ไขด้วย 

 

(หนังสือที่ นร ๐๒๒๑.๐๑/๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก 
๑) “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน” ครอบคลุม
กระบวนการ ขั้นตอน และ มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ไว้ด้วยแล้ว  
๒) ค าว่ า  “ที่ มีความจ า เป็น” เป็นการสะท้อน
กระบวนการที่ต้องพิจารณาเหตุแห่งความจ าเป็นใน
การถือครองคลื่นความถี่  
 

 ๓. องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 

     ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ 
ส.ส.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าหน้าที่เป็นองค์การสื่อ
สาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์ตาม

 
 
 
 



๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 พระราชบัญญัติองค์การฯ ดังนี้ 

 
มาตรา ๗ ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยผ่าน
ทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้านสมดุลและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ   
      (๒) ผลิตรายการด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และ
สาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลาย
ในมิติต่างๆ โดยมุ่ งด า เนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
      (๓) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เพ่ือประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและ
สารประโยชน์อื่น  
      (๔) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพ่ือสร้างสังคมประชาธิปไตยที่
ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน  
      (๕) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
ก าหนดทิศทางการให้บริการขององค์การเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
      (๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น 
      การด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ค านึงถึงการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมของประชาชน 
     อีกท้ังพระราชบัญญัติฯ ยังก าหนดให้องค์การมีอ านาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ ให้องค์การ     
มีอ านาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
     (๑) จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือเผยแพร่
รายการในระบบอ่ืนหรือเทคโนโลยีทันสมัยอ่ืน โดยมีเครือข่ายให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ิมเติมเป็นเครือข่าย ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หารายได้จากการ
โฆษณา เว้นแต่เป็นการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์การ  
      (๒) ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ หรือบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศอ่ืน
หรือบริการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่รายการ  
      (๓) ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์การผลิต
รายการของผู้ผลิตรายการอิสระ 
      (๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์
ขององค์การสื่อสาธารณะของต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ระหว่างกัน 
      (๕) กระท าการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
 
     ด้วยเหตุแห่งความจ าเป็นที่ ส.ส.ท. ต้องจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตาม
มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติองค์การฯ เพ่ือให้บริการเผยแพร่รายการข่าวสาร 
สารประโยชน์ สาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามวัตถุประสงค์      
ในการจัดตั้งองค์การในมาตรา ๗  ดังนั้น ส.ส.ท. จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
โปรดพิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุเอฟเอ็ม (FM)  และออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่ ส.ส.ท. ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 
     ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ดังนี้  
     ๑. ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมหัวข้อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ อีก ๑ ข้อดังนี้  

   ๕) สนับสนุนหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สามารถด าเนินกิจการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด     
     ๒. ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมหัวข้อตัวชี้วัด ในข้อ ๔) ดังนี้  
         ๔) หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 
๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรฯ ที่มีความจ าเป็น ได้รับการพิจารณาให้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
     ๓. ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมหัวข้อกลยุทธ์ในข้อ ๔) ดังนี้  
         ๔) การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาให้ใบอนุญาตวิทยุกระจาย 
เสียงแก่หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 
๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรฯ ที่มีความจ าเป็น 
     ๔. ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมหัวข้อแนวทางการด าเนินงาน ในข้อ ๗) ดังนี้ 
         ๗) หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีความจ าเป็นต้องให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงตามที่กฎหมายก าหนด ประสงค์จะให้บริการ และผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรฯ ที่มีความจ าเป็น และประสงค์จะให้บริการต่อ ยื่นแผน
ประกอบกิจการกระจายเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากข้อเสนอนี้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๑  
 



๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
(หนังสือที่ ส.ส.ท. ๐๑/๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

 ๔. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา) 
 

เห็นควรให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้ 
     - ควรมีเนื้อหาหรือแนวทางที่ระบุให้มีการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้น าคลื่นความถี่ใหม่ๆ มาใช้ เช่น การใช้คลื่นความถี่
ส าหรับระบบ IOT  
     - ควรก าหนดค าในวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับชื ่อยุทธศาสตร์ เช่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ตาม (ร่าง) 
ประกาศฯ ไม่ปรากฏค าว่า “พัฒนา” ในวัตถุประสงค์ข้อใดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ดังนั้น หากปรับเปลี่ยนและระบุค าให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะท าให้
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น วัตถุประสงค์ที่  ๓ “เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่
ประชาชนในการรับบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง” อาจเปลี่ยนเป็น “เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีและการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ”  
     - การใช้ค าในตัวชี้วัดที่ ๔ ที่ระบุว่า “ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรฯ ที่มีความจ าเป็น ได้รับการพิจารณาให้ใบอนุญาต” 
เป็นค าที่เฉพาะเจาะจงเกินกว่าที่จะเป็นค าในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ    
ควรเขียนให้กว้างและมีความชัดเจนโดยไม่ต้องมีการตีความ  

 
(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 

 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากการน าคลื่น
คว ามถี่ ใ หม่ ม า ใช้ เ ป็ นประ เด็ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากการก าหนด
วัตถุประสงค์ ในยุทธศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องได้มีการ
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับชื่อยุทธศาสตร์ แม้จะ
ไม่ปรากฏค าว่า “พัฒนา” ไว้ในวัตถุประสงค์ แต่ทุก
วัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ต่างมีส่วนช่วยขับเคลื่อน
และพัฒนากิจการฯ ทั้งสิ้น  
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเป็นค าที่มี
ความชัดเจนตามกฎหมายอยู่แล้ว  
 
 
 



๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
กิจการโทรทัศน์
ของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับ
บริบทใหม่ 

 

๑. บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

- ควรผลักดันข้อกฎหมายหรือการก ากับดูแลให้สอดคล้องและเท่าทันกับ
เทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้น เช่น การให้บริการ OTT ซึ่งมีผลกระทบกับการ
ให้บริการในกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันแต่ยังไม่มีการก ากับดูแล ท าให้ผู้  
ให้บริการ OTT ได้เปรียบผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
- ควรมีแผนที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ด้วย 
 

 (หนังสือที่ กสท รก.(กร)/๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นจึง
ได้ปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป” 
 



๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
- บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นด้วยกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรทัศน์รูปแบบใหมแ่ต่ยังคงต้องค านึงถึงการให้บริการในรูปแบบเดิม จึงเห็นควร 
เพ่ิมข้อความในปัจจัยความส าเร็จ ข้อ ๔ เป็น “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน... และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเสรีและเป็นธรรม โดย....” 
และในส่วนตัวชี้วัด ข้อ ๓ เห็นว่า หากต้องการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป กสทช. ควรก าหนด
ตัวชี้วัดในลักษณะเป็น “กฎหมาย” แทนที่ “ระเบียบ” เพราะปัจจุบันตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กสทช. ยัง
ไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการรูปแบบอ่ืนนอกจากกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม * 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก  
    การด าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อยู่บนหลักการพ้ืนฐานของการ
ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

อีกทั้งได้ก าหนดไว้ในตัวชี้วัดที่ ๔ ให้มีการเสนอ
รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอ้ือต่อระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป แล้ว  

๒. บริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด 

     ๑) ควรก าหนดให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนในการสร้างความเท่าเทียม    
ในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการต่างประเภทกันไม่ว่าจะเป็นผู้รับใบอนุญาต
แบบใช้คลื่นความถี่ หรือไม่ใช้คลื่นความถ่ี และส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
แข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
      ตามวัตถุประสงค์ที่  ๒) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่า  “เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดรับกับระบบนิ เวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป” บริษัทฯ เสนอให้มีการเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือก าหนดกรอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลของ กสทช. ให้ชัดเจน โดยมีเป้าหมายการก ากับดูแล   
ที่จะต้องสนับสนุนผู้รับใบอนุญาตท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้สามารถประกอบ
กิจการและแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตต่างประเภทกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เท่าเทียม และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการก าหนดแผนแม่บทที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อป รั บ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดตัวชี้วัด
ให้มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน
ของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 
 
 
 



๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
        นอกจากนี้  บริษัทฯ เสนอให้ เ พ่ิมเติมบทบาทการส่งเสริมให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทั้งที่ เป็นผู้ให้บริการในประเทศและ
ต่างประเทศ 
        โดยเสนอให้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “เพ่ือปรับกระบวนการการก ากับดูแลให้
สอดรับกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือส่งเสริมและ  
สนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตต่างประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับ  
ใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแล” 
        นอกจากนี้เสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อความในส่วนอื่นๆ ของยุทธศาสตร์นี้
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สอดคล้องกันทั้งหมดด้วย อาท ิ
             - การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าด้านกฎระเบียบ
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตต่างประเภทกัน 
             - การลดและยกเลิกกฎระเบียบที่สร้างข้อจ ากัด ในการแข่งขันของ
ผู้รับใบอนุญาต  
        ๒) ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด      
กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการ ให้ครอบคลุมการเคารพและคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
              บริษัทฯ เสนอว่าควรก าหนดในยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่า การออก
กฎระเบียบ การบังคับใช้ และการก ากับดูแลของ กสทช. จะต้องค านึงถึง 
เคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. ทั้งนี้ กรณีที่มี
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถูกละเมิดสามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งมีล าดับศักดิ์สูงกว่ากฎเกณฑ์ของ กสทช.  
ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล และสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ 
        ๓) ตามตัวชี้วัดที่ ๒) และที่ ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริษัทฯ เสนอให้มี
การเพ่ิมเติมข้อความซึ่งก าหนดช่องทางการสื่อสารหรือน าเสนอรายงานให้ มี
ความชัดเจน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพ่ือประโยชน์ในการ
เข้าถึงความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนรวมของประชาชนและผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและการตรวจสอบ
การด าเนินการของ กสทช. อีกชั้นหนึ่งด้วย 
        ๔) โดยที่วัตถุประสงค์ท่ี ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดให้มีการยกระดับ
มาตรฐานกิจการโทรทัศน์นั้น  บริษัทฯ  เสนอให้มีการพิจารณาการยกระดับ
มาตรฐานกิจการโทรทัศน์ในมิติของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอ านาจของ 
กสทช. และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมเติมด้วย  เช่น       

การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์  เป็นต้น เพ่ือให้การให้บริการโทรทัศน์          
มีมาตรฐานได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งกับผู้ใช้บริการและกับผู้ประกอบ
กิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ผู้ผลิตเนื้อหารายการ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

(หนังสือที่ TVG/REG/003/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) 
(หนังสือที่ TVG/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยจะได้พิจารณา
ข้อเสนอของบริษัทไปใช้ในแผนระดับอ่ืนต่อไป 
 
 
  
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ 
๓) เจตนาให้ครอบคลุมมิติอ่ืนนอกเหนือจากการบังคับ
ใช้กฎหมายด้วย 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
         ๕) ตามปัจจัยความส าเร็จ ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
ซึ่งก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นท่ีมิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้น 
บริษัทฯ เห็นว่าในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลใดๆ ขึ้นใหม่ 
กสทช. ควรต้องพิจารณาความจ าเป็นและกรอบอ านาจในการก ากับดูแลบริการ
ในลักษณะดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ก ากับดูแลผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ
และผู้ให้บริการในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม     
ซึ่งหาก กสทช. ได้ออกแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลที่มีผลใช้บังคับอย่าง   
ไม่เท่าเทียม โดยไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศได้แล้ว            

การก าหนดแนวทางก ากับดูแลหรือมาตรการก ากับดูแลดังกล่าวย่อมจะไม่มี
ประสิทธิภาพ กลายเป็นการสร้างภาระและอุปสรรคให้กับผู้ให้บริการใน
ประเทศในการให้บริการฝ่ายเดียว ซึ่งจะยิ่งท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศลดลงและจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจาก          
ผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวได้       
        

           ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการปรับปรุงปัจจัยความส าเร็จ
เป็น “การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการก ากับดูแลตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจ าเป็นการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแล

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก การด าเนินการ
ตามปัจจัยความส าเร็จดังกล่าว  อยู่บนหลักของการ
ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  ซึ่งเป็น
หลักการพ้ืนฐานในการจัดท าแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งมีกลยุทธ์   
ในการเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้
เ หม าะสมกั บ ระบบนิ เ ว ศขอ ง อุ ตสาหกร รมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 



๑๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการ
ก ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งที่เป็นผู้ ให้บริการ  
ในประเทศและต่างประเทศ” * 
 

(หนังสือที่ TVG/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

๓. บริษัท ไทยนิวส์ 
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จ ากัด และ 
๔. บริษัท ทรูโฟร์ยู 
สเตชั่น จ ากัด 

        ๑) ควรก าหนดให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนในการสร้างความเท่าเทียม
ในการแข่งขัน และส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการที่    
ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
        ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่า “เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดรับกับระบบนิ เวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป”  
          บริษัทฯ เสนอให้เพิ่มเติมบทบาทการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน
และส่งเสริมให้ผู้ รับใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้      
ให้บริการอ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการ 
ในประเทศและต่างประเทศ 
          นอกจากนี้เสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อความในส่วนอื่นๆ ของยุทธศาสตร์
นี้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สอดคล้องกันทั้งหมดด้วยอาทิ “การลด
และยกเลิกกฎระเบียบที่สร้างข้อจ ากัด ในการแข่งขันของผู้รับใบอนุญาต”   
 

(หนังสือที่ TNN/REG/002/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  
และ หนังสือที่ T4U/REG/007/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) 

 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อป รั บ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดตัวชี้วัด
ให้มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
          บริษัทฯ เสนอให้เพิ่มเติมบทบาทการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน
และส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
อ่ืนๆ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ทั้งที่ เป็นผู้ให้บริการ       
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
            โดยเสนอให้เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “เพ่ือปรับกระบวนการการก ากับดูแล
ให้สอดรับกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตต่างประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรมและเพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาต
สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล” * 

(หนังสือที่ TNN/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
และ T4U/REG/060/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อป รั บ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดตัวชี้วัด
ให้มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม  
 

  ๒) ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปัจจัยความส าเร็จ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
แนวทางด าเนินการ ให้ครอบคลุมการเคารพและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
           บริษัทฯ เสนอว่าควรก าหนดในยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าการออก
กฎระเบียบการบังคับใช้และการก ากับดูแลของ กสทช. จะต้องค านึงถึงเคารพ
และให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์
ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติซึ่งมีล าดับศักดิ์สูงกว่ากฎเกณฑ์ของ กสทช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
และสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ       

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. ทั้งนี้ กรณีที่       
มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถูกละเมิดสามารถ
เรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
การคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ 
          ๓) ตามตัวชี้วัดที่ ๒) และท่ี ๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริษัทฯ เสนอให้มี
การเพ่ิมเติมข้อความซึ่งก าหนดช่องทางการสื่อสารหรือน าเสนอรายงานให้มี
ความชัดเจน เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพ่ือประโยชน์ในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนรวมของประชาชนและผู้รับใบอนุญาตหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็น และการตรวจสอบการด าเนินการ
ของ กสทช. อีกชั้นหนึ่งด้วย  
        ๔) โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดให้มีการ
ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์นั้น บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาการ
ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ในมิติของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจของ กสทช. และการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมเติม
ด้วย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์  เป็นต้น เพ่ือให้การให้บริการ
โทรทัศน์มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งกับผู้ใช้บริการ และกับ   
ผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ผู้ผลิตเนื้อหา
รายการต่างประเทศเป็นต้น * 
 

ครั้งที่ ๑ (หนังสือที่ TNN/REG/002/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  
และ หนังสือที่ T4U/REG/007/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) และ 
ครั้งที่ ๒ (หนังสือที่ TNN/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

และ หนังสือที่ T4U/REG/060/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓)    
 
 
 
 

 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยจะได้พิจารณา
ข้อเสนอของบริษัทไปใช้ในแผนระดับอ่ืนต่อไป 
 
 
  
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์  
ที่ ๓) เจตนาให้ครอบคลุมมิติอ่ืนนอกเหนือจากการ
บังคับใช้กฎหมายด้วย 
 
 
 



๑๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
         ๕) ตามปัจจัยความส าเร็จ (๔) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้ปรับปรุง
เพ่ิมเติมซึ่งก าหนดให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
มีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นท่ีมิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้น 
บริษัทฯ เห็นว่าในการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลใดๆ ขึ้นใหม่ 
กสทช. ควรต้องพิจารณาความจ าเป็น และกรอบอ านาจในการก ากับดูแล
บริการในลักษณะดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้
ในการก ากับดูแลผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน ทั้งที่เป็นผู้ให้บริการจาก
ต่างประเทศและผู้ให้บริการในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ซึ่งหาก กสทช. ได้ออกแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลที่มีผลใช้
บังคับอย่างไม่เท่าเทียมโดยไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ
ได้แล้ว การก าหนดแนวทางก ากับดูแลหรือมาตรการก ากับดูแลดังกล่าวย่อม   
จะไม่มีประสิทธิภาพกลายเป็นการสร้างภาระและอุปสรรคให้กับผู้ให้บริการ       
ในประเทศในการให้บริการฝ่ายเดียว ซึ่งจะยิ่งท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศลดลงและจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจาก     
ผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวได ้
 
         ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการปรับปรุงปัจจัยความส าเร็จ
เป็น “การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการก ากับดูแลตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นการก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแล

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก การด าเนินการ
ตามปัจจัยความส าเร็จดังกล่าว อยู่บนหลักของการ
ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็น
หลักการพ้ืนฐานในการจัดท าแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งมีกลยุทธ์   
ในการ เสนอปรับปรุ งข้ อกฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง          
ให้ เหมาะสมกับระบบนิ เ ว ศของ อุตสาหกรรม           
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 



๑๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรม      
ในการก ากับดูแลระหว่างผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทั้งที่เป็น        
ผู้ให้บริการในประเทศและต่างประเทศ” * 
 

 (หนังสือที่ TNN/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
และ T4U/REG/060/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

๕. บริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จ ากัด 
(นายชาคริต 
ดิเรกวัฒนชัย) 
 

     ๑. ควรก าหนดค าจ ากัดความของโทรทัศน์ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจาก
บริบทของโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างจากกิจการ
โทรทัศน์ในช่วงเวลาที่มีการประมูล เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่า   
จะเป็น OTT หรือทางออนไลน์ ที่ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงรายการได้จาก
ช่องทางที่หลากหลายขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการโทรทัศน์  
  
      ๒. ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี้  
           - กสทช. ควรมีความชัดเจนว่าการออกอากาศแบบใดเป็น Free to 
Air ซึ่งจะต้องออกอากาศทุกช่องทาง เพ่ือเป็นแนวทางและสร้างความเข้าใจ   
ให้ตรงกัน  
           - ควรมีการก ากับดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ โดยไม่ให้มีการออกอากาศเนื้อหา
รายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะการเกิดขึ้นของ  OTT จะท าให้การแพร่ภาพ
กระจายเสียงสามารถท าได้หลากหลายช่องทาง รวมถึงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ออกอากาศด้วย 

(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้มี
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม      
ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว    
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก Free to Air 
หมายถึงบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ซึ่งได้ก าหนด
ค านิยามไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ  
- กสทช. มีหน้าที่ต้องก ากับดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว  



๑๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๖. บริษัท เจริญเคเบิล
ทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด 
(นายวิชิต 
เอ้ืออารีวรกุล) 
 

ควรพิจารณาปรับแผนแม่บทฯ ในยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึง
เสนอให้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้  

๑. ประเด็น กฎ Must Carry และกฎการเรียงต าแหน่งช่อง เรื่องของกฎ 
Must Carry หรือกฎการเรียงต าแหน่งช่องต้องการให้ระบุในแผนแม่บทฯ ฉบับ
ที่ ๒ ว่าจะยังคงไว้หรือจะยกเลิกให้ชัดเจน โดยเห็นด้วยกับการคงกฎ Must 
Carry ไว้ แต่ไม่เห็นด้วยกับกฎการเรียงต าแหน่งช่อง เพราะท าให้เกิดการ
แข่งขันที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมกับโครงข่ายและช่องดาวเทียมและเคเบิล โดย
ส าหรับกรณีช่องรายการนั้น การถูกก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งช่อง ตั้งแต่ ๓๗      

เป็นต้นไป เกิดความเสียเปรียบโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่อยู่ในต าแหน่งช่องล าดับต้นๆ    
(๑-๓๖) ส่งผลให้ผู้ชมน้อยลง และถึงแม้บางช่องโทรทัศน์ดิจิตอลยังไม่มีการ
ออกอากาศแต่ก็ไม่สามารถใช้งานช่องดังกล่าวบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิล
ได ้

๒. ประเด็นกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. ยังไม่สามารถก ากับดูแลได้ 
      กสทช. ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่สามารถก ากับดูแลได้อย่างเต็มที่ 

ในขณะที่ปัจจุบันมีกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. ก ากับดูแลไม่ได้ ซึ่งมีความอิสระ  
ในการด าเนินการต่างๆ จึงท าให้กิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. ก ากับดูแลอย่าง
เข้มงวดไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ควรมีการระบุด้วย
ว่า กสทช. จะด าเนินการอย่างไรกับกลุ่มที่ กสทช. ยังไม่สามารถก ากับดูแลได้ 

 
(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากมีความ
เหมาะสมแล้ว 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้มี
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้มีการก าหนดตัวชี้วัดให้ มี
กฎระเบียบในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
ได้ปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์



๑๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 

๗. บริษัท ดีเอ็น 
บรอดคาสท์ จ ากัด 
(นายภาณุชัย  
เหตระกูล ศรีนวลนัด) 
 

     ๑. เนื่องจากภูมิทัศน์ของสื่อได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมกิจการ
โทรทัศน์ให้สามารถแข่งขันกับสื่อดิจิทัลทั้งหลาย เช่น สื่อโซเชียล สื่อออนไลน์ 
OTT  เป็นต้น ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการก ากับ ดูแลเนื้อหา รวมถึง
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ที่เป็นอุปสรรคและเป็น
การเพ่ิมต้นทุนในการแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตฯ ในขณะที่สื่อออนไลน์มีอิสระ
อย่างยิ่งในการน าเสนอเนื้อหา และไม่ต้องมีภาระจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ให้กับ
ส านักงาน กสทช. 
 
 
 
 
 
 
      ๒. ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดให้มาตรฐานความคมชัดในการ
ออกอากาศของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืนดินทุกช่องเป็นแบบความคมชัดสูง 
(High Definition) เพ่ือให้ทันสมัยและสอดรับกับเทคโนโลยีการเข้าสัญญาณ 
(Encode) และการบีบอัดสัญญาณ (Compress) ออกอากาศในปัจจุบันรวมถึง  

- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง   
ได้ปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors)  ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 



๑๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จากการมีแถบแบนด์วิธที่เปิดว่างจากการที่มีช่องโทรทัศน์ยุติการออกอากาศไป
ทั้งหมดจ านวน ๙ ช่อง 
 

 (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้     
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน
กิจการโทรทัศน์อยู่แล้ว 

๘. องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 
 
 

     ตามท่ี ส.ส.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน กสทช. ให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทสาธารณะ
ประเภทที่ ๑ ด้วยระบบความคมชัดสูง (HD) และให้ บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลระดับชาติ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการออกอากาศ
ไปสู่ระบบ Ultra High Definition หรือ UHD เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการ
โทรทัศน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปและใช้ทรัพยากรที่
คงเหลืออยู่จากการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลที่    
เกิดจากผู้ให้บริการโทรทัศน์คืนใบอนุญาตให้บริการ จึงเห็นว่าควรมีการเปิด
ให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในระบบ UHD 
ข้อเสนอแนะ 
     ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ ดังนี้ 
   ๑. ขอเพ่ิมเติมหัวข้อตัวชี้วัด ข้อ ๗) ดังนี้ 
       ๗) มีการอนุญาตให้ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในระบบ UHD  
   ๒. ขอเพ่ิมเติมหัวข้อแนวทางการด าเนินงาน ข้อ ๘) ดังนี้  
       ๘) จัดให้มีการทดลองโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล
ในระบบ UHD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้มีการทดลอง
เทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์อยู่แล้ว 
 



๑๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
(หนังสือที่ ส.ส.ท. ๐๑/๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

๙. บริษัท วัน 
สามสิบเอ็ด จ ากัด 
 

     ๑. ขอให้ กสทช. ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปเพ่ือก่อให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการที่
เสรีและเป็นธรรม 
         บริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบนิเวศฯ ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์      
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจากการเกิดของการให้บริการ Over  the top 

(OTT) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการที่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 
เพราะบริการ OTT เป็นบริการที่ส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบการสื่อสารผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบ Streaming ไม่ต้องพ่ึงพาคลื่นความถี่ช่องโทรทัศน์แบบ
ช่องโทรทัศน์ Free TV และเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิมท าให้ผู้ชมสามารถรับชม
รายการข่าว ละคร ซีรีส์ หรือภาพยนตร์ได้  
        การให้บริการ OTT สามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องมีโครงข่ายเป็นของ
ตัวเอง ไม่ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแบบทีวี
ดิจิตอล และไม่ต้องมีภาระภาษี โดย กสทช. ไม่ได้มีการปรับตัวตามพัฒนาการ
และเทคโนโลยีการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือก ากับและควบคุมการให้บริการ 
OTT ในขณะที่ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลกลับยังคงถูกจ ากัดให้อยู่ภายใต้การ
ก ากับของ กสทช. ทั้งในแง่ของเนื้อหา ผังรายการ รวมถึงข้อก าหนดในการ
โฆษณาต่างๆ 
        นอกจากนั้น การที่มีช่องรายการมากจนเกินความจ าเป็นและผู้ชมมี
ทางเลือกในการรับชมหลากหลายทางมากขึ้นประกอบกับสภาพการแข่งขัน    
ที่รุนแรงและภาระหนี้สินจากการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ท าให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลต้องประสบกับ
ภาวะขาดทุน บางรายไม่สามารถฝ่าฟันสภาวะนี้ต่อไปได้ต้องคืนช่องรายการ   

- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
ได้ปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ในที่สุด 
        บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนและก าหนดนโยบายก ากับ
และควบคุมการให้บริการในทุก Platform และครอบคลุมถึงการให้บริการ OTT 

เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในระหว่างผู้ประกอบการทีวี
ดิจิตอลและผู้ให้บริการ OTT 
     ๒. ขอให้ กสทช. ก ากับและควบคุมไม่ให้น าช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาต
ออกแพร่ภาพในล าดับช่องรายการที่ยุติการออกอากาศโดยโครงข่ายผู้ให้บริการ 
        บริษัทฯ ขอเรียนว่า หลังจากที่ กสทช. ได้อนุญาตให้มีการคืนใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล และมีช่องรายการที่คืนใบอนุญาตต้องยุติการ
ออกอากาศในทุกฐานการรับชม (Platform) ได้มีบางโครงข่ายที่น าเนื้อหา
รายการ (Content) มาออกอากาศทดแทนในหมายเลขช่องที่คืนใบอนุญาตและ
ยุติการออกอากาศแล้ว การกระท าดังกล่าวถือเป็นการกระท าที่มีผล กระทบต่อ
ธุรกิจและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 
ซึ่งที่ได้ลงทุนและสู้ราคาประมูลเพ่ือให้ได้มาในสิทธิ์การเลือกหมายเลขล าดับ
ช่องรายการ เพราะผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแต่ละรายได้ท าการลงทุนและท า
ประชาสัมพันธ์ช่องรายการของตนเพ่ือสร้างการจดจ าแก่ผู้รับชมทีวีไปแล้ว 
หลักเกณฑ์การเรียงช่องล าดับรายการจึงต้องคงไว้ตามล าดับเดิม โดยขอให้
ก าหนดให้ข้ามช่องอัตโนมัติในส่วนของช่องรายการที่ได้คืนใบอนุญาต เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาและผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่
คงเหลืออยู่  และง่ายต่อการรับชมของผู้ชมและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การ
เรียงล าดับช่องรายการหมายเลขเดียวกันทุกโครงข่าย รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความ     
เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลผู้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขล าดับ
ช่องรายการจากการประมูลสู้ราคาท่ีสูงกว่าราคากลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
        ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. คงไว้ซึ่งหลักการและแนวทาง การ
ก ากับและควบคุมหลักเกณฑ์ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนด
หมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ต่อไป เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ดิจิตอล 
 

(หนังสือที่ LG-reg./ONE31/001/2563 ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. บริษัท เจริญ
เคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค 
จ ากัด 
 

       การมีแผนแม่บทฯที่ กสทช. จะจัดท าขึ้นควรจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่าต่อไป 
กสทช. จะมีนโยบายในการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทางการท างานของหน่วยงานของตนเองให้สอดรับ
กันนโยบายที่ กสทช. จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
       ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน Disruptive Technology 
ในกิจการโทรทัศน์ซึ่ง กสทช. ควรจะต้องรักษาความสมดุลในแนวทางการก ากับ
ดูแลระหว่างกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ กิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
และกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. ไม่สามารถก ากับดูแลได้ เพราะกิจการโทรทัศน์
ทั้ง ๓ ประเภทเป็นคู่แข่งขันกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการก ากับดูแล
อย่างเคร่งครัดในกิจการที่สามารถก ากับดูแลได้อย่างเคร่งครัดและการไม่ก ากับ
ดูแลในกิจการที่ไม่สามารถก ากับดูแลได้จะส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบ
เสียเปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภท 
       ในช่วงเวลาของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ 
กสทช. มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการออกกฎหมายการออกระเบียบการบังคับใช้กฎหมาย

 
 
 
 
 
- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง     
เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
ได้ปรับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 



๒๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
และการสนับสนุนทางการเงินต่อโครงข่ายทีวีภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล และช่อง
รายการทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่อง 
       ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีทั้งโครงข่ายทีวีดาวเทียม ช่อง
ทีวีดาวเทียม โครงข่ายเคเบิลทีวี และช่องเคเบิลทีวี กสทช. ได้ออกนโยบายมา
ควบคุมและก ากับดูแลอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๒ 
ประเภทต้องท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการเกิดขึ้นของโครงข่ายทีวีภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลและช่องทีวีดิจิตอล ๓๖ ช่อง โดยการออกกฎ  Must Carry และ
การออกกฎการจัดเรียงต าแหน่งช่อง  ๑-๓๖ บนโครงข่ายของตนเองโดยไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใดๆ ส่วนโครงข่าย IPTV และ OTT กสทช. แทบไม่ได้ก ากับดูแลใดๆ 
       จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้กิจการทีวีภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลกิจการ 
IPTV และ OTT ได้เปรียบในการแข่งขันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่วนกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ทั้งกิจการดาวเทียมและกิจการเคเบิลทีวีได้รับผลกระทบ
อย่างมากท าให้ทั้ง ๒ กิจการขาดความสามารถในการแข่งขันสูญเสียลูกค้าและ
รายได้จากค่าโฆษณาให้กับคู่แข่งทั้งทีวีดิจิตอลและ IPTV ท าให้ต้องยุติการ
ให้บริการและขอปิดกิจการไปเป็นจ านวนมาก 
       ส่วนกิจการทีวีดิจิตอลแม้จะได้รับการเกื้อหนุนจาก กสทช. อย่างเต็มที่แต่
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเกิด Disruptive 
Technology ในกิจการโทรทัศน์ท าให้ผลประกอบการของทีวีดิจิตอลแม้จะ
เจริญเติบโตแต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กสทช. ได้วางแผนไว้ 
 
       ประเด็นคือใน (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับที่ ๒ กสทช. ไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก ากับดูแลการ
แข่งขันในกิจการโทรทัศน์ทั้งทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี IPTV และ OTT 

ที่เป็นคู่แข่งขันกันทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าในแผนแม่บทฉบับที่ ๒ นี้ กสทช. 

โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยุทธศาสตร์นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี อย่าง     



๒๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จะยอมปล่อยให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
ประเภทต่างๆ หรือไม่ หรือจะยังคงให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มทีวีดิจิตอล
อย่างเต็มที่ต่อไป รวมทั้งจะไม่ก ากับดูแลกิจการ IPTV และ OTT ต่อไป ที่ส าคัญ
จะใช้กลุ่มดาวเทียมและกลุ่มเคเบิลทีวีเป็นฐานในการสนับสนุนกลุ่มทีวีดิจิตอล
ต่อไป แม้ทั้ง ๒ กลุ่มจะต้องขาดทุนและต้องปิดกิจการไปเป็นจ านวนมากก็ตาม 
ดังนั้นหาก กสทช. ไม่ก าหนดเป็นนโยบายในแผนแม่บทฉบับที่ ๒ ให้ชัดเจน
เท่ากับว่า กสทช. จะปล่อยให้มีการแข่งขันโดยไม่เสรีและไม่เป็นธรรมต่อไปเหมือน
ทีเ่กิดขึ้นในช่วงแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที ่๑ 
       สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่นต้องการให้ กสทช. ก าหนดเป็นนโยบาย
เพ่ิมเติมใน (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ 
คือการปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกประเภททั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล 
โครงข่ายดาวเทียม โครงข่ายเคเบิลทีวี โครงข่ายเคเบิลท้องถิ่น IPTV และ OTT 
รวมทั้งช่องทีวีดิจิตอล ช่องดาวเทียม ช่องเคเบิลทีวี ช่องสื่อแนวใหม่มีการแข่งขัน
กันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดย กสทช. ไม่เข้าไปก าหนดหรือออกกฎหมายที่จะ
เอ้ือประโยชน์หรือควบคุมรายใดรายหนึ่งอย่างเคร่งครัดเป็นการเฉพาะเพ่ือช่วย
ให้กับผู้ประกอบกิจการที่เป็นเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ
ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวต่อไป 
       กฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่ กสทช. ได้ด าเนินการไปแล้วในแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ กสทช. ก็ควรจะมีนโยบายที่
ชัดเจนที่จะยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่สร้างความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขันเพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีการแข่งขันกันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตาม
อ านาจหน้าที่ของการเป็นองค์กรอิสระของ กสทช. ส่วนผู้ประกอบกิจการราย
ใดจะสามารถอยู่รอดในทางธุรกิจได้หรือไม่ได้ให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่
จะต้องไปแข่งขันกันเองโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องยอมรับความเสี่ยงในทาง

เป็นธรรม อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
ไดป้รับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ิมเติมปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ข้อ “๔) การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมและการแข่ งขันที่ เปลี่ ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์”  
   ๒. ปรับตัวชี้วัดข้อ ๓ เป็น “๓) มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขัน เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ธุรกิจกันเองตามวิถีทางการท าการค้าทั่วไป 
       ดังนั้น กลุ่มบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด จึงขอเพ่ิมเติม
ข้อความในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 
การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม โดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ 
วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
๒) เ พ่ือปรับกระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
๓) เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ 
สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม  
๔) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์  
๑) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค  
๒) เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์  
๓) มีระบบการก ากับดูแลที่สอดรับกับระบบนิ เวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป  
๔) กิจการโทรทัศน์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรมเป็นหลักการพ้ืนฐานในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้อยู่แล้ว 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๕) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมโทรทัศน์ในระบบต่างๆ โดยไม่ถูก
ชี้น าจากหน่วยงานใดๆ 
ปัจจัยความส าเร็จ  
๑) การสร้างความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง  
๓) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลผู้ที่อาจ
เข้าข่ายกระท าการที่ผิดกฎหมายในเรื่องที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม  
๔) การวางตัวเป็นกลางในการก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัด  
๑) มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะ
ส าหรับภูมิภาค  
๒) มีการสื่อสารให้สาธารณะรับทราบถึงความพร้อมในการอนุญาตการทดลอง
เทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์  
๓) มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  
๔) มีการเสนอรายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอ้ือต่อระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
๕) การลดลงของการกระท าความผิดด้านกิจการโทรทัศน์  
๖) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 
สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม  
๗) การร้องเรียนหรือการฟ้องร้องของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ลดลง  
๘) มีการยกเลิกกฎและระเบียบที่สร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ก าหนดให้มีการใช้
ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยมุ่งหมายให้มีการเพ่ิมทางเลือกในการรับชม
โทรทัศน์ให้แก่ประชาชน  
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักใน (ร่าง) ประกาศฯ ซึ่งเป็นไปเพ่ือการ
จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของการแข่งขันเสรีเป็นธรรม เพ่ือความ
มั่นคงและประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือ
คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และมีคุณภาพ 
อย่างเท่าเทียม  
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากข้อเสนอให้
เพ่ิมเติมตามข้อ ๗) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ได้



๒๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
กลยุทธ์  
๑) การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค  
๒) การสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์  
๓) การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป  
๔) การเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
๕) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  
๖) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 
สิ่งที่ต้องการให้ตัดออก 
๕) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
       เพราะหาก กสทช. ยังไม่สามารถออกกฎหรือระเบียบมาบังคับให้ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ “ทุกราย” ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันได้ กสทช. ควร
ผ่อนปรนการใช้กฎหรือระเบียบนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ในการแข่งขันของภาคเอกชน 
แนวทางการด าเนินงาน  
๑) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
๒) พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ลดขั้นตอน ง่ายต่อการปฏิบัติและมีความ
ยืดหยุ่น  
๓) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ  
๔) ศึกษาข้อกฎหมายที่ สมควรปรับเปลี่ ยนให้ เ อ้ือต่อระบบนิ เวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
๕) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความจ าเป็นในการด าเนิน
มาตรการที่จะน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์  

ก าหนดในยุทธศาสตร์นี้แล้ว ส่วนข้อเสนอให้เพ่ิมเติม
ตามข้อ ๘) นั้น (ร่าง) ประกาศฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มี
กฎระเบียบในการก ากบัดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้ 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มีกฎระเบียบ
ในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๖) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิด โดยเคร่งครัด  
๗) พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 
สิ่งที่ต้องการให้ตัดออก  
๖) ติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัด 
       เพราะหาก กสทช. ยังไม่สามารถออกกฎหรือระเบียบมาบังคับให้ 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ “ทุกราย” ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันได้ กสทช. ควร
ผ่อนปรนการใช้กฎหรือระเบียบนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ในการแข่งขันของภาคเอกชน 
 

(หนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. มีหน้าที่ที่จะต้อง
ก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในยุทธศาสตร์นี้ยังได้มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการก ากับดูแล
ให้สอดคล้องกับระบบนิ เวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มีกฎระเบียบ
ในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ
นิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑๑. บริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
 

        ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้ชมโทรทัศน์
เปลี่ยนแปลงไปท าให้กิจการโทรทัศน์มีช่องทางการรับชมที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และสภาพการแข่งขันที่ไม่จ ากัดขอบเขตการให้บริการโทรทัศน์เพียง
อย่างเดียว โดยในปัจจุบันการให้บริการโทรทัศน์แบบ Over the top หรือ OTT 
ซึ่งท าหน้าที่ส่งผ่านเนื้อหาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกิจการโทรทัศน์ภายใต้
ใบอนุญาต และมีอัตราการขยายตัวอย่างสูงในประเทศไทยหากแต่ไม่มีการ
ก ากับไม่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้รับชม หรือการควบคุมใดๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภายใต้ใบอนุญาตที่มีการก ากับตามเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาต และข้อก าหนดตามประกาศ กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัดและเป็น
ระบบส่งผลให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองสิทธิได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง มีการกลั่นกรอง และตรวจสอบ 
        สภาวการณ์ที่ไม่มีระบบการตรวจสอบและก ากับอย่างเสมอภาคใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการขยายตัว

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ และขอรับข้อสนับสนุน
ไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
อย่างสูงอยู่ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ระหว่าง
ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภายใต้ใบอนุญาตกับผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบ
อิสระ หรือการให้บริการแบบ Over the top หรือ OTT อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
ตลอดจนสร้างความเหลื่อมล้ าเกิดความไม่เท่าเทียม และเป็นธรรมในการแข่งขัน
ในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยดังที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เคยพิจารณาในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่   
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก าหนดให้การให้บริการกระจายเสียง
หรือบริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นท่ีไม่ใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(Over the top) เป็นกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และคราวการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 
๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติก าหนดแนวทางและขั้นตอน
การแจ้งเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในรูปแบบ Over the top หรือ OTT ซึ่งมีแนว
ทางการก ากับดูแล เพ่ือก าหนดให้ผู้ให้บริการหรือบุคคลดังกล่าวแสดงตนและ
เข้าแจ้งเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ OTT หรือผู้ให้บริการโครงข่าย 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ OTT อย่างเป็นระบบแบบแผน 
       บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนแนวทางการด าเนินการดังกล่าว และขอให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือร่วมสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการ OTT ของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลที่สอดรับกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยพัฒนาตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๒ อย่างต่อเนื่องต่อไป 



๒๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
(หนังสือที่ BRD.SBN 006/2563 ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓) 

หมายเหตุ : รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ ๑ 
๑๒. คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เมธา เสรีธนาวงศ์) 

ในส่วนตัวชี้วัด ข้อ ๓ ควรเพิ่ม “โดยไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร” * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่า
เทียม โดยได้ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ของตนได้อย่างเต็มที่  

ตลอดจนกลยุทธ์ในการก าหนดมาตรการมิให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ  

๑๓. ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสุข 
 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในปัจจุบันมีการส่งผ่าน เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ 
เป็นต้น ซึ่งควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเพ่ือให้
ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 
ฝ่าฝืนกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ในขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยให้เหมาะสม
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป * 
 

(หนังสือที่ สธ ๑๐๑๑/๖๖๘๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์  

๑๔. บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 

เสนอให้เพ่ิมหลักการ/มาตรการดังต่อไปนี้ ลงในแผนแม่บทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
- เสนอให้เพ่ิมเติมมาตรการในการก ากับดูแลแพลตฟอร์ม  OTT ด้วย เนื่องจาก 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จในการ



๓๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
(นายเอกรัฐ คงมี) กสทช. ควรก ากับดูแลแพลตฟอร์ม  OTT ให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ 
- เสนอให้เพ่ิมเติมมาตรการ/แนวทางป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้
เหมาะสมกับบริบทในการออกอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ โดย กสทช. มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๑๕. คณะวารสาร
ศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์ 
ดร. ศิริมิตร 
ประพันธ์ธุรกิจ) 

๑. การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค ชี้วัดโดยการอนุญาต
ให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค   
คิดว่าหน่วยงานดังกล่าวในร่างประกาศ น่าจะหมายรวมถึงองค์กรเอกชนที่ท า
ประโยชน์เพ่ือชุมชนในภูมิภาคด้วย เพราะหากจ ากัดเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น
ของรัฐอาจท าให้กลายเป็นช่องทางการสื่อสารของบุคลากรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว 
เสียงสะท้อนจากมุมมองของคนในท้องถิ่นจริงๆ ก็จะลดบทบาทลงได้  
 
๒. เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์  ส าหรับ  
ประเด็นนี้ ควรจะขยายความให้ชัดเจนมากขึ้น (โดยหมายเหตุเป็นตัวอย่าง)  
 
๓. กสทช. มีแนวทางและมาตรการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อยู่แล้ว ส่วนมาตรการการควบคุมการน าเสนอเนื้อหาผ่านโครงข่ายอ่ืน
ที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ก็มีกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์และ
อ่ืนๆ ดูแลอยู่ ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเฉพาะประเด็น
ส าคัญๆ ที่มีความขัดกันหรือส่งเสริมกันได้ก็น่าจะท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้
มากขึ้น * 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก การก าหนด
ตัวชี้ วัดให้ มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจ
สามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค 
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งก าหนดให้
ปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ที่ เป็นของรัฐ 
องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจให้ใช้คลื่นความถี่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเป็นการเปิด
โอกาสและเปิดกว้างให้ผู้สนใจขออนุญาตทดลองน า
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต มาใช้ในกิจการโทรทัศน์ได้  
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับดูแลให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการกระจายเสียง



๓๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) 

 
หรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์  

๑๖. นายพึ่งพงศ์ 
พิพัฒนสกุลวงศ์ 
 

เสนอให้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่มีความรู้ มีความโปร่งใส ให้มีการแข่งขันที่    
เป็นธรรม * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับตัวชี้วัดให้มีกฎระเบียบในการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างไรก็ดี ประเด็นของการก ากับดูแลด้านเนื้อหา    
ได้มีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ แล้ว 

๑๗. สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก 
(พลตรี เฉลิมชนม์ 
ดวงกลาง) 
 

๑. สนับสนุนให้มีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล 
(DVB-T2) ความคมชัดสูง 4K ในโครงข่ายโทรทัศน์ 
๒. สนับสนุนให้น ารายการวิทยุกระจายเสียงมาออกอากาศในโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอล (DVB-T2) ความคมชัดสูง 4K ในโครงข่ายโทรทัศน์ * 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้มี
การทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์ 

๑๘. สถานีวิทยุชุมชน 
ท็อป เรดิโอ 
๑๐๐.๒๕ MHz 
(นาย อุดม สุขุม) 
 

การพัฒนาไปในทางที่ดี เหมาะสมกับบริบทใหม่ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีมากขึ้น ดังนั้น สื่อต้องมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกด้าน     
ต้องก้าวทันยุคดิจิทัล * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์
ที่  ๒ ซึ่ งก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุน         
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 

๑๙. นางสาวมาดี 
ศรีวัฒนะ 
 

แผนแม่บทยังไม่เหมาะสมกับบริบทใหม่เท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว แผนแม่บทยังขาดบริบทที่ชัดเจนที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมในเชิงบุคคลทั้งปัจจุบันและอนาคต ต้องยอมรับว่าการเผยแพร่ข้อมูล

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ วั ตถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อป รั บ
กระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวทาง



๓๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
เนื้อหาและข่าวของบุคคลจะเป็นส่วนส าคัญอย่างมากที่จ าเป็นต้องมีแนวทาง
และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากข้ึน * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 
รวมทั้งพัฒนามาตรการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 

๒๐. นายสิญจน์ 
เวชไพจิตร 
 

ขอให้พิจารณาก าหนดให้มีช่องที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกวัย (โดยไม่มีธุรกิจ
แอบแฝง) เช่น สารคดี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม     
การท่องเที่ยว  วัฒนธรรมประเพณีไทย  แบบอย่างในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น มีความหลากหลาย
รูปแบบของข่าวสารต่างๆ สลับกันไป ตัวอย่างเช่น ช่อง NHK ของญี่ปุ่น ช่อง
สารคดีของจีน เป็นต้น กสทช. ควรจัดให้มีช่องความรู้ในลักษณะดังกล่าว ๑-๒ 
ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เผยแพร่ไปทั่วโลกจะดีมาก * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากปัจจุบัน
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ความรู้   
แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ และผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติ
สามารถขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน  
ที่เก่ียวข้อง 
 

๒๑. นายชาญณรินทร์ 
เขียวรุ่งเพ็ชร์ 
 

เสนอให้ กสทช. เพ่ิมการมีช่องทีวีเพ่ิมขึ้น ด้วยการที่ต้องมีสถานีโทรทัศน์ภาค
ภาษาอังกฤษ จีน ทมิฬ ฮินดี มลายู รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการผลิตรายการ
ใหม่ๆ มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนคนธรรมดามีสถานีโทรทัศน์เป็นของ
ตัวเอง เพ่ือแข่งขันกับรายใหญ่ๆ ได้ เปิดโอกาสให้บริษัทจากต่างประเทศ 
สามารถเปิดช่องรายการทีวีได้โดยใช้สัญญาณตรงจากประเทศต้นทาง * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 
 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากปัจจุบันผู้     
ที่สนใจและมีคุณสมบัติจะประกอบกิจการโทรทัศน์
สามารถขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
ที่เก่ียวข้อง 



๓๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๒๒. สถานีวิทยุชุมชน 
ชาวนนทบุรี 
FM ๙๖.๒๕ 
(นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย) 

ขอเพ่ิมเติม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จ 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ซึ่งได้ก าหนดให้มีความร่วมมือกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนามาตรฐานเนื้อหาและ
โฆษณาท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ  

๒๓. นายติณห์ธร 
นราพิสุทธิ์ 
 

ควรมีกองทุนเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้มีกิจการโทรทัศน์ และมีมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบจากปริมาณการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์ที่ท าให้คุณภาพ
เนื้อหารายการที่ลดลง * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากปัจจุบันมี
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) ท าหน้าที่จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ  

๒๔. นางสาวปาริชาต 
คัจฉวารี 
 

ในการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือมีโรคระบาดที่มาจาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่มาทางอากาศ หรือโรคระบาดที่มาจาก
พ้ืนดิน โดยมีพาหะน าโรค เช่น หนู เป็นต้น ดังนั้น ควรมีระบบโทรทัศน์และ  
การกระจายเสียงที่ส ารองกรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายใหญ่ ส่งถึงประชาชน    
ในทุกสถานการณ ์เช่น ในถ้ า บนภูเขาสูง เกษตรกรที่ไม่มีโทรทัศน์หรือผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการตาบอดและหูหนวก เป็นต้น * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้มี
การทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์  และ     
มีระบบการก ากับดูแล ที่สอดรับกับระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป   
      อีกทั้ ง  ในยุทธศาสตร์ที่  ๓ ได้มีการก าหนด
เป้าหมายให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารอย่าง       
เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปแล้ว 

๒๕. นายสตพร        
ศรีสุวรรณ์ 
 

ควรคืนคลื่นความถี่ที่เป็นสัดส่วนของประชาชน ร้อยละ ๒๐ ให้ประชาชน
ด าเนินการตามความเหมาะสม * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุ กระจาย เสี ย ง  วิ ทยุ โทรทั ศน์  และกิ จการ



๓๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๖. นายนิมิต 
ถนอมทรัพย์ 
 

เปิดให้เอกชนมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ ควรมีการ
ประมูลอย่างเสรีและโปร่งใส * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากประเด็นการ
จัดสรรคลื่นความถี่  ก าหนดอยู่ ในแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่  โดยก่อนการจัดสรรคลื่นความถี่   
จะมีการออกประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องและมีการ  
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามข้ันตอนของกฎหมาย 

๒๗. ส านักงาน
คณะกรรมการบริหาร
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
กองทัพอากาศ 
(พลอากาศโท อนุวัฒน์       
เพ็ชรพงศ์) 
 

ตามที่ได้ศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้
ค่อนข้างครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของประชาชน และการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ที่มีปัจจัยความส าเร็จและ
ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ในอนาคตการ
หลอมรวมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสื่อมีเดียต่างๆ จนท าให้เกิดบริบทใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปจากปัจจุบันนั้น มีข้อเสนอแนะควรจะต้องมี
แผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในแต่ละบริบท อย่างชัดเจน * 
 

(หนังสือที่ กห (สนว) ๐๖๑๑.๔/๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ จะมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในรายละเอียดต่อไป 
 

๒๘. ส านักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารงานกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

เห็นชอบด้วย * 
 

(หนังสือที่ กบว. ๒๐/๖๓ ลงวนัที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

- รับทราบ 



๓๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๒๙. นายนคร 
มงคลสวัสดิ์ 
 

ควรมีการพัฒนาในส่วนของเนื้อหาในการน าเสนอรายการให้หลากหลาย       
ได้สารประโยชน์กับประชาชนได้มากท่ีสุด * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
ที่ ๓ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแล
ด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย และสร้างสรรค์ 

๓๐. นายพิสิษฐ์ 
รื่นเกษม 
 

เนื้อหาข่าว ซ้ าซ้อนกันมาก ทุกช่องน าข่าวมาออกคล้ายๆกัน ต้องการให้มี
รายการตลกหรือบันเทิงมากขึ้น * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๓๑. นางกัญญดา 
จันเซ่ง 
 

ช่องทีวีดิจิตอลไม่คัดกรองพิธีกร เสนอข่าวฆาตกรรมในเชิงที่รุนแรงโดยควร
ค านึงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน * 
  

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๓๒. นายเอนก วงชาลี 
 

มีความคิดเห็นต้องให้ชัดเจนด้านข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๓๓. พระสังคีต 
โบษกรนัฏ 
 

เสนอให้มีการอธิบายหลักการคิดตามหลักของศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลามในแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิง หรือ
ละครซึ่งควรมีหลักคิดทางศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ และควรมีแง่คิด ซึ่งเป็น
แง่คิดที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 



๓๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๓๔. นายทรงธรร 
ชัยศิรินวกาญจน์ 
 

การก ากับดูแลด้านข้อมูลของสื่อ โดยเฉพาะการแสดงออกด้านการรังเกียจ   
ฝ่ายที่มีความเห็นต่างทางการเมือง  สื่อควรให้ข้อมูลรอบด้านและอย่าง
ระมัดระวัง ค านึงถึงความเป็นพลเมืองของรัฐที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ที่ ๓ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแล
ด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย และสร้างสรรค์ 

๓๕. นางนิจจารีย์ 
สุวรรณเลิศ 
 

ควบคุมและลดจ านวนละครที่ไม่สร้างสรรค์ รายการที่หยาบคาย รวมถึงควบคุม
กิริยาของพิธีกรในการน าเสนอสินค้าหรือรายการต่างๆ ให้เหมาะสม ควรเพ่ิม
เนื้อหาสาระ เรื่องการมีมารยาท น้ าใจ  ศีลธรรมของหน้าที่พลเมืองให้มาก เพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่ เพราะผู้ใหญ่ท าเป็นตัวอย่างให้เด็กเป็นเช่นนั้น    
หากไม่ช่วยกัน ต่อไปสังคมจะอยู่ยากขึ้น * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๓๖. นางสาวศรีเดือน 
อินอยู่ 
 

มีจ านวนมากเกินไปก็แข่งกันแบบคนดู คนฟังสับสนว่าสรุปแล้วดูละครหรือ     
ดูข่าว ท าข่าวเป็นละคร * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

๓๗. นายอิทธิชัย 
ศรีสรรณ์ 
 

เสนอแนะให้มีการแยกช่องตามอายุ และมีข้อความภาษาอังกฤษประกอบ เพ่ือ
เป็นการฝึกทักษะทุกวัยในการเข้าใจภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น สวัสดี สบายดีไหม สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อการเข้าระบบ  AEC ในอนาคต รวมถึงป้ายตามทางก็สามารถใช้แบบ
สากลได้โดยมิต้องแจ้งหรือประกาศข่าวซ้ าๆ ไม่เป็นการรบกวนช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ทุกระบบ * 
 



๓๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

 
๓๘. พระวิเชียร 
ชาติกระพันธุ์ 

ควรจัดให้มีการเสนอข่าวแบบสร้างสรรค์จรรโลงใจ ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในสังคม เช่น การช่วยเหลือ 
บริจาค เสียสละ ของผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ควรเสนอข่าวร้อนๆ 
เช่น คดีฆ่า อาชญากรรม ซึ่งไม่สร้างสรรค์และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ที่ ๓ 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลด้านเนื้อหา
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มี เนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การก ากับดูแล
การประกอบ
กิจการใน 
ด้านเนื้อหา  
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และ
การส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
 

๑. บริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด 
๒. บริษัท ไทยนิวส์ 
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จ ากัด และ 
๓. บริษัท ทรูโฟร์ยู 
สเตชั่น จ ากัด 

โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๒) ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดว่า “เพ่ือส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร” 
นั้น บริษัทฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
     ๑. เสนอให้มีการก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรมีสิทธิ
เข้าถึงให้หมายรวมถึงเนื้อหารายการตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์      
ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้ 
กสทช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนเพ่ือให้มีการถ่ายทอดรายการตามประกาศ
ดังกล่าว ทั้งการสนับสนุนด้านการเงิน หรือการประสานงานเพ่ือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตได้มาซึ่งสิทธิการออกอากาศ หรือการสนับสนุนในด้านเทคนิค หรือ
การสนับสนุนอื่นใดตามความจ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงรายการโทรทัศน์
ที่ส าคัญตามประกาศดังกล่าวได้ 
     ๒. โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์

 
 
 
- เห็นด้วยกับการเพ่ิมแนวทางการด าเนินงานข้อ ๑๑) 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังนี้ “๑๑) สนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ตาม  
ที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการ
โทรทัศน์ส าคัญที่ ให้ เผยแพร่ ได้ เฉพาะในบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 
 
- ส าหรับการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น
การทั่วไปนั้นถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



๓๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จากข้อมูลข่าวสารของช่องดิจิตอลทีวีได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น จึงเสนอให้มีการ
เพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงานให้ กสทช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้
ให้บริการที่เก่ียวข้อง 
     โดยการสนับสนุนการด าเนินงานทั้งสองกรณีข้างต้น กสทช. สามารถ
พิจารณาสนับสนุนให้ผู้ให้บริการด้วยเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะได้ เนื่องจากการด าเนินการทั้งสองกรณีดังกล่าว สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนที่ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 

หนังสือที่ TVG/REG/003/2563  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และ 
หนังสือที่ T4U/REG/007/2563  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และ 

หนังสือที่ TNN/REG/002/2563 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โดยที่วัตถุประสงค์ที่ ๓) ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดว่า “เพ่ือส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร” นั้น บริษัทฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมดังนี้  
       ๑) ตามแนวทางการด าเนินการ ๑๑) ซึ่งก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ตามที่ก าหนดในประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Have) ผ่านกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม

 
 
 
- กสทช. มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ได้
ปรับแนวทางการด าเนินการข้อ ๑๑) ใน (ร่าง ) 
ประกาศฯ ดังนี้ “สนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญที่
ให้ เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่ เป็นการ
ทั่วไป” 



๓๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ให้ประชาชนได้เข้าถึงเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอเพ่ิมเติม
ให้ กสทช. มีหน้าที่ในการประสานงานเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตได้มาซึ่งสิทธิการ
ออกอากาศหรือการสนับสนุนในด้านเทคนิคหรือการสนับสนุนอ่ืนใดเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็นในแต่ละกรณี นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินด้วย 
เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงรายการโทรทัศน์ที่ส าคัญ
ตามประกาศดังกล่าวได้ * 
 
       ๒) โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) ของ
ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของช่องดิจิตอลทีวีได้อย่างเท่าเทียม 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมแนวทางการด าเนินงานให้ กสทช. มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดย กสทช. สามารถพิจารณา
สนับสนุนผู้ให้บริการด้วยเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะในลักษณะ
เดียวกันกับการสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหารายการตามประกาศ Must Have 
ตามแนวทางการด าเนินการ ๑๑) * 

 
หนังสือที่ TVG/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ 

หนังสือที่ TNN/REG/023/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
หนังสือที่ T4U/REG/060/2563 ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสทช. 
ได้เคยมีมติให้สิทธิหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
แล้ว 



๔๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 ๔. สมาคมสภาวิชาชีพ

กิจการแพร่ภาพและ
การกระจายเสียง 
(ประเทศไทย) 
(นายวัชระ 
แวววุฒินันท์) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เป้าหมายที่  ๒ มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่               
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจาย
เสียง (ประเทศไทย) มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการวิทยุและผู้ประกอบการ
โทรทัศน์เป็นจ านวนมากเกือบครบทั้งหมด จึงสามารถให้การสนับสนุน
ส านักงาน กสทช. เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดที่ ๒ เรื่อง ระยะเวลาแก้ปัญหาและ
จัดการเรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้นเป็นไปตามก าหนดเวลา และตัวชี้วัดที่  ๓         
มีช่องทางการร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงกลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสู่การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

ขอรับข้อสนับสนุนไว้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ๕. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. บุญสิทธิ์ 
ยิ้มวาสนา) 

ถึงแม้ว่าใน (ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ จะพูดถึงผู้พิการในด้านการสนับสนุนให้
สามารถเข้าถึงด้านข่าวสาร แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส     
มีปัญหา คือ เรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ด้อยโอกาส มีความจ าเป็นต้องใช้ เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถ
น าเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ของ กสทช. จึงขอ
เสนอให้ กสทช. อนุญาตให้น าอุปกรณ์เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเหล่านี้มาใช้
ในประเทศไทยได้ รวมถึงขอเสนอให้เปิดโอกาสในการท างานวิจัยด้วย 
 

(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ได้มี การก าหนดเป้ าหมายให้ ผู้ พิการ  ผู้ สู งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว 
 
 



๔๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 ๖. มูลนิธิเครือข่าย

เพ่ือนกะเทย 
เพ่ือสิทธิมนุษยชน 
(นายเอกรินทร์ เกิดสูง) 

ขอให้ส านักงาน กสทช. ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “กลุ่มผู้ด้อยโอกาส” ให้
ชัดเจนว่าหมายถึงกลุ่มใด 
 

(ส่งแบบแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ เมื่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่ เป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “คนด้อย
โอกาส” ไว้แล้ว ว่าหมายความว่า ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่
ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
ตลอดจนผู้ ป ระสบปัญหาที่ ยั ง ไม่มี อ งค์ กรหลั ก
รับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถด ารงชีวิตได้เท่า
เทียมกับผู้อ่ืน 

 ๗. บริษัท ดีเอ็น  
บรอดคาสท์ จ ากัด 
(นายภาณุชัย 
เหตระกูล ศรีนวลนัด) 
 

เสนอให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรการติดตาม ตักเตือน และลงโทษผู้ที่มี
เจตนาสร้างข่าวลวง (Fake News) หรือน าเสนอข่าวในลักษณะยั่วยุ ปลุกปั่นกระแส
ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ละเมิดศีลธรรม หรือขนบปฏิบัติที่ดีของ
สังคม 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

เห็นควร เ พ่ิมประเด็นการก ากับดูแล เนื้ อหาใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังนี้ 
- เพ่ิมเติมค าน าให้ครอบคลุมการก ากับดูแลเนื้อหา 
- เพ่ิมเติมอารัมภบทว่าด้วยการก ากับดูแลเนื้อหาก่อน
เข้าสู่เนื้อหาของยุทธศาสตร์ (ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕xx - ๒๕xx)) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้างต้น ดังนี้ 

“…รวมทั้งให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการในด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่การ
พัฒนาและสร้างกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหาให้มี



๔๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหา
ที่มี คุณภาพ สร้ า งสรรค์  หลากหลาย และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภค...” 
- ปรับชื่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็น “การก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการในด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค
และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
- เพ่ิมเติมเกริ่นน าของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังนี้  

“การก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหาให้
สอดคล้องกับการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคมและ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและสร้างกลไกในการ
ก ากับดูแลเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ 
หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มาก
ยิ่งขึ้น” 
- เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือก ากับดูแลเนื้อหาและพัฒนาแนวทางในการ
ก ากับดูแลผู้ รับใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ ควบคู่ไปกับการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย เป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับสารมากยิ่งขึ้น  
- เพ่ิมเติมเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑) การกระท าผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิด
กฎหมายลดลง 



๔๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
   ๒)  เนื้ อหาที่ เ ผยแพร่ต่อสาธารณะมีคุณภาพ 
สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร 
- เ พ่ิม เติ มปั จจั ยความส า เ ร็ จ  (Critical Success 
Factors) ดังนี้ 
   ๑) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนามาตรฐานเนื้อหาและโฆษณาที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
- เพ่ิมเติมตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ๑) การลดลงของการกระท าผิดด้านเนื้อหา 
- เพ่ิมเติมกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) การส่ง เสริมให้มีความร่วมมือในการจัดท า
แนวทางก ากับดูแลเนื้อหาที่รองรับต่อสภาวการณ์ของ
สังคมและเทคโนโลยี โดยมีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการก ากับดูแลเพ่ือ
คุ้มครองให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างมี
คุณภาพ  
- เพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้
มีการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย 
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  ๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตาม
ประเมินผลการก ากับดูแลเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ 
 



๔๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 ๘. บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

ควรเน้นในเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล มีการส่งเสริมและ
ปกป้องเสรีภาพ แต่ไม่กีดกัน สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

(หนังสือที่ กสท รก.(กร)/๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากข้อเสนอนี้
ส อดคล้ อ งกั บ วั ตถุ ป ระส งค์ ขอ งยุ ทธศาสตร์ นี้          
อันประกอบไปด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอา
เปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมแล้ว  

  บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการก ากับดูแล
การประกอบกิจการในด้านเนื้อหา เพราะในปัจจุบันมีการน าเสนอเนื้อหาที่ขาด
ความหลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่เป็นผู้รับสื่อ 
จึงเสมือนถูกบังคับให้รับสื่อที่ไม่มีความแตกต่างในด้านเนื้อหาหรือรูปแบบ 
ประกอบกับมีการน าเสนอเนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างข่าวปลอม    
(Fake News) หรือการเสนอเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งที่มาจ านวนมาก จึงควรมีแผน
แม่บทฯ ที่สามารถก ากับดูแลการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และส่งเสริมการเสพสื่อที่ถูกต้องแก่ประชาชนภายใต้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลยุทธ์ ข้อ ๑ 
“การส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการจัดท าแนวทางก ากับดูแลเนื้อหา” ควร
สนับสนุนส่งเสริมการผลิตเนื้อหาส าหรับผู้ผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ แต่ไม่
สามารถสร้างรายได้ได้มากด้วย * 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางเรื่องการสนับสนุนให้มี
การผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย 
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
ก ร ะจ าย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร โ ท รทั ศน์  แ ล ะกิ จ ก า ร
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
     นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ 
และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน
กลุ่มต่างๆ ด้วย 



๔๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 ๙. บริษัท วัน 

สามสิบเอ็ด จ ากัด 
(นาย เดียว วรตั้ง
ตระกูล) 
 

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 
ช่องรายการ ONE 31 ขอเรียนว่า บริษัทขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์
ที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในส่วน
ของตัวชี้วัด ๒) เพ่ือให้การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการมีจ านวน
ลดลง และส่วนของกลยุทธ์ ๒) การก าหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการก ากับ
ดูแลสัญญาการให้บริการ ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศดังกล่าวดังนี้  
๑) สัญญาการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีข้อก าหนดเป็นไปตาม 
ที่กฎหมายก าหนด หากจะมีมาตรการในการควบคุมการผิดสัญญา สัญญา
ดังกล่าวควรมีเนื้อหาและรูปแบบมาตรฐานที่ใช้เหมือนกันทุกช่องรายการและ
ทุกฐานการรับชม บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้มีมาตรการควบคุมเนื้อหา
และการโฆษณาสินค้าและบริการทางโทรทัศน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่ 
กสทช. ก าหนดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ มาตรา ๓๗ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น 
รวมทั้ง บริษัทฯ ได้น าเนื้อความตามมาตรา ๓๗ ของ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหนึ่งในข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการที่
บริษัทฯ ได้จัดท ากับผู้ผลิตเนื้อหารายการหรือละครโทรทัศน์ที่ใช้บริการกับ
บริษัทฯ อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นด้วย หาก กสทช. จะด าเนินการ
ควบคุมเนื้อหาและรูปแบบของสัญญาให้บริการ โดยก าหนดให้มีข้อก าหนด
มาตรฐานที่ใช้เหมือนกันทุกช่องรายการและทุกฐานการรับชมของผู้ชม  
๒) ขอสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการที่ กสทช. 
จะคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เ พ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และมีเป้าหมายให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จึงก าหนดให้
การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการมี
จ านวนลดลงเป็นตัวชี้วัดเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ โดยประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่



๔๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
รายการโทรทัศน์ เนื่องจากในปัจจุบัน แม้ว่าความครอบคลุมของสัญญาณ
โครงข่าย (Mux) จะขยายขอบเขตได้มากขึ้น แต่ยังคงมีบางพ้ืนที่ที่ประชาชนไม่
สามารถรับชมทีวีดิจิตอลในอาคารได้ ท าให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ ๖๐ 
ยังคงรับชมทีวีผ่านฐานระบบทีวีดาวเทียม  ทั้งย่านความถี่ C Band และ KU 

Band เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้การรับชมทีวีของผู้ชมบนฐานการรับชม
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก บริษัทฯ มีความเห็นว่า กสทช. ยังต้องคงไว้ซึ่งประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
๒๕๕๕ หรือ ประกาศ Must Carry เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ประชาชน
เข้าถึงและได้รับชมฟรีทีวีได้ไม่ว่ารับชมผ่านฐานการรับชมใดๆ ก็ตาม รวมทั้ง
บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุ
ใบอนุญาต เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะของผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการ
ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

ให้บริการเป็นการทั่วไป ได้ก าหนดให้ผู้ ให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหน้าที่ให้บริการโทรทัศน์
ตามผังรายการโดยมีเนื้อหาเดียวกันทุกช่องทางทั้งใน
ระบบภาคพ้ืนดินและระบบผ่านดาวเทียมอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะการปิดกั้นช่องทางการ
ได้รับบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
 
 

 ๑๐. คณะวารสาร
ศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริมิตร 
ประพันธ์ธุรกิจ) 

ส าหรับข้อ ๑๑ อาจต้องศึกษาดูว่า ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  
๑. รายการกีฬาเหล่านั้นมีต้นทุนเท่าไหร่คุ้มค่ากับการใช้เงินจากกองทุนหรือไม่ 
เพราะรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยังมีรายการประเภทอ่ืนๆ อีกที่
กองทุนสามารถน ามาสนับสนุนได้ทางตรง  เนื่องจากการแข่งขันกีฬาที่
ก าหนดให้เผยแพร่เป็นการทั่วไปนั้น อาจต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่สูงและ
เป็นเงินที่ไหลออกต่างประเทศ 

- ยืนยันตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ 
คุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับ
บุคคลทั่วไป กสทช. อาจก าหนดมาตรการส่งเสริมใดๆ 
เพ่ิมเติมโดยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก



๔๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๒. รายการที่ก าหนดนั้นยังเป็นที่ต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่อยู่หรือไม่          
ถ้าค านวณแล้วพบว่าผู้ชมชมเฉพาะบางรายการที่ส าคัญจริงๆ และถ้า กสทช. 
ไม่เข้าไปออกทุนเองอาจท าให้เกิดการแย่งซื้อลิขสิทธิ์  ท าให้ราคาสูงเกินจริง 
ดังนั้น กสทช. ก็ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้าในรายการแข่งขันใดพบว่าไม่ได้มี
ผู้ชมมากนัก ก็อาจปล่อยให้ผู้ประกอบกิจการเป็นคนตัดสินใจกันเองว่าจะซื้อ
ลิขสิทธิ์หรือไม่ นอกจากนี้หาก กสทช. เล็งเห็นว่ารายการกีฬาใดควรน ามา
ออกอากาศเพ่ือเป็นการส่งเสริมสังคม แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดซื้อมา 
กสทช. ก็อาจพิจารณาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้  ทั้งนี้ ก็ต้องดูถึงความ
คุ้มค่าและความต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริง  
๓. สิ่งที่สงสัย ก็คือ หากใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศ การจัด
ผังรายการว่าการแข่งขันรายการใดควรออกอากาศช่องใดอาจเป็นความยุ่งยาก
ตามมาเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่เท่ากัน แต่หากออกอากาศเหมือนกันทุกช่องก็ท า
ให้ผู้ที่ไม่ได้ชอบดูกีฬาไม่มีทางเลือกได้ * 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

กองทุนฯ ก็ได้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ 
ดังกล่าว กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้
เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนด้อยโอกาสให้
เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
อย่างไรก็ดี ได้ปรับแนวทางการด าเนินการข้อ ๑๑) 
เพ่ือสนับสนุนหลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ดังนี้ 
     ๑๑) สนับสนุนการด าเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  
 

 ๑๑. สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก 
(พลตรี เฉลิมชนม์ 
ดวงกลาง) 
 

๑. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีต พร้อมๆ กับเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดในทุกๆ อุตสาหกรรม กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ก็เช่นเดียวกับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการได้
หลากหลายช่องทางและมีความเร็วมาก ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ด้านความถูกต้องเที่ยงตรง มีความสมดุลและเป็นธรรม ทั้งด้านความ
มั่นคง ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
ส่วนตัวและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ควรมีการควบคุมการปฏิบัติได้อย่าง

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลด้านเนื้อหา
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ของตนได้อย่างเต็มที ่ 
 



๔๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
จริงจัง เพ่ือเป็นต้นแบบของการวางกรอบวัฒนธรรมและจริยธรรมได้อย่างเห็น
ผลชัดเจน 
๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ภาคประชาชนเข้าถึงโทรทัศน์ตามที่ก าหนดใน 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะ
ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ * 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 
 
- รับทราบ    

 ๑๒. บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(นายเอกรัฐ คงมี) 

ขอเรียนเสนอให้ กสทช. ตัดหลักการเรื่อง การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ในด้านเนื้อหารายการออกจากร่างแผนแม่บท เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการ 
ช่องรายการก ากับดูแลเนื้อหารายการด้วยตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Self-Regulation) และ กสทช. มีอ านาจตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๓๗ ในการลงโทษช่องที่ออกอากาศ
รายการที่มีเนื้อหาฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้ว * 

 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

- การก ากับดูแลด้านเนื้อหาประกอบไปด้วยงานใน
หลายมิติ ทั้งในมิติของการป้องกัน รณรงค์มิให้เกิดการ
กระท าผิด มิติของการส่งเสริมสนับสนุนให้มีรายการที่
มีคุณภาพ สร้างสรรค์ มิติของการก ากับโฆษณา 
รวมถึงการก ากับดูแลเนื้อหารายการด้วยตนเองให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้การจัดระดับความ
เหมาะสมของโทรทัศน์ (Rating) เป็นเครื่องมือ ซึ่ง Rating 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลด้านเนื้อหา  
 

 ๑๓. สถานีวิทยุธุรกิจ 
คนรากหญ้า 
(นางสาวจิรนันท์ 
จันทวงษ)์ 
 

ขอให้สื่อมีอิสระในการด าเนินการ * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรู้  เข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม โดยได้
ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
สามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้
อย่างเต็มที่ และมีกลยุทธ์ในการก าหนดมาตรการมิให้



๔๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ผู้รับใบอนุญาตจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ประกอบวิชาชีพ  

 ๑๔. นางสาวธนัชชา 
ปราศจาก 
 

ควรเสนอข่าวเชิงบวก และมีสารคดี ความรู้ต่างๆ ให้มากขึ้น * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 
๓ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลด้าน
เนื้ อหาให้มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมต่ อ
สภาวการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย และสร้างสรรค์  

 ๑๕. นางกัญญดา 
จันเซ่ง 
 

เนื้อหาต้องเหมาะกับวัย และสร้างสรรค์ ส่งเสริมเยาวชนให้ท ามาหากิน        
ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่มอมเมาเยาวชน รวมถึงการปรับโฆษณาไม่เกินจริง * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 ๑๖. นายเอนก วงชาลี 
 

ประชาชนต้องได้รับข่าวสาร ความชัดเจน ในการน าเสนอที่ดีและน่าเชื่อถือ   
ของข้อมูล และเปิดโลกดิจิทัลใหม่ๆ กับอนาคตที่จะเกิดข้ึนเร็วๆ นี้ * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 ๑๗. นายชาญณรินทร์ 
เขียวรุ่งเพ็ชร์ 
 

เสริมสร้างเนื้อหา (content) ต่างๆ โดยเฉพาะละครควรมีความหลากหลาย เช่น 
แนวกฎหมาย สืบสวนสอบสวน ไซไฟ วัยรุ่น และมีการปรับโปรดักชั่นให้เหมือน
ซีรีส์จากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน ฯลฯ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับการเสริมสร้างเนื้อหาของรายการบันเทิงและรายการเพลงด้วย * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 ๑๘. นางสาวศรีเดือน 
อินอยู่ 
 

ปัจจุบัน การน าเสนอของผู้สื่อสารในสื่อ ไม่สร้างสรรค์ มีการชี้น า และแสดง
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับภาครัฐ และน าผลส ารวจของตนเองมากล่าวอ้าง 
ดังนั้น ควรมีมาตรการให้มีการน าเสนอข่าวอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และ



๕๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนกลับสื่อ * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 ๑๙. นายนคร 
มงคลสวัสดิ์ 
 

ควรก ากับให้เท่าเทียมกันในทุกสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. ก ากับดูแลโดย
ยึดหลักการพื้นฐานของการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม 

 ๒๐. นายพิสิษฐ์ 
รื่นเกษม 
 

เนื้อหาข่าวภูมิภาคในแต่ละพ้ืนที่มีเนื้อหาเหมาะสมดีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการ
คุ้มครองผู้ บริ โภคให้มีตรวจสอบบ้ างแต่ ไม่ต้องมากเกินไป  จนท าให้
ผู้ประกอบการมีปัญหา ในเรื่องของการสื่อสารทีย่ากมากข้ึน * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลด้านเนื้อหา
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และ
สร้างสรรค ์

 ๒๑. นางสาวมาดี 
ศรีวัฒนะ 
 

การคุ้มครองและให้เสรีภาพในร่างแผนนี้ค่อนข้างให้การคุ้มครองและส่งเสริม
พอสมควร แต่ยังอยากเห็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลใน
เนื้อหาด้านนี้ให้ครอบคลุม และทันต่อเทคโนโลยีที่จะมีต่อไปในอนาคตมากกว่านี้ * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

 ๒๒. นายมนตรี 
พงษ์รัตน์ 
(บริษัท IRPC) 

ควรปรับปรุงการท างานของการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้มี
เครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความ
เข้มแข็ง และมีแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการปัญหาเรื่อง



๕๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ร้องเรียนให้กระชับยิ่งขึ้น รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม  

 ๒๓. นายอิทธิชัย 
ศรีสรรณ์ 
 

ควรมีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย ผ่านทุกระบบ มือถือ สายด่วน SMS ส่ง 
massage หรืออาจจะมีแนบไฟล์ภาพและเสียงประกอบ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ร้องเรียน ท าให้ประชาชนได้เข้าถึง เท่าเทียมกันโดยเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย * 
 

(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้ 
มีการก าหนดแนวทางให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและลักษณะของ
เรื่องร้องเรียนที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว รวมทั้ง 
มีการน า เทคโนโลยีมาใช้ เ พ่ือ พัฒนากลไกและ
กระบวนการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กระชับ
ยิ่งขึ้นแล้ว  

 ๒๔. นางสาวปาริชาต 
คัจฉวารี 
 

๑. ในอนาคต ประเทศไทยอาจพัฒนาไปเป็นคลังอาหารของโลก ควรมีระบบ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ของคนไทยในการเผยแพร่องค์ความรู้ พืชพันธุ์ เมนูอาหาร และ
เทคโนโลยีด้านการค้า รวมถึงด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดย กสทช. เป็นผู้มี
อ านาจก ากับควบคุมร่วมกับหน่วยงานหลักเช่นกระทรวงฯดิจิตอล  
๒. ควรมีการเตือนภัยแก่ผู้บริโภคด้วยระบบ GIS แสดงแหล่งผลิต/ผู้ผลิตอาหาร/
สถานประกอบการที่ผลิตสารพิษปนเปื้อนท าลายสิ่งแวดล้อม  เช่น น้ า อากาศ  
ซึ่งท าลายสุขภาพประชาชนได้/โรงงานที่ถูกจับกุม เนื่องจากมีการใช้สารเคมี
หรือสารปนเปื้อนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งแหล่งขาย/โรงงาน/ผู้ผลิตสิ่ง
ปลอมเลียนแบบของจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภค * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ กสทช. มีหน้าที่ต้อง
ก ากับดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ ในกรณีที่มีการโฆษณา
เผยแพร่สินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคผ่านทาง
กิ จการกระจาย เสี ย งและกิ จการ โทรทั ศน์  ใน
ยุทธศาสตร์นี้ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้
มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความ
เข้มแข็ง และมีแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนให้กระชับยิ่งขึ้น รวมทั้ง สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการให้ความรู้  และ



๕๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ แล้ว  
 ๒๕. นายรภัทดร    

บัวแก้ว 
 

ควรด าเนินการกับผู้ที่ท าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการมี
ระบบในการก ากับดูแลด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
กลไกการจัดการปัญหาการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว และมีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๒๖. นายทรงธรร 
ชัยศิรินวกาญจน์ 
 

ควรให้มีการจัดท ารายการของชุมชน เพ่ือน าเสนอผลผลิตของชุมชน และ
แนวทางการพัฒนาชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างใน
การพัฒนา การพ่ึงตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางในการให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ  

 ๒๗. นายติณห์ธร 
นราพิสุทธิ์ 
 

๑. ควรมีมาตรการด้านเงินทุนและมาตรการด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมให้
เนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ออกอากาศผ่านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในวันและเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม  
๒. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น และ วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ใช้กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เป็นช่องทางท าการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ * 
 

 (ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในเรื่อง
การสนั บสนุ น ให้ มี การผลิ ต เนื้ อหาที่ มี คุณภาพ 
สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิ ทยุ กระจายเสี ยง  วิ ทยุ โทรทั ศน์  และกิ จการ



๕๓ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้วย 

 ๒๘. ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสุข 
 

การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
โฆษณา รวมทั้งการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์   
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน * 
 

(หนังสือที่ สธ ๑๐๑๑/๖๖๘๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้
แล้ว อีกทั้งมีแนวทางการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
และสนับสนุน ให้ มี การผลิต เนื้ อหาที่ มี คุณภาพ 
สร้ างสรรค์  หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  

 ๒๙. สถานีวิทยุชุมชน 
ท็อป เรดิโอ 
๑๐๐.๒๕ MHz 
(นายอุดม สุขุม) 

ในสายงานด้านการประกอบกิจการ ต้องมีความมุ่งมั่นเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่
บิดเบือน และให้ความรู้กับประชาชนในทุกด้าน สื่อต้องเป็นตัวกลางในการ
น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้มากขึ้น และ
ด าเนินงานให้ง่ายขึ้นในทุกเรื่อง * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลด้านเนื้อหา
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และ
สร้างสรรค์ อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  

 ๓๐. คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมธา เสรีธนาวงศ์) 

ในส่วนของเป้าหมายยุทธศาสตร์ ควรจะเพ่ิมกลุ่ม “เด็กและเยาวชน” ด้วย * 
 
(ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึง ใช้ประโยชน์ และรู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ตาม
สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้ว  



๕๔ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 ๓๑. ส านักงาน

คณะกรรมการบริหาร
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
กองทัพอากาศ 
(พลอากาศโท อนุวัฒน์       
เพ็ชรพงศ์) 
 

ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ * 
๑. ควรมีเครื่องมือที่ตรวจสอบเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือเนื้อหาที่
ปลูกฝังค่านิยมไม่ดีต่อเยาวชนในเชิงรุก มากกว่ารอรับการร้องเรียน 
๒. ควรก าหนดแนวทางส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน 
๓. ควรก าหนดแนวทางวงรอบการตรวจสอบผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น 
การผลิตรายการ เนื้อหาการน าเสนอ และบุคลากร เป็นต้น  
 

(หนังสือที่ กห (สนว) ๐๖๑๑.๔/๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม  (ร่าง)  ประกาศฯ  โดยจะมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้  เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดต่อไป 
 
 
 
 
 

 ๓๒. ส านักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕xx 
- ๒๕xx) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหา 
การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ไม่มีข้อ
แก้ไขและเพ่ิมเติมแต่อย่างใด * 
 

  (หนังสือที่ นร ๐๓๐๒/๙๐๘๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

- รับทราบ 

 ๓๓. ส านักงาน
เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหาร 
งานกิจการวิทยุ  
กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

เห็นชอบด้วย * 
 

(หนังสือที่ กบว. ๒๐/๖๓ ลงวนัที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

- รับทราบ 



๕๕ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การให้บริการ
และการก ากับ
ดูแลที่มุ่งสู่
ความเป็น
ดิจิทัล 

๑. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. บุญสิทธิ์  
ยิ้มวาสนา) 
 

ข้อเสนอแนะ: 
๑. หัวข้อยุทธศาสตร์ ควรเน้นการพัฒนาด้วย ควรเปลี่ยนเป็น “การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการให้บริการและก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
 
 
 
 
 
๒. วัตถุประสงค์  
    ๒.๑ ข้อ ๑ ควรเปลี่ยนเป็น “เพ่ือสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์”  
    ๒.๒ ข้อ ๒ ควรเปลี่ยนเป็น “เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
    ๒.๓ ข้อ ๓ ควรเปลี่ยนเป็น “เ พ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
    ๒.๔ ควรเพ่ิมข้อ ๔ ดังนี้ “เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
๓. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ เสนอให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
    ๓.๑ “มีการแนวทางและระบบการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการ

 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากชื่อยุทธศาสตร์ 
มี ค ว ามหมายครอบคลุ มตามข้ อ เ สนอ  และมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนรองรับยุทธศาสตร์อยู่แล้ว โดย
ยุทธศาสตร์นี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการบริการ
และการก ากับดูแลให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล โดยให้มีการ
ใช้ระบบการอนุญาตบนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือให้
การก ากับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับโครงสร้างของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ



๕๖ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
สื่อสารมาใช้ในการประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์” 
    ๓.๒ “มีเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่
ความเป็นดิจิทัล” 
     ๓.๓ “บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
    ๓.๔ “มีโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันสมัย สามารถ
น ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
๔. ปัจจัยความส าเร็จ เสนอให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
    ๔.๑ “บุคลากรและผู้ประกอบการมีความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการ
ประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 
    ๔.๒ “ผู้ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการบูรณาการ
เทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
    ๔.๓ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพ” 
    ๔.๔ “มีมาตรการการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยและทันสมัย” 

โครงสร้างของยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง)  ประกาศฯ เนื่ องจ ากปัจจัย
ความส าเร็จมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
โครงสร้างของยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๕. ตัวชี้วัด เสนอให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
    ๕.๑ “จ านวนหน่วยงานหรือกิจการที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์จนประสบความส าเร็จ” 
    ๕.๒ “จ านวนเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถน ามาใช้ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล” 
    ๕.๓ “จ านวนบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
ความเป็นดิจิทัล” 
    ๕.๔ “ปริมาณของโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถน ามาใช้ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
๖. กลยุทธ์ เสนอให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
    ๖.๑ “พัฒนาแนวทางและระบบการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการ
สื่อสารมาใช้ในการประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
    ๖.๒ “วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 
    ๖.๓ “พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
ความเป็นดิจิทัล” 
    ๖.๔ “พัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่รองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถ
น ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล” 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากตัวชี้วัดมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และโครงสร้ า งของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และโครงสร้ า งของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
๗. แนวทางการด าเนินงาน เสนอให้มีการปรับแก้ดังนี้ 
    ๗.๑ “ส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการประกอบและควบคุมกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
    ๗.๒ “พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและปฏิบัติงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความเป็นดิจิทัล” 
    ๗.๓ “พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้มีความเป็นดิจิทัล โดยมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน” 

    ๗.๔ “มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความเป็นดิจิทัล” 
    ๗.๕ “มีการด าเนินการจัดท าและปรับปรุงระเบียบส านักงาน กสทช. เพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ให้มีความเป็นดิจิทัล” 
    ๗.๖ “มีการลงทุนในการพัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย สามารถน ามาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มุ่งสู่
ความเป็นดิจิทัล” 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากแนวทางการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
โครงสร้างของยุทธศาสตร์ที่ ๔ แล้ว 
 

 ๒. บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

นอกเหนือจากการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตประกอบกิจการและ
ก ากับดูแลกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพ่ือได้รับทราบ 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้แล้วว่าให้มีการ
ส ารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ



๕๙ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
ตื่นตัว เรียนรู้ และเข้าถึงเก่ียวกับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

(หนังสือที่ กสท รก.(กร)/๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) 
 

เพ่ือน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการอนุญาต 
ตลอดจนการส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากระบบอนุญาตและฐานข้อมูล         
ในรูปแบบดิจิทัลได้ 

อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้พิจารณาใน
รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ปรากฏ ในสาระส าคัญ          
๒ ประการ ประกอบด้วย  

๑. ไม่ปรากฏรายงานสรุปเชิงบริหารว่า แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ในสาระส าคัญว่าผลการ
ด าเนินการและบริหารงานของ กสทช. ตามแผนแม่บทฉบับดังกล่าวบังเกิด
ประสิทธิผล รวมตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคส าคัญและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญอย่างไร ซึ่งเดิมในการเตรียม
จัดท า (ร่าง) ประกาศแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ ได้มีการจัดท าไว้ในเบื้องต้นอย่างชัดเจนในระดับหนึ่ง 

 
 

๒. ในเอกสารส านักงาน กสทช. ที่ได้จัดท าเพ่ือใช้ในการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ระบุไว้ชัดเจนในภาค
ส่วน “ด้านการบริหารคลื่นความถี่” ประเด็นการเตรียมความพร้อมของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ แต่ไม่ปรากฏสาระส าคัญในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างเป็นรูปธรรมใน (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx)      

 
 
 
-  (ร่าง) ประกาศฯ ได้แสดงการวิเคราะห์และสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ แล้ว ปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๑ 
อันประกอบด้วย ๑) สรุปการด าเนินงานตามแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๒) สภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓) ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ 
และ ๔) ความสัมพันธ์กับรัฐบาล  
- การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหลอมรวมกิจการ
ก ร ะจ าย เ สี ย ง  กิ จ ก า ร โ ท รทั ศน์  แ ล ะกิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ข อ งยุ ทธ ศาสตร์ ที่  ๒  ที่ ก า หนด
วัตถุประสงค์เ พ่ือปรับกระบวนการก ากับดูแลให้
สอดคล้ อ งกั บ ร ะบบนิ เ ว ศของ อุ ตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มีกฎระเบียบ



๖๐ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 

 
(บันทึกที่ สทช ๑๐๐๙/๒๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

ในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ
นิ เ ว ศของของ อุตสาหกรรมและการแข่ งขั น ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ๒. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. บุญสิทธิ์ 
ยิ้มวาสนา) 
 

เห็นควรให้มีการทบทวนและก าหนดเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผน
แม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ให้สามารถวัดได้และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดยิ่งขึ้น เช่น เป้าหมายที่ ๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ก าหนดว่าให้มีการ
ทดลองโครงการน าร่องวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ขอให้พิจารณาว่าการ
ก าหนดเช่นนี้เพียงพอหรือไม่โดยมีความเห็นว่าไม่ควรมีการปิดกั้นด้านอ่ืน  
 

(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากเป้าหมายใน
แต่ละยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) ประกาศฯ สามารถวัดได้
และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดทั้งหมดแล้ว  
 

 ๓. บริษัท เจริญเคเบิล
ทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด 
(นายวิชิต 
เอ้ืออารีวรกุล) 

มีความเห็นว่าแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ควรต่อเนื่องกับแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ และ
ควรดูผลจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ ว่ามีอะไรที่ประสบผลส าเร็จ อะไรที่เป็น
ปัญหา อะไรที่ควรแก้ไข อะไรที่ควรพัฒนาต่อไป 
 
                  (ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ เมื่อ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ การจัดท าแผนแม่บทฯ 
ฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาและค านึงถึงการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ แล้ว  
 

 
 
 
 
 

๔. สมาคมมีเดีย 
เอเยนซี่และธุรกิจสื่อ
แห่งประเทศไทย 
(นายสุรพล ลีนิรันดร) 

เสนอให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยขอให้พิจารณาการก ากับดูแลในปัจจุบันว่า
เข้มงวดเกินไปหรือไม่ และเสนอให้ดูแลทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและการอยู่รอดของอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์อย่าง
ยั่งยืน  

- ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศฯ นี้
ได้ให้ความส าคัญกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีเป้าหมายที่
จะให้ผู้ประกอบกิจการสามารถแข่งขันได้อย่างเสรีและ
เป็นธรรม อีกท้ังค านึงถึงการก าหนดกฎระเบียบในการ



๖๑ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
  

(ความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

ก ากับดูแลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  

 ๕. สมาคม มีเดีย 
เอเยนซี่ และธุรกิจสื่อ 
แห่งประเทศไทย 
(MAAT) 
(Preechaya 
Kaitkanarat) 
 

ขอน าส่งความคิดเห็น ดังนี้ * 
ตัวชี้วัดในทุกหัวข้อ ควรตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลขและก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่นการลดลงของการกระท าความผิดด้านกิจการกระจายเสียง จาก
เดิม ๕๐ รายต่อเดือน ลดลงเหลือ ๓๐ รายต่อเดือน มิฉะนั้นลดไปเพียง ๑ รายก็
ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว ซึ่งไม่ถือเป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่มี
คุณภาพ สร้างสรรค ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการก ากับดูแลเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ กลไกอะไร อุปกรณ์อะไร เครื่องมืออะไร ควร
ชัดเจนอยู่ในแผนแม่บทไม่ใช่มีแผนหลวมๆ แล้วไปคิดต่อว่าจะท าอะไรอย่างไร
ในภาคหน้าแล้วจะรู้อย่างไรว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกต้องหรือไม่ 
๑๑) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ตามที่
ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะคืออะไร  หรือ กสทช.  จะให้งบซื้อโทรทัศน์เพ่ือให้
ประชาชนได้ดูรายการส าคัญ ควรก าหนดหลักเกณฑ์การขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย
อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งหรือมีข้อยกเว้นเป็นบางกรณี และจะได้ไม่

 
- ยืนยันตาม  (ร่าง)  ประกาศฯ  โดยจะมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดต่อไป 
 
 
 

- ยืนยันตาม  (ร่าง)  ประกาศฯ  โดยจะมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้  เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติในรายละเอียดต่อไป 
 
 
 
- แนวทางการด าเนินการ ตามข้อ ๑๑) ดังกล่าวเป็น
การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้
เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๖๒ 
 

ประเด็น  ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ 
เกิดการคอรัปชั่น  
           กสทช. ควรจะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรทัศน์และวิทยุให้ยกระดับมาตรฐานไม่ใช่แค่ก ากับด้านเนื้อหาอย่างเดียว 
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถท าได้ดังนี้ 
๑. พัฒนาบุลากรด้านเขียนบทสามารถจับมือกับมหาวิทยาลัยและจัดสัมมนาน า
นักเขียนบทจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ท า workshop 
๒. จัดท าสตูดิโอและให้เช่าในราคาย่อมเยาเอ้ือผู้จัดที่มีทุนน้อยเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการแข่งขันเพิ่มทักษะด้านการผลิตให้กับประเทศไทย 
๓. ให้ความรู้ด้านการตลาดในการส่งเนื้อหาไปต่างประเทศเพ่ิมรายได้ให้กับ
ผู้ผลิตไทย 
 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ซ่ึงบัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย
โอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่าง
เสมอภาคกับบุคคลทั่ ว ไป  กสทช.  อาจก าหนด
มาตรการส่งเสริมใดๆ เพ่ิมเติม โดยอาจพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯ ก็ได้ อย่างไรก็ดี     
ได้ปรับแนวทางการด าเนินการข้อ ๑๑) เพ่ือสนับสนุน
หลักเกณฑ์ตามประกาศข้างต้น ดังนี้ 
     ๑๑) สนับสนุนการด าเนินการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  
    น อ ก จ า ก นี้  ข้ อ เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการวิทยุกระจาย เสียง
ในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับ
บริบทใหม่แล้ว   

 

หมายเหตุ : * ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) 
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 


