
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. 

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
และเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ชื่อร่างประกาศฯ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. 

ไม่มี ไม่มี 

ส่วนอารัมภบทของร่างประกาศฯ 
โ ดย ที่ เ ป็ นกา รสมควรแ ก้ ไข เ พิ่ ม เ ติ มป ระ กา ศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อกําหนด
ลักษณะและประเภทการให้บริการแบบประยุกต์ ให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๓) 
และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

ไม่มี ไม่มี 



๒ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

บางประการที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญั ติแห่งกฎหมาย 
ประกอบกับมาตรา ๔ และ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ สําหรับการให้บริการแบบประยุกต์ เพิ่มเติม ดังนี้  
ข้อ ๑ ของร่างประกาศฯ 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….” 
 

ไม่มี ไม่มี 



๓ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ข้อ ๒ ของร่างประกาศฯ 
ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๓ ของร่างประกาศฯ 
ข้อ ๓  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดใน
ส่วนที่ มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน 

ไม่มี ไม่มี 

ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ 
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “การให้บริการแบบ
ประยุกต์” ในข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ “การให้บริการแบบประยุกต์” หมายความว่า การ
ให้บริการข้อมูล การให้บริการสื่อประสม หรือการให้บริการอื่น
ทํานองเดียวกัน ที่ผ่านทางการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ หรือการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ซึ่งไม่ใช่บริการโทรคมนาคม และให้รวมถึงการให้บริการสํารวจ
ความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ก็
ตาม” 

 

ไม่มี เพื่อให้คํานิยาม “การให้บริการแบบประยุกต์” 
ตามร่างประกาศฯ มีความชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรแก้ไขคํานิยาม เป็นดังนี้ 

“การให้บริการแบบประยุกต์” หมายความ
ว่า การให้บริการข้อมูล การให้บริการสื่อประสม 
หรือการให้บริการอื่นทํานองเดียวกัน ที่ ผ่าน
ทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือ
การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ซึ่งไม่ใช่บริการโทรคมนาคม และให้รวมถึงการ
ให้บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือไม่ก็ตาม 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคม 



๔ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ข้อ ๕ ของร่างประกาศฯ 
ข้อ ๕  ให้ เ พิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ ๓/๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

“ข้อ ๓/๑ การให้บริการแบบประยุกต์ มีดังนี้  
๓/๑.๑ การให้บริการข้อมูล โดยการเผยแพร่

ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
๓/๑.๒  การให้บริการสื่อประสม โดยการนํา

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไปแสวงหาผลประโยชน์อื่น
ใดที่นอกเหนือจากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

๓/๑.๓  การสํารวจความนิยมในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การกําหนดอัตราค่าโฆษณาในกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์” 

 

ข้อ ๓/๑.๑ การให้บริการข้อมูลฯ 
 

คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย (นายกสมาพันธ์สมาคม
ดิจิตอลบันเทิงไทย)  
สอบถามถึงความชัดเจนของ “การเผยแพร่ ข้อมูลที่มี
วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์” 
 
 

 
 

ข้อ ๓/๑.๒ การให้บริการสื่อประสมฯ 
 

คุณกุลธิดา ไชยเชษฐ์ (บจก. ซีทีเอช เคเบิล ทีวี) 
เสนอให้กําหนดนิยามศัพท์ต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น คํา

ว่า “การให้บริการสื่อประสม” เป็นต้น เพื่อความชัดเจน
ของประกาศฯ 
 

คุณอภิชิต วงศ์กีรติกุล (BEC) 
เสนอให้มี ข้อความเกี่ยวกับระบบการเชื่อมโยง

สัญญาณของการให้บ ริการแบบนี้ ว่าทางโครงข่ าย
อินเตอร์เน็ต โครงข่ายมือถือ หรือทางดาวเทียม 

 
 
 

ข้อ ๓/๑.๑ การให้บริการข้อมูลฯ 
 

เพื่อให้ข้อความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
ให้เว้นวรรคหลังคําว่า “โดยการเผยแพร่ข้อมูล” 
ดังนี้ 

“๓/๑.๑ การให้บริการข้อมูล โดยการ
เผยแพร่ข้อมูล ที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” 

 

ข้อ ๓/๑.๒ การให้บริการสื่อประสมฯ 
 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากข้อความ
มีความเหมาะสมชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของร่าง
ประกาศฯ แล้ว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

ข้อ ๓/๑.๓ การสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ฯ 
 

คุณมานพ โตการค้า (บริษัท ไอพีเอ็ม แพลตฟอร์ม) 
เสนอว่าให้ กสทช. กําหนดมาตรฐานรูปแบบ วิธีการ 

และกระบวนการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ที่ชัดเจน และเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ 
รวมถึงเงื่อนไขในการกํากับดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ประกอบการช่องรายการ และเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรม 

 

คุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย (นายกสมาพันธ์สมาคม
ดิจิตอลบันเทิงไทย)  

เสนอให้ กสทช. ออกกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับ
ความเห็นชอบจากคนในวงการ ในการสํารวจความนิยมใน
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 

คุณอภิชิต วงศ์กีรติกุล (BEC) 
การสํารวจความนิยมมีความอ่อนไหว (sensitive) 

มาก มีผลต่ออุตสาหกรรม DTTB ในอนาคต ดังนั้น เสนอให้
มีการจัดการบริหารผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการในส่วน
นี้ให้ดี 

 
 
 

ข้อ ๓/๑.๓ การสํารวจความนิยมในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ 

 

ยืนยันตามร่างประกาศฯ เนื่องจากข้อความ
มีความเหมาะสมชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของร่าง
ประกาศฯ แล้ว 

 



๖ 

ประเด็น ความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางดําเนินการ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ไม่ เหมาะสมที่ กําหนดให้  “การให้บริการแบบ

ประยุกต์” หมายความรวมถึง การให้บริการสํารวจความ
นิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นการ
นิยามเกินขอบเขตของการให้บริการในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ แ ล ะ กํ า กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ 

- “กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง ซึ่งให้บริการการ
ส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถ
รับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
ระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือ
กิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดให้เป็นกิจการ
กระจายเสียง 

- “กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสาร
สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและ
ฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น
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ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
ระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือ
กิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดให้เป็นกิจการ
โทรทัศน์ 

แม้ว่า กสทช. มีอํานาจในการกําหนดว่ากิจการใดเป็น
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ก็ต้องเป็นลักษณะ
การให้บริการทํานองเดียวกับที่กําหนดไว้ในนิยามของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ดังกล่าวข้างต้น 
แต่การให้บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เป็นการให้บริการสํารวจข้อมูลด้านกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ มิใช่เป็นการให้บริการส่ง
ข่าวสาร หรือแพร่ภาพใดๆ ผ่านระบบโครงข่ายตามที่
บัญญัติไว้  กสทช. จึงควรพิจารณาการกํากับดูแลให้อยู่ใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด มิฉะนั้นแล้ว จะ
เกิดผลกระทบทั้ง กสทช. และผู้ให้บริการ ในอนาคต คือ 
กสทช. จะต้องมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การให้บริการ
สํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และผู้
ให้บริการสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชน อาจ
ต้องขออนุญาตการให้บริการจาก กสทช. รวมถึงต้องจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก่ กสทช. อีก 
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ทั้งที่การสํารวจความนิยมภาคธุรกิจอื่นๆ ไม่ต้องขอรับ
อนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลใดๆ 

 

คุณรุจิระ บุนนาค 
ประเด็นในเรื่องการสํารวจความนิยมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พื่อ
ประโยชน์ในการกําหนดอัตราค่าโฆษณาในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ 

ในปัจจุบันรายได้จากค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยมีประมาณปีละ ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นค่า
โฆษณาในกิจการโทรทัศน์ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ปัจจุบันมีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ซึ่งจะมีถึง ๔๘ ช่อง  แต่รายได้จากการ
โฆษณาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อปียังคงมี
เท่าเดิม  และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีมากขึ้น  ทําให้
การแข่งขันสูงขึ้นอย่างมาก 

ในการที่ ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการจะทําการ
โฆษณาในสื่อโทรทัศน์  หรือให้สปอนเซอร์  ปัจจุบันจะดู
จากผลสํารวจความนิยมว่า  รายการใดหรือสถานีโทรทัศน์
ใดได้รับความนิยมมากก็จะให้การสนับสนุน  แต่การทํา
การสํารวจความนิยมดังกล่าว  กลับดําเนินการและได้รับ
ความเชื่อถือโดยบริษัทข้ามชาติเพียงบริษัทเดียว  คือ 
บริษัท เอซี นีลเซ็น หรือบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ดําเนินกิจการใน ๑๐๐ กว่า
ประเทศทั่วโลก  โดยใช้วิธีตั้งเครื่องสํารวจเป็นกล่องติดตั้ง
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ไว้ที่ครอบครัวต่าง ๆ ประมาณ ๑,๘๐๐ เครื่องทั่วประเทศ 
เพื่อบันทึกพฤติกรรมการชมโทรทัศน์เป็นผลสํารวจ  ทําให้
เกิดปัญหาทางด้านความโปร่งใสว่า  การสํารวจกระจาย
ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยทั่วไปหรือไม่  หรือเป็นการ
กระจุกตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดมากเกินไป  
เพราะผลการ สํารวจ นี้ ชี้ผลทําให้ เ กิดการไ ด้เปรียบ
เสียเปรียบในกิจการโทรทัศน์   

การที่ กสท. โดย กสทช. ได้เปิดประมูลใบอนุญาต
โทรทัศน์ดิจิตอลและชักชวนให้มีผู้เข้าร่วมประมูล  มีกลุ่ม
ธุรกิจเป็นจํานวนมากเข้าร่วมประมูลและได้รับใบอนุญาต  
ถ้าการสํารวจความนิยมไม่โปร่งใสและมีผลทําให้รายการ 
หรือสถานีโทรทัศน์ที่เกิดใหม่และมีคุณภาพแต่เจ้าของ
สินค้าหรือบริการเชื่อผลของการสํารวจความนิยมว่าไม่มี
ผู้ชมสนใจมาก  อาจทําให้รายการและสถานีโทรทัศน์ที่
เกิดใหม่ แม้จะมีคุณภาพก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ 
เพราะไม่มีโฆษณาไม่มีรายได้ อาจเป็นเหตุให้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหลายรายต้องประสบปัญหาขาดทุนและเลิก
กิจการไปในที่สุด และเป็นการปิดกั้นประชาชนผู้บริโภคที่
จะมีโอกาสเข้าถึงรายการและสถานีโทรทัศน์ที่ดีมีคุณภาพ
ที่เกิดใหม่ 

ดังนั้น  กสท. โดย กสทช. จึงควรรับผิดชอบในเรื่อง
นี้ โดยการวางมาตรการและกําหนดกฎเกณฑ์ในการ
สํารวจความนิยม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้  ซึ่ง กสท. มีรายได้จากการประมูลโทรทัศน์
ดิจิตอลเป็นจํานวนมาก จึงควรนําเงินบางส่วนมาใช้เพื่อ
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ปรับปรุงในเรื่องนี้ อาจให้การสํารวจดําเนินการโดยองค์กร
ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้มากกว่า ๑ องค์กร  อย่างเช่น  การ
สํารวจประชามติที่ มี ขึ้นในสังคม    ที่ มีการ สํารวจ
ประชามติหรือโพลหลาย ๆ สํานัก ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ดิจิตอล 
 
 

คุณรุ่งนภา บุญนาค 
เนื้อหาในร่างประกาศ ข้อ ๕. ข้อ ๓/๑.๓ ระบุไว้ว่า 

การสํารวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการกําหนดอัตราค่า
โฆษณาในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เมื่อ กสทช. มีอํานาจในการที่จะพิจารณาดูแลและ
ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินการของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ใน
ระบบทีวีดิจิตอล  ซึ่งมีผู้ประกอบการได้ประมูลถึง ๒๔ ช่อง 
ย่อมมีการแข่งขันกันมากกว่าระบบทีวีแบบอนาล็อก  ซึ่ง
ปัจจุบันมีเพียงช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ และ Thai PBS กสทช. 
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.) จึงควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมและดูแล
เกี่ยวกับการสํารวจความนิยม (Rating) ของรายการ
โทรทัศน์  โดยจะออกเป็นกฎระเบียบ  หรือจัดให้มีองค์กรที่
เข้ามาสํารวจความนิยมของรายการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็น 
ละคร เกมส์โชว์ ทอล์คโชว์  หรือรายการอื่น ๆ ซึ่งควรจะ
เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและมีหลาย ๆ องค์กร  ไม่ว่า
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จะเป็นในรูปแบบของบริษัทหรือสถาบันการศึกษา  หรือ
แม้แต่ กสทช. เองจะจัดจ้างหน่วยงานอิสระให้ดําเนินการ
สํารวจความนิยม  เพราะ กสทช. (กสท.) ได้รับเงินจากการ
ประมูลทีวีดิจิตอล  และเงินที่ได้จากการประมูลนี้มิต้อง
นําส่งกระทรวงการคลัง  จึงทําให้ กสท. มีกองทุนที่จะ
สามารถนํามาใช้ในการดําเนินการได้  เมื่อการสํารวจความ
นิยมมีความเป็นกลาง  ก็จะทําให้การกําหนดอัตราค่า
โฆษณาของบริษัทโฆษณาต่อผู้ประกอบการจะอยู่ในพื้นฐาน
ของความเป็นจริง  และเป็นอัตราโฆษณาที่มีความเป็นธรรม 

กสทช. สามารถกําหนดรูปแบบในการดําเนินการทํา
แบบสํารวจความนิยม  เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่จะ
ดําเนินการนี้  สามารถทําได้และมีความโปร่งใส  จึงไม่ถือว่า
เป็นการแทรกแซงของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายการ 

อนึ่ง  กสทช. สามารถที่ร่างเป็นประกาศกําหนด
เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้สํารวจความนิยม  เช่น  
การดําเนินการสํารวจความนิยมโดยแบบสอบถามที่มีความ
หลากหลายครอบคลุมทุกจังหวัด หลายกลุ่มผู้ประกอบการ
วิชาชีพ  ต่างเพศ  ต่างวัย  หรือให้มีการโหวตเข้าไปในเวป
ไซต์  ตลอดจนมีผลสํารวจที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกเดือน  โดย
แยกแยะตามรายการ  ดังนั้น  การทําผลสํารวจความนิยม
จะมีความหลากหลายมาก  จะไม่กระจุกตัวอยู่ที่ภูมิภาคใด  
หรือกลุ่มบุคคลใดมากจนเกินไป  ซึ่งจะเป็นผลสํารวจที่
สอดคล้องความเป็นจริง  มิใช่เพียงติดตั้งเครื่องสํารวจตาม
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บ้านเพียงประมาณ ๒,๐๐๐ หลังทั่วประเทศ และจะทําให้
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบการเกิดการแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส 

 

 


